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สารจากบริษัทจัดการ 
 
 
เรียน     ทานผูถือหนวยลงทุน 

 

 ในป 2557 ที่ผานมาประมาณการอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ มีการขยายตัวรอยละ 
0.7 ลดลงมากเม่ือเทียบกับป 2556 ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวรอยละ 2.9 การสงออกรอยละ 0.3 เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับป 
2556 ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวรอยละ 0.2 และการนําเขามีอัตราการขยายตัวรอยละ (8.5) ลดลงเม่ือเทียบกับป  
2556 ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวรอยละ (0.4)  

 ในป 2558 คาดคะเนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวประมาณรอยละ 3.5     ถึง
4.5 การสงออกและการนําเขาจะมีอัตราการขยายตัวรอยละ3.5และ1.8 ตามลําดับ 1 

 ผลการดําเนินงานของกองทุนฯ ในรอบปที่ผานมา (ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2557) กองทุนฯ มีรายไดรวมทั้งส้ิน 48,029,340 บาท มีคาใชจายทั้งส้ิน 9,168,892  บาท  ทําใหมีรายไดสุทธิจาก
การลงทุน 38,860,448 บาท กองทุนฯ ไดประกาศจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในงวดระหวางวันที่         
1 มกราคม 2557  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557  จํานวน 42,210,000 บาท คิดเปน 0.70 บาทตอหนวย หรือรอยละ 
108.62 ของรายไดสุทธิจากการลงทุน  

 กองทุนฯ มีขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมินราคาระหวางงวด 3,100,000 บาท โดยมูลคาเงิน
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยปลายงวดของกองทุนเทากับ 595,900,000 บาท 

 บริษัทจัดการขอขอบคุณทานผูถือหนวยลงทุนทุกทานที่ใหความไววางใจลงทุนกับกองทุน และจะบริหาร
กองทุน ใหมีประสิทธิภาพเพื่อผลตอบแทนสูงสุดของทาน ทานสามารถสอบถามมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหรือ
ความคืบหนาในการดําเนินงานของกองทุน ไดที่ฝายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและทรัสตเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยของบริษัทจัดการ  ที่หมายเลขโทรศัพท 0-2686-9525 
 
     บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล  จํากัด 
 
 
 

                                                
1ขอมูลอางอิงจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 16กุมภาพันธ 2558 
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บริษัทจัดการ 
 
ชื่อและสถานท่ีต้ังของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบ-ีพรินซเิพิล จํากดั 
เลขที่ 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท  0-2686-9500  โทรสาร 0-2657-3167 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทจัดการ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบ-ีพรินซิเพิล จํากัด หนึ่งในบริษัทเครือบริษัท ซีไอเอ็มบี-พริน
ซิเพิล แอสเซท แมเนจเมนท เบอรหาด ประเทศมาเลเซีย เพื่อใหบริการดานการจัดการกองทุนครบ
วงจร ทั้ง กองทุนรวม กองทุนสวนบุคคล กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  
 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบ-ีพรินซิเพิล จํากัด ประเทศไทย ถือหุน 99.99% โดยบริษัท  
ซีไอเอ็มบ-ีพรินซิเพิล แอสเซท แมเนจเมนท เบอรหาด และเปนผูถือหุนในบริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 
แอสเซท แมเนจเมนท ในประเทศสิงคโปรและอินโดนีเซีย โดยบริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แอสเซท 
แมเนจเมนท เบอรหาด ประเทศมาเลเซีย เกิดจากความรวมมือของสองสถาบันการเงินชั้นนําทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก ไดแก  

 กลุมซีไอเอ็มบี ประเทศมาเลเซีย ถือหุน 60%  
 กลุมพรินซเิพิล ไฟแนนซเชียล ถือหุน 40%  

ดังนั้น จึงทําใหเรามีความพรอมในการใหบริการการบริหารสินทรัพยดวยมาตรฐานระดับโลก ภายใต
การสนับสนนุจากกลุมผูถือหุนทั้งกลุมซีไอเอ็มบีและกลุมพรินซิเพิลไฟแนนซเชียล  
 
ในปจจุบนั บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ ซีไอเอ็มบ-ีพรินซิเพิล ประเทศไทย เปนบริษัทจัดการที่มี
ความพรอมที่จะใหบริการครอบคลุมแกลูกคาทุกกลุม ทั้งบุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมธุรกิจขนาดใหญองคกรภาคเอกชนรวมถึงองคกรภาครัฐ  
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ภายใตความแข็งแกรงดานเครือขายการลงทุนที่เชื่อมโยงการลงทุนในทุกภูมิภาคทั่วโลก ทําใหเรามี
ความไดเปรียบในดานขอมูลการลงทุน ดวยระบบการบริหารจัดการลงทุนที่เปนเอกลักษณเฉพาะ 
ผานกระบวนการคัดสรรหลักทรัพยคณุภาพ โดยคัดสรรทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative) เชงิปริมาณ 
(Quantitative) การวิเคราะหปจจัยพืน้ฐานของแตละบริษทั (Fundamental analysis) และมีการวาง
กรอบวินยัการลงทุนอยางเครงครัด ระบบเทคโนโลยีทีท่ันสมัย เพื่อใหเราสามารถที่จะพัฒนา
นวัตกรรมการลงทนุและการสรรสรางผลิตภัณฑทีเ่หมาะสม ภายใตการกํากบัดูแลการบริหารความ
เส่ียงและธรรมาภิบาลสําหรับการบริหารการลงทุน  
 
ภายใตหลักการและแนวคิด TRUST เราจึงใหความสําคญัอันทีจ่ะทําใหนกัลงทุนบรรลุเปาหมายทาง
การเงินและสรางผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ดวยการลงทุนอยางรอบคอบ ภายใตการบริหารจดัการ
ความเส่ียงอยางเหมาะสม  

 

หลักการและแนวคิด 

 Think  =  คิดบวกเพื่อหาทางแกปญหา และมุงมั่นทีจ่ะแกปญหา 

 Respect =  เคารพความคิดผูอ่ืนอยางซื่อสัตย 

 Unleash  =  ไมหยุดทีจ่ะเรียนรูและพัฒนาตนเอง 

 Show  =  แสดงถึงความกลาหาญและความคิดริเร่ิมและตอบสนองอยางรวดเร็ว 

 Teamwork  =  ทํางานกันเปนทีมเพื่อใหไดผลลัพธที่ดทีี่สุด 
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รายชื่อกรรมการ และเจาหนาท่ีบริหาร 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบ-ีพรินซิเพิล จํากัด 

 
 

รายชื่อคณะกรรมการ 

 1. คุณราจา นอรมา บินติ ราจา ออทแมน ประธานกรรมการบริษัท 

 2. คุณวิไลพร ลิ่วเกษมศานต  กรรมการและกรรมการอิสระ 

 3. คุณบุญศกัดิ์ เจียมปรีชา  กรรมการและกรรมการอิสระ 

 4. คุณเร็กซ ปก ควน อาว หยง  กรรมการ 

 5.  คุณเปรโด เอสเตปน บอรดา  กรรมการ 

 6. คุณอดิสร เสริมชยัวงศ  กรรมการ 

 7. คุณศิลวัต สันติวสิัฎฐ  กรรมการ 

 8. คุณจุมพล สายมาลา  กรรมการ 

 

เจาหนาท่ีบริหาร 

 1.  นายจุมพล  สายมาลา ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 2. นางสาวโช ซู ฮุน  ประธานเจาหนาท่ีสายวางแผนและปฏิบตัิการ 

 3. นายเจษฎา สุขทิศ  ประธานเจาหนาท่ีการลงทุน 

 
รายชื่อผูจัดการกองทุน 

 1. นายพงษเดช ไกรวิทยวัฒนา 

 2. นายเจษฎา สุขทิศ 
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รายชื่อผูดูแลผลประโยชน 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
ท่ีอยู   เลขท่ี 339  ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอรเชนจ21 แขวงคลองเตยเหนือ  
  เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10500  
โทร.   02-788-2000 
 
 

รายชื่อผูสอบบัญช ี

 บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบเีอเอส จํากัด 

ท่ีอยู  ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ เลขท่ี 179/74-80 ถนนสาทรใต 
 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร.   02-344-1000 
 

รายชื่อนายทะเบียนหนวยลงทุน 

 บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน ซีไอเอ็มบ-ีพรินซิเพลิ จํากัด 
 ท่ีอยู   เลขท่ี 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี  
    เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทร.   02-686-9500 
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วัตถุประสงคของโครงการ 

เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนทั่วไป โดยนําเงินที่ไดไปซื้ออสังหาริมทรัพย และจัดหาผลประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยดังกลาว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปล่ียนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหนาย
ทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนไดลงทุนไวหรือมีไว ไมวาจะเปนการใหเชา ใหเชาชวง และ/หรือขาย หรือ
ดําเนินการอ่ืนใดเพื่อประโยชนของทรัพยสิน เพื่อมุงกอใหเกิดรายได และการเพิ่มมูลคาผลตอบแทน
แกกองทุนและผูถือหนวยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอ่ืนและ/หรือหลักทรัพยอ่ืนและ/หรือการ
หาดอกผลอ่ืนโดยวิธีอ่ืนใด ตามกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวของกําหนด 

รายละเอียดกองทุนรวม 
 
 จํานวนเงินทุนของโครงการ : 603 ลานบาท 

 จํานวนหนวยลงทุน : 60,300,000 หนวย 

 ประเภทหนวยลงทุน : ระบุชื่อผูถือหนวยลงทุน 

 ผูดูแลผลประโยชน : ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

 นายทะเบียน : บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน ซีไอเอ็มบ-ีพรินซิเพลิ จํากัด 

 ท่ีปรึกษา : ไมม ี

 ผูบริหารอสังหาริมทรัพย : ไมม ี
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ขอมูลท่ัวไป 
 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตรเรจ (“กองทุนรวม”) จดทะเบียนจัดตั้ง
เมื่อวันที ่30 มิถุนายน 2552 โดยไมมีการกําหนดอายุโครงการ และเปนกองทุนรวมที่จัดตั้งข้ึนโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อระดมเงินทุนและนําเงินทุนสวนใหญไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย ซึ่งประกอบดวย
ที่ดินและอาคารรับฝากสินคา ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558 ผูถือหนวยลงทุนรายใหญของกองทุน
ไดแก คุณเนติ ตันติมนตรี ซึ่งถือหนวยลงทุนรอยละ 7.96 ของหนวยลงทุนทั้งหมด  
 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบ-ีพรินซิเพิล จํากัด เปนบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยมธีนาคาร
ซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม  
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นโยบายการจายเงินปนผล 

1.  ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน  
 ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงนิปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

กองทุนรวมมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 2 คร้ัง    
(1) ในกรณีที่กองทุนรวม มีกําไรสุทธิในแตละป บริษัทจัดการกองทุนจะจายเงินปนผลใหผูถือ

หนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลวของรอบปบัญชี กําไรที่
ปรับปรุงแลวหมายความวา กําไรสุทธิที่หักกําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจากการประเมินคาหรือ
การสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยรวมทั้ง
ปรับปรุงดวยรายการอ่ืนตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยกําหนด เพื่อใหสอดคลองกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม 

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสม บริษัทจัดการกองทุนอาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวย
ลงทุนจากกําไรสะสมได โดยการจายเงินปนผลตาม (1) ตองไมทําใหกองทุนรวมเกิด
ยอดขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น 

ในการพจิารณาจายเงนิปนผล ถาเงนิปนผลระหวางกาลทีจ่ะประกาศจายตอหนวยลงทุน
ระหวางปบัญชีมีมูลคาต่ํากวาหรือเทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการกองทุนสงวนสิทธิที่จะไม
จายเงินปนผลในคร้ังนั้น และใหสะสมเงนิปนผลดังกลาวเพือ่นําไปจายรวมกับเงินปนผลทีจ่ะ
ใหมีการจายในงวดส้ินปบัญช ี

บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วันนบัแต
วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําป อนึ่ง กรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลไดใน
ระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน และสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบเปน
ลายลักษณอักษร 

ทั้งนี้ หลักเกณฑในการจายปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว เวนแต
กรณีที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไข
เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอ่ืน 
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บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้นโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทุนแลว 

2. เงื่อนไข และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน  

(1) ในกรณีที่มีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวา
หนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด   บริษัทจัดการกองทุนรวม
ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคล หรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นเฉพาะหนวยลงทุนในสวนทีเ่กนิ
กวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุน    ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีที่
เขาขอยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

 ทั้งนี้  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะตรวจสอบหรือดําเนินการใหมีการตรวจสอบการถือ
หนวยลงทุนของผูที่เคยเปนเจาของหรือผูโอนสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพย  ผูใหเชา
หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกัน หากปรากฏวาบุคคลดังกลาว
ถือหนวยลงทุนรวมกันเกินอัตราสวนดังกลาวแลว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติ
ตามวรรคหนึ่ง 

(2) บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปนผล โดย  

 1.  ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ  
 2.  ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมี

 ประกาศดังกลาวไวที่ตัวแทน  
 3.  สงหนังสือแจง ผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบยีนผูถือหนวย ณ วันปด สมุด

 ทะเบยีน และผูดูแลผลประโยชน  และตลาดหลักทรัพย 

(3)  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน หรือ 
เปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนามผูถือหนวยลงทุนตามชื่อและที่อยูที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน  

(4)  ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิ 
เรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวน
ดังกลาวไปใชเพื่อการอ่ืนใดนอกจากเพื่อประโยชนของกองทุน 
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3.  เงื่อนไขเพิ่มเติม : 
ในการพิจารณาจายเงินปนผล  ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชี
มีมูลคาต่ํากวาหรือเทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในคร้ังนั้น
และใหยกไปจายเงินปนผลพรอมกันในงวดส้ินปบัญช ี

สําหรับหลักเกณฑในการจายปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว เวน
แตกรณีที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได
แกไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอ่ืน 
บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้นโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทุนแลว 
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 4. การจายปนผลท่ีผานมา  
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตรเรจ ไดมีการจายเงินปนผล 
 มาแลว 7 คร้ัง ดังนี้  

คร้ังท่ี 
จายเงิน
ปนผล 

งวดผลการดาํเนินงาน 
ท่ีจายเงินปนผล 

วันท่ีจายเงินปนผล อัตราการจายเงิน
ปนผล 

(ตอหนวยลงทุน) 
คร้ังที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ถึง 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2552 
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2553 0.3500 

คร้ังที่ 2 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง  
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 0.3500 

คร้ังที่ 3 วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2553  ถึง 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554 0.3500 

คร้ังที่ 4 วันที่ 1 มกราคม  พ.ศ. 2554  ถึง  
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554 0.3500 

คร้ังที่ 5 วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2554  ถึง  
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 0.3500 

คร้ังที่ 6 วันที่ 1 มกราคม  พ.ศ. 2555  ถึง  
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555 0.3500 

คร้ังที่ 7 วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2555  ถึง  
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556 0.3500 

คร้ังที่ 8 วันที่ 1 มกราคม  พ.ศ. 2556  ถึง  
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 0.3500 

คร้ังที่ 9 วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  ถึง  
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 0.3500 

คร้ังที่ 10 วันที่ 1 มกราคม  พ.ศ. 2557  ถึง  
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557 0.3500 
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รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยท่ีลงทุน 

 

ตั้งอยู ณ เลขที่ 4976 และ 4984 -86 ถนนโพธิ์แกว (ซอยลาดพราว 101) แขวงคลองจั่น เขตบางกะป 
กรุงเทพมหานคร ดําเนินธุรกิจรับฝากสินคา ที่ตั้งของอาคารรับฝากสินคา  ตั้งอยูซอยโพธิ์แกว       
(ถนนสาธารณะ) แยกจากถนนโพธิ์แกวมาประมาณ 200 เมตร เปนถนนขนาดกวาง 2 ชองทางจราจร 
สําหรับถนนโพธิ์แกวเปนถนนขนาด 4 ชองทางจราจร  การเดินทางเขาออกอาคารรับฝากสินคา รถ
ขนสงสินคาขนาดใหญสามารถเขาไดออกสะดวก ปจจุบันมีอาคารรับฝากสินคา 11 อาคาร และ
อาคารอ่ืน ๆ ที่เปนสวนประกอบของโครงการ ไดแก อาคารที่พักคนงาน 1 อาคาร โดยมีพื้นที่รวม
ประมาณ 44,501 ตารางเมตร  อาคารทั้งหมดของโครงการตั้งอยูบนพื้นที่ในโครงการซึ่งมีอยู
ประมาณ 39 ไร  โดยพื้นที่รอบขางเปนชุมชนที่เจริญแลวมีโครงการบานจัดสรรหลายโครงการ ใกล
ยานธุรกิจการคาพาณิชยกรรมของกรุงเทพมหานคร คือ ยานลาดพราว ยานรามคําแหง และยาน
รัชดาภิเษก ซึ่งเปนที่ตั้งของ หางสรรพสินคา รานอาหาร ธนาคาร ปมน้ํามัน สถานศึกษา อาคาร
พาณิชย อาคารชุดพักอาศัย โรงพยาบาล เปนตน ที่ดินโดยรอบบริเวณที่ตั้งโครงการ เหมาะสําหรับ
การพัฒนาโครงการ โดยเฉพาะที่อยูอาศัย และดานพาณิชยกรรมเปนหลัก นับวาเปนทําเลที่มี
ศักยภาพดานการเพิ่มมูลคาของราคาที่ดิน   

อาคารรับฝากสินคาที่กองทุนรวมจะไปลงทุน ประกอบดวย อาคารรับฝากสินคา อาคารเก็บฉาก 
อาคารสตูดิโอ และอาคารที่พักคนงาน รวมทั้งสิ้น 12 อาคาร รายละเอียดดังนี ้

 
 
 

 
 
 

1. อาคารรับฝากสินคา จํานวน 9 อาคาร 39,832 ตร.ม 

2. อาคารเก็บฉาก จํานวน 1 อาคาร 748 ตร.ม 
3. อาคารสตูดิโอ จํานวน 1 อาคาร 3,084 ตร.ม 
4. อาคารบานพักคนงาน จํานวน 1 อาคาร 837 ตร.ม 

 รวม  12 อาคาร 44,501 ตร.ม 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตรเรจ 14 

ที่ดินจํานวน 79 แปลง ตั้งอยูที่ เลขที่ 4976 4984-86 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร 
ระวางที่ดินเลขที่ 5136 IV 7626-15 และ 5136 I7626-15 จํานวนเนื้อที่โดยรวมประมาณ  39 
(สามสิบเกา) ไร 1 (หนึ่ง) งาน 47 (ส่ีสิบเจ็ด) ตารางวา ซึง่ที่ดินมีรายละเอียดดังนี ้

 
เน้ือท่ี ลําดับท่ี โฉนดเลขท่ี เลขท่ีดิน 

ไร งาน ตารางวา 
1 75572 2951 - 2 04 
2 75573 2952 - 2  04 
3 75574 2953 - 2  04 
4 75591 2958 - 2  04 
5 75592 2986 - 2  04 
6 75593 2987 - 2  04 
7 2679 2995 2 1 20 
8 75566 2945 - 2 04 
9 75567 2946 - 2 04 

10 75568 2947 - 2 04 
11 75569 2948 - 2 04 
12 75570 2949 - 2 04 
13 75571 2950 - 2 04 
14 75594 2988 - 2 04 
15 75595 2989 - 2 04 
16 75596 2990 - 2 04 
17 75597 2991 - 2 04 
18 75598 2992 - 2 04 
19 75599 2993 - 2 04 
20 75608 2996 - 1 41 
21 75609 2997 - 2 32 
22 75610 2998 - 2 23 
23 75611 2999 - 2 14 
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เน้ือท่ี ลําดับท่ี โฉนดเลขท่ี เลขท่ีดิน 
ไร งาน ตารางวา 

24 75612 3000 - 2 04 
25 75613 3001 - 2 05 
26 75614 3002 - 2 05 

     27 75615 3003 - 2 04 
28 75616 3004 - 2 04 
29 75617 3005 - 2 04 
30 75618 3006 - 2 04 
31 75619 3007 - 2 04 
32 75649 682 - 2 04 
33 75650 681 - 2 37 
34 75651 680 - 2 30 
35 75652 679 - 2 37 
36 75667 3156 - 1 99 
37 75668 3155 - 1 99 
38 75669 3154 - 1 99 
39 75670 3153 - 1 99 
40 75671 3152 - 1 99 
41 75672 677 - 1 99 
42 75673 676 - 1 99 
43 75674 675 - 1 99 
44 75675 674 - 2 4 
45 75680 3475 - 2 21 
46 75681 3138 - 2 17 
47 75682 3139 - 2 16 
48 75683 3140 - 2 13 
49 75684 3141 - 2 11 
50 75685 3142 - 2 9 
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เน้ือท่ี ลําดับท่ี โฉนดเลขท่ี เลขท่ีดิน 
ไร งาน ตารางวา 

51 75686 3143 - 2 6 
52 75687 3144 - 1 1 
53 75688 3145 - 1 99 
54 75689 3146 - 1 99 
55 75690 3147 - 1 99 
56 75691 3148 - 1 99 
57 75692 3149 - 1 99 
58 75693 3150 - 1 99 
59 75694 3151 - 1 99 
60 75696 441 - 2 02 
61 75700 3473 - 1 17 
62 75701 3474 - 1 82 
63 75702 3137 - - 97 
64 75703 3136 - - 99 
65 75704 3135 - 1 03 
66 75705 3134 - 1 02 
67 75706 3133 - 1 01 
68 75707 3132 - 1 05 
69 75708 3131 - 1 04 
70 75709 3130 - 1 02 
71 75710 3129 - 1 64 
72 75711 3128 - 1 62 
73 75712 3127 - 1 53 
74 75713 3126 - 1 51 
75 75714 3125 - - 92 
76 75715 3124 - - 87 
77 75716 3123 - - 81 
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เน้ือท่ี ลําดับท่ี โฉนดเลขท่ี เลขท่ีดิน 
ไร งาน ตารางวา 

78 243977 3965 - 1 39 
79 244054 3966 1 2 75 

รวม 39 1 47 
 
 
 

ราคาประเมิน (ทบทวน)  595,900,000  บาท 
ชื่อบริษัทประเมนิคาทรัพยสิน   บริษัท เรียล เอสเตท แอพไพรซัล จํากดั 
วันที่ประเมินมูลคาทรัพยสิน  12 ธันวาคม 2557 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมกีรรมสิทธิ ์101 มนตรี สโตรเรจ 
ตารางแสดงคาใชจายท้ังหมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2557 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน * จํานวนเงิน รอยละของ 

(Fund's Direct  Expenses) หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ
  คาธรรมเนียมจัดการกองทุน  4,032.54 0.64 
  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  134.42 0.02 
  คาธรรมเนียมนายทะเบียน 672.09 0.11 
  คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย 1,279.11 0.20 
  คาที่ปรึกษาทางกฎหมาย 100.42 0.02 
  คาภาษีโรงเรือน 1,750.01 0.28 
  คาประเมินทรัพย 130.79 0.02 
  คาสอบบัญช ี 335.07 0.05 
  คาธรรมเนียมจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ - รายป 107.00 0.02 
  คาเบี้ยประกันภัย 571.43 0.09 
  คาใชจายอ่ืนๆ 56.01 0.01 
   รวมคาใชจายท้ังหมด ** 9,168.89 1.46 
 หมายเหตุ  * คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ จะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน 
                   ทํานองเดียวกัน (ถามี) 
               **ไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย 
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รายงานการรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอ่ืน  
(Soft Commission) ของธุรกิจกองทุนรวม 

 
- ไมมีการรับผลประโยชนตอบแทนจากการใชบริการบคุคลอ่ืน (Soft Commission) - 

 
 
 

คานายหนาท้ังหมดจากการท่ีบริษัทสั่งซ้ือขายหลักทรัพยฯ 

 
- ไมมี - 
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ปจจัยความเส่ียง 
 

ความเสี่ยงโดยท่ัวไป 
 ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงอัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปล่ียน

เงินตรา ราคาเคร่ืองอุปโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย และนโยบายทางการเงินและการ
คลังของรัฐบาล ธนาคารแหงประเทศไทย และหนวยงานราชการอ่ืน ซึ่งมีอิทธิพลตอผลการ
ดําเนินงาน สถานะทางการเงินและการลงทุนของกองทุน และภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไป 
ตลอดจนการลดลงของความตองการของผูบริโภคอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
ตอรายไดของอสังหาริมทรัพยและผลการดําเนินงานของกองทุน ราคาซื้อขายหนวยลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งอาจมีราคาสูงหรือต่ํากวาราคาที่ไดเสนอขาย โดยราคาของ
หนวยลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอาจไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก
หลายประการ ซึ่งเปนปจจัยที่กองทุนไมสามารถควบคุมได อันไดแก ความเคล่ือนไหวหรือความ
เปล่ียนแปลงของตลาดหุนระหวางประเทศ อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศและตางประเทศ  อัตรา
แลกเปล่ียนเงิน นโยบายหรือมาตรการทั้งทางตรงหรือทางออมที่มีผลตอนําเขาหรือสงออก
เงินตราตางประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหวางประเทศ ปจจัยความเส่ียงใน
การดําเนินงานและทางธุรกิจโดยทั่วไป ความผันผวนของตลาดเคร่ืองอุปโภคและบริโภค ระเบียบ
ขอบังคับ ภาษีอากร และนโยบายอ่ืนใดของรัฐบาลที่มีผลกระทบตอความเชื่อมั่นของผูลงทุน ไมมี
หลักประกันไดวาความเปล่ียนแปลงของปจจัยภายนอกดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอราคาของหนวยลงทุน 

 
ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของกองทุน 

 กอนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ผูจัดการกองทุนไดทําการศึกษาขอมูลรายละเอียดของ
อสังหาริมทรัพย นั้น ๆ  โดยทําการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ (Due Diligence) ศึกษา
รายละเอียดจากรายงานของผูประเมินราคา อยางไรก็ตามการกระทําดังกลาวมิไดเปนการ
ประกันวา อสังหาริมทรัพยดังกลาว อาจปลอดจากความเสียหาย หรือความบกพรองนอกเหนือ
ความคาดหมาย ที่อาจจะตองมีคาใชจายในการปรับปรุงหรือซอมแซม  
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 รายงานของผูประเมินราคาของอสังหาริมทรัพยที่ผูจัดการกองทุนใชเปนพื้นฐานในการประเมิน
และตรวจสอบอสังหาริมทรัพยอาจมีขอบกพรอง มีความไมถูกตอง เนื่องจากความบกพรอง
บางอยางของอสังหาริมทรัพย อาจจะตรวจพบไดยาก หรือไมสามารถตรวจพบได เนื่องจาก
ขอจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใชในการตรวจสอบ หรือปจจัยอ่ืน ๆ ที่เปนขอจํากัด
ในการตรวจสอบของทั้งผูประเมินราคาและวิศวกร     

 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเส่ียงที่มูลคาของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป
เนื่องจาก    การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในทองตลาด สินทรัพยทางการเงินที่อาจทําให
กองทุนรวมมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย ไดแก อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตร 
 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ คือ ความเส่ียงที่คูสัญญาอาจไมปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งอาจมีผลตอ
กระแสเงินสดรับจากสินทรัพยทางการเงินของกองทุนรวม ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อเกิดจาก
ความเส่ียงในการจัดการเรียกเก็บคาเชา อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบ
กําหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนรวม จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี ้
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แนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียง 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมกีรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตรเรจ 

ตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม  2557  ถึงวันท่ี  31 ธันวาคม 2557 
 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนนิการใชสิทธิออกเสียงใน
การประชุมผูถือหุนของบริษทัตางๆ ในรอบป 2557 ไดจาก web site ของบริษัทจดัการ 

(www.cimb-principal.com) 
 

 
 

รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวของท่ีมกีารทําธุรกรรมกับกองทุนรวม 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมกีรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตรเรจ 

ตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม  2557  ถึงวันท่ี  31 ธันวาคม 2557 
 

1. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบ-ีพรินซเิพิล จํากดั 
2. ธนาคาร ซิตี้แบงค เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพฯ 
3. บริษัท มนตรีคลังสินคา จํากัด 
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รายการระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วของกัน 
มูลคารายการระหวางกัน  

(บาท) 
ความจําเปนและความ

สมเหตุสมผล 
ของรายการระหวางกัน 

ลักษณะของ
รายการ 

ระหวางกัน 

บุคคล/นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชนรวม/ 

ความสัมพันธ 

รายการ 

2557 2556  
1. ก า ร จั ด ห า

ผลประโยชนใน
อสังหาริมทรัพย 

บริษัท มนตรีคลังสินคา 
จํากัด เปนบริษัทในเครือ
ของเจาของทรัพย เดิม 
(หางหุนสวนจํากัดมนตรี
ก า ร ช า ง  แ ล ะ  บ ริ ษั ท 
มนตรีสตูดิโอ จํากัด) 

- ผู เ ช า ท่ี ดิ น แ ล ะ
อาคาร 

 

48,000,000 48,000,000 กองทุนฯ ไดลงทุนโดยซื้อท่ีดิน
พรอมอาคาร และอุปกรณจาก 
หางหุนสวนจํากัดมนตรีการชาง 
และ บริษัท มนตรีสตูดิโอ จํากัด 
และไดนํา ท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณดังกลาวใหเชาแกบริษัท
ใ น เ ค รื อ ข อ ง เ จ า ข อ ง
อสังหาริมทรัพยเดิม คือ บริษัท 
มนตรีคลังสินคา จํากัด ท้ังน้ีการ
ทํารายการดังกลาวเปนไปตาม
ขอกํ า หนด แล ะเ งื่ อน ไขของ
สั ญ ญ า เ ช า ท่ี ไ ด ต ก ล ง กั น ไ ว
ระหวางกองทุนฯ และบริษัท 
มนตรีคลังสินคา จํากัด 

 
2. ก า ร บ ริ ห า ร

จัดการกองทุน 
บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิ
เ พิ ล  จํ า กั ด  ( เ ดิ ม ชื่ อ 
บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน บีที จํากัด) ใน
ฐา นะผูบ ริหา รจั ดก า ร
กองทุนและนายทะเบียน
ของกองทุน 
 
 
 
 
 
 

- การจัดการกองทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4,032,539 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,076,823 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาธรรมเนียมการจัดการ บริษัท
จัดการคิดคาธรรมเนียมการ
จัดการจากกองทุนเปนรายเดือน
ในอัตรารอยละ 0.60 ตอป ไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานอง
เดี ย ว กั น  ( ถ า มี )  ของ มูล ค า
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ 
วันสุดทายของเดือน คํานวณ
โดยบริษัทจัดการและรับรองโดย
ผูดูแลผลประโยชน อยางไรก็ดี 
คา ใชจ ายดังกลาวได รับการ
ยกเวนสําหรับป 2552  
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รายการระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วของกัน 
มูลคารายการระหวางกัน  

(บาท) 
ความจําเปนและความ

สมเหตุสมผล 
ของรายการระหวางกัน 

ลักษณะของ
รายการ 

ระหวางกัน 

บุคคล/นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชนรวม/ 

ความสัมพันธ 

รายการ 

2557 2556  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธนาคาร ซิตี้แบงก เอ็น. 
เอ. สาขากรุงเทพฯ ใน
ฐานะผูดูแลผลประโยชน
ของกองทุน 
 

- น า ย ท ะ เ บี ย น
กองทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผูดูแลผลประโยชน

กองทุน 
 

672,090 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

134,418 

679,471 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

135,894 

คาใชจายในการดําเนินงานของ
นายทะเบียนหนวยลงทุน คิดใน
อัตรารอยละ 0.10 ตอป ไมรวม
ภ า ษี มูล ค า เ พิ่ ม  ภ า ษี ธุ รกิ จ
เ ฉ พ า ะ  ห รื อ ภ า ษี อ่ื น ใ ด ใ น
ทํานองเดียวกัน (ถา มี)  ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม ณ วันสุดทายของเดือนท่ี
คํานวณโดยบริษัทจัดการและ
รับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 

 
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
รวมจะได รับคาตอบแทนเปน
รายเดือนในอัตรารอยละ 0.02 
ตอป  ไม รว มภา ษี มูลค า เพิ่ ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด
ในทํานองเดียวกัน (ถามี) ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม ณ วันสุดทายของเดือน ท่ี
คํานวณโดยบริษัทจัดการและ
รับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 
 

3. เงินลงทุนในเงิน
ฝาก 

  
 
 
 

ธนาคาร ซิตี้แบงก เอ็น. 
เอ. สาขากรุงเทพฯ ใน
ฐานะผูดูแลผลประโยชน
ของกองทุน 
 

- เงินฝากธนาคาร 
 

 

36,234,109 
 
 
 

24,340,378 
 
 
 

เปนบัญชีเพื่อการดําเนินงาน
ของกองทุนฯ  
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สัญญาสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 

 (ก) คาธรรมเนียมการจัดการ 

คาธรรมเนียมการจัดการ บริษัทจัดการมีสิทธิไดรับคาธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนเปนรายเดือน
ในอัตรารอยละ 0.60 ตอป ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 
(ถาม)ี ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันสุดทายของเดือน คํานวณโดยบริษัทจัดการและ
รับรองโดยผูดูแลผลประโยชน  

(ข) คาธรรมเนียมนายทะเบียน 

คาใชจายในการดําเนินงานของนายทะเบียนหนวยลงทุน คิดในอัตรารอยละ 0.10 ตอป ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม ณ วันสุดทายของเดือนทีค่ํานวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 
(ระบุไวในโครงการเรียกเก็บไดไมเกินรอยละ 0.1 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน) 

(ค) คาธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน 

ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมจะไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 0.02 ตอป ไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวม ณ วันสุดทายของเดือน ที่คํานวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผูดูแล
ผลประโยชน (ระบุไวในโครงการเรียกเก็บไดไมเกินรอยละ 0.5 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน) 

 (ง) คาธรรมเนียมท่ีปรึกษา 

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาคิดในอัตรารอยละ 0.10 ตอป ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน (ถาม)ี ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันสุดทายของเดือน
ทีค่ํานวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน  
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(จ) คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี
 
 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
 กองทุนฯ จายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก บริษัท บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบี
เอเอส จํากัด ประจําป 2557 จํานวน 335,070 บาท   
 
 คาบริการอ่ืน (Non – audit fee) 
 กองทุนฯ ไมมีการจายคาบริการอ่ืนใหแก บริษัท บริษัท บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอ
บีเอเอส  จํากัด ที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบ
บัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และไมมีภาระที่ตองจายในอนาคต อันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไม
แลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมา 
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 
 

โครงสรางการถือหุนของ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมีกรรมสิทธิ์  101 มนตรี สโตรเรจ 
(MONTRI) ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558 (วันปดสมุดทะเบียน) บริษัทฯ ในฐานะนายทะเบียน ของ
กองทุนรวมดังกลาว จึงขอรายงานผูถือหนวยลงทุน 10 อันดับแรก โดยมีรายละเอียดดังนี ้

       

ลําดบั ชื่อ-ชื่อสกลุ ผูถือหนวย จํานวนหนวย เปอรเซ็นต 
1 นายเนติ ตันตมินตรี 4,802,100.0000 7.96% 
2 นางสาวสุชาดา  โลหบุญทรัพย 2,355,100.0000 3.91% 
3 นายปฐมนิทร  นาทีทอง 2,000,000.0000 3.32% 
4 นางพงศลัดดา  ตันติมนตรี 1,500,000.0000 2.49% 
5 นางจรรยา  วชิรวณิชกจิ 500,000.0000 0.83% 
6 นางณิชชญาณ อรุณอโณทยั 489,400.0000 0.81% 
7 นางวาสนา  นิรันดรกุล 439,500.0000 0.73% 
8 น.ส.ฐิตารีย  จิตวัฒนภักด ี 439,500.0000 0.73% 
9 นางสาวสุดธิดา  รัตนรักษ 439,500.0000 0.73% 
10 นายนพพร  บุญลาโภ 439,500.0000 0.73% 

  รวม  13,404,600.0000 22.24% 
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รายละเอียดการลงทุน การกูยืมเงิน และการกอภาระผูกพัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
รายละเอียดการลงทุน 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมกีรรมสิทธิ ์101 มนตรี สโตรเรจ 

    
มูลคาตาม 

ราคาตลาด (บาท)*1  % NAV 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย       
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยฯ 595,900,000  95.28  
 101 มนตรี สโตรเรจ    
หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ       
 เงินฝากธนาคาร  36,248,736.26  5.80  
อ่ืน ๆ             
 สินทรัพยอื่น  7,691,103.67  1.15 
 หนี้สินอื่น  (14,389,244.37)  (2.23) 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ   625,450,595.56        100.00  
หมายเหตุ : *1 มูลคาตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคางรับแลว 
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแหงหน้ี เงินฝากหรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ของกองทุนรวม 
รายงานสรุปเงินลงทุน 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมกีรรมสิทธิ ์101 มนตรี สโตรเรจ 
มูลคาตาม   

ราคาตลาด % NAV กลุมของตราสาร 

(บาท)*   
 (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตางประเทศ   
      - ตราสารภาครัฐไทย - ไมมี -  - ไมมี -  
      - ตราสารภาครัฐตางประเทศ - ไมมี -  - ไมมี -  
 (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน  36,248,736.26 5.80 
      เปนผูออกผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือ ผูคํ้าประกัน        
 (ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) - ไมมี -  - ไมมี - 
 (ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับที่สามารถลงทุนได 
(investment grade) 595,900,000.00 95.28 
      หรือตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ   
สัดสวนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดวาจะลงทุนใน 
ตราสารกลุม (ง) 0% NAV   
หมายเหตุ :* มูลคาตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคางรับแลว   
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port 

  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมกีรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตรเรจ  

  ประเภท ผูออก 
ผูคํ้า/ 

ผูรับรอง/ 
ผูสลักหลัง 

วันครบ
กําหนด 

อันดับ 
ความ 

นาเช่ือถือ 

 จํานวนเงินตน/ 
มูลคาหนาต๋ัว  

มูลคาตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงินลงทุนใน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยฯ - - N/A  586,000,000.00  595,900,000.00  
 อสังหาริมทรัพย 101 มนตรี สโตรเรจ      

2 เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น.เอ. - - N/A 36,234,108.65 36,248,736.26 
 หมายเหตุ : *1 มูลคาตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคางรับแลว     
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ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 
 
 สรุปรายงานการสอบบัญช ี
 งบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บุญ
เลิศ กมลชนกกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339  แหง บริษัท บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส 
เอบีเอเอส จํากัด ไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข วางบการเงินของกองทุนฯ ไดจัดทําข้ึนโดยถูกตอง
ตามที่ควร ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กองทุนฯ มีมูลคาทรัพยสินสุทธิเทากับ 625,450,596 บาท คิด
เปนมูลคาทรัพยสินสุทธิเทากับ 10.3723 บาทตอหนวย โดยทรัพยสินที่กองทุนฯ ลงทุนในหรือมีไว  มี
ดังนี ้
  

2557 2556 

รายการทรัพยสิน 
มูลคาตาม

บัญชี / มูลคา
ตามราคา

ตลาด (บาท) 

รอยละของ
มูลคา

ทรัพยสิน
สุทธิ 

มูลคาตาม
บัญชี / มูลคา

ตามราคา
ตลาด (บาท) 

รอยละของ
มูลคา

ทรัพยสิน
สุทธิ 

สินทรัพย      
1. เงินฝากธนาคาร 36,234,109 5.7933 24,340,378 3.8519 
2. เงินลงทุนในพันธบัตรธนาคารแหง

ประเทศไทย 
-  -  

3. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 595,900,000 95.2753 599,000,000 94.7935 
4. สินทรัพยอื่น     
         รายไดคาเชาคางรับ - - 12,000,000 1.8990 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 14,627 0.0023 14,400 0.0023 
คาใชจายรอการตัดบัญชี 360,014 0.0576 1,805,617 0.2857 
ลูกหนีอ้ื่น 7,331,090 1.1721 5,581,085 0.8832 

รวมมูลคาทรัพยสิน 639,839,840 102.3006 642,741,480 101.72 
     
หนี้สิน     

คาใชจายคางจาย (1,441,115) (0.2304) (1,393,213) (0.2205) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (12,948,129) (2.0702) (9,448,119) (1.4952) 
รวมมูลคาหนี้สิน (14,389,244) (2.3006) (10,841,332) (1.7157) 

     
มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 625,450,596 100.00 631,900,148 100.00 
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย) 60,300,000  60,300,000  
มูลคาหนวยลงทุน (บาทตอหนวย) 10.3723  10.4792  
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 ผลการดําเนินงานของกองทุนฯ ในรอบปที่ผานมา (ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2557) กองทุนฯ มีรายไดรวมทั้งส้ิน 48,029,340 บาท มีคาใชจายทั้งส้ิน 9,168,892  
บาท  ทําใหมีรายไดสุทธิจากการลงทุน 38,860,448 บาท กองทุนฯ ไดประกาศจายเงินปนผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานในงวดระหวางวันที่  1 มกราคม 2557  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557  จํานวน 
42,210,000 บาท คิดเปน 0.70 บาทตอหนวย หรือรอยละ 108.62 ของรายไดสุทธิจากการลงทุน  

 กองทุนฯ มขีาดทุนสุทธทิี่ยังไมเกิดข้ึนจากการประเมนิราคาระหวางงวด 3,100,000 บาท 
โดยมูลคาเงนิลงทนุในอสังหาริมทรัพยปลายงวดของกองทุนเทากับ 595,900,000 บาท 
 


