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สาสนถึงผูถือหนวยลงทุน 

 
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด (“บริษัทจัดการ”) ขอนําสงรายงานประจําป 2556 ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 
2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา (“กองทุนรวม”) มายังผูถือหนวยลงทุน 

เศรษฐกิจไทยป 2556 ขยายตัวชะลอลงจากปกอนตามการออนแรงของอุปสงคในประเทศ มีเพียงการทองเท่ียวเปน
แรงขับเคล่ือนสําคัญของเศรษฐกิจตลอดทั้งป โดยเศรษฐกิจขยายตัวรอยละ 2.9 อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉล่ียและอัตราเงินเฟอ
พื้นฐานเฉล่ียอยูที่รอยละ 2.2 และ 1.0 ชะลอลงจากปกอนที่รอยละ 3.0 และ 2.1 ตามลําดับ ในชวงคร่ึงแรกของป การบริโภค
ภาคเอกชนยังมีบทบาทสําคัญตอการขยายตัวของเศรษฐกิจ จากผลของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจภาครัฐ อยางไรก็ตาม 
ในชวงคร่ึงหลังของปเศรษฐกิจมีทิศทางชะลอลงเปนลําดับจากการชะลอตัวของอุปสงคในประเทศ ประกอบกับสถานการณ
เศรษฐกิจและการเมืองมีความไมแนนอนสูงขึ้น ทําใหการบริโภคหดตัว โดยมีภาคการทองเที่ยวท่ียังคงขยายตัวดีอยางตอเนื่อง 

สําหรับสภาวะตลาดเซอรวิส อพารตเมนตในป 2556 ในกรุงเทพฯมีการแขงขันสูง สงผลใหมีแรงกดดันดานราคา 
ผูประกอบการตองคงอัตราคาเชา หรือหากปรับขึ้นก็เปนไปไดอยางจํากัด เพื่อดึงดูดลูกคาปจจุบันใหตอสัญญาเชา ต้ังแตป 
2552 เปนตนมา จํานวนเซอรวิส อพารตเมนตเปดใหมในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะใจกลางเมืองลดจํานวนลง อีกทั้งมี
เซอรวิส อพารตเมนต บางแหงเปล่ียนแปลงรูปแบบอาคารเปนโรงแรมหรือเพื่อดําเนินธุรกิจอื่น เน่ืองจากมีการแขงขันที่สูงกับอ
พารตเมนต และคอนโดมิเนียมหรูที่เปดใหเชาที่เขามาแทรกแซงตลาดจากกลุมนักลงทุนหนาใหม ในป 2556 จึงเปนอีกปที่
ยากลําบากสําหรับนักลงทุนและเจาของโครงการเซอรวิส อพารตเมนต  

ดานธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพฯในป 2556 โดยรวมมีการปรับตัวขึ้นอยางตอเน่ือง หลังจากอุปสรรคดานการเมือง และ
ภัยธรรมชาติคล่ีคลายลง โดยมีการขยายการลงทุนในธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพฯเพ่ิมขึ้น การเพิ่มขึ้นดังกลาวสวนหนึ่งเพื่อรองรับ
การขยายตัวของจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจาก จีน และรัสเซีย  

อุปสงคหองพักโรงแรมในกรุงเทพฯมีแนวโนมเติบโตอยางตอเน่ืองในป 2556 ทําใหอัตราคาเชาหองพักมีการฟนตัว 
หลังจากที่ปรับตัวลดลงในป 2553 สอดคลองกับการขยายตัวของจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทยผาน
สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง อยางไรก็ดี เม่ือเกิดเหตุการณชุมนุมทางการเมืองอีกคร้ังในชวงปลายป และมีการ
ประกาศเตือนนักทองเที่ยวท่ีเดินทางมาประเทศไทย ที่สงผลกระทบกับความเชื่อม่ันของนักทองเที่ยว เปนผลใหการจองเขาพัก
ลวงหนามีการชะลอตัวลงอยางเห็นไดชดั  

สําหรับเศรษฐกิจไทยในป  2557 โดยภาพรวมยังคงเผชิญกับความทาทายหลายดานจากภาวะอุปสงค
ภายในประเทศที่ขยายตัวในระดับตํ่า รวมถึงเหตุการณความไมสงบทางการเมืองที่เร่ิมขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปที่ผานมา 
สงผลตอความเช่ือม่ันของนักลงทุนทําใหชะลอการตัดสินใจลงทุน และการท่ีไมมีรัฐบาลถาวรในการบริหารประเทศ ทําใหขาด
ความคืบหนาในโครงการลงทุนภาครัฐและการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2558 ซึ่งจะเปนขอจํากัดตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปนี้ อยางไรก็ตาม มีปจจัยสนับสนุนใหเศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวไดในปนี้จากภาคการ
สงออกท่ีมีสัญญาณการฟนตัวชัดเจนและคาดวาจะกลับมาขยายตัวไดดีขึ้นตามการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคาที่สําคัญ
และเงินบาทท่ีมีแนวโนมออนคาลง 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจคาดการณไวที่รอยละ 2.8 – 3.0 ใกลเคียงกับปกอนหนาท่ีขยายตัวในอัตรารอยละ 
2.9 ต้ังอยูบนสมมติฐานท่ีสถานการณทางการเมืองคล่ีคลายลงจนสามารถจัดต้ังรัฐบาลเพ่ือบริหารประเทศไดภายในชวงคร่ึง
แรกของป แตหากการเมืองยืดเย้ือไปจนถึงคร่ึงปหลัง ก็อาจจะสงผลตอการปรับลดประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ของไทยไดเชนกัน 
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การทองเท่ียวไทยในป 2557 คาดวาจะไดรับปจจัยบวกจากนักทองเท่ียวจีนและรัสเซีย ประกอบกับสถานการณ
เศรษฐกิจของยุโรปและสหรัฐฯ ที่มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น ภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและความไมแนนอนทางการเมืองใน
ประเทศไทย เปนปจจัยทาทายท่ีสําคัญท่ีผูประกอบการตองเร่ิมเตรียมพรอมปรับกลยุทธดานการตลาดใหเขากับสถานการณ
ในปจจุบัน เพื่อความอยูรอดในธุรกิจ 

โดยในป 2557 ตลาดเซอรวิส อพารตเมนตในกรุงเทพฯมีแนวโนมจะไดประโยชนจากปจจัยบวกหลายปจจัยท่ีชวย
ขับเคล่ือนตลาดในอนาคต เชน การเพ่ิมขึ้นของการลงทุนจากตางชาติ และการเปดประเทศของบางประเทศในอาเซียน จํานวน
เซอรวิส อพารตเมนตที่อาจจะไมมีจํานวนเพิ่มขึ้นมากนัก อยางไรก็ดี ตลาดเซอรวิส อพารตเมนตมีการแขงขันดานอัตราคาเชา
จากคอนโดมิเนียมและโรงแรม ทําใหคูแขงสวนใหญจะใชกลยุทธดานราคาเพื่อเพิ่มอัตราการเชาใหสูงขึ้น อีกทั้ง ความไมม่ันคง
ทางการเมืองยังคงเปนปจจัยหลักท่ีกระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนตางชาติซึ่งเปนลูกคาหลักของตลาดเซอรวิส อพารตเมนต 
ดังนั้น ตลาดธุรกิจเซอรวิส อพารตเมนตในกรุงเทพฯจึงจะมีการแขงขันที่สูง โดยการพยายามรักษาลูกคาเกาและดึงดูดลูกคา
เกาดวยการคงอัตราคาเชาเทาเดิมหรือปรับขึ้นเล็กนอยสําหรับลูกคาใหม อัตราคาเชาและอัตราการเชาในป 2557 จะยังคง
คลายคลึงกับของป 2556 

อนึ่ง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด ไดเปล่ียนช่ือจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เกียรตินาคิน 
จํากัด จากการรวมกิจการของธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน) ที่มีผลตามกฎหมาย
ในวันท่ี 13 กันยายน 2555 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารจัดการของกลุมธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยการ
เปล่ียนชื่อดังกลาวมีผลต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2556 เปนตนมา รวมถึงไดทําการยายท่ีต้ังสํานักงานมาอยูที่ ชั้น 25 อาคาร
เมืองไทย - ภัทร คอมเพล็กซ ทาวเวอร บี เลขท่ี  252/122 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

สําหรับผลการดําเนินการของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2556 กองทุนรวมมีกําไรจากการดําเนินงานกอนหักรายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 
34.03 ลานบาท โดยกองทุนรวมมีขาดทุนจากการประเมินทรัพยสินจํานวน 120.00 ลานบาท โดยในระหวางป บริษัทจัดการ
ไดประกาศลดมูลคาของหนวยลงทุนในอัตราหนวยลงทุนละ 0.4600 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 33.12 ลานบาท เพ่ือเปนการลด
สภาพคลองสวนเกิน เปนผลใหทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนมีจํานวนท้ังส้ิน 584.712 ลานบาท โดยการดําเนินการดังกลาว
สอดคลองกับหนังสือช้ีชวนโครงการของกองทุน และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกองทุนรวมมีนโยบาย
จายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิ ไมรวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมินคาหรือการสอบทานการประเมิน
คาสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ประจํารอบระยะเวลาบัญชีนั้น และจายไมเกินกวา 4 คร้ังตอป 

ทั้งนี้ กองทุนรวมมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 420.10 ลานบาท คิดเปนมูลคาทรัพยสิน
สุทธิตอหนวยเทากับ 5.8346 บาท 

ในการนี้ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนท่ีใหความไววางใจลงทุนใน
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา 
 
 คณะผูจัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย 
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด 
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รายงานการวเิคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ ภัทร จํากัด  
ในฐานะผูจัดการกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทย ป 2556 และแนวโนม ป 2557 1 2 3 4 

ภาวะเศรษฐกิจไทย ป 2556 

เศรษฐกิจไทยป 2556 ขยายตัวชะลอลงจากปกอนตามการออนแรงของอุปสงคในประเทศ ประกอบกับการสงออก
สินคายังไมไดรับอานิสงสจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกอยางเต็มท่ี มีเพียงการทองเท่ียวเปนแรงขับเคล่ือนสําคัญของ
เศรษฐกิจตลอดทั้งป โดยเศรษฐกิจขยายตัวรอยละ 2.9 อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉล่ียและอัตราเงินเฟอพื้นฐานเฉล่ียอยูที่รอยละ 2.2 
และ 1.0 ชะลอลงจากปกอนท่ีรอยละ 3.0 และ 2.1 ตามลําดับ คาเงินบาทออนคาลงตามคาดจากการลดขนาดมาตรการ QE 
ของสหรัฐฯรวมทั้งสถานการณทางการเมืองในประเทศ ในภาวะที่ความเส่ียงทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากสถานการณการเมืองที่
ยืดเย้ือ คณะกรรมการนโยบายการเงินประเมินวา นโยบายการเงินสามารถผอนคลายไดเพิ่มขึ้น จึงมีมติใหปรับลดอัตรา
ดอกเบ้ีย 2 คร้ังรวมรอยละ 0.50 ในการประชุมเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน 2556 สงผลใหอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ ส้ิน
ป 2556 อยูที่รอยละ 2.25 ตอป 

ในชวงคร่ึงแรกของป การบริโภคภาคเอกชนยังมีบทบาทสําคัญตอการขยายตัวของเศรษฐกิจ จากผลของมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจภาครัฐ อาทิ การปรับขึ้นคาจางขั้นตํ่า มาตรการแทรกแซงราคาสินคาเกษตร รวมถึงโครงการคืนเงินภาษีรถยนตคันแรกท่ี
ชวยกระตุนยอดซื้อรถยนตตอเนื่องจากชวงปลายปกอน ความเชื่อมั่นของครัวเรือนที่อยูในเกณฑดี และการใชจายของครัวเรือนที่
ขยายตัวสงผลใหผูประกอบการยังคงลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ สอดคลองกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ยังขยายตัว 

ในชวงคร่ึงหลังของปเศรษฐกิจมีทิศทางชะลอลงเปนลําดับจากการชะลอตัวของอุปสงคในประเทศ เน่ืองจากผลของ
มาตรการภาครัฐทยอยหมดลง การใชจายเพ่ือลงทุนของภาครัฐทั้งในและนอกงบประมาณทําไดลาชา ประกอบกับ
สถานการณเศรษฐกิจและการเมืองมีความไมแนนอนสูงขึ้น ภาระหนี้ครัวเรือนที่ เรงตัวขึ้น ทําใหการบริโภคหดตัว 
ผูประกอบการชะลอการลงทุน ขณะท่ีการสงออกฟนตัวไดชา โดยอุปสงคตางประเทศท่ีมีทิศทางการฟนตัวชัดเจนขึ้นยังไม
สงผลดีตอการสงออกของไทยมากนักเพราะการฟนตัวดังกลาวยังกระจุกตัวอยูเฉพาะบางกลุมสินคาซึ่งไมใชสินคาสงออกหลัก
ของไทย ประกอบกับบางอุตสาหกรรมของไทยมีขอจํากัดในการผลิต ภาคการทองเที่ยวที่ขยายตัวดีตอเน่ืองจึงเปนแรง
ขับเคล่ือนสําคัญของเศรษฐกิจตลอดทั้งป 

 

 

 

 

                                                 
1 ที่มา : ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งป 2556 และแนวโนมป 2557 สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ขอมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2557 
2 ที่มา : ประเด็นเศรษฐกิจในรอบป 2556 และแนวโนมป 2557 ธนาคารแหงประเทศไทย, ขอมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2557 
3 ที่มา : Thai Consumer Sector Retail & Food, February 2014 by Deutsche Bank AG & TISCO Research, ขอมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2557 
4 ที่มา : แนวโนมเศรษฐกิจโดยรวมป 2557 โดยศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย, ขอมูล ณ วันที ่19 มีนาคม 2557 
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ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่มา : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคาและธนาคารแหงประเทศไทย 

 

แนวโนมเศรษฐกิจไทย ป 2557 

เศรษฐกิจไทยในป 2557 คาดวาจะขยายตัวไดรอยละ 2.8 – 3.0 ใกลเคียงกับปกอนหนาที่ขยายตัวในอัตรารอยละ 
2.9 โดยภาพรวมยังคงเผชิญกับความทาทายหลายดานจากภาวะอุปสงคภายในประเทศที่ขยายตัวในระดับตํ่าจากการใชจาย
ภาคครัวเรือนที่ลดลง และภาระหน้ีอยูในระดับสูงภายหลังจากจบโครงการรถคันแรก ประกอบกับรายไดเกษตรกรที่ลดลงจาก
ราคาผลผลิตทางการเกษตรและความลาชาในการเบิกจายเงินโครงการจํานําขาวของรัฐบาลกวาแสนลานบาท รวมถึง
เหตุการณความไมสงบทางการเมืองที่เร่ิมขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปที่ผานมา สงผลตอความเช่ือม่ันของนักลงทุนทําใหชะลอ
การตัดสินใจลงทุน และการที่ไมมีรัฐบาลถาวรในการบริหารประเทศ ทําใหขาดความคืบหนาในโครงการลงทุนภาครัฐและการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2558 ซึ่งจะเปนขอจํากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปนี้ 

 

ที่มา : ฝายวิจัย TISCO Sec 

สําหรับปจจัยสนับสนุนใหเศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวไดในปนี้มาจากภาคการสงออกท่ีมีสัญญาณการฟนตัว
ชัดเจนและคาดวาจะกลับมาขยายตัวไดดีขึ้นตามการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคาที่สําคัญทําใหปริมาณการคาฟนตัว
ในชวงคร่ึงหลังของป โดยเฉพาะอยางย่ิงจากกลุมประเทศ G3 (สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุน) เงินบาทที่มีแนวโนมออนคาลง
นาจะสนับสนุนการฟนตัวของภาคสงออก ในสวนของการนําเขาคาดวาจะขยายตัวไดในอัตราที่ไมมากนักเนื่องจากการชะลอ
ลงของการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งสงผลใหความตองการนําเขาสินคาทุนและสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภคมีไม
มากนัก 

การสงออกและรายไดภาคการเกษตรชะลอตัว ภาระหนี้ภาคครัวเรือนของไทย (รอยละตอ GDP) 

การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน ความเช่ือม่ันของภาคเอกชน 
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ที่มา : IMF ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย 

 

ภาวะเงินเฟอของประเทศไทยในป 2557 คาดวาจะยังคงอยูในเกณฑตํ่า โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติคาดการณอัตราเงินเฟอทั่วไปอยูในชวงรอยละ 1.9-2.9 ซึ่งยังคงเอื้อใหธนาคารแหงประเทศไทย
สามารถดําเนินนโยบายทางการเงินแบบผอนคลาย เพื่อสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจในระยะตอไปได 

สําหรับภาคการทองเท่ียวท่ีเคยเปนปจจัยสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจในรอบปที่ผานมาไดรับผลกระทบเชิงลบ
จากการชุมนุมทางการเมือง และการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
ต้ังแตวันที่ 20 มกราคม 57 เปนตนมา สงผลใหมี 48 ประเทศที่ประกาศแจงเตือนพลเมืองของตนที่จะเดินทางมายังประเทศ
ไทยสงผลทําใหมีการยกเลิกการเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยในชวงที่ผานมา อยางไรก็ดีเม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิก
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน ในวันที่ 19 มีนาคม 57 คาดวาจะชวยทําใหบรรยากาศการทองเท่ียวในประเทศไทยฟนกลับมาดี
ขึ้น โดยนับต้ังแตมีเหตุการณทางการเมืองในเดือนพฤศจิกายน 56 การเติบโตของจํานวนนักทองเท่ียวชะลอลงตอเนื่องจาก
เดือนตุลาคม อยูที่รอยละ 15 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน ที่รอยละ 12 เดือนธันวาคม ที่รอยละ 7 และเดือนมกราคม 57 ที่รอยละ 0 

 

 

 
ที่มา : กรมการทองเที่ยวและ SCBS 

 

ประเทศคูคาสงออกของไทย (% ของมูลคาสงออก) 

จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินเขามาในประเทศไทยและอัตราการเติบโตเมื่อเทียบจากปกอน 
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อยางไรก็ตาม อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่คาดการณไวที่รอยละ 2.8 – 3.0 ต้ังอยูบนสมมติฐานท่ีสถานการณ
ทางการเมืองคลี่คลายลงจนสามารถจัดต้ังรัฐบาลเพ่ือบริหารประเทศไดภายในชวงครึ่งแรกของป แตหากการเมืองยืดเย้ือไป
จนถึงคร่ึงปหลัง ก็อาจจะสงผลตอการปรับลดประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจของไทยไดเชนกัน 

 
สภาวะธุรกิจเซอรวิส อพารตเมนตและโรงแรม  ป 2556 และแนวโนมป 2557 

สภาวะธุรกิจเซอรวิส อพารตเมนต ป 2556 5 6 

ในป 2556 ตลาดเซอรวิส อพารตเมนตในกรุงเทพฯมีการแขงขันสูง สงผลใหมีแรงกดดันดานราคา ผูประกอบการตอง
คงอัตราคาเชา หรือหากปรับขึ้นก็เปนไปไดอยางจํากัด เพื่อดึงดูดลูกคาปจจุบันใหตอสัญญาเชา ต้ังแตป 2552 เปนตนมา 
จํานวนเซอรวิส อพารตเมนตเปดใหมในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะใจกลางเมืองลดจํานวนลง อีกท้ังมีเซอรวิส อพารตเมนต 
บางแหงเปล่ียนแปลงรูปแบบอาคารเปนโรงแรมหรือเพื่อดําเนินธุรกิจอื่น เน่ืองจากมีการแขงขันที่สูงกับอพารตเมนต และ
คอนโดมิเนียมหรูที่เปดใหเชาที่เขามาแทรกแซงตลาดจากกลุมนักลงทุนหนาใหม ในป 2556 จึงเปนอีกปที่ยากลําบากสําหรับ
นักลงทุนและเจาของโครงการเซอรวิส อพารตเมนต ทั้งนี้ เซอรวิส อพารตเมนตบางแหงเร่ิมปรับตัวใหบริการโรงแรมเพ่ือจะเนน
การปลอยใหเชารายวันดวย 

 

  
ที่มา : CBRE Research Thailand ที่มา : Nexus Property Consultants 

 

อุปทาน 

หลังจากคร่ึงปแรกของป 2556 ไมมีการเปดตัวโครงการเซอรวิส อพารตเมนตใหม ซึ่งอาจเปนผลกระทบจากความไม
ม่ันคงทางการเมือง ดังนั้น จํานวนเซอรวิส อพารตเมนตยังคงทรงตัวจากคร่ึงปแรกท่ีประมาณ 15,800 ยูนิต ประกอบดวยเขต
ชวงสวนลุมพินี วิทยุ ราชดําริ เพลินจิต มีจํานวน 3,018 ยูนิต จํานวน 4,348 ยูนิตในเขตศูนยกลางธุรกิจและกรุงเทพฯดานใต 
(บริเวณถนนสีลม สาทร นราธิวาสราชนครินทร พระราม 3  ถนนจันทน เปนตน) จํานวน 3,430 ยูนิตในแถบสุขุมวิทชวงตน 
(สุขุมวิทซอย 1 ถึงแยกอโศก) และจํานวน 5,004 ยูนิตในแถบสุขุมวิทชวงปลาย (แยกอโศกถึงสุขุมวิทซอย 55) ซึ่งในยอดรวม
                                                 
5 ที่มา : Research & Forecast Report ,Bangkok Serviced Apartment Market H2 2013, Colliers International, ขอมูล ณ วันที่ 6 
กุมภาพันธ 2557 
6 ที่มา : Marketbeat Serviced Apartment Snapshot H2 2013, Nexus Property Consultants ขอมูล, ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2557 

อัตราคาเชาเฉลี่ยของเซอรวิส อพารตเมนตเกรดเอ ในเขตตางๆ อุปทานและอัตราการเชา ตั้งแตป 2549 – 2556 
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แลวมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากชวงคร่ึงหลังของป 2555 จํานวน 756 ยูนิต หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.03 โดยเซอรวิส อพารตเมนตใหม
สวนมากต้ังอยูบริเวณสุขุมวิทชวงตนหรือประมาณรอยละ 20.69 ของจํานวนเซอรวิส อพารตเมนตใหมทั้งหมด 

จํานวนเซอรวิส อพารตเมนตบริเวณสุขุมวิท มีจํานวนสูงกวาจํานวนในบริเวณอ่ืนๆ อยางมาก เน่ืองจากสุขุมวิทเปน
ยานธุรกิจหนึ่งของกรุงเทพฯ อาคารสํานักงานจํานวนมากต้ังอยูบริเวณน้ี รวมทั้งยังเปนเขตพักอาศัยที่เปนที่นิยมชาวตางชาติ
และเปนแหลงรวมภัตตาคารที่นาสนใจ นอกจากนี้ ยังมีศูนยการคา รานสะดวกซื้อและซุปเปอรมารเก็ตหลายแหง ระบบขนสง
สาธารณะ ก็เปนอีกหน่ึงปจจัยที่ทําใหสุขุมวิทมีสวนแบงของตลาดสูง 

 

อุปสงค 

อัตราการเชามีแนวโนมขาขึ้นอยางตอเนื่องต้ังแตป 2553 อัตราการเชาโดยเฉล่ียของเซอรวิส อพารตเมนต ทั้งเกรดเอ 
และ เกรดบี ในทุกทําเลในชวงครึ่งปหลังของป 2556 เพ่ิมขึ้นเล็กนอยเปนรอยละ 84 เพ่ิมขึ้นรอยละ 4.3 เม่ือเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันของป 2555 อยางไรก็ตาม เน่ืองจากคาเชาท่ีสูง ผนวกกับการชุมนุมประทวงรัฐบาลที่ถนนสีลม ดังนั้น บริเวณ
ศูนยกลางธุรกิจในชวงไตรมาสสุดทายของป 2556 จึงมีอัตราการเชาเพิ่มขึ้นไมมากเม่ือเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของป 2556 
ในขณะท่ีเขตชวงลุมพินี วิทยุ เพลินจิต มีอัตราการเชาเพ่ิมขึ้นท่ีสูงจากรอยละ 71.98 ในชวงครึ่งหลังของป 2555 เปนรอยละ 
78.51 ในชวงคร่ึงหลังของป 2556 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.08 

ชาวตางชาติที่เขามาทํางานในกรุงเทพฯสวนใหญยังคงชอบอาศัยอยูเซอรวิส อพารตเมนตใจกลางเมืองหรือบริเวณท่ี
ใกลกับระบบรถไฟฟาขนสงสาธารณะ เน่ืองจากบริษัทเปนผูรับภาระคาเชาท่ีอยูอาศัย อยางไรก็ตาม มีชาวตางชาติบางสวน
เลือกที่จะยายเขาไปอยูอาศัยในคอนโดมิเนียมหรืออพารตเมนตในละแวกเดียวกันแทน เน่ืองจากมีสาธารณูปโภคที่คลายคลึง
กับของเซอรวิส อพารตเมนตและอยูในทําเลเดียวกัน แตคาเชาถูกกวา หรือมีบางสวนเลือกท่ีจะอาศัยอยูนอกยานธุรกิจ ที่อยู
ใกลกับระบบขนสงสาธารณะ เนื่องจากจายคาเชาตํ่ากวา อีกท้ังมีโรงแรมและคอนโดมิเนียมหลายแหงไดปรับบางยูนิตใน
โครงการเปนเซอรวิส อพารตเมนต ใหมีแพ็คเกจคาเชารายเดือน ซึ่งเปนแนวโนมที่ผูประกอบการจะเสนอทางเลือกสําหรับ
ผูบริโภค นอกจากนี้ มีนักลงทุนตางชาติหลายรายซื้อคอนโดมิเนียมหลายยูนิตในหนึ่งโครงการและปลอยเชาใหแกชาวตางชาติ
ดวยบริการแบบโรงแรม 

 

 

  
ที่มา : Colliers International ที่มา : Colliers International 

อัตราการเชาจําแนกตามที่ตั้ง ของป 2555-2556 รายไตรมาส อัตราการเชาจําแนกตามเกรดของป 2553-2556 รายไตรมาส 
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มีบริษัทตางชาติหลายแหงเขามาตั้งสํานักงานในกรุงเทพฯในชวงสองปที่ผานมา ดวยการเพิ่มขึ้นของการลงทุนของ
ชาวตางชาติ และการเปดประเทศของหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น จํานวนชาวตางชาติในกรุงเทพฯจึงเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเน่ือง ไดกลายเปนแรงหนุนตอตลาดเซอรวิส อพารตเมนต ในกรุงเทพฯ ซึ่งแนวโนมการเติบโตยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
ดวยปจจัยบวกจากท้ังนักลงทุนและชาวตางชาติที่ทํางานในกรุงเทพฯและนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดตางๆ โดยจํานวน
ชาวตางชาติที่มีใบอนุญาตทํางานในกรุงเทพฯ สวนใหญยังคงเปนชาวญี่ปุน ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของเซอรวิส อพารตเมนต  
โดยพวกเขามักเลือกพักอยูบนแถบถนนสุขุมวิท 

 

 

 
ที่มา : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานและ Colliers International 

 

แนวโนมธุรกิจเซอรวิส อพารตเมนต ป 2557 

คาดวาจะมีเซอรวิส อพารตเมนต โดยรวมประมาณ 430 ยูนิต ที่จะสรางเสร็จในป 2557 โดยราว 300 ยูนิตจะอยู
บริเวณสุขุมวิทชวงตน และประมาณ 55 ยูนิตจะอยูเขตศูนยกลางธุรกิจและกรุงเทพฯดานใต (บริเวณถนนสีลม สาทร 
นราธิวาสราชนครินทร พระราม 3 ถนนจันทน เปนตน) สวนที่เหลืออยูในบริเวณอ่ืนๆ  อีกประมาณ 75 ยูนิต มีกําหนดแลวเสร็จ
ในป 2558 ซึ่งจะอยูบนถนนสุขุมวิทชวงตนเกือบทั้งหมด ซึ่งหมายความวาเซอรวิส อพารตเมนตโครงการใหมในอีก 1 – 3 ป จะ
มีจํานวนจํากัดมาก แมวาจํานวนใบอนุญาตทํางานในประเทศไทยที่ออกใหแกชาวตางชาติที่เขามาทํางานในกรุงเทพฯยังมี
แนวโนมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง แตชาวตางชาติในกรุงเทพฯมีทางเลือกสําหรับที่อยูอาศัยที่หลากหลาย  เชน คอนโดมิเนียมหรืออ
พารตเมนตหรูในทําเลเดียวกับเซอรวิส อพารตเมนต เนื่องจากคาเชาตํ่ากวา ดังนั้น ตลาดธุรกิจเซอรวิส อพารตเมนตใน
กรุงเทพฯจึงจะมีการแขงขันที่สูง โดยการพยายามรักษาลูกคาเกาและดึงดูดลูกคาเกาดวยการคงอัตราคาเชาเทาเดิมหรือปรับ
ขึ้นเล็กนอยสําหรับลูกคาใหม อัตราคาเชาและอัตราการเชาในป 2557 จะยังคงคลายคลึงกับของป 2556  

จํานวนชาวตางชาติในกรุงเทพฯชวงครึ่งปหลังป 2556 
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ความไมม่ันคงทางการเมืองยังคงเปนปจจัยหลักที่กระทบความเช่ือม่ันของนักลงทุนตางชาติซึ่งเปนลูกคาหลักของ
ตลาดเซอรวิส อพารตเมนต นักลงทุนบางสวนเล่ือนการลงทุนออกไปจึงอาจจะกระทบภาวะตลาดเซอรวิส อพารตเมนตในป 
2557  นอกจากนี้ เซอรวิส อพารตเมนตบางแหงในเมืองโดยเฉพาะในพ้ืนที่ใกลกับการชุมนุมไดรับผลกระทบจากการที่ลูกคา
บางรายไดยายออกและยังไมสามารถหาลูกคาใหมทดแทนไดในชวงที่ยังมีการชุมนุม 

จากขอมูลขางตน ตลาดเซอรวิส อพารตเมนตในกรุงเทพฯมีแนวโนมจะไดประโยชนจากปจจัยบวกหลายปจจัยที่ชวย
ขับเคล่ือนตลาดในอนาคต เชน การเพ่ิมขึ้นของการลงทุนจากตางชาติ และการเปดประเทศของบางประเทศในอาเซียน จํานวน
เซอรวิส อพารตเมนตที่อาจจะไมมีจํานวนเพิ่มขึ้นมากนัก สาเหตุจากที่ดินขนาดใหญเพื่อพัฒนาโครงการในเขตศูนยกลางธุรกิจ
มีจํานวนนอย อยางไรก็ดี ตลาดเซอรวิส อพารตเมนตมีการแขงขันดานอัตราคาเชาจากคอนโดมิเนียมท้ังท่ีมีอยูแลวและ
โครงการใหม รวมถึงโรงแรม ทําใหคูแขงสวนใหญจะใชกลยุทธดานราคาเพ่ือเพิ่มอัตราการเชาใหสูงขึ้น อีกท้ัง สถานการณ
การเมืองภายในประเทศยังคงปจจัยลบท่ีทาทายของอุตสาหกรรม สงผลใหตลาดมีการประมาณการวาอัตราการเชาเฉล่ียจะ
อยูที่รอยละ 80 – 90 ดวยอัตราคาเชาเฉล่ียที่ 2,500 – 2,600 บาท/หอง/คืน 

 

สภาวะธุรกิจโรงแรม  ป 2556 7 8 9 

ธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพฯในป 2556 โดยรวมมีการปรับตัวขึ้นอยางตอเน่ือง หลังจากอุปสรรคดานการเมือง และภัย
ธรรมชาติคล่ีคลายลง โดยจากพื้นฐานของกรุงเทพฯท่ีมีความโดดเดนทั้งดานแหลงทองเที่ยวและเปนแหลงจับจายซ้ือของ ดัง
จะเห็นไดจากการที่กรุงเทพฯไดรับตําแหนงชนะเลิศอันดับที่ 1 เมืองทองเที่ยวของโลกประจําป 2556 จากผลสํารวจสุดยอด
จุดหมายปลายทางของโลกของจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางขามพรมแดนเขาไปยังเมืองตางๆ โดยบริษัท มาสเตอร
การด เวิลดวายด แสดงใหเห็นวากรุงเทพฯเปนแหลงทองเที่ยวท่ีไดรับความนิยมและยอมรับจากนักทองเที่ยวตางชาติ 

ที่ผานมา ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยเติบโตเปนอยางดี จากความไดเปรียบดานสถานท่ีทองเที่ยวหลากหลาย ที่
สวยงามสรางความประทับใจสําหรับนักทองเท่ียว ภูมิอากาศท่ีเหมาะสม และความพรอมของบุคลากร ดวยบุคลิกและ
อัธยาศัยของผูใหบริการชาวไทย ที่มีความเปนเอกลักษณแตกตางจากประเทศอื่นๆ ในขณะท่ีราคาหองพักยังไมสูงมากนักเม่ือ
เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบานที่มีแหลงทองเที่ยวและวัฒนธรรมใกลเคียงกัน  

ทั้งนี้ กรุงเทพฯ ภูเก็ต และพัทยา เปนจังหวัดศูนยกลางการประกอบธุรกิจโรงแรมที่สําคัญของประเทศไทย ดังจะเห็น
ไดจากจํานวนนักทองเที่ยวท่ีใชบริการโรงแรมมีจํานวนมากเปน 3 ลําดับแรกของประเทศ คิดเปนสัดสวนรวมกันกวารอยละ 40 
ของจํานวนนักทองเที่ยวท่ีใชบริการหองพักโรงแรมทั่วประเทศ รวมทั้งยังมีหองพักจํานวนมากเปน 3 ลําดับแรกของประเทศ คิด
เปนสัดสวนรวมกันกวารอยละ 35 ของหองพักทั่วประเทศ และทั้งสามพ้ืนที่ดังกลาวยังมีอัตราการเขาพักสูงเปนลําดับตนๆอีก
ดวย ทําใหมีการขยายธุรกิจของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมไปยังพื้นที่ดังกลาวเพื่อรองรับนักทองเที่ยวท่ีเดินทางมาทองเที่ยว
ภายในพื้นที่ 

                                                 
7 ที่มา : วิเคราะหประเด็นธุรกิจ : ภาคการทองเที่ยว เคร่ืองยนตสํารองของเศรษฐกิจไทย ฝายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหง
ประเทศไทย, ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2556 
8 ที่มา : Executive Summary ธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานคร สํานักวิจัยธุรกิจ สายงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด 
(มหาชน), ขอมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 
9 ที่มา : กสิกรไทยคาดธุรกิจโรงแรมป 57 โต 3.5-5.7% การเมืองกดดัน ศูนยวิจัยกสิกรไทย, ขอมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2557 
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อุปทาน 

ในป 2556 มีการขยายการลงทุนในธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพฯเพ่ิมขึ้น การเพิ่มขึ้นดังกลาวสวนหนึ่งเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจาก จีน และรัสเซีย ที่มีความสําคัญมาก
ขึ้นในปจจุบัน โดยพฤติกรรมของกลุมนักทองเที่ยวนี้ นิยมทองเที่ยวในเมืองเปนหลักเพื่อจับจายซ้ือของ และสวนใหญเปนการ
เดินทางเปนคณะทัวรแบบประหยัด ซึ่งจะเนนเขาพักที่โรงแรมระดับ 3-4 ดาว ดังนั้น โรงแรมระดับนี้จึงเปนธุรกิจท่ีไดประโยชน
จากกระแสการทองเที่ยวในปจจุบนั  

นอกจากนี้ การขยายตัวของกิจการโรงแรมเปนการเตรียมความพรอมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก
ไมก่ีปขางหนา อีกท้ังยังสําหรับรองรับธุรกิจการจัดประชุมสัมมนา การแสดงสินคาและนิทรรศการตางๆ (MICE) ทั้งจากภาครัฐ
และภาคเอกชน ในประเทศและตางประเทศที่เพ่ิมขึ้น โดยกลุม MICE เปนกลุมตลาดการทองเที่ยวลักษณะพิเศษท่ีผสมผสาน
การเดินทางเพื่อธุรกิจและการพักผอนเขาดวยกัน จึงมีความสําคัญตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ 

 

 

 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 * ป 2554 ป 2555 ป 2556 *

กรุงเทพฯ 399 405 406 72,184 72,922 73,291

ประกอบดวยโรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส บังกะโล โมเต็ล เซอรวิส อพารตเมนต แพ โฮมสเตย 

บานพักรับรอง แตไมนับรวมหองพักประเภทอพารตเมนต

* ขอมูล ณ วันท่ี 18 มิถุนายน 2556

จํานวนโรงแรม (แหง) จํานวนหองพัก (หอง)
พื้นท่ี
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อุปสงค 

อุปสงคหองพักในกรุงเทพฯมีแนวโนมเติบโตอยางตอเน่ืองในป 2556 ทําใหอัตราคาเชาหองพักมีการฟนตัว หลังจาก
ที่ปรับตัวลดลงในป 2553 สอดคลองกับการขยายตัวของจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทยผานสนามบิน
สุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง สงผลใหอัตราเขาพักปรับเพิ่มขึ้นอยางโดดเดน ดังจะเห็นไดจากชวงครึ่งปแรกของป 2556 
ที่อัตราการเขาพักแรมเฉล่ียปรับเพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ 72.3 จากรอยละ 65.0 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 ซึ่ง
เปนไปในทิศทางเดียวกับอัตราการเขาพักแรมท่ัวประเทศที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนกัน อยางไรก็ดี เม่ือเกิดเหตุการณชุมนุมทาง
การเมืองอีกคร้ังในชวงปลายป และมีการประกาศเตือนนักทองเท่ียวที่เดินทางมาประเทศไทย ที่สงผลกระทบกับความเช่ือม่ัน
ของนักทองเที่ยว เปนผลใหการจองเขาพักลวงหนามีการชะลอตัวลงอยางเห็นไดชัด โดยนักทองเที่ยวเอเชียไมนอยกวารอยละ 
20 เปล่ียนไปประเทศอื่นในเอเชีย และไมนอยกวารอยละ 30 เปล่ียนจุดหมายไปยังจังหวัดอื่นแทน เชนเดียวกันกับ
นักทองเที่ยวชาวยุโรปที่ยังคงเดินทางเขาประเทศไทยแตเปล่ียนการเดินทางเปนตรงไปยังจังหวัดอื่นแทน 

 

อุปทานหองพักโรงแรมในกรงุเทพฯ จํานวนอุปทานที่พักและหองพักในกรุงเทพฯ 
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ที่มา: CBRE Research Thailand ที่มา: กรมการทองเที่ยว ธนาคารแหงประเทศไทยและสํานักวิจัยธุรกิจ LH Bank 

 

แนวโนมสภาวะธุรกิจโรงแรม  ป 2557 

การทองเท่ียวไทยในป 2557 คาดวาจะไดรับปจจัยบวกจากนักทองเท่ียวจีนและรัสเซีย ประกอบกับสถานการณ
เศรษฐกิจของยุโรปและสหรัฐฯ ที่มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น รวมถึงการจัดโปรโมชั่นของธุรกิจโรงแรม ซึ่งจะชวยกระตุน
นักทองเที่ยวใหเลือกประเทศไทยเปนจุดหมายที่จะมาเยือน 

ภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและความไมแนนอนทางการเมืองในประเทศไทย เปนปจจัยทาทายที่สําคัญท่ี
ผูประกอบการตองเร่ิมเตรียมพรอมรับมือกับความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้น ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาด
เล็กท่ีมีทําเลที่ต้ังอยูในบริเวณพ้ืนที่ที่มีการชุมนุมทางการเมืองจะไดรับผลกระทบในดานอัตราการเขาพักที่ลดลง อยางไรก็ตาม 
หากสถานการณทางดานการเมืองคล่ีคลายและกลับสูภาวะปกติไดโดยเร็วก็จะสงผลใหธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพฯฟนตัวได  

สําหรับในป 2557 นี้ คาดวาราคาหองพักของโรงแรมทั้งประเทศจะปรับเพิ่มขึ้นจากป 2556 ประมาณรอยละ 15 โดย
โรงแรมในกรุงเทพฯจะปรับราคาหองพักขึ้นไดเพียงรอยละ 5 สาเหตุเนื่องมาจากประเทศไทยเผชิญแรงกดดันจากปจจัย
ทางดานการเมืองในชวงตนป ที่สงผลกระทบตอความเช่ือม่ันของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ และการประกอบธุรกิจของ
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในบริเวณพ้ืนที่ที่มีการชุมนุมทางการเมือง สงผลใหโรงแรมในพื้นที่ดังกลาวมีอัตราการเขาพักลดลง 
รวมถึงถูกยกเลิกการใชบริการในรูปแบบสถานที่จัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการตางๆ สงผลใหผูประกอบการธุรกิจโรงแรม
ตองเริ่มแขงขันทางดานราคาจูงใจนักทองเที่ยวเพื่อกระตุนอัตราการเขาพัก ควบคูไปกับการลดการจางงานพนักงานลงเพื่อลด
ตนทุน อยางไรก็ดี ธุรกิจโรงแรมของประเทศไทยยังคงเติบโตได โดยมีแรงขับเคล่ือนท่ีสําคัญมาจากการที่นักทองเที่ยว
ชาวตางชาติหันมาทองเท่ียวแหลงทองเท่ียวในตางจังหวัด ประกอบกับไดรับปจจัยหนุนจากจํานวนนักทองเท่ียวยุโรปที่มี
แนวโนมฟนตัวขึ้นจากเศรษฐกิจยุโรปที่ดีขึ้น  

สําหรับในระยะชวงป 2557 - 2558 จะมีอุปทานหองพักเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 8,000 หอง ซึ่งการเพ่ิมขึ้นดังกลาว
อาจจะทําใหธุรกิจนี้เส่ียงใหเกิดอุปทานสวนเกิน (Over Supply) ผูประกอบการอาจจะตองเผชิญกับการแขงขันกับกลุมธุรกิจ
เดียวกัน รวมถึงกลุมธุรกิจที่ใหเชาหองพักในรูปแบบอื่นๆ เชน เซอรวิสอพารทเมนท บูติค โฮเทล และคอนโดมิเนียมใหเชา เปน
ตน ซึ่งทําใหผูประกอบการตองพิจารณานํากลยุทธดานราคาและกลยุทธทางการตลาดมาเปนเคร่ืองมือในการแขงขัน  

อัตราคาเชาและอัตราการเขาพักของหองพักโรงแรม 
ในกรุงเทพฯ ตั้งแตป 2552 ถึงป 2556 

อัตราการเขาพักแรมเฉล่ียทั่วประเทศ 
และในเขตภาคกลาง (รวมกรุงเทพฯ) 
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สวนดานอุปสงคนักทองเที่ยวตางชาติ แมวาจะมีแนวโนมที่เพ่ิมขึ้นตอเน่ือง แตอาจจะตองเผชิญกับการลดจํานวนวัน
เขาพักแรมลง ตลอดจนอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศท่ีคอนขางผันผวน ซึ่งอาจสงผลตอการใชจายของนักทองเที่ยว
ตางชาติ ทั้งนี้ ผูประกอบการอาจจําเปนตองปรับกลยุทธดานการตลาดใหเขากับสถานการณในปจจุบัน เชน การจัดโปรโมชั่น
ราคาพิเศษท่ีสอดคลองกับจํานวนวันที่เขาพัก ในการดึงดูดลูกคา ทั้งนี้เพื่อความอยูรอดในธุรกิจ 

ทิศทางของธุรกิจการพัฒนากอสรางโรงแรมในป 2557 จะเปนไปในลักษณะของการมุงขยายไปยังกลุมธุรกิจโรงแรม
ระดับสามดาวมากขึ้น เพ่ือรองรับการเพิ่มขึ้นของฐานนักทองเท่ียวระดับกลาง ประกอบกับการลงทุนโรงแรมระดับส่ีดาวขึ้นไป 
ตองใชเงินลงทุนสูง ระยะเวลาการคืนทุนยาว รวมถึงคาใชจายในการบํารุงรักษาโรงแรมที่สูงกวา อีกทั้งภาวะความไมแนนอน
ทางเศรษฐกิจและการเมืองในปจจุบันทําใหมีความเส่ียงในดานการลงทุน จึงสงผลใหผูประกอบการโรงแรมเลือกขยายการ
ลงทุนไปยังโรงแรมในกลุมสามดาว ซึ่งใชเงินลงทุนที่ตํ่ากวา ระยะเวลาการคืนทุนที่ส้ันกวา รวมถึงมีคาใชจายในการบํารุงรักษา
โรงแรมที่ตํ่ากวาโรงแรมระดับส่ีดาวขึ้นไป 

แนวโนมการมุงขยายธุรกิจไปยังโรงแรมระดับสามดาวของผูประกอบการโรงแรม ซึ่งมีความพรอมท้ังในดานชื่อเสียง 
ประสบการณในการประกอบธุรกิจ บุคลากรที่มีทักษะ และเงินทุน ยังสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผูประกอบการธุรกิจ
โรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งมีขีดความสามารถในการแขงขันในระดับที่ตํ่ากวา สถานการณดังกลาว นํามาซ่ึงความจํา
เปนในการปรับกลยุทธสําหรับผูประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ตองมุงนําเสนอความคุมคาสําหรับ
นักทองเที่ยว โดยการยกระดับทั้งในดานการปรับปรุงสถานประกอบการ และคุณภาพในการใหบริการที่เทียบเทาโรงแรมขนาด
ใหญ ในขณะท่ีราคาหองพักยังอยูในระดับตํ่ากวาโรงแรมขนาดใหญ ทั้งนี้ ธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กยังตองเตรียม
ความพรอมรับมือกับภาวะการตัดราคาระหวางผูประกอบการธุรกิจโรงแรมระดับสามดาวเพื่อดึงดูดนักทองเท่ียวที่มีกําลังซื้อใน
ระดับปานกลาง ทั้งยังอาจประสบกับปญหาขาดแคลนแรงงานในธุรกิจโรงแรมที่มีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น จากความไม
สอดคลองกันระหวางการผลิตแรงงานและความตองการแรงงานในธุรกิจโรงแรม  

ปจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ 

 โรงแรมชั้นนําของโลกที่มีชื่อเสียงและมาตรฐาน ไดเขามามีบริหารโรงแรมในประเทศไทยมากขึ้น ทําใหเปนชองทาง
หนึ่งที่สามารถเขาถึงกลุมนักทองเที่ยวตางชาติไดมากขึ้น 

 ระดับราคาหองพักที่คอนขางถูกกวาประเทศในเอเชียบางประเทศ อาทิ ฮองกง และสิงคโปร เปนตน แตคงความมี
มาตรฐานและชื่อเสียง ทําใหเปนโอกาสที่ดีสําหรับกลุมตลาดประชุมสัมมนา และการแสดงสินคา (MICE) 

 ความมีชื่อเสียงและภาพลักษณอันโดดเดนในดานสถานท่ีทองเที่ยวของกรุงเทพฯ 

 การขยายตัวของธุรกิจสายการบินตนทุนตํ่า  

 การเปดเสรีการคาภาคบริการใหกับนักลงทุนสัญชาติอาเซียนใหเขามาลงทุน โดยสามารถถือหุนไดถึงรอยละ 70 

 การขยายตลาดนักทองเที่ยวตางชาติ ดวยการออก Road Show ตางประเทศ ไปยังกลุมเดินทางคร้ังแรก (First 
Visitor) และกลุมเดินทางซ้ํา (Repeater) 
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ปจจัยที่สงผลลบตอการเติบโตของธุรกิจ 

 ปญหาการชุมนุมทางการเมืองท่ีอาจยืดเย้ือ 

 การขยายตัวของอุปทานหองพัก อาจจะมีความเส่ียงตอการเกิดอุปทานสวนเกิน (Over Supply) 

 การขาดแคลนแรงงานในกลุมธุรกิจโรงแรม ไปยังภาคธุรกิจอื่นๆ 

 ผังเมืองกรุงเทพฯฉบับใหมที่มีขอจํากัดเก่ียวกับการใชประโยชนของพื้นที่ลดลง 

 ปญหาดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว 

 ปญหาการหลอกลวงเอาเปรียบนักทองเที่ยว 

 อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศที่คอนขางผันผวน อาจสงผลตอการใชจายของนักทองเที่ยวตางชาติ 

 สถานการณเศรษฐกิจโลกยังคงมีความผันผวน อาจจะสงผลตออุปสงคในตางประเทศบางกลุม 

 

รายละเอียดอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา 

เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2550 กองทุนรวมไดลงทุนในสิทธิการเชาระยะยาวในทรัพยสินที่เชา อันไดแก อาคารพักอาศัย
บางสวน ซึ่งประกอบดวยหองชุดเซอรวิส อพารตเมนตจํานวน 128 หอง ส่ิงปลูกสราง พรอมสวนควบรวมบนที่ดินที่เชาซึ่งใชใน
การดําเนินโครงการเออรบานา หลังสวน ต้ังอยูที่ 55 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีสํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย เปนเจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสินที่เชา และมีบริษัท สยามพันธุวัฒนา จํากัด (มหาชน) เปนผูเชารวม
ในทรัพยสินที่เชาดังกลาว 

โดยกองทุนรวมไดเขาทําสัญญาโอนสิทธิการเชาและตกลงกระทําการกับบริษัท สยามพันธุวัฒนา จํากัด (มหาชน) 
เพื่อโอนสิทธิการเชาระยะยาวบนทรัพยสินที่เชาใหกับกองทุนรวม สิทธิการเชาดังกลาวมีอายุการเชาประมาณ 28 ป ส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2577 กองทุนรวมไดจายคาตอบแทนการโอนสิทธิการเชาดังกลาวเปนเงินทั้งส้ิน 711 ลานบาท  

กองทุนรวมไดจัดหาผลประโยชนจากการลงทุนขางตนโดยการเขาทําสัญญาเชาชวงกับบริษัท เออรบานา เอสเตท 
จํากัด เพ่ือใหเชาชวงทรัพยสินที่เชาตามที่กลาวขางตนเปนระยะเวลา 3 ป และใหคําม่ันแกผูเชาชวงใหมีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่
จะเชาชวงทรัพยสินที่เชาตอไมเกิน 9 คร้ัง คร้ังละ 3 ป โดยกองทุนรวมไดมีหนังสือแจงผูเชาชวงในการตออายุสัญญาเชาชวง
พื้นที่โครงการ เออรบานา หลังสวน ออกไปอีก 3 ป นับแตวันที่ 12 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เม่ือวันที่ 27 
กันยายน 2556 
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รายละเอียดของส่ิงปลูกสรางและสวนควบอื่นๆที่กองทุนรวมเชา 

กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเชาอาคาร  2 อาคารไดแก อาคารเซอรวิส อพารตเมนต (บางสวน) และอาคารที่จอดรถ 
ซึ่งพื้นที่ของอาคารและส่ิงปลูกสรางที่กองทุนรวมจะเชามีพื้นที่ทั้งหมด 10,961.80  ตร.ม. (ไมนับรวมพื้นที่อาคารจอดรถ) จาก
พื้นที่โครงการทั้งหมด 34,229.45 ตร.ม.  โดยรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนประกอบดวย 

1. อาคารเซอรวิส อพารตเมนต เปนอาคารสูง 37 ชั้น และใตดิน 1 ชั้น (บางสวน) ประกอบไปดวย 

 หองชุดจํานวน 128 หอง พื้นที่รวมประมาณ 10,523 ตร.ม. 

ลําดับที่ ประเภทหองพัก จํานวน พ้ืนที่ (ตร.ม.) 
1 Studio   

1.1 Studio 38 Sq.m. 6 228 
1.2 Studio 40 Sq.m. 11 440 
1.3 Studio 48 Sq.m. 10 480 
1.4 Studio 55 Sq.m. 6 330 

2 1 - Bedroom Executive   
2.1 1 - Bedroom Executive 61 Sq.m. 14 854 
2.2 1 - Bedroom Executive 68 Sq.m. 14 952 

3 2 - Bedroom Executive   
3.1 2 - Bedroom Executive 85 Sq.m. 37 3,145 
3.2 2 - Bedroom Executive 90 Sq.m. 14 1260 
3.3 2 - Bedroom Executive 93 Sq.m. 1 93 

4 2 - Bedroom Premier   
4.1 2 - Bedroom Premier 129 Sq.m. 2 258 
4.2 2 - Bedroom Premier 145 Sq.m. 3 435 

5 3 - Bedroom Premier 7 1190 
6 3 - Bedroom Penthouse 2 478 
7 4 - Bedroom Penthouse   

7.1 4 - Bedroom Penthouse 380 Sq.m. 1 380 
 รวม 128 10,523 
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 พื้นที่ใหเชาเพื่อการบริการ และสวนสนับสนุนการบริการอื่นๆ  พื้นที่รวมประมาณ 438.80 ตร.ม. 

ช้ัน การใชประโยชน พ้ืนที่ (ตร.ม.) 
1 รานคา 43.50 
  รานอาหาร 180.80 
  พื้นที่ใหบริการติดตอธุรกิจ 29.40 
  หองประชุมใหญ 44.40 
  หองประชุมเล็ก 9.45 
  หองเตรียมเอกสาร 21.70 
  หองติดตอทางธุรกิจ 8.50 
  หองพักผอน 8.91 
  หองฟงเพลง 9.00 

32 หองนวด 1 32.20 
  หองนวด 2 11.70 
  หองนวด 3 20.24 
  พื้นที่สวนกลางหองนวด 19.00 
  รวม 438.80 

 
2. อาคารที่จอดรถ เปนอาคารสูง 9 ชั้น พรอมชั้นใตดินรวมถึงอุปกรณอื่นๆ เพ่ือการบริการสําหรับการดําเนินกิจการ

ในธุรกิจเซอรวิส อพารตเมนต ทั้งนี้ การนําพื้นท่ีของอาคารท่ีจอดรถเขาเปนทรัพยสินของกองทุนรวมมี
วัตถุประสงคเพื่อใหสะดวกตอการบริหารจัดการ และเพ่ือใหบริการโดยไมกอใหเกิดภาระหรือคาใชจายเกิน
สมควรแกกองทุนรวมแตอยางใด 

 
ช่ือและที่อยูของผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 

ชื่อ: บริษัท เออรบานา ฮอสพิทอลลิต้ี (2012) จํากัด  
ที่อยู: 55 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

ในชวงปลายป 2555 กองทุนรวมไดรับทราบวาผูเชาชวงมีการเปล่ียนแปลงผูบริหารอสังหาริมทรัพยตามที่ระบุใน
รายละเอียดโครงการ จาก บริษัท เฟรเซอร ฮอสพิทอลลิต้ี พีทีอี (ชื่อเดิม บริษัท เฟรเซอร เซอรวิส เรสซิเดนเซส พีทีอี) เปน 
บริษัท เออรบานา ฮอสพิทอลลิต้ี (2012) จํากัด ซึ่งกองทุนรวมไมเคยไดรับการแจงลวงหนาเพื่ออนุมัติกอนดําเนินการ โดย
กองทุนรวมไดรับการช้ีแจงเปนลายลักษณอักษรจากผูเชาชวงถึงการเปล่ียนแปลงดังกลาวเมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2556 วา 
บริษัท เฟรเซอร ฮอสพิทอลลิต้ี พีทีอี เปนผูบอกเลิกสัญญาจางบริหารอสังหาริมทรัพยเม่ือวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 อยางไรก็
ตาม ภายหลังการเลิกสัญญาจางบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาว ผูเชาชวงยังไมสามารถคัดเลือกผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่
ไดรับความเห็นชอบจากกองทุนรวมรายใหม ผูเชาชวงจึงมีความจําเปนตองวาจางบริษัท เออรบานา ฮอสพิทอลลิต้ี (2012) 
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จํากัด ใหบริหารอสังหาริมทรัพยในระหวางการดําเนินการจัดหาผูบริหารอสังหาริมทรัพยรายใหม เพื่อมิใหการบริหาร
อสังหาริมทรัพยหยุดชะงัก อันอาจสงผลตอรายไดของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนรวมอยูระหวางการเจรจากับผูเชาชวงเพื่อหา
ขอสรุปถึงการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยอยางถูกตองเหมาะสมตอไป 
 
รายละเอียดการประเมินมูลคาทรัพยสินของสิทธิการเชา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

 กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของเออรบานาตามที่ไดระบุรายละเอียดในหนังสือช้ีชวนและหนังสือ
ชี้ชวนสวนสรุป โดยมีรายละเอียดที่สําคัญเก่ียวกับการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวดังนี้ 

ประเภททรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน 
อาคารพักอาศัยเพื่อการพาณิชย 2 อาคารไดแก อาคารเซอรวิส อพารตเมนต 
บางสวน ประกอบไปดวย หองชุดจํานวน 128 หอง พรอมพื้นที่ใหเชาเพื่อการ

บริการ และสวนสนับสนุนการบริการอื่นๆ  และอาคารที่จอดรถ 
วันที่ทําสัญญาเชา วันที่ 12 ตุลาคม 2550 
ผูเชาชวง บริษัท เออรบานา เอสเตท จํากัด 

ราคาทรัพยสินทั้งหมดท่ีไดรับจาก
รายงานการสอบทานการประเมินคา 

410,000,000 บาท  
(ตามเง่ือนไขในสัญญาเชาชวงของกองทุนรวม) 

มูลคาราคาทุน 711.00 ลานบาท 
วันที่สอบทานการประเมินคา วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

วิธีการสอบทานการประเมินคา 
วิธีรายไดโดยใช Discounted Cash Flow โดยการประมาณการรายไดสุทธิรับจาก
การใหเชาชวง และคิดลดกลับเปนมูลคาปจจุบัน ตามระยะเวลาสิทธิการเชาที่

เหลือ 
ชื่อบริษัทประเมินคาทรัพยสิน บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จํากัด 
ภาระผูกพัน ไมมี 
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รายการแสดงทรัพยสินแยกตามประเภท 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556  
 
 
ประเภทเงินลงทุน ราคาทุน มูลคายุติธรรม 
    (บาท)  (บาท) 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย     
สิทธิการเชาระยะยาวในที่ดิน อาคารพักอาศัยบางสวน ส่ิงปลูกสรางพรอม 711,000,000  410,000,000 
 สวนควบรวมบนท่ีดินที่เชาซึ่งใชดําเนินโครงการเออรบานา หลังสวน    

 
ประกอบดวยหองชุดเซอรวิสอพารตเมนตจํานวน 128 หอง พื้นที่สวนกลาง
และทรัพยสินของโครงการ ต้ังอยูที่ถนนหลังสวน  

   

     แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ     
รวมเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  711,000,000  410,000,000 

 
 
รวมเงินลงทุน    711,000,000 410,000,000 100.00 

 
สัดสวนเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยตอมูลคาสินทรัพยรวมถัวเฉล่ียระหวางป เทากับรอยละ 97.34% 
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รายการแสดงทรัพยสินแยกตามประเภท 
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556  

 
รอยละ ตอมูลคา

สินทรัพยรวมถัวเฉล่ีย * 
มูลคาทรัพยสินตาม 
ราคาตลาด/ยุติธรรม 

(บาท)
สินทรัพย 
เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตามมูลคายุติธรรม
   (ราคาทุน 711 ลานบาท) 97.72% 410,000,000
เงินลงทุนในหลักทรัพยตามมูลคายุติธรรม  
   (ราคาทุน 2555: 4.2 ลานบาท) - -
เงินฝากธนาคาร 1.38% 6,109,543
ลูกหน้ี 
   จากผลตอบแทนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 0.97% 4,283,919
   จากดอกเบี้ย 0.0025% 11,054
สินทรัพยอื่น 0.0120% 53,060
รวมสินทรัพย 420,457,576
หนี้สิน 
คาใชจายคางจาย 0.0791% 349,775
หนี้สินอื่น 0.0022% 9,869
รวมหนี้สิน 359,644
สินทรัพยสุทธิ 420,097,932
สินทรัพยสุทธิ 
ทุนจดทะเบียน 
   หนวยลงทุน 75,000,000 หนวย มูลคาหนวยละ 8.121 บาท 
(2555 : หนวยลงทุน 75,000,000 หนวย มูลคาหนวยละ 8.581 บาท)   

609,075,000
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 
   หนวยลงทุน 72,000,000 หนวย มูลคาหนวยละ 8.121 บาท 
(2555 : หนวยลงทุน 72,000,000 หนวย มูลคาหนวยละ 8.581 บาท)   

584,712,000
ขาดทุนสะสม (164,614,068)
สินทรัพยสุทธิ 420,097,932
 
สินทรัพยสุทธิตอหนวย (บาท) 5.8346
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 72,000,000
อัตราสวนคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิเฉล่ีย 3.59%

 
หมายเหตุ * มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียคํานวณต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 442,190,108 บาท 
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รายละเอียดของการลงทุนในอสังหาริมทรพัยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ิมเติมในรอบปบัญชีที่ผานมา 

 ไมมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 

 

รายละเอียดของการจําหนายหรือการโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยในรอบปบัญชีที่ผานมา 

 ไมมีการจําหนายหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

 

ขอมูลกี่ยวกับการกูยืมเงินของกองทุนรวม ณ วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม 

 ไมมีการกูยืมเงินของกองทุนรวม 

 

ขอมูลเกี่ยวกับการประกันรายไดและผูรับประกันรายไดของกองทุนรวม 

 ไมมีการประกันรายไดและผูรับประกันรายไดของกองทุนรวม ของรอบปบัญชีนี ้

 

ช่ือและที่อยูของบริษัทจัดการและผูจัดการกองทุนรวม 

ชื่อบริษัทจัดการ: บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด  
(ชื่อเดิม บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เกียรตินาคิน จํากัด และ  
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน นครหลวงไทย จํากัด ตามลําดับ) 

ที่อยูบริษัทจัดการ: ชั้น 25 อาคารเมืองไทย - ภัทร คอมเพล็กซ ทาวเวอร บี  
เลขท่ี  252/122 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง  
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

ชื่อผูจัดการกองทุนรวม:  นางสาวหยดพลอย อนันตชัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20 

รายละเอียดของขอมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

คร้ัง
ที่ 

วันปดสมุด
ทะเบียนพัก
การโอนหนวย 

วันท่ีเฉลี่ยเงิน
คืนจากการลด
มูลคาหนวย
ลงทุน 

เงินทุนจดทะเบยีน
กอนลดมูลคาหนวยลงทุน มูลคาท่ีลดลง เงินทุนจดทะเบยีน

หลังลดมูลคาหนวยลงทุน 

เงินทุนจด
ทะเบียน (บาท) 

มูลคา
ตอ
หนวย 
(บาท) 

เงินทุนจด
ทะเบียน 
(บาท) 

มูลคา
ตอ
หนวย 
(บาท) 

เงินทุนจด
ทะเบียน * (บาท) 

มูลคา
ตอ
หนวย 
(บาท) 

1 31 พ.ค. 2553 14 มิ.ย. 2553 720,000,000.00 10.0000 18,720,000.00 0.2600 701,280,000.00 9.7400 
2 25 ส.ค. 2553 9 ก.ย. 2553 701,280,000.00  9.7400 18,000,000.00 0.2500 683,280,000.00 9.4900 
3 26 พ.ย. 2553 9 ธ.ค. 2553 683,280,000.00  9.4900 18,000,000.00 0.2500 665,280,000.00 9.2400 
4 9 มี.ค. 2554 24 มี.ค. 2554 665,280,000.00 9.2400 9,792,000.05 0.1360 655,487,999.95 9.1040 
5 19 ส.ค. 2554 2 ก.ย. 2554 655,487,999.95 9.1040 7,776,000.03 0.1080 647,711,999.92 8.9960 
6 28 พ.ย. 2554 13 ธ.ค. 2554 647,711,999.92 8.9960 9,000,000.09 0.1250 638,711,999.83 8.8710 
7 23 พ.ค. 2555 6 มิ.ย. 2555 638,711,999.83 8.8710 7,200,000.00 0.1000 631,511,999.83 8.7710 
8 23 ส.ค. 2555 6 ก.ย. 2555 631,511,999.83 8.7710 6,480,000.00 0.0900 625,031,999.83 8.6810 
9 22 พ.ย. 2555 7 ธ.ค. 2555 625,031,999.83 8.6810 7,200,000.00 0.1000 617,831,999.83 8.5810 
10 28 ก.พ. 2556 15 มี.ค. 2556 617,831,999.83 8.5810 7,920,000.00 0.1100 609,911,999.83 8.4710 
11 28 พ.ค. 2556 11 มิ.ย. 2556 609,911,999.83 8.4710 9,000,000.11 0.1250 600,911,999.72 8.3460
12 22 ส.ค. 2556 6 ก.ย. 2556 600,911,999.72 8.3460 7,560,000.13 0.1050 593,351,999.59 8.2410
13 28 พ.ย. 2556 13 ธ.ค. 2556 593,351,999.59 8.2410 8,640,000.00 0.1200 584,711,999.59 8.1210
14 27 ก.พ. 2557 14 มี.ค. 2557 584,711,999.59 8.1210 8,640,000.00** 0.1200 576,071,999.59** 8.0010

* เศษของจํานวนเกิดจากจํานวนเงินที่เฉล่ียคืนจากการลดทุนจดทะเบียนใหผูถือหนวยลงทุนจริง 
**  เปนมูลคาประมาณการของจํานวนเงินทุนจดทะเบียนหลังลดมูลคาหนวยลงทุน หลังการจายเงินเฉล่ียคืนอาจมีการ
เปล่ียนแปลงเล็กนอยตามการปดเศษของเงินเฉล่ียคืน 

บริษัทจัดการไดดําเนินการลดมูลคาหนวยลงทุนขางตน ดวยเหตุที่มูลคาสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
ลงทุนหรือมีไวลดลงจากการสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน และการลดมูลคาหนวยลงทุนจะสะทอนการปรับลดในมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ ต้ังแตวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน 
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รายละเอียดเก่ียวกับบริษัทจัดการรับผลประโยชนตอบแทนเพ่ือกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา 
เนื่องจากการใชบริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 

รายชื่อบริษัทคูคา 
กลยุทธการลงทุน 
บทวิเคราะหและ 
ขอมูลขาวสาร 

จัดเย่ียมชม
บริษัท 

สัมมนา 
หุนจอง/ หุน
กูจอง 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  -  -
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  -  -

 
 
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานาในรอบป
บัญชีที่ผานมา 

 ในระหวางป กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานามีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามสัญญาระหวางกองทุนรวมและบริษัทเหลานั้น 
ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 2556 2555 นโยบายการกําหนดราคา 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากดั    
(เดิมช่ือ "บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ     
เกียรตินาคิน จาํกัด")    
 คาธรรมเนียมการจัดการ 1,500 1,780 ตามกลาวไวในหมายเหตุ 

ประกอบงบการเงินขอ 13 
บริษัท เออรบานา เอสเตท จํากัด    
 รายไดจากเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 49,733 45,799 ตามที่ระบุในสัญญา 
 เงินปนผลจาย - 891 ตามที่ประกาศจาย 
 การลดลงของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 3,728 2,350 ตามที่ประกาศจาย 
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กรณีการบริหารโครงการของผูเชาชวงที่ไมสอดคลองตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการจดัการของ 
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา 

ในป 2556 บริษัทจัดการไดติดตามตรวจสอบการบริหารโครงการของผูเชาชวง และพบการดําเนินงานที่ไมสอดคลอง
กับรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนรวม (“รายละเอียดโครงการ”) ดังนี้ 

1) ในป 2555 ผูเชาชวงมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารโครงการ จาก บริษัท เฟรเซอร ฮอสพิทอลลิต้ี พีทีอี (ชื่อเดิม 
บริษัท เฟรเซอร เซอรวิส เรสซิเดนเซส พีทีอี) เปน บริษัท เออรบานา ฮอสพิทอลลิต้ี (2012) จํากัด โดยผูเชาชวง
มิไดแจงบริษัทจัดการเพ่ืออนุมัติกอนดําเนินการ โดยกองทุนรวมไดรับการชี้แจงเปนลายลักษณอักษรจากผูเชา
ชวงถึงการเปล่ียนแปลงดังกลาวเม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 วา บริษัท เฟรเซอร ฮอสพิทอลลิต้ี พีทีอี เปนผูบอก
เลิกสัญญาจางบริหารอสังหาริมทรัพยเม่ือวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 อยางไรก็ตาม ภายหลังการเลิกสัญญาจาง
บริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาว ผูเชาชวงยังไมสามารถคัดเลือกผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่ไดรับความเห็นชอบ
จากกองทุนรวมรายใหม ผูเชาชวงจึงมีความจําเปนตองวาจางบริษัท เออรบานา ฮอสพิทอลลิต้ี (2012) จํากัด 
ใหบริหารอสังหาริมทรัพยในระหวางการดําเนินการจัดหาผูบริหารอสังหาริมทรัพยรายใหม เพื่อมิใหการบริหาร
อสังหาริมทรัพยหยุดชะงัก อันอาจสงผลตอรายไดของกองทุนรวม 

2) ผูเชาชวงไดนําทรัพยสินของกองทุนบางสวนไปประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการท่ี
ระบุวาจะดําเนินธุรกิจเซอรวิส อพารตเมนต เทานั้น 

3) ตามที่ผู เชาชวงไดมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบหองพักเลขท่ี 208 จากเดิมที่ เปนหองรูปแบบ 2-Bedroom 
Executive จํานวน 1 หอง เปนหองรูปแบบ Studio จํานวน 2 หอง ในป 2555 โดยมิไดรับการอนุมัติจากกองทุน
รวมกอนดําเนินการ ทําใหจํานวนหองชุดท้ังหมดที่กองทุนรวมลงทุนเพิ่มเปน 129 หองนั้น ผูเชาชวงได
ดําเนินการแกไขปรับปรุงใหเปนหองรูปแบบ 2-Bedroom Executive ดังเดิม และเร่ิมเปดใหบริการแลวต้ังแต
วันที่ 20 ตุลาคม 2556 เปนตนมา โดยผูเชาชวงไดชําระเงินชดเชยจากการท่ีกองทุนรวมขาดรายไดในระหวางที่
ผูเชาชวงปดหองพักเพื่อการแกไขดังกลาว เปนจํานวนเงิน 296,963.66 บาท ใหแกกองทุนรวมแลวเม่ือวันที่ 20 
มีนาคม 2557 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการอยูระหวางการหารือกับผูเชาชวงถึงการแกไขการดําเนินงานท่ีไมสอดคลองกับรายละเอียด
โครงการตามขอ (1) และ (2) เพื่อใหการบริหารจัดการโครงการเปนไปอยางถูกตอง และเปนประโยชนที่ดีที่สุดสําหรับกองทุน
รวม โดยเม่ือไดขอสรุป บริษัทจัดการจะจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อช้ีแจงรายละเอียดการแกไขในประเด็นขางตน และขอ
มติผูถือหนวยลงทุนเพื่อแกไขรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 
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ผลการดําเนินงานของทรัพยสินในป 2556 10 

สําหรับผลการดําเนินงานของทรัพยสินภายใตกองทุนรวมในป 2556 นั้น มีอัตราการเขาพัก (Occupancy Rate) 
ของทั้งป 2556 เฉล่ียอยูที่รอยละ 87.31 มากกวาอัตราการเขาพักของป 2555 ซึ่งอยูที่รอยละ 77.12 โดยในไตรมาสแรกของป 
2556 ที่เปนชวงปลายของฤดูการทองเที่ยว รวมถึงมีเทศการตรุษจีน ประกอบกับมีลูกคานิติบุคคลเขามาพักมาก ทําใหมีอัตรา
การเขาพักท่ีสูงท่ีสุดของปอยูที่รอยละ 94.16 โดยที่ไตรมาสท่ี 2 อัตราการเขาพักของโครงการปรับตัวมาอยูที่รอยละ 82.75 
เน่ืองจากชวงกลางปเปนชวงเร่ิมหมดฤดูกาลทองเท่ียวเพราะไมมีวันหยุดยาว โดยเดือนเมษายนและเดือนกันยายนถือไดวา
เปนชวงนอกฤดูการทองเท่ียวของโครงการจึงมีอัตราการเขาพักท่ีตํ่ากวาของเดือนอื่นๆ สวนเดือนธันวาคมโดยปกติแลวจะมี
อัตราการเขาพักที่สูงตามฤดูการทองเที่ยว แตสําหรับป 2556 มีอัตราการเขาพักที่ลดลงสาเหตุเน่ืองมาจากเหตุการณความไม
สงบทางการเมือง  

ในสวนของอัตราคาเชาหองพักเฉล่ียตอคืน โดยคิดจากหองพักที่ขายได (Average Room Rate, ARR) ของทั้งป 
2556 อยูที่ 2,360 บาทตอหองตอคืน นอยกวา ARR ของป 2555 ซึ่งอยูที่ 2,428 บาทตอหองตอคืน โดย ARR ของไตรมาสที่
สามนั้นสูงที่สุด อยูที่ 2,412 บาทตอหองตอคืน โดย ARR ของเดือนมกราคม เดือนพฤษภาคมและเดือนตุลาคม เนนการเจาะ
ตลาดกลุมนักทองเที่ยวอิสระท่ีมักจะเขาพักในหองขนาดเล็ก ARR โดยเฉล่ียของเดือนเหลานี้จึงไมสูงมาก ตรงกันขามกับเดือน
ธันวาคมที่เนนกลุมลูกคาครอบครัวตามฤดูวันหยุดยาว ที่เลือกเขาพักในหองขนาดใหญกวา ARR เฉล่ียจึงสูงกวา สําหรับ ARR 
เฉล่ียของชวงที่เหลือของป อยูที่ 2,340 บาทตอหองตอคืน  

ชวงเดือนสิงหาคม มีทั้งอัตราการเขาพักและ ARR ที่สูง เหตุผลสวนหนึ่งดวยลูกคากลุมตะวันออกกลางท่ีเขามา
ทองเที่ยวและมาเยือนประเทศไทยเพ่ือตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล ที่มักเขาพักในรูปแบบของครอบครัว จึงเลือกพักหอง
ขนาดใหญและพักอยูนาน 

อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงอัตรารายไดคาหองพักเฉล่ียตอจํานวนหองพักที่มีอยูทั้งหมด (Revenue Per 
Available Room: RevPar) และอัตราคาเชาหองพักเฉล่ียตอตารางเมตร (Rate Per Square Meter) นั้น มีอัตราโดยเฉล่ียอยูที่
ประมาณ 2,060 บาท ตอหองตอคืน และ 758 บาทตอตารางเมตร ตามลําดับ 

ทั้งนี้ อัตราการเติบโตของป 2556 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2555 ถือไดวามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 10.02 ที่พิจารณา
ผลการดําเนินงานจากอัตรารายไดคาเชาหองพักเฉล่ียตอจํานวนหองพักท่ีเปดบริการ (RevPar) ซึ่งเปนผลจากกลยุทธทาง
การตลาดของผูบริหารโครงการ โดยเม่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานโดยเฉล่ียของกลุมธุรกิจเซอรวิส อพารตเมนตในเขต
พื้นที่ลุมพินีสวนใจกลางเมือง ซึ่งมีอัตราการเขาพักชวงคร่ึงปหลังตํ่ากวารอยละ 8011 สวนของโครงการอยูที่รอยละ 86.15 จึง
ถือไดวาโครงการยังสามารถรักษาระดับการแขงขันไดเม่ือเปรียบเทียบกับภาพรวม 

อยางไรก็ตาม ในปที่ผานมาโครงการมีการปรับกลยุทธทางการตลาด เนนกลุมเปาหมายไปยังนักทองเที่ยววัยรุนและ
กลุมครอบครัว โดยเฉพาะอยางย่ิงนักทองเที่ยวชาวจีน เนื่องจากมีสวนแบงทางตลาดสูงและทองเที่ยวบอยกวาชนชาติอื่นๆ 
โดยผูบริหารโครงการไดมีการวาจางพนักงานที่ใชภาษาจีนไดเขามารวมงาน เพ่ือรองรับแผนกลยุทธนี้ อีกทั้งไดเนนการเขาพัก
ระยะส้ันใหมีมากข้ึน โดยชวงที่ไมใชฤดูกลางทองเท่ียว ผูบริหารโครงการเนนชองทางการขาย Online โดยผานตัวแทนขาย
                                                 
10 ที่มา: Urbana Langsuan ขอมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2557 
11 ที่มา: Research & Forecast Report ,Bangkok Serviced Apartment Market H2 2013, Colliers International, ขอมูล ณ วันที่ 6 
กุมภาพันธ 2557 
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หองพักทาง Website และทาง Social network ที่สามารถปรับเพิ่ม/ลดราคาหองพักไดรวดเร็ว สอดคลองกับปริมาณความ
ตองการของแตละรูปแบบหองพัก 

 
หมายเหตุ : 

ARR   หมายถึง อัตราคาเชาหองพักเฉล่ียตอคืน (Average Room Rate) 
OR   หมายถึง อัตราการเขาพัก (Occupancy Rate) 
ARR per Sq.m.  หมายถึง อัตราคาเชาหองพักเฉล่ียตอตร.ม. (Rate per square meter) 
RevPar หมายถึง อัตราคาเชาหองพักเฉล่ียตอจํานวนหองพักที่เปดบริการ (Revenue Per Available Room) 

 

ในสวนของนักทองเที่ยวท่ีเขามาใชบริหารหองพักนั้น แบงออกเปนการเขาพักระยะส้ันคิดเปนสัดสวนประมาณรอย
ละ 88 และการเขาพักระยะยาวประมาณรอยละ 12 และเม่ือพิจารณาจากสัญชาติของนักทองเท่ียวตางชาติ พบวาเปนกลุม
ชาวเอเชียสวนใหญกวารอยละ 40.92 เชน ชาวจีน ญี่ปุน สิงคโปร และมาเลเซีย (ไมรวมชาวไทย) อันดับรองลงมาคือกลุมชาว
ยุโรป กลุมชาวอเมริกาเหนือ กลุมชาวตะวันออกกลาง และกลุมชาวโอเชเนีย คิดเปนสัดสวนรอยละ 17.55 รอยละ 6.31 รอย
ละ 5.62 และรอยละ 5.33 ตามลําดับ ทั้งนี้ เปนกลุมลูกคาชาวไทยที่มาเขาพัก คิดเปนสัดสวนรอยละ 16.54 

หากเปรียบเทียบกับป 2555 ลูกคาชาวจีนเติบโตเปนอันดับที่ 1 ดวยอัตรารอยละ 447 ที่เพิ่มขึ้นจาก 529 คนเปน 
5,079 คน ตามมาดวยลูกคาชาวญี่ปุนที่รอยละ 440 ที่เพิ่มขึ้นจาก 551 คนเปน 2,978 คน 
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ผลการดําเนินงานของกองทนุรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา 

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 ถึง 31 
ธันวาคม 2556 กองทุนรวมมีรายไดรวมทั้งส้ิน 49,897,795 บาท  แบงเปนรายไดจากเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
จํานวน 49,733,282 บาท และรายไดดอกเบ้ีย 164,513 บาท ทั้งนี้ กองทุนรวมมีคาใชจายทั้งส้ิน 15,867,007 บาท แบงเปน
คาธรรมเนียมบริหารกองทุนและคาใชจายอื่นๆ ที่เก่ียวของ 2,615,065 บาท คาเชาจาย 13,068,000 บาทและคาใชจายอื่น 
183,942 บาท ทําใหกองทุนรวมมีกําไรจากการดําเนินงานกอนรายการกําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
จํานวน 34,030,788 บาท 

 

คาใชจายที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา  

สําหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 

คาใชจายที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากกองทุนรวม* จํานวนเงิน 
หนวย : บาท 

รอยละตอมูลคาทรัพยสิน
สุทธิถัวเฉล่ีย * 

คาธรรมเนียมการจัดการ 1,500,341 0.34% 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 110,546 0.02% 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน 120,158 0.03% 
คาธรรมเนียมวิชาชีพ 884,020 0.20% 
คาเชาจาย 13,068,000 2.96% 
คาใชจายอื่น 183,942 0.04% 

รวมคาใชจายทั้งหมด  15,867,007 3.59% 
*คาใชจายดังกลาวไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว 
** มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉล่ีย ซึ่งคํานวณต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 442,190,108 บาท 
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รายงานความเห็นของผูดูแลผลประโยชน 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
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(หนวย: บาท)
หมายเหตุ 2556 2555

สินทรัพย
เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตามมูลคายุติธรรม 
   (ราคาทุน 711 ลานบาท) 7 410,000,000 530,000,000
เงินลงทุนในหลักทรัพยตามมูลคายุติธรรม 
   (ราคาทุน 2555 : 4.2 ลานบาท) -                         4,200,000          
เงินฝากธนาคาร 8 6,109,543 1,079,958
ลูกหนี้
   จากผลตอบแทนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 9, 17 4,283,919 4,223,952
   จากดอกเบ้ีย 11,054 5,240
สินทรัพยอ่ืน 53,060 57,854
รวมสินทรัพย 420,457,576 539,567,004
หน้ีสิน
คาใชจายคางจาย 17 349,775 369,247
หนี้สินอ่ืน 9,869 10,613
รวมหน้ีสิน 359,644 379,860
สินทรัพยสุทธิ 420,097,932 539,187,144
สินทรัพยสุทธิ
ทุนจดทะเบียน 10
   หนวยลงทุน 75,000,000 หนวย มูลคาหนวยละ 8.121 บาท
   (2555: หนวยลงทุน 75,000,000 หนวย มูลคาหนวยละ 8.581 บาท) 609,075,000 643,575,000
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 10
   หนวยลงทุน 72,000,000 หนวย มูลคาหนวยละ 8.121 บาท
   (2555: หนวยลงทุน 72,000,000 หนวย มูลคาหนวยละ 8.581 บาท) 584,712,000 617,832,000
ขาดทุนสะสม 11 (164,614,068) (78,644,856)
สินทรัพยสุทธิ 420,097,932 539,187,144

สินทรัพยสุทธิตอหนวย (บาท) 5.8346 7.4887
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 72,000,000 72,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา
งบดุล
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน

รอยละของ รอยละของ
ราคาทุน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน ราคาทุน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน
(บาท) (บาท) (รอยละ) (บาท) (บาท) (รอยละ)

เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
สิทธิการเชาระยะยาวในที่ดิน อาคารพักอาศัยบางสวน สิ่งปลูกสรางพรอม 711,000,000 410,000,000 100.00 711,000,000 530,000,000 99.21
สวนควบรวมบนที่ดินที่เชาซึ่งใชดําเนินโครงการเออรบานา หลังสวน 
ประกอบดวยหองชุดเซอรวิสอพารตเมนตจํานวน 128 หอง พื้นที่สวนกลางและ
ทรัพยสินของโครงการ ตั้งอยูที่ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

รวมเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 711,000,000 410,000,000 100.00 711,000,000 530,000,000 99.21
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2556 2555

ประเภทเงินลงทุน
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน

รอยละของ รอยละของ
วันครบกําหนด อัตราดอกเบี้ย มูลคาที่ตราไว ราคาทุน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน อัตราดอกเบี้ย มูลคาที่ตราไว ราคาทุน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(รอยละ) (บาท) (บาท) (บาท) (รอยละ) (รอยละ) (บาท) (บาท) (บาท) (รอยละ)
เงินลงทุนในหลักทรัพย
บัตรเงินฝาก

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 28 กุมภาพันธ 2556 -               -               -                 -                 -                 3.05          -               1,000,000    1,000,000    0.19            
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 28 กุมภาพันธ 2556 -               -               -                 -                 -                 3.00          -               1,200,000    1,200,000    0.22            
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 28 กมุภาพันธ 2556 -               -               -                 -                 -                 2.90          -               2,000,000    2,000,000    0.38            

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย -                 -                 -                 4,200,000    4,200,000    0.79            
รวมเงินลงทุน 711,000,000 410,000,000 100.00 715,200,000 534,200,000 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2556 2555

ประเภทเงินลงทุน
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(หนวย: บาท)
หมายเหตุ 2556 2555

รายไดจากการลงทุน
รายไดจากเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 17 49,733,282 45,799,035
รายไดดอกเบ้ีย 164,513 134,894
รวมรายได 49,897,795 45,933,929
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ 13, 17 1,500,341 1,779,775
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 14 110,546 136,449
คาธรรมเนียมนายทะเบียน 15 120,158 148,315
คาธรรมเนียมวิชาชีพ 884,020 759,900
คาเชาจาย 13,068,000 13,068,000
คาใชจายอ่ืน 16 183,942 242,710
รวมคาใชจาย 15,867,007 16,135,149
รายไดจากการลงทุนสุทธิ 34,030,788 29,798,780
รายการขาดทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุน -                         (12)
รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 7 (120,000,000) (78,000,000)
รวมรายการขาดทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (120,000,000) (78,000,012)
การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน (85,969,212) (48,201,232)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
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(หนวย: บาท)
หมายเหตุ 2556 2555

การเพิ่มข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป
รายไดจากการลงทุนสุทธิ 34,030,788        29,798,780        
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุน -                         (12)                     
รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน (120,000,000)     (78,000,000)       
การลดลงของสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน (85,969,212)       (48,201,232)       
การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 12 -                         (7,912,800)         
การลดลงของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 10 (33,120,000)       (20,880,000)       
การลดลงของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (119,089,212)     (76,994,032)       
สินทรัพยสุทธิตนป 539,187,144      616,181,176      
สินทรัพยสุทธิปลายป 420,097,932      539,187,144      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา



 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หนวย: บาท)
2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน (85,969,212)       (48,201,232)       
ปรับกระทบรายการลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
   ใหเปนเงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
การซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพย (30,797,066)       (66,643,059)       
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย 35,000,000        65,496,577        
การซ้ือขายเงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 4,202,934          (1,146,482)         
การเพิ่มขึ้นในลูกหน้ีจากผลตอบแทนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย (59,967)              (509,914)            
การเพิ่มขึ้นในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย (5,814)                (3,186)                
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพยอ่ืน 4,794                 (4,794)                
การลดลงในคาใชจายคางจาย (19,472)              (28,743)              
การลดลงในหน้ีสินอ่ืน (744)                   (1,165)                
สวนลดมูลคาเงินลงทุนตัดจําหนาย (2,934)                (54,445)              
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุน -                         12                      
รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 120,000,000      78,000,000        
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 38,149,585        28,050,051        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การแบงปนสวนทุนใหแกผู ถือหนวยลงทุน -                         (7,912,800)         
การลดลงของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน (33,120,000)       (20,880,000)       
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (33,120,000)       (28,792,800)       
เงินฝากธนาคารเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 5,029,585          (742,749)            
เงินฝากธนาคารตนป 1,079,958          1,822,707          
เงินฝากธนาคารปลายป 6,109,543          1,079,958          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา
งบกระแสเงินสด
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หนวย: บาท)

2556 2555 2554 2553 2552 2551
ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)
มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป 7.4887 8.5580 8.7911 10.9746 11.2323 10.1729
รายไดจากกิจกรรมลงทุน
   รายไดจากการลงทุนสุทธิ 0.4726 0.4138 0.4553 0.8651 0.8935 0.7798
   รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน (1.6667) (1.0832) (0.1944) (2.0416) (0.2500) 1.0556
รายได (ขาดทุน) จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น (1.1941) (0.6694) 0.2609 (1.1765) 0.6435 1.8354
หัก: การแบงปนสวนทุนใหแกผู ถือหนวยลงทุน -                         (0.1099) (0.1250) (0.2470) (0.9012) (0.7760)
        การลดลงของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน (0.4600) (0.2900) (0.3690) (0.7600) -                         -                         
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป 5.8346 7.4887 8.5580 8.7911 10.9746 11.2323

อัตราสวนการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานตอ
   มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) (19.44) (8.77) 2.95 (12.64) 5.80 16.80

อัตราสวนทางการเงินและขอมูลประกอบเพิ่มเติมที่สําคัญ
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (บาท) 420,097,932 539,187,144 616,181,176 632,964,136 790,177,704 808,731,086
อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) 3.59 2.94 2.60 2.63 2.34 2.45
อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) 11.28 8.36 7.75 11.93 10.39 9.61
อัตราสวนของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ
   ถัวเฉลี่ยระหวางป (%)* -                         -                         0.15                   0.32                   -                         57.21
มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (บาท) 442,190,108 549,535,865 636,569,871 670,099,316 798,810,073 784,330,847

* การซื้อขายเงินลงทุนไมนับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน และการซื้อขายเงินลงทุนตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริง ซึ่งไมรวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา
ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  

1. ลักษณะของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา 

 กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา (“กองทุนฯ”) เปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยประเภทไมรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนและเปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่ระบุเฉพาะเจาะจงโดยมีการกําหนดอสังหาริมทรัพยที่จะซื้อ
หรือเชาไวเปนการแนนอนแลวในรายละเอียดของโครงการ โครงการไดจัดต้ังและจดทะเบียนเปนกองทุนรวมเม่ือ
วันที่ 12 ตุลาคม 2550 โดยไมมีการกําหนดอายุโครงการ กองทุนฯระดมเงินลงทุนจากประชาชนและผูลงทุนทั่วไป 
โดยมีวัตถุประสงคหลักในการนําเงินท่ีไดจากการระดมเงินลงทุนไปซ้ือหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปล่ียนแปลง 
รวมถึงการดําเนินการกอสราง การพัฒนาศักยภาพของอสังหาริมทรัพยโดยไดรับหรือรับโอนใบอนุญาตกอสราง 
และ/หรือดําเนินการขอใบอนุญาตอื่นๆ และ/หรือดําเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวของและจําเปนเพื่อประโยชนของ
อสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ ภายใตขอบเขตท่ีกองทุนรวมสามารถกระทําไดตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ และมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแก
กองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่น และ/หรือหลักทรัพยอื่น และ/หรือ
การหาดอกผลอื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

 เม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2550 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหนวยลงทุนของกองทุนฯเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนและใหเร่ิมซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดต้ังแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550 เปนตนไป 

 กองทุนฯบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด (เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
เกียรตินาคิน จํากัด”) (“บริษัทจัดการ”) กองทุนฯมีธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เปนผูดูแลผลประโยชน
ของกองทุนฯ และมีธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เปนนายทะเบียนหนวยลงทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนสํานักงานประกันสังคมและบริษัท เออรบานา เอสเตท จํากัด เปนผู
ถือหนวยลงทุนรายใหญ ซึ่งถือหนวยลงทุนรอยละ 30.00 และรอยละ 11.26 ตามลําดับของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายแลว 
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2. นโยบายการจายเงินปนผล 

 กองทุนฯมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละส่ีคร้ัง 

 1)    ในกรณีที่กองทุนฯมีกําไรสุทธิในแตละป บริษัทจัดการฯจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนไมนอยกวารอย
ละ 90 ของกําไรสุทธิประจําป ที่ไมรวมกําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจากการประเมินคาหรือการสอบทานการประเมิน
คาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยประจํารอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

 2)    ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสม บริษัทจัดการฯอาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมได  

 การจายเงินปนผลตามขอ 1) ตองไมทําใหกองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพ่ิมขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการ
จายเงินปนผลนั้น 

 การจายเงินปนผลตามขอ 1) และ 2) บริษัทจัดการฯจายภายใน 90 วันนับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการ
จายเงินปนผลนั้น ซึ่งตองไมเกิน 30 วัน นับต้ังแตวันถัดจากวันที่มีการปดสมุดทะเบียน            ผูถือหนวยลงทุนเพื่อ
จายเงินปนผล เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนใหไมสามารถจายปนผลไดในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการฯจะแจงให
ผูถือหนวยลงทุนทราบเปนลายลักษณอักษร 

 ในการพิจารณาจายปนผล ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปมีมูลคาตํ่ากวาหรือเทากับ 0.10 
บาท บริษัทจัดการฯสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในคร้ังนั้นและใหสะสมเงินปนผลดังกลาวเพ่ือนําไปจายรวมกับ
เงินปนผลที่จะใหมีการจายในงวดถัดไป 

3. เกณฑในการจดัทํางบการเงนิ 

 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
และจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เร่ือง การบัญชีสําหรับกิจการ
ที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่กองทุนฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี 
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4. มาตรฐานการบัญชีใหม 

 มาตรฐานการบัญชีที่เร่ิมมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้ 

ก.  มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบัน 

มาตรฐานการบัญชี  
 ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได 
 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ

ความชวยเหลือจากรัฐบาล 
 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ฉบับที่ 8 สวนงานดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 
 ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเก่ียวของอยาง

เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
 ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิด             คาเส่ือม

ราคาที่ตีราคาใหม 
 ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู

ถือหุน 
แนวปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชี
ขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ 

ข. มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต 

  วันที่มีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชี  
 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนอัตราแลกเปล่ียน

ของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
1 มกราคม 2557 

 ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวของกัน 

1 มกราคม 2557 

 ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 1 มกราคม 2557 
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  วันที่มีผลบังคับใช 
 ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 1 มกราคม 2557 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559 
 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 
1 มกราคม 2557 

 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการบัญชี   
 ฉบับที่ 15 สัญญาเชาดําเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแก        

ผูเชา 
1 มกราคม 2557 

 ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตาม
รูปแบบกฎหมาย 

1 มกราคม 2557 

 ฉบับที่ 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทาน
บริการ 

1 มกราคม 2557 

 ฉบับที่ 32 สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 ฉบับที่ 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินที่เกิดขึ้นจากการ 

ร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกัน 

1 มกราคม 2557 

 ฉบับที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญา
เชาหรือไม 

1 มกราคม 2557 

 ฉบับที่ 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การ
บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

1 มกราคม 2557 

 ฉบับที่ 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการ
บัญชี  ฉบับที่  29 เ ร่ือง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอ
รุนแรง 

1 มกราคม 2557 

 ฉบับที่ 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 17 การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 1 มกราคม 2557 
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 ผูบริหารของกองทุนฯเชื่อวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเม่ือ
นํามาถือปฏิบัติ เนื่องจากงบการเงินของกองทุนฯจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 106 เร่ืองการบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน 

5. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
5.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 
 รายไดจากเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยจะบันทึกเปนรายไดตามอัตราท่ีระบุในสัญญาเชาชวงโดยถือ

ตามเกณฑคงคาง 
 ดอกเบ้ียรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 
 สวนเกินหรือสวนลดมูลคาของตราสารหน้ีตัดจําหนายตามระยะเวลาท่ีเหลือของตราสารหน้ีโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ย

ที่แทจริงและถือเปนสวนหนึ่งของรายไดดอกเบ้ีย 
 คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง 

5.2 การวัดคาเงินลงทุน 

 เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนฯมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงิน
ลงทุนประกอบดวยรายจายซ้ือเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินที่กองทุนฯจายเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น 

 เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

  เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยแสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยไมคิดคาเส่ือมราคา บริษัทจัดการฯกําหนด
ราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาว ณ วันท่ีในงบการเงินงวดแรกที่ไดซื้อสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยมาโดยใช
ราคาทุนจากการซ้ือดังกลาว และจะกําหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาว ณ วันท่ีในงบการเงินงวดถัดไป 
โดยใชราคาประเมินจากผูประเมินราคาอิสระท่ีไดรับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยและ
สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย (ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยการใหความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผูประเมินหลัก เพื่อวัตถุประสงค
สาธารณะ) ซึ่งการประเมินราคาจะทําเม่ือสถานการณทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง แตอยางนอยจะจัดใหมีการ
ประเมินราคาทุกสองปนับแตวันที่มีการประเมินราคาเพื่อซ้ือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย และจัดใหมีการ  สอบทาน
การประเมนิราคาอยางนอยทุกหน่ึงปนับแตวันที่มีการประเมินราคาคร้ังลาสุดไปแลว 

  กําไรหรือขาดทุนจากการวัดคาเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย (ถามี) ถือเปนรายการกําไรหรือขาดทุน
สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุน 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย 

  เงินลงทุนในตราสารหน้ีในความตองการของตลาดซ่ึงเปนเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคลองรองรับแสดงตามมูลคา
ยุติธรรมโดยใชราคาที่คํานวณจากอัตราผลตอบแทนจากการซ้ือขายคร้ังลาสุดของวันที่วัดคาเงินลงทุนในสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย เงินลงทุนที่ไมมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับแสดงในราคาท่ีคํานวณจากอัตราผลตอบแทนของ
บริษัทผูเสนอซ้ือเสนอขาย ซึ่งผูจัดการกองทุนพิจารณาแลววาเปนตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลคายุติธรรม กําไรหรือ
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ขาดทุนจากการวัดคาเงินลงทุนถือเปนรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุน ราคาทุนของ
เงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 

  เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร ต๋ัวแลกเงินและต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีไมสามารถโอนเปล่ียนมือไดใชมูลคาเงินตนบวก
ดอกเบี้ยคางรับจนถึงวันวัดคาเงินลงทุนในการกําหนดมูลคายุติธรรม ซึ่งไดแยกแสดงดอกเบี้ยคางรับไวใน “ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย” ในงบดุล 

5.3 ลูกหนี้จากผลตอบแทนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

  ลูกหนี้จากผลตอบแทนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ กองทุนฯบันทึก
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไมได ซึ่งโดยท่ัวไป
พิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้  

5.4 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับกองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในสวนไดเสียของกองทุนฯต้ังแต

รอยละ 10 ของสวนไดเสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง มีอํานาจควบคุมกองทุนฯ หรือถูกกองทุนฯควบคุมไมวาจะเปน
โดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกองทุนฯ 

 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอกองทุนฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของกองทุนฯ ที่
มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของกองทุนฯ 

5.5 การแบงปนสวนทุน 
 กองทุนฯบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันที่ประกาศจายปนผลเปนเงินสด 
5.6 สัญญาเชาระยะยาว 
 สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญยังคงอยูกับผูให

เชาจะจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

5.7 ประมาณการหนี้สิน 
 กองทุนฯจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว 

และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากองทุนฯจะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพัน
นั้น และกองทุนฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเช่ือถือ  

5.8 ภาษีเงินได 
 กองทุนฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล เน่ืองจากกองทุนฯไดรับยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคลในประเทศไทย 
6. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 
 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารกองทุนฯจําเปนตองใชดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรื่องท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอ
จํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตาง
ไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังนี้ 
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 มูลคายุติธรรมของสินทรัพย 

 กองทุนฯวัดมูลคาสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนฯไดลงทุนไว ณ วันท่ีในงบดุลดวยมูลคายุติธรรม โดยถือ
พื้นฐานจากมูลคายุติธรรมที่ประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขาย
ตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะท่ีทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียน และสามารถตอรอง
กันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเก่ียวของกัน กองทุนฯเห็นวามูลคายุติธรรมดังกลาวเหมาะสม 
อยางไรก็ตาม ผลตอบแทนท่ีกองทุนฯจะไดรับจริงจากสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยภายใตสัญญาเชาชวงอาจ
แตกตางไปขึ้นอยูกับเงื่อนไขในสัญญาที่มีอยูในปจจุบันและที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต 

 สัญญาเชา  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงิน ผูบริหารกองทุนฯไดใช
ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวากองทุนฯไดโอนหรือรับโอนความเส่ียง
และผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

 ในการประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ผูบริหารกองทุนฯจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคาง
และสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะน้ัน เปนตน 

 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่ไมมีการซ้ือขายในตลาดและไมสามารถหาราคาไดใน
ตลาดซ้ือขายคลอง ผูบริหารกองทุนฯตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรที่ใชในแบบจําลองไดมาจากการเทียบเคียงกับ
ตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และการเปล่ียนแปลงของมูลคาของเคร่ืองมือ
ทางการเงินในระยะยาว 

7. เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

 เม่ือวนัที่ 12 ตุลาคม 2550 กองทุนฯไดลงทุนในสิทธิการเชาระยะยาวในทรัพยสินที่เชา ไดแก ที่ดิน อาคารพักอาศัย
บางสวนซ่ึงประกอบดวยหองชุดเซอรวิสอพารตเมนตจํานวน 128 หอง ส่ิงปลูกสราง พรอมสวนควบรวมบนท่ีดินท่ี
เชาซ่ึงใชในการดําเนินโครงการเออรบานา หลังสวน โดยมีสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย (“สํานักงาน
ทรัพยสินฯ”) เปนเจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสินท่ีเชา และมีบริษัท สยามพันธุวัฒนา จํากัด (มหาชน) เปนผูเชา
ทรัพยสินท่ีเชาดังกลาว ทั้งน้ีกองทุนฯไดเขาทําสัญญาโอนสิทธิการเชาและตกลงกระทําการกับบริษัท สยามพันธุ
วัฒนา จํากัด (มหาชน)  เพ่ือโอนสิทธิการเชาระยะยาวบนทรัพยสินที่เชาใหกับกองทุนฯ สิทธิการเชาดังกลาวมีอายุ
การเชาประมาณ    28 ป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2577 กองทุนฯไดจายคาตอบแทนการโอนสิทธิการเชาดังกลาว
เปนเงินทั้งส้ินจํานวนเงิน 711 ลานบาท ใหแกบริษัท สยามพันธุวัฒนา จํากัด (มหาชน) 
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 กองทุนฯไดจัดหาผลประโยชนจากการลงทุนขางตนโดยการเขาทําสัญญาเชาชวงกับบริษัท เออรบานา เอสเตท 
จํากัด เพื่อใหเชาชวงทรัพยสินท่ีเชาตามท่ีกลาวขางตนเปนระยะเวลา 3 ป และใหคําม่ันแกผูเชาชวงใหมีสิทธิแต
เพียงผูเดียวท่ีจะเชาชวงทรัพยสินที่เชาตอไมเกิน 9 คร้ัง คร้ังละ 3 ป อยางไรก็ตาม การตอสัญญาคร้ังที่ 9 ผูเชาชวงมี
สิทธิตออายุสัญญาไดเพียง 1 ปเทานั้น 

 ทั้งนี้ การทําสัญญาโอนสิทธิการเชาและตกลงกระทําการ และการทําสัญญาเชาชวงตามที่กลาวขางตน ไดรับการ
ยินยอมจากสํานักงานทรัพยสินฯ โดยใหกองทุนฯมีสิทธิการเชาโดยตรงจากสํานักงานทรัพยสินฯตามท่ีระบุในบันทึก
ตอทายสัญญาเชาลงวันที่ 12 ตุลาคม 2550 และมีภาระผูกพันในการจายคาเชาตามท่ีระบุในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 19.2 

 ทั้งน้ี บริษัท สยามพันธุวัฒนา จํากัด (มหาชน) ตองจัดใหมีหลักประกันโดยการสงมอบหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย และ/หรือนําเงินสดมาฝากไวเพื่อเปนประกันในบัญชีเงินฝากของกองทุนฯ และ/
หรือการจํานําหลักทรัพยที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งจะตองมีจํานวนอยางนอย 15 ลานบาท เพื่อเปนหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาโอนสิทธิการเชาและตกลงกระทําการและสัญญาเชาชวง ในกรณีที่เปนการจํานําหลักทรัพยที่มี
สภาพคลองสูง มูลคาหลักประกันตองไมตํ่ากวารอยละ 120 ของวงเงินที่จํานําตลอดระยะเวลาที่มีการจํานํา 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัท สยามพันธุวัฒนา จํากัด (มหาชน) ไดวางหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดย
ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งจํานวนเงิน 15 ลานบาท เพื่อเปนหลักประกันตามสัญญาโอนสิทธิการเชาและตกลง
กระทําการและสัญญาเชาชวงขางตน  

 ในระหวางป 2556 กองทุนฯไดวาจางผูประเมินราคาอิสระประเมินมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย โดยใชวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) ตามรายงานการประเมินลงวันที่ 11 เมษายน 
2556 (2555: ตามรายงานการประเมินลงวันที่ 11 เมษายน 2555) ซึ่งผูประเมินราคาไดพิจารณาถึงการใช
ประโยชนจากทรัพยสินภายใตเง่ือนไขในสัญญาเชาชวงของกองทุนฯ เชน การกําหนดอัตราคาเชาคงท่ี การกําหนด
สัดสวนการแบงรายไดมาเปนขอมูลหนึ่งในการกําหนดสมมุติฐานของการประเมินมูลคายุติธรรม ซึ่งเปนไปตาม
ประกาศที่ น.(ว) 22/2553 เร่ือง การประเมินคาและการสอบทานการประเมินคาทรัพยสินของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2553 
ดังนั้น กองทุนฯไดปรับเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใหเปนมูลคายุติธรรม และรับรูขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนสําหรับป ดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 2556 2555 
เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตนป 530,000 608,000 
หัก: ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนสําหรับป (120,000) (78,000) 
เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยปลายป 410,000 530,000 
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 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทจัดการฯไดเขาตรวจสอบการดําเนินธุรกิจของโครงการฯ และพบวาผูเชาชวงได
ดําเนินการไมเปนไปตามกระบวนการและเง่ือนไขของสัญญาเชาชวงบางประการ โดยบริษัทจัดการฯไดมีหนังสือ
แจงใหผูเชาชวงดําเนินการใหถูกตองตามเงื่อนไขของสัญญาเชาชวงอยางตอเนื่อง และใหผูเชาชวงจัดทําหนังสือ
แจงแกบริษัทจัดการฯเปนลายลักษณอักษรอยางสมํ่าเสมอ โดยบริษัทจัดการฯไดดําเนินการเขาตรวจสอบ
โครงการฯเพื่อยืนยันความถูกตอง จนถึงวันที่ในรายงานบริษัทจัดการฯยังคงอยูระหวางการติดตามการปฏิบัติตาม
สัญญาเชาชวงกับผูเชาชวง 

8. เงินฝากธนาคาร 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนฯมีเงินฝากกับธนาคารดังนี้ 

ธนาคาร เงินตน (พันบาท) อัตราดอกเบ้ียตอป (รอยละ) 
 2556 2555 2556 2555 
ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น. เอ. (สาขากรุงเทพมหานคร)   
 เงินฝากประเภทออมทรัพย 
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 
    เงินฝากประเภทออมทรัพย 

1,610
 

4,500 

1,080 
 

- 

0.10 
 

2.70 

0.10
 

- 
รวม 6,110 1,080  

9. ลูกหนี้จากผลตอบแทนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้จากผลตอบแทนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เปน
ลูกหน้ีที่ยังไมถึงกําหนดชําระ  

10. หนวยลงทุน 

 ในระหวางป 2556 และ 2555 บริษัทจัดการฯไดประกาศลดมูลคาของหนวยลงทุนในอัตราหนวยลงทุนละ 0.46 
บาท และ 0.29 บาท ตามลําดับ คิดเปนจํานวนเงิน 33 ลานบาท และ 21 ลานบาท ตามลําดับ โดยไมมีการ
เปล่ียนแปลงจํานวนหนวยจดทะเบียน เปนผลใหทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 
2555 มีจํานวนทั้งส้ิน 585 ลานบาท และ 618 ลานบาท ตามลําดับ โดยการดําเนินการดังกลาวสอดคลองกับขอมูล
โครงการของกองทุนฯ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สน.53/2552 
เร่ือง หลักเกณฑเง่ือนไขและวิธีการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (ฉบับที่ 2)  
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 รายการกระทบยอดทุนจดทะเบียน 

 2556 
วันที่แจงการจดทะเบียนกับสํานักงาน มูลคาหนวยลงทุนตอหนวย (บาท) ทุนจดทะเบียน (พันบาท) 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุนลด ยอดคงเหลือ ทุนลด ยอดคงเหลือ 
ยอดยกมา 8.5810  643,575
18 มีนาคม 2556 0.1100 8.4710 8,250 635,325
14 มิถุนายน 2556 0.1250 8.3460 9,375 625,950
11 กันยายน 2556 0.1050 8.2410 7,875 618,075
16 ธันวาคม 2556 0.1200 8.1210 9,000 609,075

 
 

 2555 
วันที่แจงการจดทะเบียนกับสํานักงาน มูลคาหนวยลงทุนตอหนวย (บาท) ทุนจดทะเบียน (พันบาท) 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุนลด ยอดคงเหลือ ทุนลด ยอดคงเหลือ 
ยอดยกมา 8.8710  665,325
7 มิถุนายน 2555 0.1000 8.7710 7,500 657,825
10 กันยายน 2555 0.0900 8.6810 6,750 651,075
12 ธันวาคม 2555 0.1000 8.5810 7,500 643,575

 รายการกระทบยอดทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 

 2556 
 มูลคาหนวยลงทุนตอหนวย        (บาท) ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน (พัน

บาท) 
วันปดสมุดทะเบียน ทุนลด ยอดคงเหลือ ทุนลด ยอดคงเหลือ 

ยอดยกมา 8.5810  617,832
28 กุมภาพันธ 2556 0.1100 8.4710 7,920 609,912
28 พฤษภาคม 2556 0.1250 8.3460 9,000 600,912
22 สิงหาคม 2556 0.1050 8.2410 7,560 593,352
28 พฤศจิกายน 2556 0.1200 8.1210 8,640 584,712 
รวมป 2556 0.4600  33,120  
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 2555 
 มูลคาหนวยลงทุนตอหนวย        (บาท) ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน (พัน

บาท) 
วันปดสมุดทะเบียน ทุนลด ยอดคงเหลือ ทุนลด ยอดคงเหลือ 

ยอดยกมา 8.8710  638,712
23 พฤษภาคม 2555 0.1000 8.7710 7,200 631,512
23 สิงหาคม 2555 0.0900 8.6810 6,480 625,032
22 พฤศจิกายน 2555 0.1000 8.5810 7,200 617,832 
รวมป 2555 0.2900 20,880 

11. ขาดทุนสะสม  
(หนวย: พันบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2556 2555 
รายไดจากการลงทุนสุทธิสะสม 257,808 228,009 
กําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม 2 2 
ขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (181,000) (103,000) 
การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุนสะสม (155,455) (147,542) 
ขาดทุนสะสมตนป (78,645) (22,531) 
การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป (85,969) (48,201) 
การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุนในระหวางป - (7,913) 
ขาดทุนสะสมปลายป (164,614) (78,645) 

12. การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน 

 เงินปนผลที่ประกาศจายในระหวางป 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 

วันที่ประกาศจาย สําหรับรอบระยะเวลา อัตราหนวยละ รวม 
  (บาท) (พันบาท) 

10 กุมภาพันธ 2555 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554 0.1099 7,913 
รวมเงินปนผลสําหรับป 2555 0.1099 7,913 
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13. คาธรรมเนียมการจัดการ 

 คาธรรมเนียมการจัดการคิดในอัตรารอยละ 0.3450 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนฯ (อัตราดังกลาวไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด) โดยคํานวณเปนรายเดือน และชําระโดยตัดจากบัญชีของ
กองทุนฯเปนรายเดือน โดยอัตราคาธรรมเนียมการจัดการดังกลาวปรับเพิ่มจากอัตรารอยละ 0.3000 ตอปของ
มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนฯ เปนลําดับ ดังนี้ 

1) ปรับเพิ่มจากรอยละ 0.3000 เปนรอยละ 0.3200 ต้ังแตวันที่ 19 มิถุนายน 2556 
2) ปรับเพิ่มจากรอยละ 0.3200 เปนรอยละ 0.3450 ต้ังแตวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556  

14. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 
 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนคิดในอัตรารอยละ 0.023 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนฯ (อัตรา

ดังกลาวไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด) โดยคํานวณเปนรายเดือนและชําระโดยตัดจาก
บัญชีของกองทุนฯเปนรายเดือน และคาใชจายอื่นๆ ตามที่จายจริงโดยไมเกิน 30,000 บาทตอคร้ัง 

15. คาธรรมเนียมนายทะเบียน 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียนคิดในอัตรารอยละ 0.025 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนฯ   (อัตราดังกลาวไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด) โดยคํานวณเปนรายเดือนและชําระโดยตัดจากบัญชีของ
กองทุนฯเปนรายเดือน และคาใชจายอื่นๆตามที่จายจริง 

16. คาใชจายอ่ืน 

 คาใชจายในการดําเนินโครงการประกอบดวย คาใชจายที่เกิดขึ้นสําหรับโครงการกองทุนรวม        สิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเออรบานา เชน คาธรรมเนียมธนาคาร ตลอดจนคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายและอ่ืนๆ 
ตามที่จายจริง คาใชจายดังกลาวจะตัดจายจากกองทุนฯตามที่จายจริง 
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17. รายการธุรกิจกบักิจการที่เกี่ยวของกัน 
 ในระหวางป กองทุนฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม

เงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามสัญญาระหวางกองทุนฯและกิจการเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดย
สามารถสรุปไดดังนี้ 
 (หนวย: พันบาท)
 สําหรับปสิ้นสุด                

วันที่ 31 ธันวาคม  
 2556 2555 นโยบายการกําหนดราคา 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ ภทัร จํากัด 
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
เกียรตินาคิน จํากัด”) 

 

 คาธรรมเนียมการจัดการ 1,500 1,780 ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 13 

บริษัท เออรบานา เอสเตท จํากัด   
 รายไดจากเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 49,733 45,799 ตามท่ีระบุในสัญญา
 เงินปนผลจาย -      891 ตามท่ีประกาศจาย
 การลดลงของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 3,728   2,350  ตามท่ีประกาศจาย

 เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2550 กองทุนฯเขาทําสัญญาเชาชวงกับบริษัท เออรบานา เอสเตท จํากัด ตามรายละเอียดที่
กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7 โดยอัตราคาเชาชวงตามที่ระบุในสัญญามีดังนี้ 

  - คาเชาคงที่อัตราเดือนละ 2.2 ลานบาท  
 - คาเชาลอยตัวในอัตรารอยละ 50 ของรายไดรวมที่ผูเชาชวงไดรับจากพื้นท่ีเชา (ตามท่ีระบุในสัญญาเชาชวง) 

ทั้งหมดในแตละเดือน หักออกดวยจํานวนเงินคาเชาคงที่ 

 ยอดคงคางระหวางกองทุนฯและบริษัทที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 
 (หนวย: พันบาท) 

 2556 2555 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากดั 
(เดิมช่ือ “บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ เกียรตินาคิน จาํกัด”) 
คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 131 146 
บริษัท เออรบานา เอสเตท จํากัด   
ลูกหน้ีจากผลตอบแทนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 4,284 4,224 

18. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป 2556 โดยไมรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนใน                     ต๋ัว
สัญญาใชเงินเปนจํานวนเงิน 8 ลานบาท (2555: 103 ลานบาท) โดยคิดเปนรอยละ 1.81 (2555:     รอยละ 18.73) 
ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

 



 
 

 
49 

 

19. ภาระผูกพัน 

19.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนฯมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาธรรมเนียมรายเดือนแกคูสัญญาตาม
เง่ือนไขที่ระบุในสัญญาและหนังสือชี้ชวน ดังนี้ 

 
คาใชจาย อัตรารอยละตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนฯ 

 2556 2555 
คาธรรมเนียมการจัดการ 0.3450 0.3000 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 0.0230 0.0230 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน 0.0250 0.0250 

19.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนฯมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาระยะยาวสําหรับโครงการ เออรบานา 
หลังสวน โดยสัญญาจะส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2577 คาเชาซึ่งกองทุนฯผูกพันจะตองจายตามสัญญาสรุปไดดังนี้ 

จายชําระ 2556 2555 
 ภายใน 1 ป 14 13 
 มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 56 59 
 มากกวา 5 ป 334 350 

20. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 กองทุนฯดําเนินธุรกิจหลักในสวนงานดําเนินงานท่ีรายงานเพียงสวนงานเดียว คือ การใหเชาชวงอสังหาริมทรัพยที่
ไดลงทุนไป และดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศไทย กองทุนฯประเมินผลการปฏิบัติงานของสวน
งานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใชในการวัดกําไรหรือ
ขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงินและสินทรัพยรวมในงบการเงิน ดังนั้น รายได กําไรจากการดําเนินงาน และ
สินทรัพยทั้งหมดท่ีแสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามสวนงานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตรแลว 
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21. เครื่องมือทางการเงิน 
21.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินที่สําคัญของกองทุนฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและ
การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินลงทุนในหลักทรัพย เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้จาก
ผลตอบแทนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ลูกหน้ีจากดอกเบี้ย คาใชจายคางจาย กองทุนฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวของ
กับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และ มีนโยบายการบริหารความเส่ียงดังนี้ 

 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 

 กองทุนฯมีความเส่ียงดานการใหสินเชื่อที่เก่ียวเนื่องกับลูกหนี้จากผลตอบแทนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ฝาย
บริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกําหนดใหลูกหนี้ดําเนินการใหบริษัท สยามพันธุวัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
กิจการท่ีเก่ียวของกันกับลูกหนี้ วางหลักประกันตามที่ระบุในสัญญาเชาชวงตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 7 ดังนั้น กองทุนฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ จํานวนเงิน
สูงสุดท่ีกองทุนฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหน้ีจากผลตอบแทนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยที่แสดงอยูในงบดุล 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

 กองทุนฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียที่สําคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากธนาคาร อยางไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพย
และหน้ีสินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีดอกเบี้ยคงท่ีซึ่งใกลเคียงกับ
อัตราตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของกองทุนฯจึงอยูในระดับตํ่า  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีสามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรือวันที่มีการ
กําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมถึงกอน) ไดดังนี้ 

31 ธันวาคม 2556 
อัตราดอกเบ้ีย  
ปรับข้ึนลงตาม ไมมีอัตรา  

 ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม อัตราดอกเบ้ีย 
 (ลานบาท) (รอยละตอป)
สินทรัพยทางการเงิน  
เงินฝากธนาคาร 6.1 - 6.1 0.10 - 2.70
ลูกหนี้จากผลตอบแทนใน  
 สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย - 4.3 4.3 -
รวม 6.1 4.3 10.4 
หนี้สินทางการเงนิ  
คาใชจายคางจาย - 0.3 0.3 -
รวม - 0.3 0.3 
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31 ธันวาคม 2555 
อัตราดอกเบ้ีย  

อัตราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลงตาม ไมมีอัตรา  
 ภายใน1 ป ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม อัตราดอกเบ้ีย 
 (ลานบาท) (รอยละตอป)
สินทรัพยทางการเงิน  
เงินลงทุนในหลักทรัพย 4.2 - - 4.2 2.90 - 3.05
เงินฝากธนาคาร - 1.1 - 1.1 0.10
ลูกหนี้จากผลตอบแทนใน  
 สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย - - 4.2 4.2 -
รวม 4.2 1.1 4.2 9.5 
หนี้สินทางการเงนิ  
คาใชจายคางจาย - - 0.4 0.4 -
รวม - - 0.4 0.4 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนฯไมมีเคร่ืองมือทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ 

 
21.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 เนื่องจากเคร่ืองมือทางการเงินสวนใหญของกองทุนฯจัดอยูในประเภทระยะส้ันหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับ
อัตราดอกเบ้ียในตลาด กองทุนฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่
แสดงในงบดุล 

 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันหรือจายชําระหน้ีสินในขณะที่ทั้ง
สองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมี
ความเก่ียวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะ
กําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม  

22. การบริหารจัดการทุน  

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของกองทุนฯคือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง และการดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อใหสามารถใหผลตอบแทนแกผูถือหนวยลงทุนตาม
เง่ือนไขการจัดต้ังกองทุน 

23. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูจัดการกองทุนฯเม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ 2557 
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สรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในรอบปบัญชีที่ผานมา 

 
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา (URBNPF)

เรื่อง ขอความเดิม ขอความใหม เหตุผล 
คําเตือน  การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุน

อาจไดรับเงินทุนคืนมากกวา หรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได นอกจากนี้
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานาเปนกองทุนรวมที่มุงลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนการลงทุนระยะยาว รายไดหลักของกองทุนรวมนี้จะขึ้นอยู
กับรายไดคาเชาอสังหาริมทรัพย ดังนั้นผูลงทุนจึงควรพิจารณาถึงขอมูลของ
อสังหาริมทรัพย ความสามารถของผูบริหารอสังหาริมทรัพย และสภาพธุรกิจการ
ใหเชาอสังหาริมทรัพย รวมทั้งศึกษาปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน 

 กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน เกียรตินาคิน จากัด จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุน
ของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา ทั้งนี้ ผลการดาเนินงาน
ของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานาไมไดขึ้นอยูกับสถานะ
ทางการเงินหรือผลการดาเนินงานของ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เกียรติ
นาคิน จากัด 

 กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตาม
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดลงทุนไว มูลคาหนวยลงทุนอาจลดลง
ถึงศูนยบาทได และกองทุนรวมนี้ไมไดสารองเงินทุนไวสาหรับการจายคืนเงิน
ลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อมีการเลิกกองทุนรวม แตอาจจะจายคืนเงินลงทุน
บางสวนหรือทั้งหมดใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมกอนการเลิกกองทุนรวมก็ได 

 โครงการและหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา
ไดถูกจัดเตรียมขึ้นตามกฎและขอกําหนดของสานักงานคณะกรรมการกํากับ

 การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน 
ผูลงทุนอาจไดรับเงินทุนคืนมากกวา หรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได 
นอกจากนี้กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานาเปนกองทุน
รวมที่มุงลงทุนในอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนการลงทุนระยะยาว รายไดหลัก
ของกองทุนรวมนี้จะขึ้นอยูกับรายไดคาเชาอสังหาริมทรัพย ดังนั้นผูลงทุน
จึงควรพิจารณาถึงขอมูลของอสังหาริมทรัพย ความสามารถของผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย และสภาพธุรกิจการใหเชาอสังหาริมทรัพย รวมทั้งศึกษา
ปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน 

 กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จากัด จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผล
ขาดทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา ทั้งนี้ ผล
การดาเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา
ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดาเนินงานของ บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด 

 กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ดังนั้น เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาตามสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดลงทุนไว 
มูลคาหนวยลงทุนอาจลดลงถึงศูนยบาทได และกองทุนรวมนี้ไมไดสารอง
เงินทุนไวสาหรับการจายคืนเงินลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อมีการเลิก
กองทุนรวม แตอาจจะจายคืนเงินลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดใหแกผูถือ
หนวยลงทุน โดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมกอนการเลิก
กองทุนรวมก็ได 

เพื่อใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบริหาร
จัดการของบริษัท 
และการ
เปลี่ยนแปลง
โครงสรางผูถือหุน 
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา (URBNPF)
เรื่อง ขอความเดิม ขอความใหม เหตุผล 

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยของประเทศไทย การตีความและความมีผลใช
บังคับของโครงการและหนังสือชี้ชวนนี้ใหเปนไปตามกฎหมายไทย ขอพิพาทใด ๆ 
ที่อาจมีขึ้นภายใตโครงการและหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเออรบานาใหอยูภายใตบังคับกฎหมายไทยและอยูภายใตอํานาจ
ของศาลไทยเทานั้น 

 ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว
เปนขอมูลเพื่อใชอางอิงในอนาคต และเมื่อมีขอสงสัยใหสอบถามผูติดตอให
เขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน 

 โครงการและหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
เออรบานาไดถูกจัดเตรียมขึ้นตามกฎและขอกําหนดของสานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยของประเทศไทย 
การตีความและความมีผลใชบังคับของโครงการและหนังสือชี้ชวนนี้ให
เปนไปตามกฎหมายไทย ขอพิพาทใด ๆ ที่อาจมีขึ้นภายใตโครงการและ
หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานาให
อยูภายใตบังคับกฎหมายไทยและอยูภายใตอํานาจของศาลไทยเทานั้น 

 ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจ และควรเก็บหนังสือชี้
ชวนไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิงในอนาคต และเมื่อมีขอสงสัยใหสอบถามผู
ติดตอใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน 

เพื่อใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบริหาร
จัดการของบริษัท 
และการ
เปลี่ยนแปลง
โครงสรางผูถือหุน 

คําจํากัดความ บริษัทจัดการ  หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เกยีรตินาคิน จํากัด บริษัทจัดการ  หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด
ชื่อ ที่อยู และ
หมายเลขโทรศัพท
ของบริษัทจัดการ 
 

ชื่อบริษัทจัดการ  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เกียรตินาคิน จํากัด
ที่อยู                 942/135 ชั้น 4 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 1  ถ.พระราม 4  

แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500  
โทรศัพท 0-2624-8555  
โทรสาร 0-2624-8599 

ชื่อบริษัทจัดการ  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด
ที่อยู                 ชั้น 25 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ ทาวเวอร บี  

เลขที่ 252/122 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขต
หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท 0-2305-9800  
โทรสาร 0-2305-9803-4 
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