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สาส์นจากบริษัทจัดการ 

 

วนัที" 31 มีนาคม 2561 

 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด ขอนําส่งรายงานประจําปี 2560 ของ
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ! #$# มนตรี สโตร์เรจ ตั %งแตว่นัที" 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที" 31 
ธนัวาคม 2560 

โดยผลประกอบการของกองทนุรวมในปีที"ผ่านมา กองทนุรวมมีผลประกอบการขาดทนุ โดยมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 578.99 ล้านบาท คิดเป็นมลูคา่สินทรัพย์
สทุธิตอ่หน่วยเท่ากบั 9.6019 บาท ลดลงจาก 583.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลคา่สินทรัพย์สทุธิตอ่หน่วย
เทา่กบั 9.6826 บาท ในปี 2559  

โดยในรอบการดําเนินงานระหว่างวนัที" 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที" 31 ธันวาคม 2560 กองทนุรวมมี
รายได้จากคา่เชา่ จํานวน 32 ล้านบาท และมีรายได้จากดอกเบี %ยและอื"น ๆ รวมทั %งสิ %น 32.11 ล้านบาท โดย
มีคา่ใช้จา่ยรวมทั %งสิ %น 7.77 ล้านบาท ทําให้กองทนุรวมมีรายได้จากการลงทนุสทุธิ 24.34 ล้านบาท อย่างไร
ก็ตาม กองทุนรวมมีรายการขาดทนุสทุธิที"ยงัไม่เกิดขึ %นจากเงินลงทุนจํานวน 6 ล้านบาท กองทุนรวมได้มี
การจา่ยเงินปันผล จํานวน 11.16 ล้านบาท และจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินโดยการลดทนุจดทะเบียนของ
กองทนุรวม อนัเนื"องมาจากมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมลงทนุหรือ
มีไว้ลดลงจากการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน จํานวน 12.06 ล้านบาท ดงันั %น 
สินทรัพย์สทุธิของกองทนุรวม ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2560 จึงเท่ากบั 578.99 ล้านบาท ลดลงจาก 583.87 

ล้านบาท อนัเนื"องมากจากการลดลงของราคาประเมินทรัพย์สิน  

ในส่วนของภาพรวมเชิงเศรษฐกิจ จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที" 4 ทั %งปี 2560 และ 
แนวโน้มปี 2561 จดัทําโดยสํานกัยทุธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สํานกังานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ หรือ สศช ณ วนัที" 19 กมุภาพนัธ์ 2561 ได้สรุปเศรษฐกิจไทยในไตร
มาสที" 4 ของปี 2560 วา่ขยายตวัร้อยละ 4.0 ตอ่เนื"องจากการขยายตวัร้อยละ 4.3 ในไตรมาสก่อนหน้า  

 รวมทั %งปี 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 3.9 ปรับตวัดีขึ %นจากการขยายตวัร้อยละ 3.3 ในปี 

2559 โดยมลูคา่การส่งออกสินค้าขยายตวัร้อยละ 9.7 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทนุรวมขยายตวั
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ร้อยละ 3.2 และร้อยละ 0.9 ตามลาดบั อตัราเงินเฟ้อทั"วไปเฉลี"ยอยู่ที"ร้อยละ 0.7 และบญัชีเดินสะพดั
เกินดลุร้อยละ 10.8 ของ GDP  

สาขาอตุสาหกรรมขยายตวัในเกณฑ์ดี โดยได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากการเร่งตวัขึ %นของอตุสาหกรรม
การผลิตเพื"อการส่งออก แม้ว่าการลดลงของอุตสาหกรรมการผลิตบางรายการจะทําให้การผลิต 

ภาคอตุสาหกรรมในภาพรวมชะลอตวัลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้าก็ตาม  ในไตรมาสที" 4 ของปี 2560 

การผลิตสาขาอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 3.0 ชะลอตวัลงเล็กน้อยจากการขยายตวัร้อยละ 4.2 ในไตร
มาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการเพิ"มขึ %นร้อยละ 2.1 ของดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม โดยดชันีผลผลิต
อตุสาหกรรม กลุ่มการผลิตเพื"อส่งออก สดัส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60 เพิ"มขึ %นร้อยละ 3.1 ปรับตวัดีขึ %น
จากการลดลงร้อยละ 0.1 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกบัการขยายตวัเร่งขึ %นของปริมาณการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรม โดยการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื"น ๆ และการผลิตเครื"องใช้ใน
บ้านเรือน ซึ"งมิได้จดัประเภทไว้ในที"อื"น เพิ"มขึ %นร้อยละ 31.8 และร้อยละ 5.6 ตามลําดบั 

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีแนวโน้มที"จะขยายตวัในเกณฑ์ดีและเร่งตวัขึ %นจากปี 2560 โดยมีปัจจยั
สนบัสนนุจากการปรับตวัดีขึ %นของเศรษฐกิจโลกที"จะส่งผลให้การผลิตภาคอตุสาหกรรมขยายตวัเร่งขึ %นและ
สนบัสนนุเศรษฐกิจในภาพรวมได้มากขึ %น แรงขบัเคลื"อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลที"ยงัอยู่ในเกณฑ์ดีและ
การลงทนุภาครัฐที"มีแนวโน้มเร่งตวัขึ %น รวมทั %งการขยายตวัในเกณฑ์ดีของสาขาเศรษฐกิจสําคญั ๆ ตอ่เนื"อง
จากปี 2560 และการปรับตวัดีขึ %นของการจ้างงานและฐานรายได้ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ แม้
กระนั %นก็ตาม การขยายตวัของเศรษฐกิจยงัมีข้อจํากัดจากการชะลอตวัเข้าสู่ภาวะปกติของการผลิตภาค
เกษตร รวมทั %งยงัมีความเสี"ยงจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกที"อาจเกิดขึ %นจากการ
ปรับทิศทางนโยบายการเงินของประเทศสําคญั ๆ ที"เร็วกว่าปัจจยัพื %นฐานทางเศรษฐกิจ และการปรับการ
คาดการณ์ของนักลงทุนในช่วงการปรับตัวเข้าสู่ช่วงขาขึ %นของวัฏจักรราคาสินค้าและอัตราดอกเบี %ยใน
ตลาดโลก รวมทั %งความผนัผวนที"เกิดจากการดําเนินนโยบายการค้าของสหรัฐฯ และเงื"อนไขทางการเมืองใน
ประเทศสําคญัๆ 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 3.6 – 4.6 โดยมีแรงสนบัสนุนที"สําคญั 

ประกอบด้วย (1) การขยายตวัเร่งขึ %นของเศรษฐกิจโลก (2) แรงขบัเคลื"อนจากการใช้จ่ายภาครัฐที"ยงัอยู่ใน
เกณฑ์ดี และการลงทนุภาครัฐที"จะเร่งตวัขึ %นตามการเพิ"มขึ %นของกรอบงบประมาณรายจ่ายลงทนุ และความ
คืบหน้าของโครงการลงทนุภาครัฐ (3) การฟื%นตวัที"ชดัเจนมากขึ %นของการลงทนุภาคเอกชน (4) แนวโน้ม
การขยายตวัในเกณฑ์ดีตอ่เนื"องของสาขาเศรษฐกิจสําคญัๆ และ (5) การปรับตวัดีขึ %นของการจ้างงานและ
ฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจ ทั %งนี % คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 6.8 การบริโภค
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ภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 3.2 และร้อยละ 5.5 ตามลําดบั อตัราเงินเฟ้อทั"วไปเฉลี"ยอยู่
ในชว่งร้อยละ 0.9 – 1.9 และบญัชีเดนิสะพดัเกินดลุร้อยละ 7.8 ของ GDP  

สดุท้ายนี % บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด ขอขอบพระคณุผู้ ถือหน่วย
ลงทุนทุกท่านที"ได้มอบความไว้วางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทุนในกองทุนรวมของท่าน โดยบริษัทจะ
บริหารจัดการกองทุนรวมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญภายใต้หลัก      
ธรรมาภิบาล เพื"อสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุตลอดไป 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 
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ส่วนที# 1 
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ข้อมูลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ! 101 มนตรี สโตร์เรจ 

 

ชื"อกองทนุ (ไทย) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ! 101 มนตรี สโตร์เรจ  

ชื"อกองทนุ (องักฤษ) 101 MONTRI STORAGE PROPERTY FUND 

ชื"อยอ่ MONTRI 

ประเภทโครงการ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  ประเภทไม่รับซื %อคืนหน่วยลงทนุ โดยบริษัท
จดัการจะยื"นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื"อให้รับหน่วย
ลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

ประเภทการลงทนุ อสงัหาริมทรัพย์ 

อายโุครงการ ไมกํ่าหนดอายโุครงการ 

วนัที"เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน วนัที" 14 สิงหาคม 2552  

จํานวนเงินทนุ 603,000,000 บาท  

จํานวนเงินทนุ 587,925,000 บาท (ภายหลงัการลดทนุ ครั %งที" 1) 
 575,865,000 บาท (ภายหลงัการลดทนุ ครั %งที" 2) 

จํานวนหน่วยลงทนุ 60,300,000 หนว่ย 

บริษัทจดัการกองทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 

นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารซิตี %แบงก์ เอ็นเอ จํากดั สาขากรุงเทพ 
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วัตถุประสงค์การลงทุน  

 เพื"อระดมเงินจากนกัลงทนุทั"วไป โดยนําเงินที"ได้ไปซื %ออสงัหาริมทรัพย์ และจดัหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี"ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหน่าย
ทรัพย์สินต่าง ๆ ที"กองทุนได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย หรือ
ดําเนินการอื"นใดเพื"อประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื"อมุ่งก่อให้เกิดรายได้ และการเพิ"มมูลค่าผลตอบแทนแก่
กองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื"นและ/หรือหลกัทรัพย์อื"นและ/หรือการหาดอก
ผลอื"นโดยวิธีอื"นใด ตามกฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื"นใดที"เกี"ยวข้องกําหนด 
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นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาประโยชน์ 

ลักษณะทรัพย์สินและรายละเอียดที ตั!ง 

ตั %งอยู่ ณ เลขที" 4976 และ 4984 - 86 ถนนโพธิ!แก้ว (ซอยลาดพร้าว 101) แขวงคลองจั"น เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร ดําเนินธุรกิจรับฝากสินค้า ที"ตั %งของอาคารรับฝากสินค้า ตั %งอยู่ซอยโพธิ!แก้ว (ถนน
สาธารณะ) แยกจากถนนโพธิ!แก้วมาประมาณ 200 เมตร เป็นถนนขนาดกว้าง 2 ช่องทางจราจร สําหรับ
ถนนโพธิ!แก้วเป็นถนนขนาด 4 ช่องทางจราจร การเดินทางเข้าออกอาคารรับฝากสินค้า รถขนส่งสินค้า
ขนาดใหญ่สามารถเข้าได้ออกสะดวก ปัจจุบนัมีอาคารรับฝากสินค้า 11 อาคาร และอาคารอื"น ๆ ที"เป็น
ส่วนประกอบของโครงการ ได้แก่ อาคารที"พักคนงาน 1 อาคาร โดยมีพื %นที"รวมประมาณ 44,501 ตาราง
เมตร อาคารทั %งหมดของโครงการตั %งอยู่บนพื %นที"ในโครงการซึ"งมีอยู่ประมาณ 39 ไร่ โดยพื %นที"รอบข้างเป็น
ชุมชนที" เจริญแล้วมีโครงการบ้านจัดสรรหลายโครงการ ใกล้ย่านธุรกิจการค้าพาณิชยกรรมของ
กรุงเทพมหานคร คือ ย่านลาดพร้าว ย่านรามคําแหง และย่านรัชดาภิเษก ซึ"งเป็นที"ตั %งของห้างสรรพสินค้า 
ร้านอาหาร ธนาคาร ปั&มนํ %ามนั สถานศกึษา อาคารพาณิชย์ อาคารชดุพกัอาศยั โรงพยาบาล เป็นต้น ที"ดิน
โดยรอบบริเวณที"ตั %งโครงการ เหมาะสําหรับการพฒันาโครงการ โดยเฉพาะที"อยู่อาศยั และด้านพาณิชย 
กรรมเป็นหลกั นบัวา่เป็นทําเลที"มีศกัยภาพด้านการเพิ"มมลูคา่ของราคาที"ดิน  

อาคารรับฝากสินค้าที"กองทุนรวมจะไปลงทุน ประกอบด้วย อาคารรับฝากสินค้า อาคารเก็บฉาก 
อาคารสตดูโิอ และอาคารที"พกัคนงาน รวมทั %งสิ %น 12 อาคาร รายละเอียดดงันี % 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2. อาคารเก็บฉาก จํานวน 1 อาคาร 748 ตร.ม 

3. อาคารสตดูโิอ จํานวน 1 อาคาร 3,084 ตร.ม 

4. อาคารบ้านพกัคนงาน จํานวน 1 อาคาร 837 ตร.ม 

 รวม  12 อาคาร 44,501 ตร.ม 
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ที"ดินจํานวน 79 แปลง ตั %งอยู่ที"  เลขที" 4976,4984 - 86 แขวงคลองจั"น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร ระวางที"ดินเลขที" 5136 IV 7626-15 และ 5136 I 7626-15 จํานวนเนื %อที"โดยรวมประมาณ 
39 (สามสิบเก้า) ไร่ 1 (หนึ"ง) งาน 47 (สี"สิบเจ็ด) ตารางวา ซึ"งที"ดนิมีรายละเอียดดงันี % 

ลําดับที# โฉนดเลขที# เลขที#ดนิ 
เนื "อที# 

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 

25 75613 3001 - 2 05 

26 75614 3002 - 2 05 

27 75615 3003 - 2 04 
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ลําดับที# โฉนดเลขที# เลขที#ดนิ 
เนื "อที# 

ไร่ งาน ตารางวา 

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 

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 
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ลําดับที# โฉนดเลขที# เลขที#ดนิ 
เนื "อที# 

ไร่ งาน ตารางวา 

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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มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที  31 ธันวาคม 2560) 

ประเภททรัพย์สิน ที"ดนิพร้อมสิ"งปลกูสร้าง 

ที"ตั %งทรัพย์สิน เลขที" 4976 และ 4984 - 86 ซอยโพธิ!แก้ว 3 ถนนโพธิ!แก้ว  
(ซอยลาดพร้าว 101) แขวงคลองจั"น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

ชื"อบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สิน บริษัท เรียล เอสเตท แอพเพรสซลั จํากดั 

มลูคา่ทรัพย์สินจากการประเมิน 555,000,000 บาท 

วนัที"ประเมิน/สอบทานมลูคา่ 8 ธนัวาคม 2560 

ระยะเวลาการประเมินมลูคา่ 8 ธนัวาคม 2559 – 7 ธนัวาคม 2560 

วิธีการประเมินมลูคา่ วิธีประเมินมูลค่าโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash 

Flow) (วิธีคดิจากรายได้ (Income Approach)) 

ซึ"งได้มาจากผลรวมของมลูคา่ปัจจบุนัของรายได้สทุธิโดยพิจารณา 

จากข้อกําหนดและเงื"อนไขในสัญญาเช่าทรัพย์สินระหว่างกองทุน
รวมกับคู่สัญญามากําหนดเป็นสมมติฐานในการประเมินค่า ใน
ระยะเวลาประมาณการ 10 ปี และมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน ณ 
ปลายปีที" 10 

 

รายละเอียดเกี ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการ
สําหรับรอบระยะเวลาตั!งแต่วันที  1 มกราคม 2560 ถงึ 31 ธันวาคม 2560 

ในรอบปีบญัชีที"ผา่นมา กองทนุรวมไมมี่การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ"มเตมิ 

รายละเอียดเกี ยวกับการจําหน่ายหรือการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการสําหรับ
รอบระยะเวลาตั!งแต่วันที  1 มกราคม 2560 ถงึ 31 ธันวาคม 2560 

ในรอบปีบญัชีที"ผา่นมา ไมมี่การจําหนา่ยหรือการโอนสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 
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การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

กองทนุรวมจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ โดยการนําที"ดิน อาคาร อปุกรณ์และงานระบบออก
ให้เช่าแก่ผู้ประกอบการ โดยสญัญาเช่ามีกําหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี โดยผู้ เช่ามีสิทธิขอตอ่สญัญาเช่าตอ่ไป
อีกครั %งละ 3 ปี สรุปรายละเอียดดงันี % 

ปีที" 1 ถึง ปีที" 3 (ระหวา่งวนัที" 13 ตลุาคม 2552 – 12 ตลุาคม 2555) 

รายได้คา่เชา่คงที"ตอ่ปีของกองทนุรวมก่อนหกัคา่ใช้จ่ายในอตัรา 51 ล้านบาท คํ %าประกนัด้วยหนงัสือคํ %า
ประกนัออกโดยธนาคารพาณิชย์ ระยะเวลา 1 ปี ต่ออายุทกุปี เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมลูคา่หนงัสือคํ %าประกัน
แตล่ะปีจะมีมลูคา่ไมตํ่"ากวา่ 51 ล้านบาท และห้างหุ้นส่วนจํากดั มนตรีการช่าง บริษัทมนตรี สตดูิโอ จํากดั นาย
เนติ ตนัติมนตรี นางพงษ์ลดัดา ตนัติมนตรี และนางสาวสุชาดา โล่ห์บุญทรัพย์ คํ %าประกันตามสัญญาเช่าใน
ระยะเวลาปีที" 1 ถึง ปีที" 3 ปี ในวงเงิน 306 ล้านบาท 

ปีที" 4 ถึง ปีที" 6 (ระหวา่งวนัที" 13 ตลุาคม 2555 – 12 ตลุาคม 2558) 

รายได้คา่เชา่คงที"ตอ่ปีของกองทนุรวมก่อนหกัคา่ใช้จ่ายในอตัรา 48 ล้านบาท คํ %าประกนัด้วยหนงัสือคํ %า
ประกนัออกโดยธนาคารพาณิชย์ มลูคา่ 24 ล้านบาท ระยะเวลา 6 เดือน ตอ่อายทุกุ 6 เดือน เป็นระยะเวลา 3 ปี 
โดยมลูคา่หนงัสือคํ %าประกนัแตล่ะปีจะมีมลูคา่ไมตํ่"ากวา่ 48 ล้านบาท  

ปีที" 7 ถึง ปีที" 9 (ระหวา่งวนัที" 13 ตลุาคม 2558 – 12 ตลุาคม 2561) 

การประชมุผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวม ครั %งที" 1/2558 ซึ"งจดัประชมุในวนัที" 11 กนัยายน 2558 มี
มตอินมุตัใิห้ตอ่อายสุญัญาเชา่กบั บริษัท มนตรีธุรกิจ จํากดั ตามเงื"อนไขดงันี % 

เงื อนไขที ได้รับอนมุตัิ 

คา่เชา่ ปีที" 7   30 ล้านบาท (ไมมี่คา่เชา่แปรผนั) 
ปีที" 8   32 ล้านบาท (ไมมี่คา่เชา่แปรผนั) 
ปีที" 9   34 ล้านบาท (ไมมี่คา่เชา่แปรผนั) 

หนงัสือสญัญาคํ !าประกนั มลูคา่เทา่กบัคา่เชา่ครึ งปี ตอ่อายุทกุ 6 เดือน 

ประกนัภยัในทรัพย์สิน กองทนุรวมเป็นผู้ ชําระ 

ภาษีโรงเรือนและที ดนิ ผู้ เชา่และกองทนุรับภาระฝ่ายละครึ ง 
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ปีที" 10 เป็นต้นไปจนถึงวนัสิ %นสดุโครงการ  

รายได้คา่เชา่ตอ่ปีของกองทนุรวมก่อนหกัคา่ใช้จา่ยกองทนุรวมจะถกูกําหนดโดยสตูรดงัตอ่ไปนี % 

 

                  ค่าเช่าคงที#                  +            ค่าเช่าแปรผัน 

 

              
               41 ล้านบาทตอ่ปี                                           (กําไรขั %นต้นของผู้ เชา่* – คา่เชา่คงที") x 90% 

          
* กําไรขั %นต้นของผู้ เชา่ = รายได้คา่เชา่ที"ผู้ เชา่เก็บได้ – คา่ใช้จา่ยของผู้ เชา่  
   โดยที" กําไรขั %นต้นของผู้ เชา่จะต้องมากกวา่ หรือ เทา่กบั คา่เชา่คงที" เทา่นั %น 
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ภาพรวมอุตสาหกรรมของธุรกิจคลังสินค้า ปี 2560 

 

จากรายงานตลาดอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอตุสาหกรรม ไตรมาสที" 4 ปี 2560 โดยบริษัท ซีบีอาร์อี 
จํากัด ระบุว่า เศรษฐกิจมหภาคของไทยในปี 2560 เป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศคู่ค้ารายใหญ่ ใน
ขณะเดียวกัน รัฐบาลได้ให้ความสําคัญในการส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( Eastern 

Economic Corridor หรือ EEC) มีการประกาศแผนในการพฒันานิคมอตุสาหกรรมโดยภาคเอกชน ซึ"ง ซีบี
อาร์อี เห็นวา่แผน EEC ดงักลา่วเป็นบวก แตจ่ะต้องใช้เวลาจงึสามารถเห็นประโยชน์ที"แท้จริงได้  

ภาวะตลาดของที"ดนิในพื %นที"นิคมอตุสาหกรรมแสดงให้เห็นถึงสญัญาณบางประการของการฟื%นตวั
ในไตรมาสที" 4 ปี 2560 ยอดขายที"ดินในนิคมอตุสาหกรรม (ไม่รวมโรจนะ) เพิ"มขึ %นร้อยละ 57.8 จากระยะ
เดียวกนัในปีก่อนหน้า หรือเป็นคิดพื %นที" 669 ไร่ ตลอดทั %งปี 2560 มียอดขายที"ดินรวม 1,700 ไร่ หรือเพิ"มขึ %น
ร้อยละ 35.2 เมื"อเทียบกบัในปี 2559 อปุทานที"ดินยงัคงอยู่ที" 157,000 ไร่ เนื"องจากไม่มีอปุทานใหม่เข้าสู่
ตลาด 

ในส่วนของโรงงานสําเร็จรูป ตลาดยงัคงอ่อนตวั โดยมีอตัราการใช้พื %นที"ร้อยละ 70.4 ลดลงจาก 
71.2 ในไตรมาสที" 3 อทุานของโรงงานสําเร็จรูปยงัคงอยู่ที" 2.36 ล้านตารางเมตร เนื"องจากไม่มีอปุทานใหม่
เข้าสูต่ลาด 

สําหรับตลาดทรัพย์สินประเภทคลังสินค้าสมัยใหม่ มีการปรับตวัดีขึ %นเล็กน้อย จากอตัราการใช้
พื %นที"ร้อยละ 78.6 ในไตรมาสที" 3 เป็นร้อยละ 79.2 ในไตรมาสที" 4 ปี 2560 มีอปุทานของพื %นที"เพิ"มขึ %น
ประมาณ 30,000 ตารางเมตร เป็นพื %นที"รวมประมาณ 3.43 ล้านตารางเมตร  

เมื"อมองไปในอนาคต ยอดขายของที"ดินในพื %นที"นิคมอตุสาหกรรมคาดว่าจะปรับตวัดีขึ %นในปี 2561 

ซึ"งอาจจะมาจากการที"ผู้ ผลิตจากจีนแสดงความสนใจที"จะลงทุนในที"ดินสําหรับอุตสาหกรรมมากขึ %น 
ในขณะที"โรงงานสําเร็จรูปยงัคงอ่อนตวัต่อไป นกัพฒันาควรที"จะระมัดระวงัมากขึ %นในการที"จะพฒันาใน
บางพื %นที" จนกว่าพื %นที"ในปัจจุบนัจะถูกใช้หมดไป อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคลงัสินค้าสมยัใหม่ อาจจะมี
อตัราการใช้พื %นที"เพิ"มมากขึ %นจากการเติบโตอย่างตอ่เนื"องของธุรกิจค้าออนไลน์ (e-commerce) และความ
ต้องการในการจดัการการขนสง่    
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ปัจจัยความเสี#ยง 

 

ความเสี ยงเกี ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน 

 

1) ความเสี ยงจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ หรือปัจจยัมหภาคอื น ๆ 

 

โครงการที"กองทุนรวมลงทุน มีความเสี"ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจทั %งในและ
ต่างประเทศ เนื"องจากธุรกิจคลงัสินค้าอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี"ยนแปลงจากปัจจยัมหภาคอื"น ๆ 
เช่น การเปลี"ยนแปลงในทางลบของสภาวะทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเพิ"มค่าเงินบาท มุมมอง
ในทางลบของชาวตา่งประเทศเกี"ยวกบัประเทศไทย ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม สงคราม การจลาจล 
การประท้วง หรือการปิดล้อม รวมถึงผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศไทยใน
ปัจจบุนั หรือในอนาคต หรือการเปลี"ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลซึ"งอาจจะมีผลกระทบ
ร้ายแรงตอ่การดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการเตบิโตของกองทนุรวม 

 

2) ความเสี ยงในการชําระค่าเช่าแก่กองทนุรวมของผูเ้ช่า 

 

โดยที"กองทนุรวมมีโครงสร้างการหาผลประโยชน์แบบเช่าเหมา ดงันั %นกองทนุรวมจึงมีความเสี"ยง
จากการที"ผู้ เชา่ไมชํ่าระคา่เช่า อนัเนื"องมาจากสภาพธุรกิจที"ไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจ หรือแม้แตส่ภาพธุรกิจ
จะเป็นไปตามแผนธุรกิจ 

 

3) ความเสี ยงจากการคํ"าประกนั 

 

แม้วา่กองทนุรวมจะได้กําหนดให้ผู้ เชา่จดัหาหนงัสือคํ %าประกนัธนาคาร แตใ่นกรณีที"บริษัทจดัการ
เรียกบงัคบัหลกัประกนั ธนาคารพาณิชย์ อาจจะใช้ข้ออ้างทางกฎหมายปฏิเสธการชําระ ทําให้กองทนุรวม
ต้องใช้สิทธิทางกฎหมาย ฟ้องร้องบงัคบัให้ธนาคารผู้ออกหนงัสือคํ %าประกนัดงักลา่วชําระตามข้อผกูพนัที"มี
ตามหนงัสือคํ %าประกนั 

 

 

 

 



รายงานประจําปี 2560 

 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสทิธิ! 101 มนตรี สโตร์เรจ                                                                       หน้า 17 

 

4)  ความเสี ยงทางการเมือง 
 

ผลกระทบทางด้านการเมืองอนัเนื"องมาจากเสถียรภาพของรัฐบาล จากการมีการรวมตวัประท้วง
รัฐบาลของประชาชนบางส่วน อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงตลาดหุ้นในประเทศไทย ซึ"ง
อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อการดําเนินงานของธุรกิจคลังสินค้า สภาวะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานของกิจการของผู้ เช่า ซึ"งย่อมจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานกองทุนรวมด้วย ทั %งนี % จึงไม่
สามารถรับรองได้ว่า สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจบุนั หรือในอนาคตหรือการเปลี"ยนแปลง
ของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบตอ่การดําเนินงานของธุรกิจคลงัสินค้า สภาวะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานของกิจการของผู้ เช่าและการเติบโตของกองทนุรวม 

 

5) ความเสี ยงทางธุรกิจของกิจการคลงัสินคา้ 

 

แม้ว่าการประกอบกิจการธุรกิจคลงัสินค้านบัเป็นธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ที"มีความเสี"ยงคอ่นข้างตํ"า
กว่าเมื"อเปรียบเทียบกับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอื"น ๆ เช่น ธุรกิจศนูย์การค้า อาคารสํานกังานให้เช่า 
เป็นต้น แต่เนื"องจากการประกอบกิจการคลงัสินค้านั %นขึ %นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมหลายด้าน รวมถึงภาวะ
เศรษฐกิจและอตุสาหกรรมของประเทศไทย ดงันั %น การที"กองทนุรวมมีการให้ เช่าทรัพย์สินของกองทนุรวม 
เพื"อให้ผู้ เช่านําทรัพย์สินไปประกอบกิจการคลงัสินค้าและหากผู้ เช่าตามสญัญาเช่าได้รับผลกระทบในทาง
ลบจากการประกอบกิจการและผู้ เช่าไม่สามารถชําระค่าเช่าได้ตามที"กําหนดหรือค่าเช่าผันแปรที"ได้ไม่
เป็นไปตามที"กองทนุรวมคาดการณ์ไว้ อาจสง่ผลกระทบแก่ผลประกอบการของกองทนุรวมได้  

 

6) ความเสี ยงจากการแข่งขนัที สูงขึ"น 

 

ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของธุรกิจคลังสินค้า การ
เพิ"มขึ %นของจํานวนคลังสินค้า การที"มีจํานวนคลังสินค้าเพิ"มขึ %นจะส่งผลทําให้อุปทานเพิ"มขึ %น ทําให้การ
แขง่ขนัในการจดัหาผู้ เชา่คลงัสินค้าเพิ"มขึ %น 

 

7) ความเสี ยงจากการเปลี ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจ 

 

อสงัหาริมทรัพย์ ที"กองทนุรวมลงทนุ อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี"ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจ 
เพราะหากพฤติกรรมของผู้บริโภคลกัษณะมุ่งเน้นการบริการ การบริหารจดัการพื %นที"คลงัสินค้า และต้นทนุ
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ในการให้บริการที"ตํ"า อาจส่งผลกระทบต่อจํานวนผู้ เช่าและระดบัราคา  หากโครงการไม่สามารถปรับปรุง
เปลี"ยนแปลงรูปแบบ หรือการให้บริการของโครงการได้ทนัตอ่การเปลี"ยนแปลงดงักลา่ว 

 

8) ความเสี ยงจากภยัธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตกุารณ์สึนามิ อบุติัภยั และการก่อวินาศกรรม 

 

การเกิดภยัธรรมชาติ เชน่ แผน่ดินไหว หรือเหตกุารณ์สึนามี อบุตัิภยั และการก่อวินาศกรรม แม้จะ
มีโอกาสเกิดขึ %นไม่บอ่ยนกั แต่หากเกิดขึ %นในบริเวณที"ตั %งอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม นอกจากจะสร้าง
ความเสียหายตอ่ทรัพย์สินของกองทนุรวมแล้ว จะยงัความสญูเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ เช่าและผู้มา
ใช้บริการในโครงการของกองทุนรวมอย่างประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ตามกองทุนรวมได้ทําประกันภัยที"
ครอบคลมุความเสียหายในทรัพย์สินของโครงการที"เกิดจากภยัธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตกุารณ์สึ
นามิ อบุตัภิยั และการก่อวินาศกรรมไว้สําหรับอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

 

นอกจากนี % การซอ่มแซมที"จําเป็นใด ๆ เพื"อแก้ไขความเสียหายของอสงัหาริมทรัพย์อาจมีคา่ใช้จ่าย
สูงและต้องใช้เวลานาน รวมถึงอาจทําให้กองทุนรวมสูญเสียรายได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ดังนั %น
เหตกุารณ์ร้ายแรงและ/หรือความเสียหายที"เกิดขึ %นตอ่อสงัหาริมทรัพย์อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่
ผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทนุรวม 

 

อย่างไรก็ดี กองทุนรวมได้จัดให้มีการประกันภัยในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม โดยมีความ
คุ้มครองและวงเงินประกนัภยัที"สอดคล้องกบัมาตรฐานการประกนัภยัของอสงัหาริมทรัพย์ที"มีลกัษณะการ
ใช้งานสอดคล้องกบัการใช้งานของอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

 

ความเสี ยงที เกิดขึ!นจากการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

 

1) ความเสี ยงจากการเปลี ยนแปลงของมาตรฐานการบญัชี 

 

รายงานฐานะทางการเงินของกองทนุรวมอาจถกูกระทบจากการออกมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม ่
หรือมีการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี เนื %อหาสาระที"จะมีการเปลี"ยนแปลงในมาตรฐานการบญัชีไม่อาจ
คาดหมายได้ หรือมีการเปลี"ยนแปลงกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ของสํานกังานคณะกรรมการ กลต. หรือหน่วยงานที"
เกี"ยวข้องในเรื" องการบันทึกบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ผู้ จัดการกองทุนรวมไม่สามารถ
ประเมินผลกระทบจากการเปลี"ยนแปลงดงักลา่วได้ อีกทั %งไมส่ามารถประกนัได้ว่าการเปลี"ยนแปลงดงักล่าว
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จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การเสนอรายงานฐานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงานของกองทนุรวม นอกจากนี %
มูลค่าของทรัพย์สินทางบญัชีของกองทุนรวม อาจจะมีการเปลี"ยนแปลงได้ในอนาคตหากมุมมองของผู้
ประเมินราคาทรัพย์สินมีการเปลี"ยนแปลงไปซึ"งจะมีผลกระทบตอ่มลูคา่ทางบญัชีของทรัพย์สิน ทั %งนี % กองทนุ
รวมจะต้องดําเนินการให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและมีการเปลี"ยนบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินตาม
รายละเอียดที"กําหนดโครงการ 

 

2) ความเสี ยงเรื องความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

 

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมนั %นจะถูกกําหนดจากผลการดําเนินงาน โดยผลการดําเนินงาน
ของกองทนุรวมนั %นขึ %นอยูก่บัปัจจยัตา่ง ๆ เชน่ สภาวะเศรษฐกิจทั %งในและตา่งประเทศ ความสามารถในการ
บริหารจดัการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ต้นทนุคา่ใช้จ่ายในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ คา่ใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน การแข่งขันจากโครงการอื"น การเปลี"ยนแปลงของข้อบังคับและกฎหมายที"เกี"ยวข้องกับ
อสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุน
รวม โดยค่าเช่าดังกล่าวขึ %นอยู่กับความสามารถของผู้ เช่าในกา รชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่า และ
ความสามารถของกองทุนรวมในการบงัคบัหลกัประกนัตามขั %นตอนและในเวลาอนัควรตามรายละเอียดที"
ระบุไว้ข้างต้นเมื"อเกิดเหตเุลิกสญัญา ดงันั %น ความผนัผวนของค่าเช่าแปรผนัอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนมีความ
เสี"ยงที"จะไม่ได้รับเงินปันผลตามที"ได้ประมาณการเอาไว้ ณ ที"นี % หรือกองทุนรวมจะไม่สามารถที"จะรักษา
ระดบัการจา่ยเงินปันผลหรือเพิ"มการจา่ยเงินปันผลในปีตอ่ ๆ ไป 

 

3) ความเสี ยงจากเงินชดเชยที ได้จากการทําประกนัภัยอสงัหาริมทรัพย์อาจได้ไม่ครบตามค่าเสียหายที 
เกิดขึ"นจริง 

 

ภายใต้ข้อกําหนดของสญัญาเช่าที"ดินและอาคาร กองทุนรวมจะจดัให้มีการทําประกนัวินาศภยัที"
ครอบคลุมความเสี"ยงทั %งหมด (All Risks Insurance) และจะให้ผู้ เช่าทําประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
(Business Interruption Insurance) โดยผู้ เชา่เป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จา่ยทั %งหมดตลอดระยะเวลาเช่า โดยระบุ
ให้กองทนุรวมเป็นผู้ รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยั นอกจากนี % กองทนุรวมจะให้ผู้ เช่าจดัให้มีการ
ทําประกันภัยบุคคลภายนอกที"อาจได้รับความเสียหายจากความชํารุดบกพร่องของทรัพย์สินที"ลงทุนอีก
ด้วย 
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อย่างไรก็ดีหากเกิดเหตุการณ์ที"มิได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย หรือความ
เสียหายนั %นเกินกว่าวงเงินที"ครอบคลมุตามกรมธรรม์ประกันภยั หรือกองทนุไม่สามารถเรียกเงินประกนัได้
ครบถ้วนตามกรมธรรม์ ซึ"งในกรณีดงักลา่วอาจมีผลกระทบในทางลบตอ่สถานะทางการเงินของกองทนุรวม 
ทําให้รายได้ในอนาคตของอสงัหาริมทรัพย์นั %นไม่เป็นไปตามประมาณการ ในกรณีดงักล่าวกองทนุรวมอาจ
ได้รับความเสียหายทางการเงินเนื"องจากเงินชดเชยที"ได้จากการประกนัภยัอาจชดเชยความเสียหายได้ไม่
ทั %งหมด 

 

นอกจากนี %ความเสี"ยงบางอย่างอาจไม่สามารถทําประกนัภยัคุ้มครองได้ หรือคา่เบี %ยประกนัอาจจะ
สูงมากจนไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที"จะทําการประกันเพื"อคุ้มครองความเสี"ยงในกรณีดงักล่าว ใน
กรณีที"เกิดความเสียหายในส่วนที"ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือความเสียหายดงักล่าวมีมลูคา่มากกว่าวงเงิน
ประกัน หรือกองทุนรวมไม่สามารถเรียกเงินประกันได้ครบถ้วนตามกรมธรรม์กองทุนรวมอาจจะต้องมี
คา่ใช้จา่ยเพิ"มมากขึ %น ทําให้รายได้ในอนาคตของอสงัหาริมทรัพย์นั %นไมเ่ป็นตามประมาณการ 

 

4)  ความเสี ยงจากการที ผลการดําเนินงานที แทจ้ริงและทรัพย์สินของกองทนุรวมอาจแตกต่างจากประมาณ
การที ไดร้ะบไุว ้

 

รายงานทางการเงินต่าง ๆ ที"ปรากฏอยู่ในรายละเอียดโครงการฉบับนี % ซึ"งไม่ใช่ข้อมูลในอดีตที"
เกิดขึ %นจริง (รวมถึงรายงานใด ๆ ที"เกี"ยวข้องกบัวตัถปุระสงค์ในการลงทนุ แผนงานอื"น ๆ และวตัถุประสงค์
ของผู้บริหารสําหรับการดําเนินการในอนาคต หรือสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสมมติฐานหรือการคาดการณ์
ที"เกี"ยวข้องใด ๆ) แตเ่ป็นการประมาณการและไม่มีการรับประกนัว่าจะเป็นจริงตามนั %น เช่น การประมาณ
การรายได้ ค่าใช้จ่ายของกองทนุรวมขึ %นอยู่กบัข้อสมมติฐานหลายข้อซึ"งอาจเปลี"ยนแปลงได้ ซึ"งสมมติฐาน
เหลา่นี %มีความไมแ่นน่อนและอยูเ่หนือการควบคมุของกองทนุรวมเช่นการลดลงของนกัท่องเที"ยว และอตัรา
ค่าเช่าที"ลดลง เป็นต้น ซึ"งปัจจัยเหล่านี %อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ"ง
เหตุการณ์ที"เกิดขึ %นจริง หรือการลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจจะแตกต่างอย่างมี
นยัสําคญัจากสิ"งที"ได้คาดการณ์ไว้ ณ ที"นี % 

 

ประมาณการดงักล่าวเป็นการคาดการณ์เกี"ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การ
เปลี"ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของทางราชการที"เกี"ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ
กองทุนรวม นโยบายรัฐและอื"น ๆ ซึ"งเป็นการคาดการณ์ในอนาคต อนัเป็นความเห็นของบริษัทจดัการใน
ปัจจุบนั และมิได้เป็นการรับรองผลประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดงักล่าวและการประมาณการ
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ดงักล่าวตั %งอยู่บนข้อสมมติฐานหลายประการซึ"งมีความไม่แน่นอน โดยอาจเกิดขึ %นหรือไม่ก็ได้ และเป็น
ปัจจยัที"อยู่นอกเหนือการควบคมุของกองทุนรวม หากสมมติฐานดงักล่าวไม่ได้เกิดขึ %นจริง การดําเนินการ
บางประการของกองทนุรวมย่อมไม่เป็นไปตามประมาณการที"ระบไุว้ และอาจส่งผลให้ผลการดําเนินงาน
ของกองทนุรวมที"เกิดขึ %นจริง หรือการลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทนุรวมอาจจะแตกตา่งอย่างมี
นยัสําคญัจากสิ"งที"ได้คาดการณ์ไว้ ณ ที"นี % 

 

5) ความเสี ยงดา้นภาษีและการเปลี ยนแปลงของกฎหมายที เกี ยวข้องในอนาคต 

 

ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสงัหาริมทรัพย์ (ในกรณีที"
กองทุนรวมลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์) ในอนาคตนั %น อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที"เกิดจากการซื %อ
หรือขายหรือโอนกรรมสิทธิ!ในสิทธิการเช่าหรืออสงัหาริมทรัพย์ ซึ"งกองทนุรวมอาจต้องรับภาระทั %งหมดหรือ
บางสว่น และอตัราคา่ธรรมเนียมและอตัราภาษีที"กองทนุรวมจะต้องชําระดงักล่าว อาจแตกตา่งจากอตัราที"
เป็นอยู่ในปัจจุบนั หรืออาจมีการเปลี"ยนแปลงในกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเรื"องภาษีจากผลการดําเนินงาน ใน
เรื"องภาระภาษีอื"น ๆ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือเกี"ยวกับภาระภาษีของเงินปันผลที"ผู้ ถือหน่วย
ได้รับจากกองทุนรวม หรืออาจมีการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบงัคบั บทบญัญัต ิ
แนวนโยบาย และ/หรือคําสั"งของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที"มีอํานาจตามกฎหมายในอนาคต อนั
เป็นเหตกุารณ์ที"ไมอ่าจคาดหมายได้ ซึ"งหากมีการเปลี"ยนแปลงดงักลา่ว อาจจะส่งผลกระทบทางด้านลบตอ่
ผลประกอบการและมูลคา่หน่วยลงทุนของกองทนุรวมและผู้ลงทุนได้ รวมถึงอาจทําให้ภาระภาษีของผู้ ถือ
หนว่ยเปลี"ยนแปลงไปจากเดมิ 

 

6) ความเสี ยงที เกิดขึ"นเมื อตอ้งมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 
 

โดยปกติ อสังหาริมทรัพย์จะต้องมีการซ่อมแซมและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และ
สอดคล้องกบัรูปแบบความต้องการของผู้ เช่าอยู่เสมอ เพื"อดงึดดูผู้ เช่าให้เข้ามาใช้บริการอย่างตอ่เนื"อง โดย
ปกตกิารปรับปรุง หรือการซ่อมแซมบํารุงรักษาประจําปีจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม ยกเว้นในกรณีที"เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ การปรับปรุงเพื"อเปลี"ยนแปลงภาพลักษณ์
ภายนอกและภายในของอสงัหาริมทรัพย์ ซึ"งปกติจะดําเนินการทกุ ๆ 5 - 7 ปี หรือเป็นการเปลี"ยนงานระบบ
สําคญัของโครงการ ซึ"งปกติจะดําเนินการทกุ ๆ 15 – 20 ปี โดยประมาณการปรับปรุงดงักล่าวจะดําเนินการ
เป็นส่วน ๆ เฉพาะพื %นที"ที"ต้องการปรับปรุงเท่านั %น ดงันั %น ผลกระทบต่อรายได้ของกองทุนรวมจะเกิดขึ %น
เฉพาะบริเวณพื %นที"ที"มีการปรับปรุง หรือพื %นที"ใกล้เคียงที"ได้รับการรบกวนจากการปรับปรุง 
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อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครั %ง ผู้บริหารโครงการจะมีการวางแผนเพื"อให้
เกิดผลกระทบน้อยที"สุดและจะต้องศึกษาผลกระทบต่อรายได้ และผลตอบแทนที"ได้ รับทุกครั %งก่อน
ดําเนินการ นอกจากนี % ในระหวา่งระยะเวลาที"มีการปรับปรุงซอ่มแซมใหญ่ในแตล่ะครั %ง ผู้ เช่ายงัคงต้องชําระ
ค่าเช่าอตัราคงที"ให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ดงักล่าวเกิดขึ %นจากเหตกุารณ์ที"เป็น
เหตสุดุวิสยั ส่งผลให้การชําระค่าเช่าไม่เป็นไปตามสญัญา ทางกองทนุรวมจะใช้ดลุยพินิจในการพิจารณา
ปัญหา และทางแก้ไขเพื"อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยไว้ให้ดีที"สดุ หรือกระทบน้อยที"สดุ 

 

7) ความเสี ยงเกี ยวกบัใบอนญุาต 

 

ตามกฎหมายแล้วการเก็บสินค้าบางประเภทอาจจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นการเฉพาะ หาก
ใบอนญุาตของผู้ เช่าถกูยกเลิกหรือไม่มีการตอ่อาย ุหรือผู้ เช่าไม่สามารถดําเนินการเพื"อให้ได้รับใบอนญุาต 
(บางส่วน หรือ ทั %งหมด) อาจจะทําให้มีผลกระทบในทางลบต่อผู้ เช่า กล่าวคือจะทําให้ผู้ เช่าไม่สามารถ
ประกอบกิจการบางส่วนหรือทั %งหมด ตอ่ไปได้ และอาจทําให้ผู้ เช่าไม่สามารถชําระคา่เช่าให้แก่กองทนุรวม 
และ/หรือ ทําให้รายได้ของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามที"คาดการณ์ และอาจเป็นผลให้ผู้ เช่าไม่สามารถปฏิบตัิ
ตามข้อกําหนดและหน้าที"ภายใต้สัญญาเช่าได้ ทั %งนี % กฎเกณฑ์ หรือ ข้อบงัคบัต่าง  ๆ และแนวทางการ
พิจารณาอนญุาตของเจ้าหน้าที"ของหนว่ยงานที"เกี"ยวข้องกบัการขอตอ่ใบอนญุาตอาจจะมีการเปลี"ยนแปลง
ได้ในอนาคตซึ"งอาจจะทําให้การขอตอ่ใบอนญุาตล่าช้า หรืออาจจะไม่สามารถตอ่ใบอนญุาตได้ ซึ"งในกรณี
ดงักลา่วกองทนุรวมอาจพิจารณายกเลิกสญัญาเชา่โดยนําอสงัหาริมทรัพย์บางส่วนหรือทั %งหมดในโครงการ
มาดําเนินการหาผลประโยชน์ในรูปแบบอื"น ๆ หรือขายออกไป 

 

8) ความเสี ยงจากการไม่สามารถตกลงในเงื อนไขการต่อสญัญาเช่าหลงัจากพน้ระยะเวลาสญัญา 

 

ในการที"กองทุนรวมและผู้ เช่าไม่สามารถตกลงในเงื"อนไขการต่อสัญญาเช่าที"จะต้องมีการต่อ
สญัญาเช่าเมื"อสญัญาสิ %นสุด และ/หรือ ทุก ๆ 3 ปีหลงัจากนั %น ในกรณีดงักล่าวอาจจะมีผลให้กองทุนรวม
ต้องดําเนินการเลิกสัญญาเช่ากับผู้ เช่า ดังนั %นเพื"อเป็นการลดผลกระทบดังกล่าว จะจัดให้มีผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ที"กองทนุรวมเห็นว่าเหมาะสม และแตง่ตั %งเข้าบริหารอสงัหาริมทรัพย์ทดแทนผู้ เช่ารายเดิม 
ภายใต้ข้อตกลงและเงื"อนไขซึ"งอาจไมเ่หมือนเดมิในสญัญาเชา่ แตต้่องเป็นประโยชน์ตอ่กองทนุรวม 
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9) ความเสี ยงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาเช่าของผูเ้ช่า 

 

การที"ผู้ เชา่ไมส่ามารถปฏิบตัติามข้อกําหนดและหน้าที"ภายใต้สญัญาเช่าได้ จะเป็นเหตเุลิกสญัญา
และกองทนุรวมจะมีสิทธิที"จะเลิกสญัญาเช่าได้ ทั %งนี %กองทนุรวมอาจจะต้องดําเนินการหาผู้ เช่ารายใหม่ ถ้า
หากกองทนุรวมไมส่ามารถหาผู้ เช่ารายใหม่ได้ภายในเวลาอนัควร หรือไม่สามารถเจรจาตกลงกบัคูส่ญัญา
รายใหมใ่นสญัญาเชา่ฉบบัใหมโ่ดยมีข้อกําหนดที"เป็นประโยชน์ตอ่กองทนุรวมได้ กระแสรายได้ของกองทนุ
รวมอาจหยดุชะงกัหรือลดลง ซึ"งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อผลประกอบการของกองทนุ
รวม 

 

10) ราคาของหน่วยลงทนุอาจจะเปลี ยนแปลงภายหลงัจากการเสนอขายครั"งแรก 

 

หน่วยลงทุนจะจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและซื %อขายที"ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ซึ"งอาจจะมีการซื %อขายในราคาที"ตํ"ากว่าหรือสูงกว่าราคาที"เสนอขายครั %งแรก ทั %งนี % ขึ %นอยู่กับหลาย
ปัจจยั เชน่ ผลการดําเนินงานของกองทนุรวม ความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพย์ ความต้องการซื %อหรือขาย
หนว่ยลงทนุของนกัลงทนุในตลาด เป็นต้น 

 

11) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าที แท้จริงซึ งกองทุนรวมจะได้รับ หากมีการ
จําหน่ายทรัพย์สินออกไปทั"งหมด หรือมีการเลิกกองทนุรวม 

 

มลูค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทนุรวมซึ"งได้กล่าวไว้ ณ ที"นี % ได้คํานวณโดยใช้ข้อมลูจากรายงานการ
ประเมินคา่ทรัพย์สินที"ลงทนุเป็นข้อมลูพื %นฐาน และมลูคา่ดงักลา่วอาจมิได้เป็นมลูคา่ที"แท้จริงซึ"งกองทนุรวม
จะได้รับหากมีการจําหนา่ยทรัพย์สินออกไปทั %งหมด หรือมีการเลิกกองทนุรวม 

 

12) ความเสี ยงจากการขาดสภาพคล่อง 
 

เนื"องจากกองทนุรวมเป็นกองทนุประเภทกองทนุปิดซึ"งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สภาพคล่องในการซื %อขายหน่วยลงทนุจะประเมินจากความถี"และปริมาณการซื %อขายหน่วยลงทุนนั %น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ"งอยู่บนพื %นฐานของปริมาณความต้องการของผู้ ซื %อ -ผู้ ขาย (Bid-

Offer) ซึ"งปริมาณความต้องการของผู้ ซื %อ-ผู้ขาย (Bid-Offer) ขึ %นอยู่กบัปัจจยัหลายประการที"กองทนุรวมไม่
สามารถควบคมุได้ อาทิเช่น สภาวะการซื %อขายหลักทรัพย์ ปริมาณความต้องการของตลาด ดงันั %น จึงมี
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ความเสี"ยงที"หนว่ยลงทนุนี %จะขาดสภาพคล่องในการซื %อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และราคา
เสนอซื %อ-ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอาจจะแตกต่างมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 
(NAV) อยา่งมีนยัสําคญั 

 

13) ความเสี ยงที เกี ยวข้องกบัความสามารถในการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที เช่าของผู้เช่าซึ งจะส่งผล
กระทบต่อการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

 

(1)  ความเสี ยงที เกิดจากความผนัผวนของรายได ้

นับจากวันที"กองทุนรวมเข้าลงทุนครั %งแรก กองทุนรวมได้นําอสังหาริมทรัพย์ ออกหา
ประโยชน์โดยการนําออกให้เช่าทั %งโครงการภายใต้สญัญาเช่าที"มีสาระสําคญัเกี"ยวกับคา่เช่าที"กองทนุรวม
จะได้รับดงัตอ่ไปนี % 

(ก) กองทุนรวมจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเช่าคงที" ตามที"กําหนดไว้ในสรุป
สาระสําคญัของสัญญาเช่าทรัพย์สินที"กองทุนรวมลงทุนครั %งแรก และ ค่าเช่าแปรผัน ที"จะได้จากผู้ เช่า 
ภายใต้สตูรการคํานวณที"กําหนดในสญัญาดงักลา่ว 

(ข) ในกรณีที"เกิดเหตสุุดวิสยั เป็นเหตใุห้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ"งไม่สามารถปฏิบตัิ
ตามสญัญาได้ หรือเป็นเหตใุห้คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ"งไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา คูส่ญัญาทั %งสองฝ่าย
ตกลงที"จะทบทวนข้อดําหนดของสญัญานี %โดยสุจริต เพื"อให้คู่สญัญาทั %งสองฝ่ายสามารถดําเนินการใด ๆ  
เพื"อประโยชน์ของคูส่ญัญา และ/หรือกลบัคืนสูส่ถานะเดมิ 

 

(2)   ความเสี ยงจากการแข่งขันที สูงขึ"นซึ งอาจส่งผลให้ผู้ใช้บริการคลังสินค้าลดลงอย่างมี
นยัสําคญั 

 

ผู้ เช่ามีรายได้หลกัจากการให้บริการคลังสินค้า และบริการอื"นที"เกี"ยวข้องแก่ผู้ ใช้บริการ 
และรายได้ที"ผู้ เชา่ได้รับจากการให้บริการดงักล่าวย่อมส่งผลโดยตรงตอ่คา่เช่าที"กองทนุรวมจะได้รับภายใต้
สญัญาเชา่ทรัพย์สิน โดยเฉพาะคา่เชา่แปรผนัซึ"งคํานวณตามสดัสว่นของรายได้ที"ผู้ เชา่ได้รับ 

 

หากในอนาคตการให้บริการคลงัสินค้ามีการแข่งขนัที"สงูขึ %นโดยผู้ประกอบการรายอื"น อาจ
สง่ผลให้ผู้ใช้บริการ มีจํานวนเปลี"ยนแปลงลดลงซึ"งจะส่งผลกระทบตอ่ผลประกอบการของผู้ เช่า และตอ่ผล
การดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทนุรวมในท้ายที"สดุ 
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ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

กองทนุรวมไมมี่ข้อพิพาททางกฎหมาย  

 

 

ข้อมูลสาํคัญอื#น 

 

การยกเลิกกฎหมายยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ#ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์สําหรับ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

ตามที"ได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลคา่เพิ"ม 
(ฉบบัที" 608) พ.ศ. 2560 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกําหนดกิจการที"
ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบบัที" 609) พ.ศ. 2560 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการกําหนดกิจการที"ได้รับยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัที" 610) พ.ศ. 2560 ยกเลิกการยกเว้น
ภาษีมลูค่าเพิ"มสําหรับการประกอบกิจการขายสินค้าและการให้บริการ ยกเลิกการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
สําหรับการประกอบกิจการโดยปกติเยี"ยงธนาคารพาณิชย์และการขายอสงัหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือ
หากําไร และยกเลิกการยกเว้นอากรแสตมป์ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) กองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์เพื"อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน (กอง 2) กองทุนรวมเพื"อแก้ไขปัญหาในระบบ
สถาบนัการเงิน (กอง 3) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4) ที"จดัตั %งขึ %นตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยพระราชกฤษฎีกาทั %ง 3 ฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจา
นเุบกษา เมื"อวนัที" 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และกําหนดให้มีผลใช้บงัคบัตั %งแต่วนัที"  24 พฤษภาคม พ.ศ. 
2560 

ดงันั %น กองทุนรวมจึงมีหน้าที"ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ"ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ตั %งแต่
วนัที" 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที"ผ่านมา ในการนี % กองทุนรวมได้เข้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ"มเรียบร้อย
แล้ว เมื"อวนัที" 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  
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ผลกระทบต่อกองทุนรวม 

เดิมกองทุนรวมมีหน้าที" ชําระภาษีมูลค่าเพิ"มเมื"อซื %อสินค้าหรือรับบริการ (ไม่ว่าจะเป็น
ภาษีมลูคา่เพิ"มที"รวมอยู่ในราคาสินค้าและคา่บริการหรือที"เรียกเก็บตา่งหาก) ซึ"งเรียกว่าภาษีซื %อ แต่กองทุน
รวมไมส่ามารถเรียกเก็บภาษีมลูคา่เพิ"มจากการขายทรัพย์สินหรือให้บริการตา่ง ๆ ของกองทนุรวม ที"เรียกว่า
ภาษีขาย ได้ ทําให้กองทนุรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์จากภาษีซื %อโดยการนํามาหกักลบกบัภาษีขายได้ เมื"อ
กองทนุรวมจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการภาษีมลูคา่เพิ"ม กองทนุรวมจะสามารถนําภาษีซื %อที"กองทนุรวม
ชําระให้แก่ผู้ ประกอบการอื"นและภาษีขายที"กองทุนรวมเรียกเก็บมาหักลบกันได้ ซึ"งจะมีผลทําให้ภาระ
ภาษีมลูคา่เพิ"มของกองทนุรวมลดลง 

ในส่วนของภาษีธุรกิจเฉพาะนั %น ตั %งแตว่นัที"กฎหมายใหม่มีผลใช้บงัคบั กองทุนรวมจะมีหน้าที"เสีย
ภาษีดงักลา่วในกรณีที"กองทนุรวมขายอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมก่อนครบกําหนดระยะเวลาในการถือ
ครอง 5 ปี อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนั กองทนุรวมได้ถือครองทรัพย์สินมาแล้วเป็นเวลาประมาณ 7 ปี กองทนุรวม
จงึไมไ่ด้รับผลกระทบจากการแก้ไขเพิ"มเตมิกฎหมายในสว่นนี %  

ในสว่นของอากรแสตมป์ เดิมการทําสญัญาและตราสารตา่ง ๆ ของกองทนุรวมได้รับการยกเว้นไม่
ต้องเสียอากรแสตมป์ อยา่งไรก็ตาม ตั %งแตว่นัที"กฎหมายใหม่มีผลใช้บงัคบั การทําสญัญาและตราสารตา่ง ๆ 
ของกองทนุรวมจะต้องเสียอากรแสตมป์เชน่เดียวกบันิตบิคุคลอื"น ๆ ทั %งนี % ภาระคา่อากรแสตมป์ที"กองทนุรวม
จะต้องเสียนั %นจะขึ %นอยูก่บัประเภทและมลูคา่ของสญัญาและตราสารแตล่ะชนิด 
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ส่วนที# 2 

 

การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 
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ข้อมูลหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที#กองทุนรวมเป็นผู้ออก 

 

ข้อมูลหน่วยลงทุน 

จํานวนเงินทนุของโครงการ      603,000,000 บาท 

จํานวนเงินทนุของโครงการ     587,925,000 บาท (ภายหลงัการลดทนุ ครั %งที" 1)  

        575,865,000 บาท (ภายหลงัการลดทนุ ครั %งที" 2)  

มลูคา่ที"ตราไว้ตอ่หน่วยลงทนุ     10.00 บาท 

มลูคา่ที"ตราไว้ตอ่หน่วยลงทนุ     9.75 บาท (ภายหลงัการลดทนุ ครั %งที" 1) 

        9.55 บาท (ภายหลงัการลดทนุ ครั %งที" 2) 

จํานวนหน่วยลงทนุ       60,300,000 หนว่ย 

ประเภทหนว่ยลงทนุ      ระบชืุ"อผู้ ถือ 

ราคาของหนว่ยลงทนุที"เสนอขาย     10.00 บาท 

จํานวนเงินทนุจดทะเบียนในปัจจบุนั     575,865,000 บาท 

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ 

ราคาปิด ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2560     หนว่ยละ 5.90 บาท 

มลูคา่ตามราคาตลาด ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2560  355,770,000 บาท 

มลูคา่การซื %อขาย ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2560    590 บาทตอ่วนั 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2560   หนว่ยละ 9.6019 บาท 

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2560  578,994,805.28 บาท 
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ข้อมูลผู้ถือหน่วย 

ภาพรวมข้อมลูผู้ ถือหุ้น ณ วนัที" 15 กนัยายน 2560 ประเภทการปิดสมดุทะเบียน : XD 

กลุม่ผู้ ถือหนว่ยที"ถือหน่วยสงูสดุ 10 รายแรก 

ลาํดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 

1. นายเนต ิตนัตมินตรี 3,617,200 6.00 

2. MR.PETER ERIC DENNIS 2,632,700 4.37 

3. นายฐปนทั ตนัตมินตรี 2,509,000 4.16 

4. นายปฐมินทร์ นาทีทอง 2,000,000 3.32 

5. นางสาวณิชนนัทน์ ตนัตมินตรี 1,389,000 2.30 

6. นางสาวสชุาดา โล่ห์บญุทรัพย์ 1,385,100 2.30 

7. บริษัท มนตรีธุรกิจ จํากดั 1,273,600 2.11 

8. นายนรพล ตนัตมินตรี 700,000 1.16 

9. นางพงศ์ลดัดา ตนัตมินตรี 700,000 1.16 

10. นางสาวปิณญาดา ตนัตมินตรี 700,000 1.16 

 

 

ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุนตั!งแต่ร้อยละ 10 ขึ!น ไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกัน) 

ไมมี่ 

 

กลุ่มผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนที โดยพฤตกิารณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการ
หรือการดาํเนินงานของบริษัทจัดการอย่างมีนัยสําคัญ 

ไมมี่ 
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ประวัตกิารลดทุนจดทะเบียน 

ครั %งที" 
วนัปิดสมดุ
ทะเบียนพกั

การโอนหนว่ย 

วนัที"เฉลี"ยเงิน
คืนจากการ
ลดมลูคา่

หนว่ยลงทนุ 

เงินทนุจดทะเบียน 

ก่อนลดมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
มลูคา่ที"ลดลง 

เงินทนุจดทะเบียน 

หลงัลดมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

เงินทนุ 

จดทะเบียน 
(บาท) 

มลูคา่
ตอ่

หนว่ย 
(บาท) 

เงินทนุ 

จดทะเบียน 
(บาท) 

มลูคา่
ตอ่

หนว่ย 
(บาท) 

เงินทนุ 

จดทะเบียน 

(บาท) 

มลูคา่
ตอ่

หนว่ย 
(บาท) 

1 12 ก.ย. 59 22 ก.ย. 59 603,000,000 10.00 15,075,000 0.25 587,925,000 9.75 

2 20 มี.ค. 60 29 มี.ค. 60 587,925,000 9.75 12,060,000 0.20 575,865,000 9.55 

     

         

ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

ครั %งที" 
งวดผลการดําเนินงาน 

ที"จ่ายเงินปันผล 
วนัที"จ่ายเงินปันผล 

อตัราการจ่ายเงินปันผล 

(ตอ่หนว่ยลงทนุ) 
ครั %งที" 1 วนัที" 30 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2552 วนัที" 18 มี.ค. 2553 0.3500 

ครั %งที" 2 วนัที" 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2553 วนัที" 15 ก.ย. 2553 0.3500 

ครั %งที" 3 วนัที" 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2553 วนัที" 15 มี.ค. 2554 0.3500 

ครั %งที" 4 วนัที" 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2554 วนัที" 15 ก.ย. 2554 0.3500 

ครั %งที" 5 วนัที" 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2554 วนัที" 13 มี.ค. 2555 0.3500 

ครั %งที" 6 วนัที" 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2555 วนัที" 20 ก.ย. 2555 0.3500 

ครั %งที" 7 วนัที" 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2555 วนัที" 19 มี.ค. 2556 0.3500 

ครั %งที" 8 วนัที" 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2556 วนัที" 20 ก.ย. 2556 0.3500 

ครั %งที" 9 วนัที" 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2556 วนัที" 31 มี.ค. 2557 0.3500 

ครั %งที" 10 วนัที" 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2557 วนัที" 25 ก.ย. 2557 0.3500 

ครั %งที" 11 วนัที" 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2557 วนัที" 25 มี.ค. 2558 0.3500 

ครั %งที" 12 วนัที" 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2558 วนัที" 24 ก.ย. 2558 0.3500 

ครั %งที" 13 วนัที" 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2559 วนัที" 22 ก.ย. 2559 0.1900 

ครั %งที" 14 วนัที" 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2560 วนัที" 26 ก.ย. 2560 0.1850 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

#.  ข้อกําหนด นโยบายและวิธีการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

กองทนุรวมมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมเ่กินปีละ 2 ครั %ง   

(1) ในกรณีที กองทุนรวม มีกําไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจัดการกองทุนจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือ

หน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิที ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี กําไรที ปรับปรุงแล้ว

หมายความว่า กําไรสุทธิที หักกําไรที ยังไม่เกิดขึ !นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์รวมทั !งปรับปรุงด้วยรายการอื นตามแนวทางที สํานกังาน

คณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด เพื อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทนุรวม 

(2) ในกรณีที กองทนุรวมมีกําไรสะสม บริษัทจดัการกองทนุอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ

จากกําไรสะสมได้ โดยการจ่ายเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ทําให้กองทนุรวมเกิดยอดขาดทนุสะสมเพิ มขึ !นใน

รอบระยะเวลาบญัชีที มีการจา่ยเงินปันผลนั !น 

ในการพิจารณาจา่ยเงินปันผล ถ้าเงินปันผลระหวา่งกาลที จะประกาศจ่ายตอ่หน่วยลงทนุระหว่างปี
บญัชีมีมูลค่าตํ ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการกองทุนสงวนสิทธิที จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั !งนั !น 

และให้สะสมเงินปันผลดงักลา่วเพื อนําไปจา่ยรวมกบัเงินปันผลที จะให้มีการจา่ยในงวดสิ !นปีบญัชี 

บริษัทจดัการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนั
สิ %นรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี อนึ"ง กรณีที"บริษัทจดัการไมส่ามารถจา่ยเงินปันผลได้ในระยะเวลาดงักล่าว 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และสํานกังาน ก.ล.ต. ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ทั %งนี % หลกัเกณฑ์ในการจา่ยปันผล บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที"ระบไุว้ เว้นแตก่รณีที"
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื"นใดที"มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี"ยนแปลง เพิ"มเติม ประกาศ 
กําหนด สั"งการ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื"น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั %นโดยถือ
วา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

2. เงื"อนไข และวิธีการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(1) ในกรณีที"มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเกินกว่าหนึ"ง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้แล้วทั %งหมด บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่
บคุคล หรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั %นเฉพาะหนว่ยลงทนุในสว่นที"เกินกว่าหนึ"งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที"
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จําหน่ายได้แล้วทั %งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที"เข้าข้อยกเว้นตามที"สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด  

 ทั %งนี % บริษัทจดัการกองทนุรวมจะตรวจสอบหรือดําเนินการให้มีการตรวจสอบการถือหน่วย
ลงทุนของผู้ ที" เคยเป็นเจ้าของหรือผู้ โอนสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์  ผู้ ให้เช่าหรือผู้ ให้สิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ และกลุม่บคุคลเดียวกนั หากปรากฏวา่บคุคลดงักล่าวถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินอตัราส่วน
ดงักลา่วแล้ว บริษัทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบตัติามวรรคหนึ"ง 

(2) บริษัทจดัการจะประกาศการจา่ยเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียน และอตัราเงินปันผล โดย  
1.  ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั  
2.  ปิดประกาศไว้ในที"เปิดเผย ณ ที"ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มี

ประกาศดงักลา่วไว้ที"ตวัแทน  
3.  ส่งหนงัสือแจ้ง ผู้ ถือหน่วยที"มีชื"ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วย ณ วนัปิดสมดุทะเบียน 

และผู้ดแูลผลประโยชน์ และตลาดหลกัทรัพย์ 

(3)  บริษัทจดัการจะจา่ยเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ เป็น
เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั"งจ่ายในนามผู้ ถือหน่วยลงทุนตามชื"อและที"อยู่ที"ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ  

(4)  ในกรณีที"ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ 
เรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจดัการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดงักล่าวไปใช้เพื"อ
การอื"นใดนอกจากเพื"อประโยชน์ของกองทนุ 

3.  เงื"อนไขเพิ"มเตมิ 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที"จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชีมี
มูลค่าตํ"ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจดัการสงวนสิทธิที"จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั %งนั %นและให้ยกไป
จา่ยเงินปันผลพร้อมกนัในงวดสิ %นปีบญัชี 

สําหรับหลกัเกณฑ์ในการจา่ยปันผล บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที"ระบไุว้ เว้นแตก่รณี
ที"คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื"นใดที"มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี"ยนแปลง เพิ"มเติม ประกาศ 
กําหนด สั"งการ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื"น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั %นโดยถือ
วา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
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โครงสร้างการจัดการ 

 

บริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 

เลขที" 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั %น 16 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท์ 0-2686-9500 โทรสาร 0-2657-3167 

เว็บไซต์ http://www.cimb-principal.co.th 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั หนึ"งในบริษัทเครือบริษัท ซีไอเอ็มบี-

พรินซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ เบอร์หาด ประเทศมาเลเซีย เพื"อให้บริการด้านการจดัการกองทุนครบ
วงจร ทั %ง กองทนุรวม กองทนุสว่นบคุคล กองทนุสํารองเลี %ยงชีพ และกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด ประเทศไทย ถือหุ้น 99.99% โดย
บริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ เบอร์หาด และเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 
แอสเซท แมเนจเม้นท์ ในประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซีย โดยบริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แอสเซท แมเนจ
เม้นท์ เบอร์หาด ประเทศมาเลเซีย เกิดจากความร่วมมือของสองสถาบนัการเงินชั %นนําทั %งในระดบัภูมิภาค
และระดบัโลก ได้แก่  

 กลุม่ซีไอเอ็มบี ประเทศมาเลเซีย ถือหุ้น 60%  

 กลุม่พรินซิเพิล ไฟแนนซ์เชียล ถือหุ้น 40%  

ดงันั %น จงึทําให้เรามีความพร้อมในการให้บริการการบริหารสินทรัพย์ด้วยมาตรฐานระดบัโลก 

ภายใต้การสนบัสนนุจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นทั %งกลุม่ซีไอเอ็มบีและกลุม่พรินซิเพิลไฟแนนซ์เชียล 

ในปัจจบุนั บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ประเทศไทย เป็นบริษัทจดัการที"มี
ความพร้อมที"จะให้บริการครอบคลุมแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ทั %งบุคคลทั"วไป ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ธุรกิจขนาดใหญ่ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงองค์กรภาครัฐภายใต้ความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายการลงทนุที"
เชื"อมโยงการลงทนุในทกุภูมิภาคทั"วโลก ทําให้เรามีความได้เปรียบในด้านข้อมลูการลงทนุ ด้วยระบบการ
บริหารจดัการลงทนุที"เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ผ่านกระบวนการคดัสรรหลกัทรัพย์คณุภาพ โดยคดัสรรทั %งเชิง
คุณภาพ (Qualitative) เชิงปริมาณ (Quantitative) การวิเคราะห์ปัจจัยพื %นฐานของแต่ละบริษัท 
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(Fundamental analysis) และมีการวางกรอบวินยัการลงทุนอย่างเคร่งครัด ระบบเทคโนโลยีที"ทนัสมยั 

เพื"อให้เราสามารถที"จะพฒันานวตักรรมการลงทนุและการสรรสร้างผลิตภณัฑ์ที"เหมาะสม  

ภายใต้การกํากบัดแูลการบริหารความเสี"ยงและธรรมาภิบาลสําหรับการบริหารการลงทุนภายใต้
หลกัการและแนวคิด TRUST เราจึงให้ความสําคญัอนัที"จะทําให้นกัลงทนุบรรลเุป้าหมายทางการเงินและ
สร้างผลตอบแทนที"ดีในระยะยาว ด้วยการลงทนุอย่างรอบคอบ ภายใต้การบริหารจดัการความเสี"ยงอย่าง
เหมาะสม 

หลักการและแนวคิด 

 Think   = คดิบวกเพื"อหาทางแก้ปัญหา และมุง่มั"นที"จะแก้ปัญหา 

 Respect  = เคารพความคิดผู้ อื"นอย่างซื"อสตัย์ 

 Unleash = ไมห่ยดุที"จะเรียนรู้และพฒันาตนเอง 

 Show   = แสดงถึงความกล้าหาญและความคิดริเริ"มและตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

 Teamwork  = ทํางานกนัเป็นทีมเพื"อให้ได้ผลลพัธ์ที"ดีที"สดุ 

 

 

รายชื อกรรมการ และเจ้าหน้าที บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด 

รายชื อกรรมการ 
 1. คณุเอฟเฟนดี % ชาฮลู ฮามิด  ประธานกรรมการบริษัท 

2. คณุเปโดร เอสเตอบนั บอร์ดา  กรรมการบริษัท 

 3. คณุเทสส์ ดาวนีย์  กรรมการบริษัท 

4. คณุอเลฮานโดร เอลเรียส เอทกึกอริ โรดรีเกซ กรรมการบริษัท 

 5.  คณุอดศิร เสริมชยัวงศ์  กรรมการบริษัท 

6. คณุจมุพล สายมาลา  กรรมการบริษัท 

 7. คณุวิไลพร ลิ"วเกษมศานต์  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

8. คณุบญุศกัดิ! เจียมปรีชา  กรรมการอิสระ 
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รายชื อเจ้าหนา้ที บริหาร 
1.  คณุจมุพล สายมาลา  ประธานเจ้าหน้าที"บริหาร 

2. คณุโช ซู ฮนุ  ประธานเจ้าหน้าที"สายวางแผนและปฏิบตัิการ 

3. คณุวิน พรหมแพทย์  ประธานเจ้าหน้าที"การลงทนุ 

4. คณุตอ่ อินทวิวฒัน์  ประธานเจ้าหน้าที"สายงานพฒันาธุรกิจ 

รายชื อผูจ้ดัการกองทนุ 

1. คณุสทุธิพนัธ์ กรีมหา 

2. คณุวิน พรหมแพทย์ 

 

สิทธิ หน้าที  และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

สิทธิของบริษัทจดัการ 

1) สิทธิในการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนเพื"อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ หลักเกณฑ์การ
ลงทุน และข้อจํากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการที"ได้รับอนุมัติ ทั %งนี %รวมถึงข้อผูกพนัระหว่ างผู้ ถือหน่วย
ลงทนุของกองทนุกบับริษัทจดัการ และสญัญาตา่ง ๆ ได้ทําขึ %น 

2) สงวนสิทธิที"จะไม่อนญุาตให้มีการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที"การโอนหน่วยลงทนุนั %นเป็นการ
ขดัต่อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข่อบงัคบั คําสั"ง หนงัสือเวียนที"หน่วยงานที"มีอํานาจตามกฎหมายได้
ประกาศ กําหนด และ/หรือกรณีที"เป็นการขดัตอ่ข้อกําหนดที"ได้ระบไุว้ในโครงการนี % 

3) สิทธิในการลาออกจากการทําหน้าที" เ ป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมให้กับกองทุนรวม
รายละเอียดตามที"กําหนดในเรื"องเงื"อนไขในการเปลี"ยนบริษัทจดัการ และ/หรือเลิกโครงการ 

4) สิทธิในการดําเนินการจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนและ
คณะกรรมการลงทนุแล้ว ในกรณีตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี % 

-  สิทธิที"จะเลิกโครงการ/ยตุโิครงการและ/หรือกองทนุ เฉพาะในกรณีที"บริษัทจดัการบอก
กล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการกองทนุรวมให้แก่กองทนุตามกําหนด และเงื"อนไขที"ได้
ตกลงไว้จนครบถ้วน แต่กองทุนไม่สามารถจัดหาบริษัทจัดการอื"นใดมารับหน้าที"ได้ภายใน
กําหนดเวลา 
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-  สิทธิในการดําเนินการให้เป็นไปตามที" กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามที"
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื"นใดที"มี อํานาจตาม
กฎหมายประกาศ กําหนด อนมุตัิ เห็นชอบ ผอ่นผนั หรือสั"งการ 

-  สิทธิในการแก้ไข เพิ"มเติม เปลี"ยนแปลงโครงการ กรณีที"สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื"นใดที"มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
เปลี"ยนแปลง แก้ไข เพิ"มเติม ประกาศ กําหนด อนมุตัิ เห็นชอบ ผ่อนผนั และ/หรือสั"งการเป็นอย่าง
อื"น 

-  สิทธิที"จะดําเนินการขาย/จําหน่าย/จ่าย/โอน ทรัพย์สินบางส่วน หรือทั %งหมดของ
กองทุนตามที"เห็นสมควร ในกรณีที"กองทุนเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องและการเพิ"มทุนไม่ได้รับ
ความสนใจจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ จนทําให้ไมส่ามารถเพิ"มเงินทนุได้ตามจํานวนที"ต้องการ 

-  สิทธิในการจัดการกองทุน เพื"อให้บรรลุซึ"งวตัถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ"ง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทั %งนี % จะต้องไม่ขดัตอ่กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื"น
ใดที"เกี"ยวข้อง 

5) สิทธิในการสั"งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ แก้ไขคณุสมบตัขิอง
ผู้ดแูลผลประโยชน์และ/หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื"อให้เป็นไปตามที"กฎหมายประกาศกําหนด 

6) สิทธิในการรับคา่ธรรมเนียมในการจดัการกองทนุ และคา่ธรรมเนียม คา่ใช้จา่ย และหรือเงิน
ตอบแทนอื"นใด ตามที"กําหนดไว้ในโครงการ 

7) สิทธิอื"นใดตามพระราชบญัญตั ิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื"น ๆ ที"เกี"ยวข้อง 

 

หน้าที"และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

ในการจดัการกองทนุ บริษัทจดัการมีหน้าที" และความรับผิดชอบในการดําเนินการ และบริหาร
กองทนุให้เป็นไปตามที"กฎหมายหลกัทรัพย์ รวมถึงหน้าที"และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี % 

1) การบริหารกองทนุ 

1.1)  จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที"ระบุไว้ในโครงการที"ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้อผกูพนัระหว่างบริษัทจดัการและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนปฏิบตัิหน้าที"ตาม
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บทบัญญัติในมาตรา 125 และข้อกําหนดอื"น ๆ ที"เกี"ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 อยา่งเคร่งครัด 

1.2)  จัดให้มีข้อผูกพันระหว่าง ผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการสัญญาแต่งตั %งผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ และหนงัสือชี %ชวน โดยมีสาระสําคญัไม่ต่างจากร่างข้อผูกพนั ร่างสญัญา และร่างหนงัสือชี %
ชวน ที"ผา่นการพิจารณาจากสํานกังาน 

1.3) จดัส่ง แจกจ่าย และจดัให้มีหนงัสือชี %ชวนที"เป็นปัจจบุนัและรายละเอียดของโครงการตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี % 

(ก)  ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชน ให้บริษัทจัดการจัดส่ง
หนังสือชี %ชวนให้สํานักงานไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนการเริ"มจัดส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือชี %ชวนให้แก่
ประชาชน 

 (ข)  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดส่งและ
ดําเนินการให้ผู้จดัจําหนา่ย และผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) จดัส่งหนงัสือชี %ชวนส่วนสรุปข้อมลู
สําคญัพร้อมกบัใบจองซื %อหนว่ยลงทนุให้ผู้ ที"สนใจจะลงทนุ และจดัให้มีหนงัสือชี %ชวนส่วนข้อมลูโครงการไว้ 
ณ ที"ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที"ติดต่อของผู้ จัดจําหน่าย และผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี เพื"อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ ที"สนใจจะลงทนุได้ตลอดเวลาที"เสนอ
ขายหนว่ยลงทนุ 

(ค)  เมื"อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุสิ %นสดุลงแล้วบริษัทจดัการ จะจดัให้มีหนงัสือ 
ชี %ชวนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ที"ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ เพื"อให้ประชาชนสามารถตรวจดไูด้และ
จดัสําเนาให้เมื"อผู้ ถือหน่วยลงทนุ ร้องขอ ในกรณีที"หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ หากมีการแก้ไขเพิ"มเติมโครงการบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งการแก้ไขเพิ"มเติม
ดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 10 วนัทําการ นบัตั %งแต่วนัถัดจากวนัที"ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานให้แก้ไขเพิ"มเตมิโครงการ หรือวนัที"ได้มีมติให้แก้ไขเพิ"มเตมิโครงการ แล้วแตก่รณี ทั %งนี % จนกว่าจะ
เลิกกองทนุรวม 

(ง)  จดัให้มีใบจองซื %อหน่วยลงทนุซึ"งต้องมีคําเตือน ตามที"กําหนดไว้ในประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงประกาศอื"น ๆ ที"เกี"ยวข้อง 

1.4)  นําเงินของกองทนุไปลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอื"น รวมทั %งการหาผลประโยชน์ 
การซื %อ เชา่ จําหนา่ย โอนสิทธิการเชา่ ขาย สั"งโอน และเปลี"ยนแปลงเพิ"มเติมปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ หรือ 
ทรัพย์สินอื"นที"ลงทนุไว้ตามนโยบาย วตัถปุระสงค์ หลกัเกณฑ์ เงื"อนไข วิธีการที"กําหนดไว้ในโครงการ โดย
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จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ด้วย 

1.5) ดําเนินการเพิ"มหรือลดจํานวนเงินทนุของกองทุนตามวิธีการที"ระบไุว้ภายใต้ หวัข้อ  “การ
เพิ"มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม” และ “การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม” และ/หรือ
ดําเนินการตามที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

1.6)  จดัสรรผลกําไรของกองทุนเพื"อจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการที"กําหนดไว้ในโครงการ และเป็นไปตามที"สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

1.7)  จัดให้ มีการประเ มินค่าทรัพย์ สินตามข้อกําหนด และหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.8)  จัดให้ มีการประกัน วินาศภัยอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมตามที" สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

1.9)  จดัให้มีการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์ ตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.10) สง่มอบเอกสารหลกัฐานและข้อมลูตา่ง ๆ ที"เกี"ยวข้องและจําเป็นต้องใช้ในการประเมินคา่
หรือสอบทานการประเมินคา่ตามที"บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สินร้องขอ รวมถึงการอํานวยความสะดวกให้กบั
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินหรือบุคคลที"ได้รับมอบหมายจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ในการสํารวจ
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมเพื"อการประเมินค่า และ/หรือผู้ ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที"ได้รับ
มอบหมายจากผู้ดแูลผลประโยชน์ ในการเข้าตรวจสภาพอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมตามที"กําหนดไว้
ในสญัญาแตง่ตั %งผู้ดแูลผลประโยชน์ 

1.11) เปลี"ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ"มเติมโครงการหรือ วิธีจดัการกองทุน ตามข้อกําหนด เงื"อนไข
หลกัเกณฑ์ที"ระบไุว้ในโครงการ 

1.12) กระทํานิติกรรมสัญญาใด ๆ ในนามของกองทุน ซึ"งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้
ภายในขอบเขตของกฎหมาย 

1.13) ปฏิบตักิารอื"น ๆ เพื"อให้บรรลซุึ"งวตัถปุระสงค์ของกองทนุและรักษาไว้ซึ"งผลประโยชน์ของ
ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที" และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั %งนี % จะต้องไม่ขัดต่อ
กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื"นใดที"เกี"ยวข้อง 

1.14) ดําเนินการเลิกกองทนุ ตามที"กําหนดไว้ในโครงการ 
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2) การรับและจา่ยเงินของกองทนุ 

จัดให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอื"นใด ตามที"
กําหนดไว้ในโครงการ 

3) การแตง่ตั %งบคุคลที"เกี"ยวข้องเพื"อการจดัการกองทนุ 

3.1)  จดัให้มีคณะกรรมการลงทนุ (ถ้ามี) 

3.2)  แตง่ตั %งผู้จดัการกองทนุรวม ซึ"งมีคณุสมบตัิ ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เพื"อรับผิดชอบเกี"ยวกับการจัดการลงทุนของกองทุนรวม และบริษัทจัดการจะประกาศรายชื"อผู้ จัดการ
กองทุนรวมไว้ในที" เปิดเผย ณ ที"ทําการของบริษัทจัดการ ทั %งนี % โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.3)  แต่งตั %งผู้ บริหารสินทรัพย์สภาพคล่อง ทั %งนี % โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.4)  แต่งตั %งผู้ดแูลผลประโยชน์กองทุน ซึ"งมีคณุสมบตัิตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าด้วยคณุสมบตัิผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการ เปลี"ยนตวัผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั %งผู้ ดูแลผลประโยชน์อื"นแทนตามเงื"อนไขในการเปลี"ยนตัวผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ที"กําหนดไว้ในโครงการ ทั %งนี % โดยได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.5)  แต่งตั %งนายทะเบียนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปลี"ยนตัวนายทะเบียนหน่ วยลงทุนของ
กองทุน และแต่งตั %งนายทะเบียนหน่วยลงทุนอื"นที"มีคุณสมบัติตามที"สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนดแทนและแจ้งการแตง่ตั %งดงักลา่วให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

3.6)  แตง่ตั %งบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สิน ทั %งนี % บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สินดงักล่าวนั %น จะต้องอยู่
ในบญัชีรายชื"อที"ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.7)  แต่งตั %งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทั %งนี % ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดงักล่าวจะต้องมี
คณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามที"ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

3.8)  แตง่ตั %งที"ปรึกษา (ถ้ามี) ที"ทําหน้าที"เป็นที"ปรึกษาของบริษัทจดัการและ/หรือกองทนุ 

3.9) แต่งตั %งผู้ สอบบญัชีของกองทุน ทั %งนี % ผู้ สอบบญัชีดงักล่าวจะต้ องมีคุณสมบตัิ และไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื"องหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ
ผู้สอบบญัชี รวมถึงการเปลี"ยนตวัผู้สอบบญัชีของกองทนุ และแตง่ตั %งผู้สอบบญัชีอื"นที"มีคณุสมบตัิครบถ้วน
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ตามที" สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดแทน และแจ้งการแต่งตั %งดังกล่าวให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

3.10) แตง่ตั %งผู้ ชําระบญัชีกองทนุเพื"อทําหน้าที"รวบรวม แจกจา่ยทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
และหน้าที"อื"น ๆ ที"จําเป็นเพื"อให้การชําระบัญชีเสร็จสิ %นเมื"อยุติหรือเลิกกองทุนทั %งนี % โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.11) แต่งตั %งบุคคลอื"นใด เพื"อทําหน้าที"ต่าง ๆ ที"เกี"ยวกับกองทุน อาทิ เช่น ผู้ ควบคุมงาน
ก่อสร้าง ผู้ เชี"ยวชาญต่าง ๆ ผู้ จัดทําประมาณการ ผู้ ตรวจรับอาคาร ผู้ ดูแลรักษาความสะอาดสถานที" 
ผู้ รับเหมาก่อสร้างเป็นต้น 

4) การดําเนินการอื"น ๆ 

4.1)  ยื"นคําขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ"งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็น
กองทนุตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัตั %งแต่ วนัถัดจากวนัปิดการเสนอขาย
หนว่ยลงทนุ 

4.2)  ยื"นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื"อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวม 

4.3)  ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น กองทุนต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียคา่ธรรมเนียมตามอตัราที"สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที"
หลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรือถกูทําลาย 

4.4)  ดําเนินการแยกทรัพย์สินของกองทนุรวมไว้ตา่งหากจากทรัพย์สินของบริษัทจดัการและนํา
ทรัพย์สินของกองทนุรวมไปฝากไว้กับผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือ บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากดั 

4.5)  จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที"สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซึ"งทะเบียนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

4.6)  จดัทําบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุรวมไว้โดยถกูต้อง และจดัทํารายงานการลงทนุของ
กองทุนรวมให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที" สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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4.7)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้
เป็นไปตามประกาศ วา่ด้วยหลกัเกณฑ์เงื"อนไขและวิธีการจดัตั %งและจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือ
หลกัเกณฑ์และวิธีการที"สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

4.8)  แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ ในกรณีที"มีเหตุการณ์หรือการเปลี"ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ %น
ภายหลังจากวันที"คํานวณมูลค่าทรัพย์สินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนตามข้อ 4.7) อันมี
ผลกระทบตอ่ทรัพย์สินของกองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 

4.9)  จดัทํางบการเงินของกองทนุรวม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีสําหรับกิจการที"มีธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทนุ รวมทั %งจดัทํารายงานของกองทนุรวมทกุสิ %นปีการเงิน และส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ผู้
ถือหนว่ยลงทนุที"มีชื"ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือน
นบัแตว่นัสิ %นปีการเงิน 

4.10) จดัส่งสําเนารายงานการประเมินคา่ และรายงานการสอบทานการประเมินคา่พร้อมด้วย
สําเนาเอกสารหลกัฐานที"เกี"ยวข้องให้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยพลนั และให้สํานกังานภายใน 15 วนันบัแต่
วนัที"ได้รับรายงานการประเมินคา่  

4.11) จดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี %ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยพลนั เมื"อมีการซื %อ เช่า จําหน่าย หรือ
โอนสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

-  โฉนดที"ดนิหรือหนงัสือรับรองการทําประโยชน์ และสญัญาซื %อขายอสงัหาริมทรัพย์ 
กรณีซื %ออสงัหาริมทรัพย์ 

-  สญัญาซื %อขายอสงัหาริมทรัพย์ กรณีจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ 

-  สญัญาเชา่หรือสญัญาโอนสิทธิการเชา่ กรณีเชา่หรือโอนสิทธิการเชา่แล้วแตก่รณี 

ในกรณีที"เป็นการซื %อหรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการจะมีหนงัสือแจ้งการเข้าครอบครอง
อสงัหาริมทรัพย์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 5 วนัทําการ นบัตั %งแต่วนัที"เข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์
ดงักลา่ว 

4.12) จัดส่งสําเนาสัญญาแต่งตั %งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน สําเนาสัญญาแต่งตั %งผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) และสําเนาสญัญาแตง่ตั %งที"ปรึกษา (ถ้ามี) ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน + วนัทําการ
นบัแตว่นัทําสญัญาดงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีเสนอขายหน่วยลงทนุครั %งแรกของกองทนุซึ"งมีการแตง่ตั %งบริษัท
ประเมินค่าทรัพย์สินก่อน การแต่งตั %งผู้ ดูแลผลประโยชน์ให้บริษัทจัดการส่งสําเนาสัญญาแต่งตั %ง บริษัท
ประเมินคา่ทรัพย์สิน ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัแตง่ตั %งผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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4.13) รวบรวม ตดิตาม ดําเนินการ สั"งให้ผู้ มีหน้าที"ตา่ง ๆ ตามสญัญาแตง่ตั %ง อาทิ เช่น ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ที"ปรึกษา ผู้คุมงานก่อสร้าง เป็นต้น จัดเตรียม จัดส่ง จัดทํารายงานต่าง ๆ และ/หรือ
ดําเนินการตา่ง ๆ ตามที"ระบไุว้ในสญัญาแตง่ตั %ง และ/หรือ ตามที"คณะกรรมการลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ และ/หรือผู้ มีอํานาจตามกฎหมายร้องขอ 

4.14) จดัสง่หนงัสือสรุปข้อมลูที"เป็นสาระสําคญั เกี"ยวกบัการซื %อ เชา่ จําหน่าย หรือโอนสิทธิการ
เชา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั
นบัแต่วนัที"ซื %อ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่า รวมทั %งจดัให้มีข้อมูลที"เป็นสาระสําคญัดงักล่าวไว้ในที"
เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ และสํานักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 15 วันนับแต่วันที"ซื %อ เช่า 
จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่า โดยหนงัสือสรุปข้อมลูจะมีสาระสําคญัตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด 

 ในกรณีที"หน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แล้ว บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสือสรุปข้อมลูที"เป็นสาระสําคญัตามวรรคหนึ"งให้ตลาดหลกัทรัพย์
แทนการจดัส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายในวันทําการถัดจากวนัที"ซื %อ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิ การเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื"นตามที"ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ทั %งนี % บริษั ท
จดัการจะยงัคงจดัสง่หนงัสือสรุปข้อมลูดงักลา่วให้กบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.15) ดําเนินการขาย/จําหน่าย/จ่าย/โอน ทรัพย์สินบางส่วน หรือทั %งหมดของกองทุน ตามที"
เห็นสมควร 

4.16) ปฏิบตัหิน้าที"อื"น ๆ ตามกฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดให้เป็นหน้าที"ของบริษัทจดัการ 

 

เงื"อนไขการเปลี"ยนบริษัทจดัการ 

กองทุนรวมอาจเปลี"ยนบริษัทจัดการได้ เมื"อเกิดกรณีใดกรณีหนึ"งดังต่อไปนี % และเมื"อได้รับการ
อนมุตัเิห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

1) เมื"อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมมีมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ"งถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ"ง
หนึ"งของจํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั %งหมดให้เปลี"ยนบริษัทจดัการ และมีการแตง่ตั %งบริษัทจดัการ
รายใหมข่ึ %นในเวลาใด ๆ ระหวา่งอายขุองกองทนุรวมโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็น ลายลกัษณ์อกัษรให้บริษัท
จัดการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยที"หากสาเหตุ การเปลี"ยนบริษัทจัดการนั %น มิได้เกิดจาก
ความผิดหรือการประกอบหน้าที"บกพร่องอย่าง ร้ายแรงอันเกิดจากบริษัทจัดการโดยตรงแล้ว กองทุน
จะต้องจ่ายชดเชยค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั %งนี % หากเหตุดงักล่าวเกิดหลังที"บริษัท
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จดัการจะบริหารกองทนุมาครบระยะเวลา 6 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม กองทนุ
ไมต้่องจา่ยชดเชยคา่ธรรมเนียมการจดัการให้กบับริษัทจดัการ 

2) ในกรณีที"มีการเปลี"ยนแปลงแก้ไขนโยบายในการจดัการโครงการตามมติที"ประชมุผู้ ถือหน่วย
ลงทุน หรือมีการแก้ไขพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือกฎหมายอื"น ๆ ที"เกี"ยวข้องอนัจะมีผลให้บริษัทจดัการไม่
สามารถดําเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ คําสั"ง ระเบียบ และ ข้อบงัคบัดงักล่าว ทั %งนี % เนื"องจากการ
เปลี"ยนแปลงดงักล่าวมีผลให้เป็นการเพิ"มภาระหน้าที"แก่บริษัทจดัการ และบริษัทจดัการไม่ประสงค์จะรับ
หน้าที"ต่อไป บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที"ในการจดัการกองทุนต่อไป ทั %งนี % บริษัทจดัการ
จะต้องแจ้งตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์ที"จะรับหน้าที"ตอ่ไป โดยบริษัท
จดัการจะเป็นผู้ ดําเนินการหาบริษัทจดัการใหม่ที"มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายหลกัทรัพย์และได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้กับที"ประชุมผู้ ถือหน่วยลงมติ เพื"อคดัเลือกบริษัท
จดัการที"จะมาทําหน้าที"จดัการกองทนุตามที"ระบไุว้ในโครงการ แทนบริษัทจดัการเดิม ภายใน 120 วนันบั
จากวนัที"ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ 

3) ในกรณีที"มีการเปลี"ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจดัการ การดําเนินงานการบริหารจดัการ
กองทุน หรือมีการเปลี"ยนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีอื"นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่
ประสงค์ที"จะปฏิบตัิหน้าที"ต่อไป บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที"ในการจดัการกองทนุต่อไป 
ทั %งนี % บริษัทจดัการจะต้องแจ้งตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์ที"จะรับหน้าที"
ตอ่ไป (ลาออก) โดยบริษัทจดัการจะต้องเป็นผู้ ดําเนินการหาบริษัทจดัการใหม่ที"มีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้กับที"ประชุมผู้ ถือ
หน่วยลงมติเพื"อคดัเลือกบริษัทจดัการที"จะมาทําหน้าที"จดัการกองทุนตามที"ระบุไว้ในโครงการแทนบริษัท
จดัการเดิมภายใน 120 วนันบัจากวนัที"ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ 

4) ในกรณีที"บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการ
กองทนุรวม ซึ"งมีผลให้ไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าที"บริษัทจดัการได้ตอ่ไป 

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะยังคงได้ รับค่าธรรมเนียมการจดัการตามอัตราที"ระบุไว้ในโครงการ 
จนถึงวนัสดุท้ายของการปฏิบตัหิน้าที"บริษัทจดัการ 

ในการเปลี"ยนตวับริษัทจัดการ หากเป็นกรณีที"กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดงักล่าวก่อน โดยบริษัทจดัการจะปฏิบตัิ
หน้าที"ตอ่ไปจนกว่าจะมีการแตง่ตั %งบริษัทจดัการรายใหม่ อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีที"บริษัทจดัการได้ทําการ
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บอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการตามข้อ 2) หรือ ข้อ 3) ข้างต้นนี %จนครบถ้วน แตก่องทุน 
และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทนุไม่สามารถจดัหาบริษัทจดัการกองทุนรวมอื"นใด
มารับหน้าที"ได้ภายใน 120 วนันบัแตว่นัที"บริษัทจดัการได้ทําการบอกกล่าว บริษัทจัดการสงวนสิทธิที"จะเลิก
โครงการ โดยถือ วา่การดําเนินการดงักลา่วได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว 

 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ธนาคาร ซิตี %แบงก์ เอ็นเอ จํากดั 

เลขที" 339 ถนนสขุมุวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10500 

โทร. 02-788-2000 

 

สิทธิ หน้าที  และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที" และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี %  

1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที"เป็นผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที"กําหนดไว้ในสัญญา
แตง่ตั %งผู้ดแูลผลประโยชน์ที"ทําขึ %นกบับริษัทจดัการ 

2) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที"ตามบทบญัญัติในมาตรา 125 และข้อกําหนดอื"น ๆ ที"เกี"ยวข้อง
แห่ง พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อกําหนดของโครงการจดัการกองทุน
รวมที"ได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผูกพนัที"ทําไว้กับผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ ปฏิบตัิ
ตามให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที 

ในกรณีที"บริษัทจดัการกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุรวม หรือไม่ปฏิบตัิตามหน้าที"
ตามมาตรา 125 และข้อกําหนดอื"น ๆ ที"เกี"ยวข้องแห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ผู้ดแูลผลประโยชน์จะทํารายงานเกี"ยวกับเรื"องดงักล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 5 วนั นบัตั %งแตว่นัที"ผู้ดแูลผลประโยชน์รู้หรือมีเหตอุนัควรที"จะรู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

3) ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดี ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที"ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ ทั %งนี % เพื"อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทั %งปวง หรือเมื"อได้รับคําสั"ง
จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4) ดําเนินการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาดงัตอ่ไปนี % 
(ก)  ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที"ได้รับแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์จากบริษัทจดัการ 
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(ข)  ทุกหนึ"งปี นับแต่วนัที"ผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจตราครั %งก่อนแล้วเสร็จ ทั %งนี % ค่าใช้จ่ายที"เกิด
จากการตรวจสอบทรัพย์สินจะถือเป็นคา่ใช้จา่ยของกองทนุ 

5) บนัทึกสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที"ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถกูต้อง และครบถ้วนตามความ
เป็นจริงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที"เริ"มดําเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์นั %น 

6) แจ้งให้บริ ษัทจัดการทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที" ผู้ ดูแลผลประโยชน์พบว่า
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมชํารุดบกพร่องอยา่งเป็นนยัสําคญั 

7) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื"อผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามี
เหตกุารณ์หรือการเปลี"ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ %น อนัมีผลกระทบต่อมูลคา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอย่างมี
นยัสําคญั 

8) ตรวจสอบการซื %อ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนให้เป็นไปตาม
โครงการและหลกัเกณฑ์ที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

9) จดัทําบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุที"รับฝากไว้ รวมทั %งจดัทําบญัชีแสดง
การรับจา่ยทรัพย์สินของกองทนุ 

10) รับรองว่าการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุที"บริษัทจดัการได้
คํานวณไว้แล้วตามที"กําหนดไว้ในหวัข้อ “วิธีคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และประกาศมลูคา่ทรัพย์สิน
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ” ของโครงการจดัการกองทนุ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์สามารถใช้ข้อมลู
ที"ได้รับจากบริษัทจดัการ ซึ"งอาจเป็นข้อมลูจากรายงานที"บริษัทจดัการจดัทําและได้รับรองรายงานดงักล่าวเอง 
หรือที"บริษัทจดัการได้รับจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที"บริษัทจดัการว่าจ้าง และผ์บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้
ลงนามรับรองความถกูต้องของรายงานดงักลา่ว มาใช้ประกอบการคํานวณมลูคา่ ทรัพย์สินสทุธิได้ 

11) ให้ความเห็นเกี"ยวกบัการดําเนินงานของกองทนุในรายงานของกองทนุ 

12) มีสิทธิ หน้าที" และความรับผิดชอบอื"นตามที"กําหนดในสญัญาแตง่ตั %งผู้ดแูลผลประโยชน์ 

13)  ปฏิบตัหิน้าที"อื"นตามที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดให้เป็นหน้าที"ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

 

เงื"อนไขการเปลี"ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ 

บริษัทจัดการจะเปลี"ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์เมื"อปรากฏเหตขุ้อใดข้อหนึ"งหรือหลายข้อ ดงัต่อไปนี % 
ทั %งนี %โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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1) เมื"อบริษัทจัดการหรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ"ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา
แตง่ตั %งผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ"งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อย
กวา่ 90 วนั 

2) ในกรณีที"บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตัิตามหน้าที"และความรับผิดชอบที"ได้ตก
ลงไว้ ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแตง่ตั %งผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ"งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

3) ในกรณีที"มีการเปลี"ยนแปลงเงื"อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลี"ยนแปลง
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายหรือกรณีอื"นใด อนัจะมีผลเป็นการเพิ"มภาระหน้าที"แก่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ และผู้ ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที"ดังกล่าว ผู้ ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิก
สญัญาจดัตั %งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกัษรเป็น
เวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

4) ในกรณีที"ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมตโิดยเสียงข้างมากซึ"งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ"งหนึ"ง
ของจํานวนหนว่ยลงทนุที"ขายได้แล้วทั %งหมดของกองทนุเรียกร้องให้มีการเปลี"ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  

5) ในกรณีที"ผู้ ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที"เกี"ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื"นที"
เกี"ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที"ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสัญญาจดัตั %งผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ ทั %งนี % 
การบอกเลิกสญัญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 15 วัน ความในข้อนี %ไม่ให้
บงัคบัใช้กับการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย หรือคําสั"งศาล เจ้าพนกังานบงัคบัคดี หรือโดยคําสั"งที"ชอบด้วย
กฎหมาย แม้วา่กองทนุอาจได้รับความเสียหายจากการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วก็ตาม 

6) ในกรณีที"ผู้ดแูลผลประโยชน์มีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยคุณสมบตัิของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์แก้ไขคณุสมบตัิให้ถกูต้องภายในสิบห้าวนั นบัแต่วนัที"บริษัทจดัการทราบเหตดุงักล่าว และแจ้ง
การแก้ไขดงักลา่วให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัที"แก้ไขเสร็จสิ %น 

 ในกรณีที"ผู้ ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขคุณสมบตัิให้ถูกต้องภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ"ง 
บริษัทจดัการจะขออนญุาตเปลี"ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวนั
นบัแต่วันที"ครบกําหนดเวลาดงักล่าว และเมื"อได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจดัการจะแต่งตั %งผู้ดแูลผลประโยชน์
รายใหมแ่ทนโดยพลนั  
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7) เมื"อผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้ ล้มละลายตามคําสั"งศาล 

8) ในกรณีที" มี เหตุให้ต้องเปลี"ยนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และต้องแต่งตั %งผู้ ดูแล
ผลประโยชน์อื"นแทน ให้กระทําได้ตอ่เมื"อบริษัทจดัการได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 

 

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม 

ธนาคารซิตี %แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

เลขที" 339 ถนนสขุมุวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์ 02-788-2000 

 

หรือในกรณีที"มีการเปลี"ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ บริษัทจดัการจะจดัเก็บทรัพย์สินและ
เอกสารสําคญัของกองทนุไว้ที"สํานกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมรายใหม ่  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีทรัพย์สินที"ลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะทําการเก็บรักษา
เอกสารสิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทุนลงทุน ได้แก่ โฉนดที"ดิน หรือหนงัสือรับรองการทําประโยชน์ และ
สญัญาซื %อขายอสงัหาริมทรัพย์ สญัญาเช่า หรือสญัญาโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หนงัสือกรมธรรม์
ประกนัภยัไว้ที"สํานักงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินที"โดยสภาพไม่
สามารถเก็บรักษาไว้ที"ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

 

ผู้สอบบัญชี 

นายสง่า โชคนิตสิวสัดิ! 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที" 11251  

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ เอบีเอเอส จํากดั 

เลขที" 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี %ทาวเวอร์ ชั %น 15 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ  
โทรศพัท์ 0-2344-1000 และ 0-2824-5000  

โทรสาร 0-2286-5050 
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นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 

เลขที" 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั %น 16 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี  
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทร. 02-686-9500 

 

ประวัตกิารถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ 

เมื"อวนัที" 19 กมุภาพนัธ์ 2556 สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้มี
หนงัสือ ที" กลต.ฝค.298/2556 เรื"อง การเปรียบเทียบกรณีปฏิบตัิไม่ชอบด้วยกฎหมาย แจ้งว่าบริษัทจดัการ 
มีการดําเนินการที"เข้าข่ายเป็นการปฎิบตัิไม่ชอบด้วยมาตรา 117 และมาตรา 125 (1) แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยสรุปดงันี %  

1. ระหว่างวันที" 27 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวนัที" 17 กรกฎาคม 2555 บริษัทจัดการ มิได้ปฏิบตัิให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื"อนไข และวิธีการที"คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด กล่าวคือ มิได้
จดัให้มีระบบงานการจัดการลงทุนที"มีการกํากับดแูลการปฏิบตัิงานที"เหมาะสม เพื"อให้การจัดการลงทุน
เป็นไปด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยมิได้
ตรวจสอบและสอบทานอสงัหาริมทรัพย์ก่อนการลงทนุ (Due Diligence)  

2. ระหวา่งวนัที" 17 พฤษภาคม 2555 ถึงวนัที" 27 กมุภาพนัธ์ 2556 บริษัทจดัการในฐานะบริษัทที"
รับจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ! เมอร์เคียว สมยุ (กองทนุรวมเมอร์เคียว) มิได้จดัการ
กองทนุให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื"อนไข และวิธีการที"คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด และ
มิได้จดัการกองทุนรวมให้เป็นไปตามโครงการที"ได้รับอนุมตัิจากสํานกังาน กล่าวคือ มิได้ควบคมุดแูลให้ผู้
คํ %าประกนัรายได้ปฏิบตัติามสญัญาคํ %าประกนัรายได้ตามเงื"อนไขของโครงการ  

3. ระหว่างวันที" 27 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที" 25 ธันวาคม 2555 บริษัทจัดการ มิได้ปฏิบตัิให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื"อนไข และวิธีการที"คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด กล่าวคือ (1) 

มิได้ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (2) มิได้ตรวจตราสภาพ
อสังหาริมทรัพย์ที"กองทุนรวมลงทุนทุก ๆ หนึ"งปี โดยจัดทําทะเบียนรายการทรัพย์สินที"กองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์เข้าไปลงทุนให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง (3) มิได้จัดทําสญัญาคํ %าประกัน
รายได้และมิได้ติดตามควบคุมดูแลให้ผู้ คํ %าประกันรายได้ปฏิบตัิตามสัญญาคํ %าประกันรายได้ (4) มิได้
เปิดเผยข้อมลูในโครงการจดัการกองทนุและหนงัสือชี %ชวนให้ถกูต้อง  
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โดยบริษัทจดัการได้ยินยอมรับการเปรียบเทียบตามที"คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาตามการ
ประชมุเปรียบเทียบครั %งที" 1/2556 วนัที"ประชุมเปรียบเทียบ 27 กุมภาพนัธ์ 2556 คําสั"งเปรียบเทียบที" 
12/2556 
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การกาํกับดูแลกิจการ 

 

บริษัทจดัการปฏิบตัติามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสั"ง หรือหนงัสือเวียนตามที"
ได้แก้ไขหรือออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ อย่าง
เคร่งครัด และมีการจัดตั %งคณะกรรมการการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื"อพิจารณาในรายละเอียดที"
เกี"ยวข้องกบัการลงทนุ และมีผู้ดแูลผลประโยชน์คอยสอบทานการทํางานของบริษัทจดัการอีกด้วย 

โดยทางบริษัทจดัการ ได้กําหนดให้มีนโยบายการกํากบัดแูลทางด้านตา่ง ๆ เช่น การจดัทํารายงาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจจัดการลงทุน จรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจจดัการลงทนุ เป็นต้น 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

บริษัทจดัการปฏิบตัติามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสั"ง หรือหนงัสือเวียนตามที"
ได้แก้ไขหรือออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ อย่าง
เคร่งครัด 

 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี#ยง 

 

บริษัทจดัการปฏิบตัติามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสั"ง หรือหนงัสือเวียนตามที"
ได้แก้ไขหรือออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ อย่ าง
เคร่งครัด นอกเหนือจากคณะกรรมการการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการได้กําหนดให้มีฝ่ายกํากบั
ดแูลและฝ่ายบริหารความเสี"ยง ที"สายการรายงานและกํากบัดแูลที"แยกออกจากคณะกรรมการการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ แตข่ึ %นตรงตอ่คณะกรรมการบริษัท และของกลุม่บริษัท ซีไอเอ็มบี 
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การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 

รายการระหว่างกัน 

 

รายชื อบคุคลที เกี ยวข้องที มีการทําธุรกรรมกบักองทนุรวม 

ไมมี่บคุคลที"เกี"ยวข้องที"มีการทําธุรกรรมกบักองทนุรวม 

หมายเหตุ : ผู้ ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที"เกี"ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที" บริษัทจัดการ
โดยตรง หรือที" website ของบริษัทจดัการ (www.cimb-principal.com) และสํานกังาน ก.ล.ต.(www.sec.or.th) 

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื องจากการที กองทนุใช้บริการบคุคลอื น (Soft Commission) 

ไมมี่การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบคุคลอื"น 

ค่านายหนา้ทั"งหมดจากการที บริษัทสั งซื"อขายหลกัทรัพย์ฯ 

ไมมี่การรับคา่นายหน้าจากการที"บริษัทสั"งซื %อขายหลกัทรัพย์ฯ 

 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ในรอบปีปฏิทิน ได้จาก web site ของบริษัทจัดการ (www.cimb-

principal.com) 
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ส่วนที# 3 

 

ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินการ 
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ข้อมูลทางการเงนิที#สาํคัญ 

 

สรุปมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ และมูลค่าหน่วยลงทนุกองทนุรวม ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2560 
 

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิ 578,994,805.28 บาท 

จํานวนหน่วย 60,300,000 หนว่ย 

มลูคา่ตอ่หน่วยลงทนุ 9.6019 บาท 

 

ข้อมูลเกี ยวกบัการกู้ยืมเงินของกองทนุรวม ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2560 
 

 

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*1 
 

% NAV 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ       

 
เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

   

 
       ที"ดิน คลงัสนิค้า และอื"นๆ 555,000,000.00 

 
95.86 

 
เงินฝากธนาคาร 28,186,555.42            

 
4.87  

อื#น ๆ 

 
สนิทรัพย์อื"น 

 
          13,682,981.82  

 
2.36  

 
หนี %สนิอื"น 

 
(17,874,731.96) 

 
(3.09) 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ            578,994,805.28    100.00 

หมายเหต ุ: *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที"รวมดอกเบี %ยค้างรับแล้ว 
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทนุในตราสารแห่งหนี" เงินฝากหรือตราสารกึ งหนี"กึ งทนุ ของกองทนุรวม 

กลุ่มของตราสาร 

มูลค่าตาม 

ราคาตลาด 

(บาท)* 

 

% 

NAV 

 

 (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 

        - ตราสารภาครัฐไทย - ไมมี่ - - ไมมี่ - 
      - ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - ไมมี่ - - ไมมี่ - 
 (ข) ตราสารที"ธนาคารที"มีกฎหมายเฉพาะจดัตั %งขึ %น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ   

        เป็นผู้ออก ผู้สั"งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือ ผู้ คํ %าประกนั 28,186,555.42 4.87 

 (ค) ตราสารที"มีอนัดบัความนา่เชื"อถืออยูใ่นอนัดบัที"สามารถลงทนุได้ (investment grade) - ไมมี่ - - ไมมี่ - 
 (ง) ตราสารที"มีอนัดบัความนา่เชื"อถืออยูใ่นอนัดบัตํ"ากวา่อนัดบัที"สามารถลงทนุได้       

(investment grade) หรือตราสารที"ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เชื"อถือ 555,000,000.00 95.86 

หมายเหต ุ:* มลูคา่ตามราคาตลาดที"รวมดอกเบี %ยค้างรับแล้ว 

 

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื อถือของตราสารทกุตวัใน Port 

  ประเภท ผู้ออก 

ผู้ คํ %า/ 
ผู้ รับรอง/ 
ผู้สลกั
หลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

นา่เชื"อถือ 

 จํานวนเงิน
ต้น/ 

มลูคา่หน้าตั,ว  

มลูคา่ตาม 

ราคาตลาด 
*1

 

1 เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

หจก. มนตรีการช่าง 

บจก. มนตรีสตดิูโอ - - N/A 586,000,000.00 555,000,000.00   

2 เงินฝากธนาคาร 

ธนาคารซิตี %แบงก์ 
เอ็น.เอ. - - N/A 28,181,990.24   28,186,555.42 

 

หมายเหต ุ: *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที"รวมดอกเบี %ยค้างรับแล้ว 
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ค่าใช้จ่ายที บริษัทจดัการเรียกเก็บจากกองทนุรวม 

สําหรับระยะเวลาตั"งแต่วนัที  1 มกราคม 2560 ถึงวนัที  31 ธนัวาคม 2560 

ค่าใช้จ่ายที#เรียกเก็บจากกองทุน * จาํนวนเงนิ ร้อยละของ 

(Fund's Direct  Expenses) หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

  คา่ธรรมเนียมจดัการกองทนุ  3,671.41 0.630 

  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  735.89 0.126 

  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 611.90 0.105 

  คา่ธรรมเนียมที"ปรึกษา                      - - 

  คา่ที"ปรึกษาทางกฏหมาย 3.44 0.001 

  คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขาย     

   -  ในชว่งเสนอขายหนว่ยลงทนุครั %งแรก     

   -  ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครั %งแรก                    8.85 0.002 

  ภาษีโรงเรือน 1,482.32 0.254 

  คา่สอบบญัชี 555.20 0.095 

   คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ - รายปี 105.59 0.018 

   คา่ประเมินทรัพย์ 107.00 0.018 

   คา่เบี %ยประกนัภยั 417.04 0.072 

   คา่วารสารสิ"งพิมพ์ 11.40 0.002 

   คา่ใช้จา่ยอื"นๆ 56.59 0.010 

   รวมค่าใช้จ่ายทั "งหมด ** 7,766.63 1.333 

หมายเหต ุ * คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ จะบวกด้วยภาษีมลูคา่เพิ"ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื"นใดในทํานอง
เดียวกนั (ถ้ามี) 

                ** ไมร่วมคา่นายหน้าซื %อขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที"เกิดขึ %นจากการซื %อขายหลกัทรัพย์ 
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เอกสารแนบ 1 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงินที!ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 
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เอกสารแนบ 2 
 

ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี!ยวกับการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
ในรอบระยะเวลาหนึ!งปีที!ผ่านมา 

 




