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สารจากบริษัทจัดการ 
 
 
เรียน     ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
 ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 ขยายตวัร้อยละ 2.9 ขยายตวั
จากไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 ท่ีขยายตวัร้อยละ 2.8 โดยปัจจยัท่ีท าให้ขยายตวัจากไตรมาสที่ 2 คือในด้าน
การใช้จ่ายการสง่ออกบริการ และการลงทนุภาครัฐขยายตวัสงู การใช้จ่ายภาคครัวเรือนและภาครัฐขยายตวั
ตอ่เน่ือง ในขณะท่ีการสง่ออกสินค้ายงัได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลดตวั และการลงทนุภาคเอกชน
ลดลงในด้านการผลิต โดยคาดวา่เศรษฐกิจไทยในปี 2558 จะขยายตวัร้อยละ 2.9 ท่ีขยายตวัจากปี 2557 ท่ี
หดตวัร้อยละ 0.4 และเศรษฐกิจไทยในปี 2559 คาะวา่จะขยายตวัร้อยละ 3.0-4.01 

 ในปี 2559 คาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 3.0-4.0 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากการเร่งขึน้ของการใช้จ่าย
และการลงทนุ และแรงสง่จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบการับการฟืน้ตวัอย่างช้าๆของเศรษฐกิจ
โลกและราคาสง่ออก รวมทัง้การขยายตวัอย่างตอ่เน่ืองของภาคการท่องเท่ียว โดยคาดวา่มลูคา่การสง่ออก
สินค้าจะขยายตวัร้อยละ 3.0 การบริโภคของครัวเรือนและการลงทนุขยายตวัร้อยละ 2.6 และ 9.5 
ตามล าดบั อตัราเงินเฝ้อทัว่ไปในช่วงร้อยละ 1.0-2.0 และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 5.7 ของ GDP2 

 กองทนุฯ มีขาดทนุสทุธิท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการประเมินราคาระหวา่งงวด 19,820,000  บาท โดย
มลูคา่เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ปลายงวดของกองทนุเท่ากบั 576,080,000 บาท 

 บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจลงทุนกบักองทุน และจะ
บริหารกองทนุ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือผลตอบแทนสงูสดุของท่าน ท่านสามารถสอบถามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุหรือความคืบหน้าในการด าเนินงานของกองทุน ได้ท่ีฝ่ายกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์
เพ่ือการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทจดัการ  ท่ีหมายเลขโทรศพัท์ 0-2686-9525 
 
     บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  ซไีอเอม็บี-พรินซิเพิล  จ ากดั 
 
 

                                                 
1
 ส ำนกังำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

2
 www,nesdb.go.th 
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บริษัทจัดการ 
 
ช่ือและสถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั 
เลขท่ี 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0-2686-9500  โทรสาร 0-2657-3167 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั หนึ่งในบริษัทเครือบริษัท ซีไอเอ็มบี-พริน
ซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ เบอร์หาด ประเทศมาเลเซีย เพ่ือให้บริการด้านการจดัการกองทุนครบ
วงจร ทัง้ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนส ารองเลีย้งชีพ และกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์  
 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั ประเทศไทย ถือหุ้น 99.99% โดยบริษัท  
ซีไอเอ็มบ-ีพรินซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ เบอร์หาด และเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 
แอสเซท แมเนจเม้นท์ ในประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซีย โดยบริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แอสเซท 
แมเนจเม้นท์ เบอร์หาด ประเทศมาเลเซีย เกิดจากความร่วมมือของสองสถาบนัการเงินชัน้น าทัง้ใน
ระดบัภมูิภาคและระดบัโลก ได้แก่  

 กลุม่ซีไอเอ็มบี ประเทศมาเลเซีย ถือหุ้น 60%  
 กลุม่พรินซิเพิล ไฟแนนซ์เชียล ถือหุ้น 40%  

ดงันัน้ จงึท าให้เรามีความพร้อมในการให้บริการการบริหารสินทรัพย์ด้วยมาตรฐานระดบัโลก ภายใต้
การสนบัสนนุจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นทัง้กลุม่ซีไอเอ็มบีและกลุม่พรินซิเพิลไฟแนนซ์เชียล  
 
ในปัจจบุนั บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ประเทศไทย เป็นบริษัทจดัการท่ีมี
ความพร้อมท่ีจะให้บริการครอบคลมุแก่ลกูค้าทกุกลุม่ ทัง้บคุคลทัว่ไป ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มธุรกิจขนาดใหญ่องค์กรภาคเอกชนรวมถึงองค์กรภาครัฐ  
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ภายใต้ความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายการลงทนุท่ีเช่ือมโยงการลงทนุในทกุภมูิภาคทัว่โลก ท าให้เรามี
ความได้เปรียบในด้านข้อมลูการลงทนุ ด้วยระบบการบริหารจดัการลงทนุท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 
ผา่นกระบวนการคดัสรรหลกัทรัพย์คณุภาพ โดยคดัสรรทัง้เชิงคณุภาพ (Qualitative) เชิงปริมาณ 
(Quantitative) การวิเคราะห์ปัจจยัพืน้ฐานของแตล่ะบริษัท (Fundamental analysis) และมีการวาง
กรอบวินยัการลงทนุอยา่งเคร่งครัด ระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพ่ือให้เราสามารถท่ีจะพฒันา
นวตักรรมการลงทนุและการสรรสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสม ภายใต้การก ากบัดแูลการบริหารความ
เส่ียงและธรรมาภิบาลส าหรับการบริหารการลงทนุ  
 
ภายใต้หลกัการและแนวคิด TRUST เราจงึให้ความส าคญัอนัท่ีจะท าให้นกัลงทนุบรรลเุป้าหมายทาง
การเงินและสร้างผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาว ด้วยการลงทนุอยา่งรอบคอบ ภายใต้การบริหารจดัการ
ความเส่ียงอยา่งเหมาะสม  

 

หลักการและแนวคิด 

 Think  =  คดิบวกเพ่ือหาทางแก้ปัญหา และมุง่มัน่ท่ีจะแก้ปัญหา 

 Respect =  เคารพความคิดผู้ อ่ืนอย่างซ่ือสตัย์ 

 Unleash  =  ไมห่ยดุท่ีจะเรียนรู้และพฒันาตนเอง 

 Show  =  แสดงถึงความกล้าหาญและความคดิริเร่ิมและตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

 Teamwork  =  ท างานกนัเป็นทีมเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสดุ 
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รายช่ือกรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซเิพลิ จ ากัด 

 
 

รายช่ือคณะกรรมการ 

 1. คุณราจา นอร์มา บินต ิราจา ออทแมน ประธานกรรมการบริษัท 

 2. คุณวิไลพร ลิ่วเกษมศานต์  กรรมการและกรรมการอิสระ 

 3. คุณบุญศักดิ์ เจียมปรีชา  กรรมการและกรรมการอิสระ 

 4. คุณเร็กซ์ ปัก ควน อาว หย่ง  กรรมการ 

 5.  คุณเปรโด เอสเตปัน บอร์ดา  กรรมการ 

 6. คุณอดสิร เสริมชัยวงศ์  กรรมการ 

 8. คุณจุมพล สายมาลา  กรรมการ 

 

เจ้าหน้าที่บริหาร 

 1.  คุณจุมพล  สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 2. คุณโช ซู ฮุน  ประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนและปฏิบัตกิาร 

 3. คุณวิน พรหมแพทย์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน 

 

รายช่ือผู้จดัการกองทนุ 

 1. คุณสุทธิพันธ์ กรีมหา 

 2. คุณวิน พรหมแพทย์ 

 3. คุณภพธร กุมภานนท์ 
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รายช่ือผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
ท่ีอยู่   เลขท่ี 339  ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์21 แขวงคลองเตยเหนือ  
  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10500  
โทร.   0-2788-2000 
 
 

รายช่ือผู้สอบบัญชี 

 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 

ท่ีอยู่  ชัน้ 15 อาคารบางกอกซิตี ้เลขที่  179/74-80 ถนนสาทรใต้ 
 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร.  02-344-1000 
 

รายช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากัด 
 ท่ีอยู่   เลขที่ 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี  
    เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทร.   02-686-9500 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือระดมเงินจากนกัลงทุนทัว่ไป โดยน าเงินท่ีได้ไปซือ้อสงัหาริมทรัพย์ และจดัหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว ตลอดจนท าการปรับปรุง เปล่ียนแปลง พฒันาศกัยภาพ และ/หรือจ าหน่าย
ทรัพย์สินต่างๆ ท่ีกองทุนได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย หรือ
ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของทรัพย์สิน เพ่ือมุ่งก่อให้เกิดรายได้ และการเพิ่มมลูค่าผลตอบแทน
แก่กองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สินอ่ืนและ/หรือหลกัทรัพย์อ่ืนและ/หรือการ
หาดอกผลอ่ืนโดยวิธีอ่ืนใด ตามกฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

รายละเอียดกองทนุรวม 
 

 จ ำนวนเงนิทุนของโครงกำร : 603 ล้านบาท 

 จ ำนวนหน่วยลงทุน : 60,300,000 หน่วย 

 ประเภทหน่วยลงทุน : ระบุช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน 

 ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

 นำยทะเบียน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากัด 

 ท่ีปรึกษำ : ไม่มี 

 ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ : ไม่มี 
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ข้อมูลทั่วไป 
 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ (“กองทุนรวม”) จดทะเบียนจดัตัง้
เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 โดยไม่มีการก าหนดอายโุครงการ และเป็นกองทนุรวมที่จดัตัง้ขึน้โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อระดมเงินทนุและน าเงินทนุส่วนใหญ่ไปลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย
ท่ีดินและอาคารรับฝากสินค้า ณ วนัท่ี 26 สิงหาคม 2558 ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุน
ได้แก่ คณุเนติ ตนัติมนตรี ซึ่งถือหน่วยลงทนุร้อยละ 8.46 ของหนว่ยลงทนุทัง้หมด  
 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบ-ีพรินซิเพิล จ ากดั เป็นบริษัทจดัการกองทนุรวม โดยมีธนาคาร
ซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

1.  ข้อก าหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 ข้อก าหนด นโยบายและวิธีการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

กองทนุรวมมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมเ่กินปีละ 2 ครัง้    

(1) ในกรณีท่ีกองทนุรวม มีก าไรสทุธิในแตล่ะปี บริษัทจดัการกองทนุจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิท่ีปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี ก าไรท่ี
ปรับปรุงแล้วหมายความว่า ก าไรสทุธิท่ีหกัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการประเมินคา่หรือ
การสอบทานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์รวมทัง้
ปรับปรุงด้วยรายการอ่ืนตามแนวทางท่ีส านกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทนุรวม 

(2) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีก าไรสะสม บริษัทจดัการกองทุนอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนจากก าไรสะสมได้ โดยการจ่ายเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ท าให้กองทนุรวมเกิด
ยอดขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจา่ยเงินปันผลนัน้ 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลระหวา่งกาลท่ีจะประกาศจ่ายตอ่หนว่ยลงทนุ
ระหวา่งปีบญัชีมีมลูคา่ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 0.10 บาท บริษัทจดัการกองทนุสงวนสิทธิท่ีจะไม่
จา่ยเงินปันผลในครัง้นัน้ และให้สะสมเงินปันผลดงักลา่วเพ่ือน าไปจา่ยรวมกบัเงินปันผลท่ีจะ
ให้มีการจา่ยในงวดสิน้ปีบญัชี 

บริษัทจดัการจะด าเนินการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 90 วนันบัแต่
วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี อนึ่ง กรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ใน
ระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และส านกังาน ก.ล.ต. ทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ เว้นแต่
กรณีท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข
เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอ่ืน 
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บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว 

2. เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ  

(1) ในกรณีท่ีมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่า
หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด   บริษัทจดัการกองทนุรวม
ไมจ่า่ยเงินปันผลให้แก่บคุคล หรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้เฉพาะหน่วยลงทนุในส่วนท่ีเกิน
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุน    ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เป็นกรณีท่ี
เข้าข้อยกเว้นตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

 ทัง้นี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะตรวจสอบหรือด าเนินการให้มีการตรวจสอบการถือ
หน่วยลงทุนของผู้ ท่ีเคยเป็นเจ้าของหรือผู้ โอนสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์  ผู้ ให้เช่ า
หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ และกลุ่มบคุคลเดียวกัน หากปรากฏว่าบุคคลดงักล่าว
ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินอัตราส่วนดงักล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตัิ
ตามวรรคหนึง่ 

(2) บริษัทจดัการจะประกาศการจา่ยเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียน และอตัราเงินปันผล โดย  

 1.  ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั  
 2.  ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มี

 ประกาศดงักลา่วไว้ท่ีตวัแทน  
3.  ส่งหนังสือแจ้ง ผู้ ถือหน่วยท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วย ณ วันปิดสมุดทะเบียน 

และผู้ดแูลผลประโยชน์  และตลาดหลกัทรัพย์ 

(3)  บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือ 
เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุตามช่ือและท่ีอยู่ท่ีปรากฏในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(4)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ 
เรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ บริษัทจดัการจะไม่น าเงินปันผลจ านวน
ดงักลา่วไปใช้เพ่ือการอ่ืนใดนอกจากเพ่ือประโยชน์ของกองทนุ 
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3.  เงื่อนไขเพิ่มเตมิ : 

ในการพิจารณาจา่ยเงินปันผล  ถ้าเงินปันผลท่ีจะประกาศจ่ายตอ่หน่วยลงทนุระหว่างปีบญัชี
มีมลูคา่ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 0.10 บาท บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในครัง้นัน้
และให้ยกไปจา่ยเงินปันผลพร้อมกนัในงวดสิน้ปีบญัชี 

ส าหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ เว้น
แต่กรณีท่ีคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ได้
แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเตมิ ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน 
บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว 
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 4. การจ่ายปันผลที่ผ่านมา  
 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ ได้มีการจา่ยเงินปันผล 
 มาแล้ว 12 ครัง้ ดงันี ้ 

ครัง้ท่ี 
จ่ายเงนิ
ปันผล 

งวดผลการด าเนินงาน 
ที่จ่ายเงนิปันผล 

วันท่ีจ่ายเงนิปันผล อัตราการจ่ายเงนิ
ปันผล 

(ต่อหน่วยลงทุน) 
ครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 30 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2552 วนัท่ี 18 มี.ค. 2553 0.3500 
ครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2553 วนัท่ี 15 ก.ย. 2553 0.3500 
ครัง้ท่ี 3 วนัท่ี 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2553 วนัท่ี 15 มี.ค. 2554 0.3500 
ครัง้ท่ี 4 วนัท่ี 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2554 วนัท่ี 15 ก.ย. 2554 0.3500 
ครัง้ท่ี 5 วนัท่ี 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2554 วนัท่ี 13 มี.ค. 2555 0.3500 
ครัง้ท่ี 6 วนัท่ี 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2555 วนัท่ี 20 ก.ย. 2555 0.3500 
ครัง้ท่ี 7 วนัท่ี 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2555 วนัท่ี 19 มี.ค. 2556 0.3500 
ครัง้ท่ี 8 วนัท่ี 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2556 วนัท่ี 20 ก.ย. 2556 0.3500 
ครัง้ท่ี 9 วนัท่ี 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2556 วนัท่ี 31 มี.ค. 2557 0.3500 
ครัง้ท่ี 10 วนัท่ี 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2557 วนัท่ี 25 ก.ย. 2557 0.3500 
ครัง้ท่ี 11 วนัท่ี 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2557 วนัท่ี 25 มี.ค. 2558 0.3500 
ครัง้ท่ี 12 วนัท่ี 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2558 วนัท่ี 24 ก.ย. 2558 0.3500 
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รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทนุ 

 

ตัง้อยู ่ณ เลขท่ี 4976 และ 4984 - 86 ถนนโพธ์ิแก้ว (ซอยลาดพร้าว 101) แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร ด าเนินธุรกิจรับฝากสินค้า ท่ีตัง้ของอาคารรับฝากสินค้า  ตัง้อยู่ซอยโพธ์ิแก้ว       
(ถนนสาธารณะ) แยกจากถนนโพธ์ิแก้วมาประมาณ 200 เมตร เป็นถนนขนาดกว้าง 2 ช่องทางจราจร 
ส าหรับถนนโพธ์ิแก้วเป็นถนนขนาด 4 ช่องทางจราจร  การเดินทางเข้าออกอาคารรับฝากสินค้า รถ
ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่สามารถเข้าได้ออกสะดวก ปัจจุบนัมีอาคารรับฝากสินค้า 11 อาคาร และ
อาคารอ่ืน ๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบของโครงการ ได้แก่ อาคารท่ีพักคนงาน 1 อาคาร โดยมีพืน้ท่ีรวม
ประมาณ 44,501 ตารางเมตร  อาคารทัง้หมดของโครงการตัง้อยู่บนพืน้ท่ีในโครงการซึ่งมีอยู่
ประมาณ 39 ไร่  โดยพืน้ท่ีรอบข้างเป็นชุมชนท่ีเจริญแล้วมีโครงการบ้านจดัสรรหลายโครงการ ใกล้
ย่านธุรกิจการค้าพาณิชยกรรมของกรุงเทพมหานคร คือ ย่านลาดพร้าว ย่านรามค าแหง และย่าน
รัชดาภิเษก ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ธนาคาร ป๊ัมน า้มัน สถานศึกษา อาคาร
พาณิชย์ อาคารชุดพกัอาศยั โรงพยาบาล เป็นต้น ท่ีดินโดยรอบบริเวณท่ีตัง้โครงการ เหมาะส าหรับ
การพัฒนาโครงการ โดยเฉพาะท่ีอยู่อาศัย และด้านพาณิชยกรรมเป็นหลัก นับว่าเป็นท าเลท่ีมี
ศกัยภาพด้านการเพิ่มมลูคา่ของราคาท่ีดิน   

อาคารรับฝากสินค้าท่ีกองทุนรวมจะไปลงทุน ประกอบด้วย อาคารรับฝากสินค้า อาคารเก็บฉาก 
อาคารสตดูโิอ และอาคารท่ีพกัคนงาน รวมทัง้สิน้ 12 อาคาร รายละเอียดดงันี ้

 
 

 

 

 

 

1. อาคารรับฝากสินค้า จ านวน 9 อาคาร 39,832 ตร.ม 

2. อาคารเก็บฉาก จ านวน 1 อาคาร 748 ตร.ม 
3. อาคารสตดูโิอ จ านวน 1 อาคาร 3,084 ตร.ม 
4. อาคารบ้านพกัคนงาน จ านวน 1 อาคาร 837 ตร.ม 

 รวม  12 อาคาร 44,501 ตร.ม 
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ท่ีดนิจ านวน 79 แปลง ตัง้อยู่ท่ี เลขท่ี 4976,4984 - 86 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 
ระวางท่ีดนิเลขท่ี 5136 IV 7626-15 และ 5136 I 7626-15 จ านวนเนือ้ท่ีโดยรวมประมาณ 39 
(สามสิบเก้า) ไร่ 1 (หนึง่) งาน 47 (ส่ีสิบเจ็ด) ตารางวา ซึ่งท่ีดนิมีรายละเอียดดงันี ้

 

ล าดับที่ โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ 
เนือ้ที่ 

ไร่ 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 
24 75612 3000 - 2 04 
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ล าดับที่ โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ 
เนือ้ที่ 

ไร่ งาน ตารางวา 
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 
51 75686 3143 - 2 6 
52 75687 3144 - 1 1 

53 75688 3145 - 1 99 
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ล าดับที่ โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ 
เนือ้ที่ 

ไร่ งาน ตารางวา 
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 
78 243977 3965 - 1 39 
79 244054 3966 1 2 75 

รวม 39 1 47 
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ราคาประเมิน (ทบทวน)  576,080,000  บาท 
ช่ือบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สิน   บริษัท เรียล เอสเตท แอพไพรซลั จ ากดั 
วนัท่ีประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน  11 ธนัวาคม 2558 

 
 
 

การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2558 

ท่ีประชมุมีมตติอ่อายสุญัญาเชา่กบั บริษัท มนตรีธุรกิจ จ ากดั แบบมีเง่ือนไขดงันี  ้

 
เง่ือนไขท่ีได้รับอนมุตัิ 

คา่เชา่ ปีท่ี 7   30.00 ล้านบาท (ไม่มีคา่เชา่แปรผนั) 
ปีท่ี 8   32.00 ล้านบาท (ไม่มีคา่เชา่แปรผนั) 
ปีท่ี 9   34.00 ล้านบาท (ไม่มีคา่เชา่แปรผนั) 

หนงัสือสญัญาค า้ประกนั มลูคา่เทา่กบัคา่เชา่คร่ึงปี ตอ่อายุทกุ 6 เดือน 
ประกนัภยัในทรัพย์สิน กองทนุรวมเป็นผู้ช าระ 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ ผู้ เชา่และกองทนุรับภาระฝ่ายละคร่ึง 
อายสุญัญา 13 ต.ค. 2558 – 12 ต.ค. 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
. 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ 
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทุน 

ส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วันท่ี  1 มกราคม 2558 ถงึวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * จ านวนเงนิ ร้อยละของ 

(Fund's Direct  Expenses) หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

  คา่ธรรมเนียมจดัการกองทนุ  3,985.26 0.64 
  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  132.84 0.02 
  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 664.21 0.11 
  คา่ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 404.92 0.07 
  คา่ภาษีโรงเรือน 1,613.97 0.26 
  คา่ประเมินทรัพย์ 107.00 0.02 
  คา่สอบบญัชี 341.90 0.06 
  คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ - รายปี 106.85 0.02 
  คา่เบีย้ประกนัภยั 514.88 0.08 
  คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 292.68 0.05 
   รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** 8,317.37 1.35 
 หมายเหต ุ * คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ จะบวกด้วยภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน 
                   ท านองเดียวกนั (ถ้ามี) 

               **ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน  
(Soft Commission) ของธุรกิจกองทุนรวม 

 
- ไมมี่การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบคุคลอ่ืน (Soft Commission) - 

 
 

 

ค่านายหน้าทัง้หมดจากการท่ีบริษัทส่ังซือ้ขายหลักทรัพย์ฯ 

 
- ไมมี่ - 
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ภาพรวมของธุรกจิคลังสินค้า 
 
ภาพรวมธุรกิจคลงัสินค้าในประเทศในปีท่ีผานมา พบวา่ คลงัสินค้าส่วนใหญ่ยงัขยายพืน้ท่ีเพ่ือรองรับ
การเติบโตของธุรกิจเป็นหลกั โดยเฉพาะการจดัตัง้ใกล้โรงงานอตุสาหกรรม ศนูย์กลางคมนาคม และ
แหลง่หวัเมืองตา่งๆ โดยลกูค้าท่ีมาเชา่คลงัสินค้าสว่นใหญ่จะเป็นกลุม่ค้าสง่ค้าปลีก รองลงมาเป็น
ธุรกิจจสินค้าอปุโภคบริโภค ธุรกิจอตุสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจเทคโนโลยี และกลุม่เฉพาะ อาทิ 
สารเคมี และวตัถอุนัตรายตา่งๆ เป็นต้น 

ด้านอุปทาน 

อปุทานคลงัสินค้าในคร่ึงปีแรกของปี 2558 มีจ านวน 3.47 ล้าน ตรม. เพิ่มขึน้ 18.5% เม่ือเทียบกบั
ชว่งเดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 3.0% จากสิน้ปี 2557 โดยมีแรงหนนุจากการเตบิโตตามหวัเมือง
เศรษฐกิจ เขตการค้าชายแดน ความต้องการคลงัสินค้าตามจดุยทุธศาสตร์ด้านการคมนาคมขนสง่ 
และเพ่ือรองรับ AEC ในสิน้ปีนี ้ซึง่อปุทานท่ีเพิ่มสงูขึน้มาจากผู้ประกอบการรายเดมิและรายใหมท่ี่เข้า
สูต่ลาดจากการเข้ามาของผู้พฒันานิคมอตุสาหกรรมบางรายท่ีต้องการเพิ่มการบริการให้ครบวงจรมา
ขึน้เน่ืองจากทัง้สองธุรกิจมีฐานลกูค้าเป็นกลุม่เดียวกนั 

ทัง้นี ้ หากพิจารณาเชิงพืน้ท่ี พบวา่คลงัสินค้าให้เช่ากระจกุตวัในจงัหวดัสมทุรปราการมากท่ีสดุ 
เน่ืองจากข้อได้ปรียบด้านภมูิศาสตร์ทัง้ใกล้ กรุงเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมูิ และนิคมอตุสาหกรรม
หลายแหง่ ปัจจบนุมีพืน้ท่ีสะสม 1.28 ล้าน ตรม. คดิเป็น 36.5% ของพืน้ท่ีคลงัสินค้าให้เชา่ทัง้หมด 
ขยายตวั 10.3% จากคร่ึงแรกของปีก่อน รองลงมาได้แก่ ชลบรีุ (สดัสว่น 24.4%) ซึง่เป็นท่ีนิยมของ
ผู้ผลิตและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เน่ืองจากมีทา่เรือน า้ลกึแหลมฉบงั อีกทัง้ยงัใกล้เขตอตุสาหกรรมอีส
เทิร์นซีบอร์ดซึง่เป็นฐานผลิตของอตุสาหกรรมยานยนต์ขนาดใหญ่ 

ส าหรับพืน้ท่ีคลงัสินค้าในจงัหวดัระยองมีการเตบิโตสงูถึง 286.1% เม่ือเทียบกบัคร่ึงแรกของปี 2557 
จากการสร้างคลงัสินค้ารอบเขตอีสเทิร์นซีบอร์ด สว่นคลงัสินค้าในกรุงเทพฯขยายตวัจากปีก่อนมาก
แตย่งัเผชิญข้อจ ากดัด้านพืน้ท่ีท่ีน้อยลงและราคาท่ีดนิท่ีคอ่นข้างสงู 
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ด้านอุปสงค์ 

เม่ือพิจารณาอปุสงค์จากอตัรการเชา่คลงัสินค้าในชว่งคร่ึงปีแรก ของปี 2558 มีอตัราการเชา่เฉล่ียท่ี 
78.0% ของจ านวนพืน้ท่ีให้เช่าทัง้หมด ซึง่สาเหตสุ าคญัมาจากการเพิ่มขึน้ของอปุทานภายในตลาด
เป็นหลกั รองลงมาเป็นการชะลอตวัของกลุม่ธุรกิจค้าปลีก ทัง้นีห้าการพิจารณาเชิงพืน้ท่ีพบวา่ เขตอีส
เทิร์นซีบอร์ด จะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึน้ของอปุทานมากท่ีสดุ เน่ืองจากพืน้ท่ีดงักลา่วไมไ่ด้รับ
ผลกระทบจากการเพิ่มขึน้ของอปุทานมากท่ีสดุ เน่ืองจากพืน้ท่ีดงักลา่วไมไ่ด้รับผลกระทบจากมหา
อทุกภยัในปี 2554 รองลงมาเป็นผลจากความต้องการคลงัสินค้าท่ีลดลง ทัง้จากกลุม่ยานยนต์ท่ีหด
ตวัตอ่เน่ือง รวมถึงจ านวนตู้คอนเทนเนอร์(เฉพาะท่ีมีสินค้า) ณ ทา่เรือแหลมฉบงัในชว่งท่ีผา่นมามี
จ านวนลดลงสง่ผลให้พืน้ท่ีดงักลา่วมีอตัราการเชา่คลงัสินค้าต ่ากว่าเขตอ่ืนๆ ขณะท่ี คลงัสินค้าใน
กรุงเทพฯยงัคงได้รับความสนใจมากท่ีสดุสะท้อนจากอตัราการเชา่ท่ีเกือบเตม็พืน้ท่ี ตามมาด้วย
สวุรรณภมูิ – บางปะกง และปทมุธานี – อยธุยา 
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สถานการณ์การแข่งขันของผู้ประกอบการ 

ปัจจบุนัการแขง่ขนัของผู้ประกอบการมีทิศทางเข้มข้นขึน้ โดยเฉพาะพืน้ท่ีท่ีอยูร่ะหวา่งทา่ขนสง่สินค้า
กบัฐานการผลิตตามนิคมอตุสาหกรรมหรือหวัเมืองส าคญั ประกอบกบัการเข้ามาของผู้ประกอบการ
รายใหมท่ี่ท าให้เกิดการแขง่ขนัด้านราคามากขึน้ ท าให้ภาพรวมคา่เชา่เฉล่ียลดลงมาท่ีระดบั 159.8 
บาท / ตรม. / เดือน ลดลด 0.5% เม่ือเทียบกบัคร่ึงแรกของปี 2557 อย่างไรก็ตาม นอกจากอตัราคา่
เชา่คลงัสินค้าจะมีราคาแตกตา่งกนัตามต าแหนง่ท่ีตัง้แล้ว อตัราคา่เชา่ยงัขึน้อยู่กบัรูปแบบ อาย ุและ
ข้อจ ากดั/เง่ือนไขตา่งๆ ในการเชา่ของคลงัสินค้า อาทิ คลงัสินค้าท่ีมีเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจดัการ 
หรือคลงัสินค้าท่ีมีอปุกรณ์อ านวยความสะดวดได้มาตรฐานตามหลกัสากล เป็นต้น 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
 

ความเส่ียงโดยทั่วไป 

 ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว่ไป ซึ่งรวมถึงอตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปล่ียน
เงินตรา ราคาเคร่ืองอุปโภคและบริโภค ราคาอสงัหาริมทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการ
คลังของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอ่ืน ซึ่งมีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงาน สถานะทางการเงินและการลงทนุของกองทนุ และภาวะตกต ่าทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไป 
ตลอดจนการลดลงของความต้องการของผู้บริโภคอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญั
ต่อรายได้ของอสังหาริมทรัพย์และผลการด าเนินงานของกองทุน ราคาซือ้ขายหน่วยลงทุนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอาจมีราคาสงูหรือต ่ากว่าราคาท่ีได้เสนอขาย โดยราคาของ
หนว่ยลงทนุท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบจากปัจจยัภายนอก
หลายประการ ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีกองทนุไม่สามารถควบคมุได้ อนัได้แก่ ความเคล่ือนไหวหรือความ
เปล่ียนแปลงของตลาดหุ้นระหวา่งประเทศ อตัราดอกเบีย้ภายในประเทศและตา่งประเทศ  อตัรา
แลกเปล่ียนเงิน นโยบายหรือมาตรการทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมท่ีมีผลต่อน าเข้าหรือส่งออก
เงินตราต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ ปัจจยัความเส่ียงใน
การด าเนินงานและทางธุรกิจโดยทัว่ไป ความผนัผวนของตลาดเคร่ืองอปุโภคและบริโภค ระเบียบ
ข้อบงัคบั ภาษีอากร และนโยบายอ่ืนใดของรัฐบาลท่ีมีผลกระทบตอ่ความเช่ือมัน่ของผู้ลงทนุ ไม่มี
หลักประกันได้ว่าความเปล่ียนแปลงของปัจจัยภายนอกดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัตอ่ราคาของหนว่ยลงทนุ 

 

ความเส่ียงที่เกิดขึน้จากการด าเนินงานของกองทุน 

 ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผู้ จัดการกองทุนได้ท าการศึกษาข้อมูลรายละเอียดขอ ง

อสังหาริมทรัพย์ นัน้ ๆ  โดยท าการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (Due Diligence) ศึกษา
รายละเอียดจากรายงานของผู้ ประเมินราคา อย่างไรก็ตามการกระท าดังกล่าวมิได้เป็นการ
ประกันว่า อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว อาจปลอดจากความเสียหาย หรือความบกพร่องนอกเหนือ
ความคาดหมาย ท่ีอาจจะต้องมีคา่ใช้จา่ยในการปรับปรุงหรือซอ่มแซม  
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 รายงานของผู้ประเมินราคาของอสงัหาริมทรัพย์ท่ีผู้จดัการกองทนุใช้เป็นพืน้ฐานในการประเมิน
และตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์อาจมีข้อบกพร่อง มีความไม่ถูกต้อง เน่ืองจากความบกพร่อง
บางอย่างของอสังหาริมทรัพย์ อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ เน่ืองจาก
ข้อจ ากดัในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคท่ีใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเป็นข้อจ ากดั
ในการตรวจสอบของทัง้ผู้ประเมินราคาและวิศวกร     

 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ คือ ความเส่ียงท่ีมลูคา่ของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป
เน่ืองจาก    การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในท้องตลาด สินทรัพย์ทางการเงินท่ีอาจท าให้
กองทนุรวมมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ ได้แก่ อตัราดอกเบีย้ของพนัธบตัร 
 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีคู่สัญญาอาจไม่ปฏิบตัิตามสญัญา ซึ่งอาจมีผลต่อ
กระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินของกองทุนรวม ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือเกิดจาก
ความเส่ียงในการจัดการเรียกเก็บค่าเช่า อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดงักล่าวจะครบ
ก าหนดในระยะเวลาอนัสัน้ กองทนุรวม จงึไมค่าดวา่จะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี ้
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ 

ตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 2558  ถงึวันท่ี  31 ธันวาคม 2558 
 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงใน
การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทตา่งๆ ในรอบปี 2558 ได้จาก web site ของบริษัทจดัการ 

(www.cimb-principal.com) 
 

 
 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้องที่มีการท าธุรกรรมกับกองทุนรวม 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ 

ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม  2558  ถงึวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 

1. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั 
2. ธนาคาร ซิตีแ้บงค์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพฯ 
3. บริษัท มนตรีธุรกิจ จ ากดั 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cimb-principal.com/
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รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกนั 

บุคคล/นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม/ 
ความสัมพนัธ์ 

รายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน  
(บาท) 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

ของรายการระหว่างกนั 
2558 2557  

1. ก า ร จั ด ห า
ผลประโยชน์ใน
อสังหาริมทรัพย์ 

 
 

บริษัท มนตรีธุรกิจ จ ากัด 
เป็นบริษัทในเครือของ
เจ้าของทรัพย์เดิม (ห้าง
หุ้ นส่วนจ ากัดมนตรีการ
ช่าง และ บริษัท มนตรี
สตดูโิอ จ ากดั) 

- ผู้ เ ช่ า ท่ี ดิ น แ ล ะ
อาคาร 

 

44,514,522 48,000,000 กองทุนฯ ได้ลงทุนโดยซือ้ท่ีดิน
พร้อมอาคาร และอุปกรณ์จาก 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดัมนตรีการช่าง 
และ บริษัท มนตรีสตูดิโอ จ ากัด 
และได้น า ท่ีดิน อาคาร และ
อปุกรณ์ดงักล่าวให้เช่าแก่บริษัท
ใ น เ ค รื อ ข อ ง เ จ้ า ข อ ง
อสังหาริมทรัพย์เดิม คือ บริษัท 
มนตรีธุรกิจ จ ากัด ทัง้นีก้ารท า
รายการดังกล่าวเป็นไปตาม
ข้อก าหนดและ เ ง่ื อนไขของ
สัญญาเช่ า ท่ี ไ ด้ตกลงกัน ไ ว้
ระหว่างกองทุนฯ และบริษัท 
มนตรีธุรกิจ จ ากดั 

 
2. ก า ร บ ริ ห า ร

จัดการกองทุน 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิ
เ พิ ล  จ า กั ด  ( เ ดิ ม ช่ื อ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน บี ที จ ากัด)  ใน
ฐานะผู้ บ ริ หารจัดการ
กองทุนและนายทะเบียน
ของกองทนุ 
 
 
 
 
 
 

- การจดัการกองทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3,985,255 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,032,539 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ บริษัท
จัดการคิดค่าธรรมเนียมการ
จดัการจากกองทนุเป็นรายเดือน
ในอัตราร้อยละ 0.60 ต่อปี ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านอง
เดี ยวกัน  ( ถ้ า มี )  ของมูลค่ า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ณ 
วันสุดท้ายของเดือน ค านวณ
โดยบริษัทจดัการและรับรองโดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ อย่างไรก็ดี 
ค่าใ ช้จ่ายดังกล่าวได้ รับการ
ยกเว้นส าหรับปี 2552  
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รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
ลักษณะของ
รายการ 

ระหว่างกนั 

บุคคล/นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม/ 
ความสัมพนัธ์ 

รายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน  
(บาท) 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

ของรายการระหว่างกนั 
2558 2557  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอ็น. 
เอ.  สาขากรุงเทพฯ ใน
ฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทนุ 
 

- น า ย ท ะ เ บี ย น
กองทนุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผู้ ดูแลผลประโยชน์
กองทนุ 

 

664,209 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

132,842 

672,090 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

134,418 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดใน
อัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี ไม่รวม
ภาษีม ลู ค ่า เพิ ่ม  ภ าษีธ ุร ก ิจ
เ ฉ พ า ะ  ห ร ือ ภ าษ ีอื ่น ใ ด ใ น
ท านองเด ียวกนั (ถ้าม ี)  ของ
มลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม ณ วนัสุดท้ายของเดือนท่ี
ค านวณโดยบริษัทจัดการและ
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 

 
ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมจะได้รับค่าตอบแทนเป็น
รายเดือนในอัตราร้อยละ 0.02 
ต่อ ปี  ไม่ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด
ในท านองเดียวกัน (ถ้ามี) ของ
มลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม ณ วันสุดท้ายของเดือน ท่ี
ค านวณโดยบริษัทจัดการและ
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 

3. เงินลงทุนในเงิน
ฝาก 

  
 
 
 

ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอ็น. 
เอ.  สาขากรุงเทพฯ ใน
ฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทนุ 
 

- เงินฝากธนาคาร 
 

 

25,486,389 
 
 
 

36,234,109 
 
 
 

เป็นบัญชีเพ่ือการด าเนินงาน
ของกองทนุฯ  
 
 
 

 

 

 



กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ 27 

สัญญาส าคัญกับกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

 (ก) ค่าธรรมเนียมการจัดการ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ บริษัทจดัการมีสิทธิได้รับคา่ธรรมเนียมการจดัการจากกองทนุเป็นรายเดือน
ในอตัราร้อยละ 0.60 ตอ่ปี ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั 
(ถ้ามี) ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ณ วนัสดุท้ายของเดือน ค านวณโดยบริษัทจดัการและ
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  

(ข) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี ไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั (ถ้ามี) ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวม ณ วนัสดุท้ายของเดือนท่ีค านวณโดยบริษัทจดัการและรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 
(ระบไุว้ในโครงการเรียกเก็บได้ไมเ่กินร้อยละ 0.1 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ) 

(ค) ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.02 ตอ่ปี ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี) ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม ณ วันสุดท้ายของเดือน ท่ีค านวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ (ระบุไว้ในโครงการเรียกเก็บได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุ) 

 (ง) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา 

ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาคิดในอตัราร้อยละ 0.10 ต่อปี ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั (ถ้ามี) ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ณ วนัสดุท้ายของเดือน
ท่ีค านวณโดยบริษัทจดัการและรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  
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(จ) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 
 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
 กองทนุฯ จา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ให้แก่ บริษัท บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบี
เอเอส จ ากดั ประจ าปี 2558 จ านวน 341,900 บาท   
 
 ค่าบริการอ่ืน (Non – audit fee) 
 กองทนุฯ ไมมี่การจ่ายคา่บริการอ่ืนให้แก่ บริษัท บริษัท บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอ
บีเอเอส  จ ากัด ท่ีผู้สอบบญัชีสงักัด บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบญัชีและส านกังานสอบ
บญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักัด และไม่มีภาระท่ีต้องจ่ายในอนาคต อนัเกิดจากการตกลงท่ียงัให้บริการไม่
แล้วเสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

 

โครงสร้างการถือหุ้ นของ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ 
(MONTRI) ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2558 (วันปิดสมุดทะเบียน) บริษัทฯ ในฐานะนายทะเบียน ของ
กองทนุรวมดงักลา่ว จงึขอรายงานผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 10 อนัดบัแรก โดยมีรายละเอียดดงันี ้

       

ล าดับ ช่ือ-ช่ือสกุล ผู้ถือหน่วย จ านวนหน่วย เปอร์เซ็นต์ 
1 นายเนต ิตนัตมินตรี 5,099,400.0000 8.46% 
2 Mr. Peter Eric Dennis 2,700,000.0000 4.48% 
3 นางสาวสชุาดา  โลห์่บญุทรัพย์ 2,385,100.0000 3.96% 
4 นายปฐมินทร์  นาทีทอง 2,000,000.0000 3.32% 
5 นางพงศ์ลดัดา  ตนัตมินตรี 1,500,000.0000 2.49% 
6 นางจรรยา  วชิรวณิชกิจ 500,000.0000 0.83% 
7 นางณิชชญาณ์ อรุณอโณทยั 489,400.0000 0.81% 
8 นางวาสนา  นิรันดร์กลุ 439,500.0000 0.73% 
9 น.ส.ฐิตารีย์  จิตวฒันภกัดี 439,500.0000 0.73% 
10 นางสาวสดุธิดา  รัตนรักษ์ 439,500.0000 0.73% 
 รวม 15,992,400.0000 26.54% 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงนิ และการก่อภาระผูกพัน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
รายละเอียดการลงทุน 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ 

    
มูลค่าตาม 

ราคาตลาด (บาท)*1  % NAV 

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์       

 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ฯ 576,080,000  96.06  

 101  มนตรี สโตร์เรจ    

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ       

 เงินฝากธนาคาร  25,493,759.39  4.25 

อื่น ๆ             

 สนิทรัพย์อื่น  16,129,008.32  2.69 

 หนีส้นิอื่น  (18,014,853.08)  (3.00) 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ   599,687,914.63         100.00  
หมายเหต ุ: *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้ค้างรับแล้ว 
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รายงานสรุปจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี ้เงนิฝากหรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ของกองทุนรวม 

รายงานสรุปเงนิลงทุน 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ 

กลุ่มของตราสาร 

มูลค่าตาม  

ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*  

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ   

- ตราสารภาครัฐไทย - ไมม่ี - - ไมม่ี - 

- ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - ไมม่ี - - ไมม่ี - 

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ 25,493,759.39 4.25 

เป็นผู้ออกผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือ ผู้ค า้ประกนั   
(ค) ตราสารท่ีมีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment 

grade) - ไมม่ี - - ไมม่ี - 
(ง) ตราสารท่ีมอีนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

(investment grade) 576,080,000.00 96.06 

หรือตราสารที่ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ   
สัดส่วนเงนิลงทุนขัน้สูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนใน 
ตราสารกลุ่ม (ง) 0% NAV   

หมายเหต ุ:* มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้ค้างรับแล้ว   
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน Port 
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ  

  ประเภท ผู้ออก 
ผู้ค า้/ 

ผู้ รับรอง/ 
ผู้สลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

นา่เช่ือถือ 

จ านวนเงินต้น/ 
มลูคา่หน้าตัว๋ 

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงินลงทนุใน กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ฯ - - N/A 586,000,000.00 576,080,000.00 

 อสงัหาริมทรัพย์ 101 มนตรี สโตร์เรจ      

2 เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. - - N/A 25,486,388.88 25,493,759.39 

 หมายเหต ุ: *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้ค้างรับแล้ว     
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ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
 

 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 งบการเงินรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บญุ
เลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5339  แห่ง บริษัท บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากดั ได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข ว่างบการเงินของกองทนุฯ  ได้จดัท าขึน้โดยถกูต้อง
ตามท่ีควร ในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
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ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กองทุนฯ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่ากับ 599,687,915 บาท คิด
เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่ากับ 9.9450 บาทต่อหน่วย โดยทรัพย์สินท่ีกองทุนฯ ลงทุนในหรือมีไว้  มี
ดงันี ้
  

รายการทรัพย์สิน 

2558 2557 
มูลค่าตามบัญช ี/ 
มูลค่าตามราคา
ตลาด (บาท) 

ร้อยละของ
มูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิ 

มูลค่าตามบัญช ี/ 
มูลค่าตามราคา
ตลาด (บาท) 

ร้อยละของ
มูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิ 

สินทรัพย์      
1. เงินฝากธนาคาร 25,486,389 4.2499 36,234,109 5.7933  

2. เงินลงทนุในพนัธบตัรธนาคาร
แหง่ประเทศไทย 

-  -  

 

3. เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 576,080,000 96.0633 595,900,000 95.2753  

4. สนิทรัพย์อื่น      

รายได้คา่เชา่ค้างรับ - - - -  

ลกูหนีจ้ากดอกเบีย้ 7,370 0.0012 14,627 0.0023  

คา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชี 302,226 0.0504 360,014 0.0576  

ลกูหนีอ้ื่น 8,945,061 1.4916 7,331,090 1.1721  

รวมมูลค่าทรัพย์สนิ 617,702,768 103.0040 639,839,840 102.3006  

      

หนีส้นิ      

คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย (1,838,469) (0.3066) (1,441,115) (0.2304)  

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น (16,176,384) (2.6975) (12,948,129) (2.0702)  

รวมมูลค่าหนีส้นิ (18,014,853) (3.0040) (14,389,244) (2.3006)  

      

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 599,687,915 100.00 625,450,596 100.00  

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 60,300,000  60,300,000  
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย) 9.9450  10.3723  
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 ผลการด าเนินงานของกองทนุฯ ในรอบปีที่ผ่านมา (ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 
2558) กองทนุฯ มีรายได้รวมทัง้สิน้  44,584,694 บาท มีค่าใช้จ่ายทัง้สิน้ 8,317,375  บาท  ท าให้มีรายได้สทุธิจาก
การลงทนุ 36,267,319 บาท กองทนุฯ แต่กองทนุฯ มีขาดทนุสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการประเมินราคาระหว่างงวด 
19,820,000  บาท โดยมลูคา่เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ปลายงวดของกองทนุเทา่กบั 576,080,000 บาท 

 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์บบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ 
 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์บบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ ซ่ึงประกอบดว้ย
งบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และงบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลง
สินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหารของกองทุนเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารของกองทุนพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถ
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง 
อนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน วธีิการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงิน
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค ์
ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้ง
การประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 
 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 



ความเห็น 
 
ขา้พเจ้าเห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์บบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี 
สโตร์เรจ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน  
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
 
บุญเลิศ  กมลชนกกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5339 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
กรุงเทพมหานคร 
12 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559  



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ 
 
งบการเงิน 
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมกีรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ

งบดุล

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยต์ามราคายติุธรรม 

   (ราคาทุน 586,000,000 บาท) 6 576,080,000 595,900,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 25,486,389 36,234,109

รายไดค้่าเช่าคา้งรับ 6,881,722 -

ดอกเบ้ียคา้งรับ 7,370 14,627

ลูกหน้ีอ่ืน 8,945,061 7,331,090

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 302,226 360,014

รวมสินทรัพย์ 617,702,768 639,839,840

หนีสิ้น

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 11 1,838,469 1,441,115

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16,176,384 12,948,129

รวมหนีสิ้น 18,014,853 14,389,244

สินทรัพย์สุทธิ 599,687,915 625,450,596

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 

   (60,300,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) 8 603,000,000 603,000,000

(ขาดทุน)ก าไรสะสม 8 (3,312,085) 22,450,596

สินทรัพย์สุทธิ 599,687,915 625,450,596

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 9.9450 10.3723

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 60,300,000 60,300,000

   

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 9 ถึง 23 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมกีรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประเภทของเงนิลงทุน

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท บาท บาท ร้อยละ ร้อยละ

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 6)

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน ประกอบดว้ย

      1) ท่ีดิน 79 แปลง จ านวนเน้ือท่ีรวม 39 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา

      และ 2) อาคารรับฝากสินคา้และอ่ืนๆ รวม 13 อาคาร 

      พ้ืนท่ีรวม 44,525 ตารางเมตร 586,000,000 586,000,000 576,080,000 595,900,000 100 100

รวมเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 586,000,000 586,000,000 576,080,000 595,900,000 100 100

4

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของมูลค่าเงนิลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 9 ถึง 23 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมกีรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ

งบก าไรขาดทุน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดค้่าเช่า 44,514,522 48,000,000

รายไดด้อกเบ้ีย 70,172 29,340

รวมรายได้ 44,584,694 48,029,340

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 10, 11 3,985,255 4,032,539

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 10 132,842 134,418

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 10, 11 664,209 672,090

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 621,736 2,224,152

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 341,900 335,070

ภาษีโรงเรือน 1,613,970 1,750,005

ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 404,920 -

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 552,543 20,618

รวมค่าใช้จ่าย 8,317,375 9,168,892

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 36,267,319 38,860,448

รายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 6 (19,820,000) (3,100,000)

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุนที่ยงัไม่เกิดขึน้ (19,820,000) (3,100,000)

การเพิม่ขึน้สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 16,447,319 35,760,448

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 9 ถึง 23 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมกีรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานในระหว่างปี

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 36,267,319 38,860,448

รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (19,820,000) (3,100,000)
   
การเพิม่ขึน้สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 16,447,319 35,760,448

เงินปันผลจ่าย 9 (42,210,000) (42,210,000)

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (25,762,681) (6,449,552)

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 625,450,596 631,900,148

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัส้ินปี 599,687,915 625,450,596

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 9 ถึง 23 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมกีรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การเพ่ิมข้ึนสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 16,447,319 35,760,448

ปรับกระทบการเพ่ิมข้ึนสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน

ให้เป็นเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน

การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในรายไดค้่าเช่าคา้งรับ (6,881,722) 12,000,000

การลดลง(เพ่ิมข้ึน)ในดอกเบ้ียคา้งรับ 7,257 (227)

การเพ่ิมข้ึนในค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี (563,948) (778,549)

การเพ่ิมข้ึนในลูกหน้ีอ่ืน (1,613,971) (1,750,005)

การเพ่ิมข้ึนในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 397,354 47,902

การเพ่ิมข้ึนในหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,228,255 3,500,010

ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 621,736 2,224,152

รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 6 19,820,000 3,100,000

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 31,462,280 54,103,731

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินปันผลจ่าย 9 (42,210,000) (42,210,000)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (42,210,000) (42,210,000)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ (10,747,720) 11,893,731

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 36,234,109 24,340,378

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 25,486,389 36,234,109

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 9 ถึง 23 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ
ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ข้อมูลผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 10.3723 10.4792 10.6046 10.6359 10.5159 10.6418
รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.6014 0.6445 0.6111 0.6632 0.7178 0.7200
(ขาดทุน)ก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (0.3287) (0.0514) (0.0365) 0.0055 0.1022 (0.1459)

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 0.2727 0.5931 0.5746 0.6687 0.8200 0.5741

หกั  เงินปันผลจ่าย (0.7000) (0.7000) (0.7000) (0.7000) (0.7000) (0.7000)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิส้ินปี 9.9450 10.3723 10.4792 10.6046 10.6359 10.5159

อตัราส่วนของก าไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) 2.6513 5.6969 5.4597 6.3226 7.8492 5.4284

อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญและ
ข้อมูลประกอบเพิม่เติมที่ส าคัญ

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิส้ินปี (บาท) 599,687,915 625,450,596 631,900,148 639,462,016 641,346,380 634,110,296
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหวา่งปี (%) 1.3407 1.4607 1.7619 1.9607 1.3028 1.2133
อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนต่อมูลค่า

สินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี (%) 7.1869 7.6514 7.5683 8.2306 8.1735 8.0221
อตัราส่วนของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของการ

ซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ถวัเฉล่ียระหวา่งปี (%) - - - 37.8900 0.3700 0.9300

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี (บาท) 620,357,388 627,717,859 634,611,179 637,801,126 629,947,944 637,652,881

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 9 ถึง 23 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมกีรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

9 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ (“กองทุนรวม”) จดทะเบียนจัดตั้งเม่ือวนัท่ี  
30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 โดยไม่มีการก าหนดอายุโครงการ และเป็นกองทุนรวมท่ีจัดตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อระดมเงินทุนจากนกัลงทุนและน าเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดินและอาคาร
รับฝากสินคา้ 
 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั เป็นบริษทัจดัการกองทุนรวม โดยมีธนาคารซิต้ีแบงก ์
เอน็.เอ. เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  
 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารของกองทุนรวม เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 

นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินของกองทุนรวม มีดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 
 

งบการเงินน้ีได้จัดท าข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  
ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ
ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงาน
ทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากน้ีงบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนตาม
หลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทุน” งบการเงินหลัก (คือ งบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบก าไรขาดทุน  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั) ไดจ้ดัท าให้เป็น
รูปแบบท่ีสมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 

งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ี
อธิบายในนโยบายการบญัชีในล าดบัถดัไป 
 

การจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใชป้ระมาณการ
ทางบญัชีท่ีส าคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของ
กองทุนรวมไปถือปฏิบติั และตอ้งเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเก่ียวกบั 
ขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัส าคญัต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4 
 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเน้ือความ
ขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง 

 
2.2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผล

บงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 และเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวม 
 

ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อกองทุนรวม มีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 มีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุง และลดความซ ้ าซอ้น
ของค านิยามของมูลค่ายุติธรรม โดยการก าหนดค านิยาม และแหล่งข้อมูลในการวดัมูลค่า
ยติุธรรม และการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับใชใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดงักล่าว
ไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกองทุนรวม ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 

 
ข)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบ

ต่อกองทุนรวม มีดงัน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง   

   ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลา 

   รายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล  

   หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจ 

   เกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 
   และการด าเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ีการปรับปรุง (ต่อ) 

 
2.2.1   มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผล

บงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 และเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวม (ต่อ) 
 

ข)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบ
ต่อกองทุนรวม มีดงัน้ี (ต่อ) 

 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สญัญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ 
   ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึน 
   ตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึน 
   จากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ี 
   มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ย 
   สญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือ 
   ถอน การบูรณะและการปรับปรุง 
   สภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง 
   อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง (ต่อ) 

 
2.2.2   มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และเก่ียวขอ้งกบักองทุน
รวมและยงัไม่ไดน้ ามาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 

 
ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีส่งผลกระทบกบักองทุนรวม มีดงัต่อไปน้ี 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือ 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดร้วมกิจการท่ีใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารส าคญัแก่กิจการท่ีรายงาน หรือแก่บริษทั
ใหญ่ของกิจการท่ีรายงาน ซ่ึงกิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนเงินท่ีกิจการได้จ่ายให้แก่กิจการท่ี
ให้บริการดา้นผูบ้ริหารส าคญั ผูบ้ริหารของกองทุนรวมประเมินและเห็นว่าการปรับปรุง
มาตรฐานการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินท่ีน าเสนอ 

 
ข)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบ

ต่อกองทุนรวม มีดงัน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบญัชี และขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลา 

   รายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง (ต่อ) 
 
2.2.2   มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และเก่ียวขอ้งกบักองทุน
รวมและยงัไม่ไดน้ ามาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

 
ข)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบ

ต่อกองทุนรวม มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจ 
   เกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือ 
   ขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15   
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ี 
   ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท า 
   ข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึน 
   จากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสิน 
   ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลง 
   ประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือ 
   ถอน การบูรณะและการปรับปรุง 
   สภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง 
   อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษทัจัดการกองทุนก าหนดราคายุติธรรมของ 
เงินลงทุนดังกล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินงวดแรกท่ีได้ซ้ืออสังหาริมทรัพยม์าโดยใช้ราคาทุนจากการซ้ือ
อสังหาริมทรัพยด์งักล่าว และจะก าหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินงวดถดัไป 
โดยใช้ราคาประเมินโดยผู ้ประเมินอิสระท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัจดัการกองทุนจะจดัใหมี้การประเมินค่าใหม่ทุกสองปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินค่า
เพื่อซ้ือหรือเช่าอสังหาริมทรัพย ์และจดัให้มีการสอบทานการประเมินค่าทุกปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินค่า 
คร้ังล่าสุด บริษัทจัดการกองทุนจะไม่แต่งตั้ งบริษทัประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหน่ึงให้ประเมินค่า
อสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์ดียวกนัติดต่อเกิน 2 คร้ัง 
 

ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
จะถูกรับรู้ในงบก าไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 

2.4 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงบัญชีเงินฝากออมทรัพยก์ับธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ น 
ท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัแต่วนัท่ีไดม้า 
 

2.5 ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี 
 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมในการจดัจ าหน่ายเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ค่าท่ีปรึกษา
กฎหมาย ค่าประเมินทรัพยสิ์น เป็นตน้ ซ่ึงจะทยอยตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชน์จากรายจ่ายนั้น โดยจะตดัจ าหน่ายตามวธีิเสน้ตรงภายในระยะเวลา 1 ปี และ 5 ปี  
 

2.6 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 

รายไดค้่าเช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในงบก าไรขาดทุนโดยวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

ดอกเบ้ียรับรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง  
 

2.7 ภาษีเงนิได้ 
 

กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีส ารองภาษีเงินได ้
นิติบุคคลบนัทึกไวใ้นงบการเงินน้ี 
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3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

 
ขอ้ก าหนด นโยบายและวธีิการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เป็นดงัน้ี 
 
1) ในกรณีท่ีกองทุนรวม มีก าไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการกองทุนจะจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี ก าไรท่ีปรับปรุงแลว้หมายความวา่ ก าไรสุทธิท่ีหักก าไร
ท่ีย ังไม่เกิดข้ึนจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์รวมทั้งปรับปรุงดว้ยรายการอ่ืนตามแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทุนรวม 

2) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีก าไรสะสม บริษทัจดัการกองทุนอาจจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมได ้
โดยการจ่ายเงินปันผลตาม (1) ตอ้งไม่ท าใหก้องทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมี
การจ่ายเงินปันผลนั้น 

 
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลระหว่างกาลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่า 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษทัจดัการกองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในคร้ังนั้น และให้สะสมเงินปันผล
ดงักล่าวเพ่ือน าไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลท่ีจะใหมี้การจ่ายในงวดส้ินปีบญัชี 
 

4 ประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั ข้อสมมตฐิานและการใช้ดุลยพนิิจ 
 
กองทุนรวมมีการประมาณการทางบญัชี และการใชข้อ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณ
การทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณการทางบัญชีและข้อสมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็น
สาระส าคญัท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหน้า 
มีดงัน้ี 
 
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไม่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่อง วดัมูลค่าโดยใชก้ารพิจารณา
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากอสังหาริมทรัพยคิ์ดลดดว้ยอตัราท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งน้ีกองทุนรวมใชผู้ป้ระเมินอิสระในการประเมินราคาของอสงัหาริมทรัพย ์



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมกีรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

16 

 
5 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงค์ของกองทุนรวม ในการบริหารทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนนั้น เพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกองทุนรวม เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มี 
ส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กองทุนรวมอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุน 
การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

6 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามราคายุตธิรรม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยต์น้ปี 595,900,000 599,000,000 

ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินราคาระหวา่งปี (19,820,000) (3,100,000) 

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยส้ิ์นปี 576,080,000 595,900,000 

 
เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 กองทุนรวมไดล้งทุนในอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ท่ีดิน จ านวน 79 แปลง 
เน้ือท่ีรวมประมาณ 39 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา และ 2) อาคารรับฝากสินคา้และอ่ืน ๆรวมทั้งส้ิน 13 อาคาร มีพ้ืนท่ีรวม
ประมาณ 44,525 ตารางเมตร คิดเป็นจ านวนเงินรวม 586 ลา้นบาท ท่ีดินและอาคารดงักล่าวตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 4976 และ 
4984-86 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กองทุนรวมไดว้่าจา้งบริษทัประเมินราคาอิสระได้แก่ บริษทั เรียล 
เอสเตท แอพเพรซลั จ ากดั ประเมินราคาเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว โดยใชว้ธีิพิจารณาจากรายได ้(Income 
Approach) ซ่ึงไดม้าจากผลรวมของมูลค่าปัจจุบนัของรายได้สุทธิโดยพิจารณาจากระยะเวลาประมาณ 10 ปี และ
มูลค่าปัจจุบนัของสินทรัพย ์ณ ส้ินปีท่ี 10 ตามรายงานลงวนัท่ี 18 มกราคม 2559  การประเมินราคาดงักล่าวใชข้อ้มูล
ท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนัยส าคญัมาเป็นตวัแปรในเทคนิคการประเมินมูลค่า กองทุนรวมจึงไดจ้ดัประเภทการ 
วดัมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวอยู่ในระดบั 3 ของล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 
13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กองทุนรวมได้ปรับมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นราคายุติธรรมใหม่ 
มูลค่า 576.08 ลา้นบาทและบนัทึกขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจากเงินลงทุนไวใ้นงบก าไรขาดทุนส าหรับปีจ านวน 
19.82 ลา้นบาท 
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6 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามราคายุตธิรรม (ต่อ) 

 
กองทุนรวมมีสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้เช่าท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และงานระบบ อายขุองสัญญามี
ระยะเวลาเบ้ืองตน้ 3 ปี โดยมีผลเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 14 ตุลาคม 2558 เป็นตน้ไป และเช่าต่อไปอีกคราวละ 3 ปีนบัจาก
วนัท่ีครบระยะเวลาการเช่า โดยมีสินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2558 จะก่อใหเ้กิดรายไดค้่าเช่าขั้นต ่าในอนาคตดงัน้ี 

 

 ล้านบาท 
  

นอ้ยกวา่ 1 ปี 30.43 
2 - 3 ปี 59.12 

 
ขั้นตอนการประเมนิมูลค่ายุตธิรรม 
 
บริษทัจดัการกองทุนรวมไดจ้ดัใหมี้การประเมินมูลคา่เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยโ์ดยผูเ้ช่ียวชาญการประเมินมูลค่า
อิสระ (“ผูป้ระเมินอิสระ”) ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานวชิาชีพและเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการประเมิน
มูลค่าในอสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกัน ผู ้ประเมินอิสระได้รายงานโดยตรงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวม  
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานทางการเงิน บริษทัจดัการกองทุนรวมจดัใหมี้การสอบทานการประเมินมูลค่าท่ีจดัท า
โดยผูป้ระเมินอิสระ บริษทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสอบทานกระบวนการและ  
ผลการประเมินมูลค่าในแต่ละงวดบญัชี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวนัท่ีรายงานของกองทุนรวม  
 
ขอ้มูลหลกัท่ีผูป้ระเมินราคาใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ อตัราคิดลดกระแสเงินสดพิจารณาจาก
ประเภทธุรกิจ สถานท่ีตั้งโครงการ ความสามารถในการสร้างกระแสรายได ้ตลาดคู่แข่ง รวมถึงอตัราผลตอบแทนท่ี
ไม่มีความเส่ียง ซ่ึงในท่ีน้ีผูป้ระเมินไดก้ าหนดอตัราคิดลดกระแสเงินสดส าหรับทรัพยสิ์นท่ีท าการประเมินราคาอยูท่ี่
อตัราร้อยละ 11 โดยพิจารณาจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลบวกกบัความเส่ียงจากการตลาด จากการ
บริหารการจดัการ และจากสภาพคล่อง 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมได้มีการวิเคราะห์ทุกวนัท่ีในรายงานโดยบริษทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ในระหวา่งการสอบทานขอ้มูล ผูจ้ดัการกองทุนรวมน าเสนอรายงานสมมติฐานการ
ประเมินค่าจากผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ืออธิบายสาเหตุของการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรม 
 
กองทุนรวมไม่มีการเปล่ียนเทคนิคการประเมินมูลค่าในระหวา่งปี 
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6 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามราคายุตธิรรม (ต่อ) 

 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมตฐิานหลกัในการค านวณ 
  ผลกระทบต่อ 
  มูลค่ายุตธิรรม 
  เพิม่ขึน้/ (ลดลง) 
  พ.ศ. 2558 

  ล้านบาท 

   
อตัราคดิลด   
อตัราคิดลดลดลงร้อยละ 0.50  18.80 
อตัราคิดลดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50  (18.07) 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน   
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงร้อยละ 0.50  21.95 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50  (19.39) 
อตัราการเตบิโตของรายได้ค่าเช่า   
อตัราการเติบโตของรายไดค้่าเช่าลดลงร้อยละ 0.50  (5.55) 
อตัราการเติบโตของรายไดค้่าเช่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50  5.56 

 
7 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กองทุนรวมมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ดงัต่อไปน้ี 
 

 เงนิต้น อตัราดอกเบีย้ต่อปี 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท ร้อยละ ร้อยละ 
     

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์     

   - ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ. 25,486,389 36,234,109 0.05 - 0.10 0.10 

รวม 25,486,389 36,234,109   
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8 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 หน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียน ออกจ าหน่าย และช าระแลว้มีจ านวน 
60,300,000 หน่วย มูลค่าตราไวห้น่วยละ 10 บาท 
 
รายการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุน มีดงัน้ี 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 จ านวน  จ านวน  

 หน่วยลงทุน บาท หน่วยลงทุน บาท 
     

หน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียน ออกจ าหน่าย     

   และช าระแลว้ 60,300,000 603,000,000 60,300,000 603,000,000 
     

ยอดตน้ปี 60,300,000 603,000,000 60,300,000 603,000,000 

ออกจ าหน่ายหน่วยลงทุน - - - - 

ยอดส้ินปี 60,300,000 603,000,000 60,300,000 603,000,000 

 
รายการเคล่ือนไหวของก าไรสะสม มีดงัน้ี 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

ยอดคงเหลือตน้ปี 22,450,596 28,900,148 
บวก  การเพ่ิมข้ึนสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานระหวา่งปี 16,447,319 35,760,448 

หกั  จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 9) (42,210,000) (42,210,000) 

ยอดคงเหลือส้ินปี (3,312,085) 22,450,596 

 

9 เงนิปันผล 
 
รายละเอียดเงินปันผลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 มีดงัต่อไปน้ี 
 

   อตัราต่อ  
   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงิน 

คร้ังที ่ ผลการด าเนินงานส าหรับงวด วันที่จ่าย บาท ล้านบาท 
     

1 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 0.35 21.10 

2 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 24 กนัยายน พ.ศ. 2558 0.35 21.10 

    42.20 
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9 เงนิปันผล (ต่อ) 

 
รายละเอียดเงินปันผลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 มีดงัต่อไปน้ี 
 

   อตัราต่อ  
   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงิน 

คร้ังที ่ ผลการด าเนินงานส าหรับงวด วันที่จ่าย บาท ล้านบาท 
     

1 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง 31  ธนัวาคม พ.ศ. 2556 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 0.35 21.10 

2 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 25 กนัยายน พ.ศ. 2557 0.35 21.10 

    42.20 

 
10 ค่าธรรมเนียม 
 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค านวณดว้ย
อตัราดงัต่อไปน้ี 
 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 
บริษทัจดัการกองทุนรวม จะไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวม เป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 
1.00 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวมค านวณโดยบริษทัจดัการกองทุนรวม และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม จะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ค านวณ
โดยบริษทัจดัการกองทุนรวม และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั) ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวม ค านวณโดยบริษทัจดัการกองทุนรวม 
และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
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11 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบักองทุนรวม ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือ
มากกว่าหน่ึงแห่ง โดยท่ีบุคคลหรือกิจการนั้นมีอ านาจควบคุมกองทุนรวม หรือถูกควบคุมโดยกองทุนรวม หรือ 
อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนรวม รวมถึงบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัย่อย และบริษทัย่อย 
ในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวม บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียง
ของกองทุนรวมซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารส าคญัรวมทั้งกรรมการและพนกังานของ
กองทุนรวม ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวม 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งค านึงถึงรายละเอียดของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
 

ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นดงัน้ี 
 

ช่ือบริษัท ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
  

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนซีไอเอม็บี- ผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนของกองทุน 
   พรินซิเพิล จ ากดั  
 

รายการท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัต่อไปน้ี 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี 
 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ากดั   
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3,985,255 4,032,539 
   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 664,209 672,090 
 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี 
 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ากดั   
   ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 989,373 1,010,670 
   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 164,895 168,445 
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12 การจดัการความเส่ียงทางการเงนิ 

 
12.1 ปัจจยัความเส่ียงด้านการเงนิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กองทุนรวมตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงจาก
อตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
 
ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด สินทรัพยท์างการเงินท่ีอาจท าให้กองทุนรวมมีความเส่ียงจาก
อตัราดอกเบ้ีย ไดแ้ก่ เงินฝากธนาคาร 
 
ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 
ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีคู่สญัญาอาจไม่ปฏิบติัตามสัญญา ซ่ึงอาจมีผลต่อกระแสเงินสด
รับจากสินทรัพยท์างการเงินของกองทุนรวม ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือเกิดจากความเส่ียงในการจดัการ
เรียกเก็บค่าเช่า กองทุนมีความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของสินเช่ือ เน่ืองจากมีลูกคา้เพียงรายเดียว ราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงบดุลถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 
จ านวนเงินสดท่ีมีอยา่งเพียงพอแสดงถึงการจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอยา่งรอบคอบ ความเพียงพอ
ของแหล่งเงินทุนแสดงใหเ้ห็นไดจ้ากทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงเพียงพอกบักิจกรรมของกองทุน 

 
12.2 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม 

 
ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกองทุนรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ตามท่ี
ปรากฏในงบการเงิน มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากมีอตัราดอกเบ้ียคลา้ยคลึงกบัอตัราดอกเบ้ีย 
ณ อตัราตลาดในปัจจุบนั และมีก าหนดช าระคืนภายในระยะเวลาอนัใกล ้
 

 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมกีรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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13 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กก าหนดให้รายงานในลกัษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงาน ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจัดสรร
ทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่เป็นผูท่ี้ท าการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 
กองทุนรวมด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจคือ การลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละด าเนินงานในประเทศไทยเท่านั้น
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจากส่วนงานน้ี เป็นตวัเลขเดียวกันกบัท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุน ดังนั้นจึงไม่มีความจ าเป็น 
ในการแสดงขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงาน  
 

14 ภาระผูกพนั 
 
กองทุนรวมมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญาหรือบนัทึกขอ้ตกลง 




