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สาส์นจากบริษัทจัดการ 

 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

 
เรียน  ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากัด ขอน าส่งรายงานประจ าปี 2559 ของ
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 

โดยผลประกอบการของกองทนุรวมในปีท่ีผ่านมา กองทนุรวมมีผลประกอบการขาดทนุ โดยมลูคา่
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 583.866 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า
สินทรัพย์สทุธิตอ่หน่วยเท่ากบั 9.6826 บาท ลดลงจาก 599.687 ล้านบาท หรือคิดเป็นมลูคา่สินทรัพย์สทุธิ
ตอ่หนว่ยเทา่กบั 9.9450 บาท ในปี 2558  

โดยในรอบการด าเนินงานระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กองทนุรวมมี
รายได้จากค่าเช่า จ านวน 32 ล้านบาท และมีรายได้จากดอกเบีย้และอ่ืนๆ รวมทัง้สิน้ 33.315 ล้านบาท 
โดยมีคา่ใช้จ่ายรวมทัง้สิน้ 7.524 ล้านบาท ท าให้กองทนุรวมมีรายได้จากการลงทนุสทุธิ 25.790 ล้านบาท 
อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมมีรายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุนจ านวน 15.080 ล้านบาท 
กองทนุรวมได้มีการจ่ายเงินปันผล จ านวน 11.457 ล้านบาท และจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินโดยการลด
ทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม อนัเน่ืองมาจากมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ท่ี
กองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ลดลงจากการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินคา่ทรัพย์สิน จ านวน 15.075 
ล้านบาท ดงันัน้ สินทรัพย์สทุธิของกองทนุรวม ณ วนัท่ี 31 ธนวาคม 2559 จึงเท่ากบั 583.866 ล้านบาท 
ลดลงจาก 599.687 ล้านบาท อนัเน่ืองมากจากการลดลงของราคาประเมินทรัพย์สิน  

ในส่วนของภาพรวมเชิงเศรษฐกิจ จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 4 ทัง้ปี 2559 และ 
แนวโน้มปี 2560 จดัท าโดยส านกัยทุธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ หรือ สศช ได้สรุปเศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2559 ว่าขยายตวั
ร้อยละ 3.0 ตอ่เน่ืองจากการขยายตวัร้อยละ 3.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ในด้านการใช้จ่ายมีปัจจยัสนบัสนุน
จากการขยายตวัเร่งขึน้ของการสง่ออกสินค้า การใช้จา่ยของรัฐบาลและการลงทนุรวม ในขณะท่ีการใช้จ่าย
ภาคครัวเรือนขยายตวัตอ่เน่ืองและการส่งออกบริการชะลอตวั ในด้านการผลิต การผลิตสาขาเกษตร สาขา
อตุสาหกรรม และสาขาการค้าสง่ค้าปลีกขยายตวัเร่งขึน้ ในขณะท่ีสาขาโรงแรมและภตัตาคารชะลอตวั  
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โดยเม่ือพิจารณารวมทัง้ปี 2559 เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 3.2 ปรับตวัดีขึน้เม่ือเทียบกบัการ
ขยายตวัร้อยละ 2.9 ในปี 2558 โดยการบริโภคภาคครัวเรือน การลงทุนภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตวัร้อยละ 3.1, 9.9 และ 0.4 ตามล าดบั มูลคา่การส่งออกสินค้าทรงตวั อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียร้อย
ละ 0.2 และบญัชีเดนิสะพดัเกินดลุร้อยละ 11.4 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาต ิ(GDP) 

ในปี 2559 อัตราดอกเบีย้เงินฝากเฉล่ียของธนาคารพาณิชย์ไทยและสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ
ปรับตวัลดลงในช่วงร้อยละ 0.02 – 0.55 ในขณะท่ีอตัราดอกเบีย้เงินกู้ เฉล่ียปรับตวัลดลงในช่วงร้อยละ 
0.10 – 0.25 มีผลท าให้อตัราดอกเบีย้เงินฝากท่ีแท้จริงและอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ท่ีแท้จริงปรับตวัลดลงร้อยละ 
2.00 และ 2.23 อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปอยู่ท่ีเฉล่ียร้อยละ 0.2 เทียบกบัการติดลบร้อยละ 0.9 ในปี 2558 อตัรา
เงินเฟ้อพืน้ฐานอยูท่ี่เฉล่ียร้อยละ 0.7 ชะลอตวัลงจากร้อยละ 1.1 ในปี 2558  

ในช่วงเดียวกนั เงินบาทเคล่ือนไหวในกรอบ 34.56 – 36.32 บาทตอ่ดอลลาร์ สรอ. ท าให้คา่เงิน
บาทเฉล่ียทัง้ปี 2559 อยูท่ี่ 35.29 บาท ตอ่ดอลลาร์ สรอ. ออ่นคา่ลงจากคา่เฉล่ียในปี 2558 ร้อยละ 2.9 

ส่วนภาคอุตสาหกรรมทัง้ปี 2559 การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 1.4 ดัชนีผลผลิต
อตุสาหกรรมเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.4 และอตัราการใช้ก าลงัผลิตอยูท่ี่ร้อยละ 65.64  

ในสาขาการค้าสง่ค้าปลีกขยายตวัร้อยละ 5.0 และ ในส่วนของการจ้างงาน มีผู้ว่างงานจ านวน 3.8 
แสนคน หรือคดิเป็นอตัราการวา่งงานร้อยละ 1.0  

ส าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2560 คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 3.0 – 4.0 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุ
จาก (1) การขยายตวัของการสง่ออกซึง่จะสนบัสนนุให้การผลิตภาคอตุสาหกรรมและการลงทนุภาคเอกชน
ปรับตวัดีขึน้ (2) การฟื้นตวัและขยายตวัเร่งขึน้ของการผลิตภาคเกษตรและฐานรายได้เกษตรกรซึ่งเป็น
ปัจจยัสนบัสนนุการขยายตวัของการใช้จา่ยภาคครัวเรือน (3) การลงทนุภาครัฐยงัอยู่ในเกณฑ์สงูและเร่งขึน้ 
(4) การจดัท างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม วงเงิน 190,000 ล้านบาท และ (5) แรงขบัเคล่ือนจากภาคการ
ทอ่งเท่ียว ทัง้นี ้คาดวา่มลูคา่การส่งออกสินค้าจะขยายตวัร้อยละ 2.9 การบริโภคภาคเอกชนและการลงทนุ
รวมขยายตวัร้อยละ 2.8 และร้อยละ 5.3 ตามล าดบั อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปอยู่ในช่วงร้อยละ 1.2 – 2.2 และ
บญัชีเดนิสะพดัเกินดลุร้อยละ 9.4 ของ GDP อย่างไรก็ตาม การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจไทยยงัคงมีความเส่ียง
จากความผนัผวนในการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกและการเคล่ือนย้ายเงินทุนท่ีอาจเกิดขึน้จากทิศทางการ
ด าเนินนโยบายของสหรัฐฯ เง่ือนไขทางการเมืองในยุโรป การเจรจาระหว่างสหราชอาณาจกัรกับสหภาพ
ยุโรป รวมทัง้ปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจีน ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหากรีซ และความ
ออ่นแอของภาคการเงินในประเทศยโุรป 
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สดุท้ายนี ้บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากัด ขอขอบพระคณุผู้ ถือหน่วย
ลงทุนทุกท่านท่ีได้มอบความไว้วางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทุนในกองทุนรวมของท่าน โดยบริษัทจะ
บริหารจดัการกองทุนรวมโดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญัภายใต้หลกัธรร
มาภิบาล เพ่ือสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุตลอดไป 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั 
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เอกสารแนบ 1   รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต งบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 

เอกสารแนบ 2   ความเห็นของผู้ดแูลผลประโยชน์เก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทนุรวมในรอบระยะเวลา

หนึง่ปีท่ีผา่นมา 
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ข้อมูลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ 

 

ช่ือกองทนุ (ไทย) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ  

ช่ือกองทนุ (องักฤษ) 101 MONTRI STORAGE PROPERTY FUND 

ช่ือยอ่ MONTRI 

ประเภทโครงการ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  ประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยบริษัท
จดัการจะย่ืนค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือให้รับหน่วย
ลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

ประเภทการลงทนุ อสงัหาริมทรัพย์ 

อายโุครงการ ไมก่ าหนดอายโุครงการ 

วนัท่ีเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน วนัท่ี 14 สิงหาคม 2552  

จ านวนเงินทนุ 603,000,000 บาท  

จ านวนเงินทนุ 587,925,000 บาท (ภายหลงัการลดทนุ ครัง้ท่ี 1) 

จ านวนหน่วยลงทนุ 60,300,000 หนว่ย 

บริษัทจดัการกองทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั 

นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็นเอ จ ากดั สาขากรุงเทพ 
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วัตถุประสงค์การลงทุน  

 เพ่ือระดมเงินจากนกัลงทนุทัว่ไป โดยน าเงินท่ีได้ไปซือ้อสงัหาริมทรัพย์ และจดัหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนท าการปรับปรุง เปล่ียนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจ าหน่าย
ทรัพย์สินต่างๆ ท่ีกองทุนได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า  ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย หรือ
ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของทรัพย์สิน เพ่ือมุ่งก่อให้เกิดรายได้ และการเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนแก่
กองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนและ/หรือหลกัทรัพย์อ่ืนและ/หรือการหาดอก
ผลอ่ืนโดยวิธีอ่ืนใด ตามกฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องก าหนด 
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นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาประโยชน์ 

 

ลักษณะทรัพย์สินและรายละเอียดท่ีตั้ง 

ตัง้อยู่ ณ เลขท่ี 4976 และ 4984 - 86 ถนนโพธ์ิแก้ว (ซอยลาดพร้าว 101) แขวงคลองจัน่ เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร ด าเนินธุรกิจรับฝากสินค้า ท่ีตัง้ของอาคารรับฝากสินค้า ตัง้อยู่ซอยโพธ์ิแก้ว (ถนน
สาธารณะ) แยกจากถนนโพธ์ิแก้วมาประมาณ 200 เมตร เป็นถนนขนาดกว้าง 2 ช่องทางจราจร ส าหรับ
ถนนโพธ์ิแก้วเป็นถนนขนาด 4 ช่องทางจราจร การเดินทางเข้าออกอาคารรับฝากสินค้า รถขนส่งสินค้า
ขนาดใหญ่สามารถเข้าได้ออกสะดวก ปัจจุบนัมีอาคารรับฝากสินค้า 11 อาคาร และอาคารอ่ืน ๆ ท่ีเป็น
ส่วนประกอบของโครงการ ได้แก่ อาคารท่ีพักคนงาน 1 อาคาร โดยมีพืน้ท่ีรวมประมาณ 44,501 ตาราง
เมตร อาคารทัง้หมดของโครงการตัง้อยู่บนพืน้ท่ีในโครงการซึ่งมีอยู่ประมาณ 39 ไร่ โดยพืน้ท่ีรอบข้างเป็น
ชุมชนท่ีเจริญแล้วมีโครงการบ้านจัดสรรหลายโครงการ ใกล้ย่านธุรกิจการค้าพาณิชยกรรมของ
กรุงเทพมหานคร คือ ย่านลาดพร้าว ย่านรามค าแหง และย่านรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของห้างสรรพสินค้า 
ร้านอาหาร ธนาคาร ป๊ัมน า้มนั สถานศกึษา อาคารพาณิชย์ อาคารชดุพกัอาศยั โรงพยาบาล เป็นต้น ท่ีดิ น
โดยรอบบริเวณท่ีตัง้โครงการ เหมาะส าหรับการพฒันาโครงการ โดยเฉพาะท่ีอยู่อาศยั และด้านพาณิชย 
กรรมเป็นหลกั นบัวา่เป็นท าเลท่ีมีศกัยภาพด้านการเพิ่มมลูคา่ของราคาท่ีดิน  

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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ท่ีดินจ านวน 79 แปลง ตัง้อยู่ท่ี เลขท่ี 4976,4984 - 86 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร ระวางท่ีดินเลขท่ี 5136 IV 7626-15 และ 5136 I 7626-15 จ านวนเนือ้ท่ีโดยรวมประมาณ 
39 (สามสิบเก้า) ไร่ 1 (หนึง่) งาน 47 (ส่ีสิบเจ็ด) ตารางวา ซึง่ท่ีดนิมีรายละเอียดดงันี ้

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 
25 75613 3001 - 2 05 
26 75614 3002 - 2 05 
27 75615 3003 - 2 04 



รายงานประจ าปี 2559 

 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสทิธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ                                                                       หน้า 10 

 

ล าดับที่ โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ 
เนือ้ที่ 

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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ล าดับที่ โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ 
เนือ้ที่ 

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 วันท่ี 31 ธันวาคม 2559) 

ประเภททรัพย์สิน ท่ีดนิพร้อมสิ่งปลกูสร้าง 
ท่ีตัง้ทรัพย์สิน เลขท่ี 4976 และ 4984 - 86 ซอยโพธ์ิแก้ว 3 ถนนโพธ์ิแก้ว  

(ซอยลาดพร้าว 101) แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
ช่ือบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สิน บริษัท เอส.แอล. สแตนดาร์ด แอพไพรซลั จ ากดั 
มลูคา่ทรัพย์สินจากการประเมิน 561,000,000 บาท 
วนัท่ีประเมิน/สอบทานมลูคา่ 8 ธนัวาคม 2559 
ระยะเวลาการประเมินมลูคา่ 8 ธนัวาคม 2559 – 7 ธนัวาคม 2560 
วิธีการประเมินมลูคา่ วิธีประเมินมูลค่าโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash 

Flow) (วิธีคดิจากรายได้ (Income Approach)) 
ซึง่ได้มาจากผลรวมของมลูคา่ปัจจบุนัของรายได้สทุธิโดยพิจารณา 
จากข้อก าหนดและเง่ือนไขในสัญญาเช่าทรัพย์สินระหว่างกองทุน
รวมกับคู่สัญญามาก าหนดเป็นสมมติฐานในการประเมินค่า ใน
ระยะเวลาประมาณการ 10 ปี และมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน ณ 
ปลายปีท่ี 10 

 

รายละเอียดเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการ
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2559 ถงึ 31 ธันวาคม 2559 

ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา กองทนุรวมไมมี่การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเตมิ 
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รายละเอียดเก่ียวกับการจ าหน่ายหรือการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการส าหรับ
รอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2559 ถงึ 31 ธันวาคม 2559 

ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา ไมมี่การจ าหนา่ยหรือการโอนสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

กองทนุรวมจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ โดยการน าท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์และงานระบบออก
ให้เช่าแก่ผู้ประกอบการ โดยสญัญาเช่ามีก าหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี โดยผู้ เช่ามีสิทธิขอตอ่สญัญาเช่าตอ่ไป
อีกครัง้ละ 3 ปี สรุปรายละเอียดดงันี ้

ปีท่ี 1 ถึง ปีท่ี 3 (ระหวา่งวนัท่ี 13 ตลุาคม 2552 – 12 ตลุาคม 2555) 

รายได้คา่เชา่คงท่ีตอ่ปีของกองทนุรวมก่อนหกัคา่ใช้จ่ายในอตัรา 51 ล้านบาท ค า้ประกนัด้วยหนงัสือค า้
ประกนัออกโดยธนาคารพาณิชย์ ระยะเวลา 1 ปี ต่ออายุทกุปี เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมลูคา่หนงัสือค า้ประกัน
แตล่ะปีจะมีมลูคา่ไมต่ ่ากวา่ 51 ล้านบาท และห้างหุ้นส่วนจ ากดั มนตรีการช่าง บริษัทมนตรี สตดูิโอ จ ากดั นาย
เนติ ตนัติมนตรี นางพงษ์ลดัดา ตนัติมนตรี และนางสาวสุชาดา โล่ห์บุญทรัพย์ ค า้ประกันตามสัญญาเช่าใน
ระยะเวลาปีท่ี 1 ถึง ปีท่ี 3 ปี ในวงเงิน 306 ล้านบาท 

ปีท่ี 4 ถึง ปีท่ี 6 (ระหวา่งวนัท่ี 13 ตลุาคม 2555 – 12 ตลุาคม 2558) 

รายได้คา่เชา่คงท่ีตอ่ปีของกองทนุรวมก่อนหกัคา่ใช้จ่ายในอตัรา 48 ล้านบาท ค า้ประกนัด้วยหนงัสือค า้
ประกนัออกโดยธนาคารพาณิชย์ มลูคา่ 24 ล้านบาท ระยะเวลา 6 เดือน ตอ่อายทุกุ 6 เดือน เป็นระยะเวลา 3 ปี 
โดยมลูคา่หนงัสือค า้ประกนัแตล่ะปีจะมีมลูคา่ไมต่ ่ากวา่ 48 ล้านบาท  
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ปีท่ี 7 ถึง ปีท่ี 9 (ระหวา่งวนัท่ี 13 ตลุาคม 2558 – 12 ตลุาคม 2561) 

การประชมุผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวม ครัง้ท่ี 1/2558 ซึ่งจดัประชมุในวนัท่ี 11 กนัยายน 2558 มี
มตอินมุตัใิห้ตอ่อายสุญัญาเชา่กบั บริษัท มนตรีธุรกิจ จ ากดั ตามเง่ือนไขดงันี ้

เง่ือนไขท่ีได้รับอนมุตัิ 
คา่เชา่ ปีท่ี 7   30 ล้านบาท (ไมมี่คา่เชา่แปรผนั) 

ปีท่ี 8   32 ล้านบาท (ไมมี่คา่เชา่แปรผนั) 
ปีท่ี 9   34 ล้านบาท (ไมมี่คา่เชา่แปรผนั) 

หนงัสือสญัญาค า้ประกนั มลูคา่เทา่กบัคา่เชา่คร่ึงปี ตอ่อายุทกุ 6 เดอืน 
ประกนัภยัในทรัพย์สิน กองทนุรวมเป็นผู้ช าระ 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ ผู้ เชา่และกองทนุรับภาระฝ่ายละคร่ึง 

 

ปีท่ี 10 เป็นต้นไปจนถึงวนัสิน้สดุโครงการ  

รายได้คา่เชา่ตอ่ปีของกองทนุรวมก่อนหกัคา่ใช้จา่ยกองทนุรวมจะถกูก าหนดโดยสตูรดงัตอ่ไปนี  ้

 

                  ค่าเช่าคงที่                  +            ค่าเช่าแปรผัน 
 
              
               41 ล้านบาทตอ่ปี                                           (ก าไรขัน้ต้นของผู้ เชา่* – คา่เชา่คงที่) x 90% 
          
* ก าไรขัน้ต้นของผู้ เชา่ = รายได้คา่เชา่ที่ผู้ เชา่เก็บได้ – คา่ใช้จา่ยของผู้ เชา่  
   โดยที่ ก าไรขัน้ต้นของผู้ เชา่จะต้องมากกวา่ หรือ เทา่กบั คา่เชา่คงที่ เทา่นัน้ 
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ภาพรวมอุตสาหกรรมของธุรกิจคลังสินค้า ปี 2559 

 

จากรายงานแนวโน้มตลาดอสงัหาริมทรัพย์เอเซียแปซิฟิค 2560 โดยบริษัท ซีบีอาร์อี จ ากดั1 พบว่า 
ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอุตสหากรรมของไทยยงัคงได้รับผลกระทบจากภาวะชะงกังนัทางเศรษฐกิจ
ของประเทศและของโลกในปี 2559 การสง่ออกสินค้าในไตรมาสท่ี 3 เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.9 เม่ือเทียบกบัปีก่อน
หน้า เป็นการขยายตวัเพิ่มครัง้แรกภายหลงัการลดลงอย่างต่อเน่ือง 7 ไตรมาสก่อนหน้า การส่งออกภาค
การผลิต ซึ่งนบัเป็นร้อยละ 88 ของการส่งออกสินค้าขยายตวัเพิ่มร้อยละ 3.6 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า การ
สง่ออกไปยงัสหรัฐอเมริกาและสหภาพยโุรปเพิ่มขึน้ร้อยละ 7 และ 2.7 (เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า) ตามล าดบั  
ในขณะท่ีการสง่ออกไปยงัประเทศจีนหดตวัลงร้อยละ 0.4  

อัตราส่วนการค้าขายผ่านทางอินเตอร์เนทเม่ือเทียบกับการค้าขายทัง้หมดของไทย ยังอยู่ใน
อตัราส่วนท่ีต ่าเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน ถึงแม้ว่าการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองของอี -คอมเมอร์ซของไทยจะ
สร้างความต้องการในพืน้ท่ีโลจิสติคส์ การค้าปลีกออนไลน์โดยปกติจะจะใช้พืน้ท่ีทางกายภาพสามเท่าของ
การค้าปลีกแบบดัง้เดิม เน่ืองจากความหลากหลายในสินค้าท่ีน าเสนอ การคงคลงัสินค้าท่ีมากกว่า และ
ความต้องการท่ีจะตอบสนองการสง่คืนของสินค้า 

ซีบีอาร์อีไมเ่ห็นวา่ราคาท่ีดนิและคา่เชา่จะปรับตวัสงูขึน้ และในส่วนของโรงงานส าเร็จรูปก็อาจจะมี
การปรับลดลงในบางพืน้ท่ี 

ในขณะท่ีภาวะตลาดโดยรวมของกรุงเทพ ประจ าไตรมาสท่ี 4 25592 รายงานว่าอุปสงค์ของ
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทอุตสาหกรรมไม่ได้มีสญัญาณของการฟืน้ตวัอย่างมีนยัส าคญันอกเหนือจากการ
ฟืน้ตวัของการส่งออกเล็กน้อย การส่งออกโดยรวมในไตรมาส 4 เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.4 เม่ือเทียบกบัปีก่อน
หน้า ซึง่ท าให้ตวัเลขการสง่ออกทัง้ปีเป็นบวกภายหลงัจากการลดลงอยา่งตอ่เน่ืองในชว่ง 3 ปีท่ีผ่านมา การ
ส่งออกสินค้าอตุสาหกรรมซึ่งมีมูลคา่คิดเป็นร้อยละ 80 ของการส่งออกสินค้าทัง้หมด เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.0 
เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้า เงินลงทนุตรงจากตา่งประเทศในภาคอตุสาหกรรมในระยะ 11 เดือนแรก
ของปีลดลงร้อยละ 40 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า 

                                                           

1
 https://www.cbre.co.th/en/ResearchCentre/Research/Asia-Pacific-Real-Estate-Market-Outlook-2017 

2
 https://www.cbre.co.th/en/ResearchCentre/Research/Bangkok-Overall-MarketView-Q4-2016 
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ยอดขายพืน้ท่ีดินอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 31.3 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะท่ีอุปทาน
ทัง้หมดของพืน้ท่ีดินอุตสาหกรรมยังคงมีพืน้ท่ี 150,000 ไร่ ไม่มีการเปล่ียนแปลง ยอดขายพืน้ท่ีดิน
อตุสาหกรรมในปี 2559 มีจ านวนรวม 1,400 ไร่ ซึ่งต ่าสดุนบัจากปี 2552 ในขณะท่ีอตัราการขายพืน้ท่ีดิน
โดยเฉล่ียสิบปีย้อนหลงัประมาณ 1,000 ไร่ตอ่ไตรมาส 

อปุทานของโรงงานส าเร็จรูปในไตรมาสท่ี 4 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.8 เม่ือเทียบปีตอ่ปี หรือร้อยละ 
1.0 เม่ือเทียบเป็นรายไตรมาส อตัราว่างของพืน้ท่ีลดลงร้อยละ 0.6 เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อน แตย่งัคงอยู่
ในระดับสูงท่ีประมาณร้อยละ 31 คาดว่าอุปสงค์ของโรงงานส าเร็จรูปยังคงนิ่งเน่ืองจากการลงทุน
ภาคเอกชนยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า 

อุปทานของทรัพย์สินประเภทคลงัสินค้าสมยัใหม่มีการปรับตวัเพิ่มขึน้เล็กน้อย ประมาณร้อยละ 
0.3 เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน อตัราว่างของพืน้ท่ีลดลงจากร้อยละ 20 ในไตรมาสก่อนเป็นร้อยละ 19 
ในขณะท่ีคา่เชา่ของคลงัสินค้าสมยัใหมแ่ละโรงงานส าเร็จรูปยงัคงเผชิญหน้ากบัการถกูกดดนัให้ลดต ่าลง 

 
 



รายงานประจ าปี 2559 

 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสทิธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ                                                                       หน้า 17 

 

 

ปัจจัยความเส่ียง 

 
ความเส่ียงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุน 
 
1) ความเสีย่งจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ หรือปัจจยัมหภาคอืน่ๆ 

 
โครงการท่ีกองทุนรวมลงทุน มีความเส่ียงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจทัง้ในและ

ตา่งประเทศ เน่ืองจากธุรกิจคลงัสินค้าอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัมหภาคอ่ืนๆ เช่น 
การเปล่ียนแปลงในทางลบของสภาวะทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ การเพิ่มคา่เงินบาท มมุมองในทางลบ
ของชาวต่างประเทศเก่ียวกับประเทศไทย ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การ
ประท้วง หรือการปิดล้อม รวมถึงผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบนั 
หรือในอนาคต หรือการเปล่ียนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลซึ่งอาจจะมีผลกระทบร้ายแรงตอ่
การด าเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการด าเนินกิจการ และการเตบิโตของกองทนุรวม 

 
2) ความเสีย่งในการช าระค่าเช่าแก่กองทนุรวมของผูเ้ช่า 
 

โดยท่ีกองทนุรวมมีโครงสร้างการหาผลประโยชน์แบบเช่าเหมา ดังนัน้กองทนุรวมจึงมีความเส่ียง
จากการท่ีผู้ เชา่ไมช่ าระคา่เช่า อนัเน่ืองมาจากสภาพธุรกิจท่ีไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจ หรือแม้แตส่ภาพธุรกิจ
จะเป็นไปตามแผนธุรกิจ 
 
3) ความเสีย่งจากการค ้าประกนั 

 
แม้วา่กองทนุรวมจะได้ก าหนดให้ผู้ เชา่จดัหาหนงัสือค า้ประกนัธนาคาร แตใ่นกรณีท่ีบริษัทจดัการ

เรียกบงัคบัหลกัประกนั ธนาคารพาณิชย์ อาจจะใช้ข้ออ้างทางกฎหมายปฏิเสธการช าระ ท าให้กองทนุรวม
ต้องใช้สิทธิทางกฎหมาย ฟ้องร้องบงัคบัให้ธนาคารผู้ออกหนงัสือค า้ประกนัดงักลา่วช าระตามข้อผกูพนัท่ีมี
ตามหนงัสือค า้ประกนั 
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4)  ความเสี่ยงทางการเมือง 
 

ผลกระทบทางด้านการเมืองอนัเน่ืองมาจากเสถียรภาพของรัฐบาล จากการมีการรวมตวัประท้วง
รัฐบาลของประชาชนบางส่วน อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงตลาดหุ้นในประเทศไทย ซึ่ง
อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อการด าเนินงานของธุรกิจคลังสินค้า สภาวะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของกิจการของผู้ เช่า ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานกองทุนรวมด้วย ทัง้นี ้จึงไม่
สามารถรับรองได้ว่า สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจบุนั หรือในอนาคตหรือการเปล่ียนแปลง
ของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของธุรกิจคลงัสินค้า สภาวะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานของกิจการของผู้ เช่าและการเติบโตของกองทนุรวม 

 
5) ความเสีย่งทางธุรกิจของกิจการคลงัสินคา้ 

 
แม้ว่าการประกอบกิจการธุรกิจคลงัสินค้านบัเป็นธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงคอ่นข้างต ่า

กว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ เช่น ธุรกิจศนูย์การค้า อาคารส านกังานให้เช่า 
เป็นต้น แต่เน่ืองจากการประกอบกิจการคลงัสินค้านัน้ขึน้อยู่กับปัจจัยแวดล้อมหลายด้าน รวมถึงภาวะ
เศรษฐกิจและอตุสาหกรรมของประเทศไทย ดงันัน้ การท่ีกองทนุรวมมีการให้เช่าทรัพย์สินของกองทนุรวม 
เพ่ือให้ผู้ เช่าน าทรัพย์สินไปประกอบกิจการคลงัสินค้าและหากผู้ เช่าตามสญัญาเช่าได้รับผลกระทบในทาง
ลบจากการประกอบกิจการและผู้ เช่าไม่สามารถช าระค่าเช่าได้ตามท่ีก าหนดหรือค่าเช่าผันแปรท่ีได้ไม่
เป็นไปตามท่ีกองทนุรวมคาดการณ์ไว้ อาจสง่ผลกระทบแก่ผลประกอบการของกองทนุรวมได้  

 
6) ความเสีย่งจากการแข่งขนัทีสู่งข้ึน 

 
ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของธุรกิจคลังสินค้า การ

เพิ่มขึน้ของจ านวนคลังสินค้า การท่ีมีจ านวนคลังสินค้าเพิ่มขึน้จะส่งผลท าให้อุปทานเพิ่มขึน้ ท าให้การ
แขง่ขนัในการจดัหาผู้ เชา่คลงัสินค้าเพิ่มขึน้ 

 
7) ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงรูปแบบของธุรกิจ 

 
อสงัหาริมทรัพย์ ท่ีกองทนุรวมลงทนุ อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบของธุรกิจ 

เพราะหากพฤติกรรมของผู้บริโภคลกัษณะมุ่งเน้นการบริการ การบริหารจดัการพืน้ท่ีคลงัสินค้า และต้นทนุ



รายงานประจ าปี 2559 

 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสทิธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ                                                                       หน้า 19 

 

ในการให้บริการท่ีต ่า อาจส่งผลกระทบต่อจ านวนผู้ เช่าและระดบัราคา หากโครงการไม่สามารถปรับปรุง
เปล่ียนแปลงรูปแบบ หรือการให้บริการของโครงการได้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงดงักลา่ว 

 
8) ความเสีย่งจากภยัธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตกุารณ์สึนามิ อบุติัภยั และการก่อวินาศกรรม 

 
การเกิดภยัธรรมชาต ิเชน่ แผน่ดินไหว หรือเหตกุารณ์สึนามี อุบตัิภยั และการก่อวินาศกรรม แม้จะ

มีโอกาสเกิดขึน้ไม่บอ่ยนกั แต่หากเกิดขึน้ในบริเวณท่ีตัง้อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม นอกจากจะสร้าง
ความเสียหายตอ่ทรัพย์สินของกองทนุรวมแล้ว จะยงัความสญูเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ เช่าและผู้มา
ใช้บริการในโครงการของกองทุนรวมอย่างประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ตามกองทุนรวมได้ท าประกันภัยท่ี
ครอบคลมุความเสียหายในทรัพย์สินของโครงการท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตกุารณ์สึ
นามิ อบุตัภิยั และการก่อวินาศกรรมไว้ส าหรับอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

 
นอกจากนี ้การซ่อมแซมท่ีจ าเป็นใดๆ เพ่ือแก้ไขความเสียหายของอสงัหาริมทรัพย์อาจมีคา่ใช้จ่าย

สูงและต้องใช้เวลานาน รวมถึงอาจท าให้กองทุนรวมสูญเสียรายได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ดังนัน้
เหตกุารณ์ร้ายแรงและ/หรือความเสียหายท่ีเกิดขึน้ตอ่อสงัหาริมทรัพย์อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่
ผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทนุรวม 

 
อย่างไรก็ดี กองทุนรวมได้จัดให้มีการประกันภัยในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม โดยมีความ

คุ้มครองและวงเงินประกนัภยัท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานการประกนัภยัของอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีลกัษณะการ
ใช้งานสอดคล้องกบัการใช้งานของอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

 
ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของกองทุนรวม 
 
1) ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของมาตรฐานการบญัชี 

 
รายงานฐานะทางการเงินของกองทนุรวมอาจถกูกระทบจากการออกมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม ่

หรือมีการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี เนือ้หาสาระท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงในมาตรฐานการบญัชีไม่อาจ
คาดหมายได้ หรือมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ตา่งๆ ของส านกังานคณะกรรมการ กลต. หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในเร่ืองการบันทึกบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ผู้ จัดการกองทุนรวมไม่สามารถ
ประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักลา่วได้ อีกทัง้ไมส่ามารถประกนัได้ว่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
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จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การเสนอรายงานฐานะทางการเงิน หรือผลการด าเนินงานของกองทนุรวม นอกจากนี ้
มูลค่าของทรัพย์สินทางบญัชีของกองทุนรวม อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้ในอนาคตหากมุมมองของผู้
ประเมินราคาทรัพย์สินมีการเปล่ียนแปลงไปซึง่จะมีผลกระทบตอ่มลูคา่ทางบญัชีของทรัพย์สิน ทัง้นี ้กองทนุ
รวมจะต้องด าเนินการให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและมีการเปล่ียนบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินตาม
รายละเอียดท่ีก าหนดโครงการ 

 
2) ความเสีย่งเร่ืองความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

 
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมนัน้จะถูกก าหนดจากผลการด าเนินงาน โดยผลการด าเนินงาน

ของกองทนุรวมนัน้ขึน้อยูก่บัปัจจยัตา่งๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจทัง้ในและตา่งประเทศ ความสามารถในการ
บริหารจดัการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ต้นทนุคา่ใช้จ่ายในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ คา่ใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน การแข่งขันจากโครงการอ่ืน การเปล่ียนแปลงของข้อบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
อสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนจะถูกพิจารณาจากผลการด าเนินงานของกองทุน
รวม โดยค่าเช่าดังกล่าวขึน้อยู่กับความสามารถของผู้ เช่าในการช าระค่าเช่าตามสัญญาเช่า และ
ความสามารถของกองทุนรวมในการบงัคบัหลักประกนัตามขัน้ตอนและในเวลาอนัควรตามรายละเอียดท่ี
ระบุไว้ข้างต้นเม่ือเกิดเหตเุลิกสญัญา ดงันัน้ ความผนัผวนของค่าเช่าแปรผนัอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนมีความ
เส่ียงท่ีจะไม่ได้รับเงินปันผลตามท่ีได้ประมาณการเอาไว้ ณ ท่ีนี ้หรือกองทุนรวมจะไม่สามารถท่ีจะรักษา
ระดบัการจา่ยเงินปันผลหรือเพิ่มการจา่ยเงินปันผลในปีตอ่ๆ ไป 

 
3) ความเสี่ยงจากเงินชดเชยที่ได้จากการท าประกนัภัยอสงัหาริมทรัพย์อาจได้ไม่ครบตามค่าเสียหายที่

เกิดข้ึนจริง 
 
ภายใต้ข้อก าหนดของสญัญาเช่าท่ีดินและอาคาร กองทุนรวมจะจดัให้มีการท าประกนัวินาศภยัท่ี

ครอบคลุมความเส่ียงทัง้หมด (All Risks Insurance) และจะให้ผู้ เช่าท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
(Business Interruption Insurance) โดยผู้ เชา่เป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จา่ยทัง้หมดตลอดระยะเวลาเช่า โดยระบุ
ให้กองทนุรวมเป็นผู้ รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยั นอกจากนี ้กองทนุรวมจะให้ผู้ เช่าจดัให้มีการ
ท าประกันภัยบุคคลภายนอกท่ีอาจได้รับความเสียหายจากความช ารุดบกพร่องของทรัพย์สินท่ีลงทุนอีก
ด้วย 
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อย่างไรก็ดีหากเกิดเหตุการณ์ท่ีมิได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย หรือความ
เสียหายนัน้เกินกว่าวงเงินท่ีครอบคลมุตามกรมธรรม์ประกันภยั หรือกองทนุไม่สามารถเรียกเงินประกนัได้
ครบถ้วนตามกรมธรรม์ ซึง่ในกรณีดงักลา่วอาจมีผลกระทบในทางลบตอ่สถานะทางการเงินของกองทนุรวม 
ท าให้รายได้ในอนาคตของอสงัหาริมทรัพย์นัน้ไม่เป็นไปตามประมาณการ ในกรณีดงักล่าวกองทนุรวมอาจ
ได้รับความเสียหายทางการเงินเน่ืองจากเงินชดเชยท่ีได้จากการประกันภยัอาจชดเชยความเสียหายได้ไม่
ทัง้หมด 

 
นอกจากนีค้วามเส่ียงบางอย่างอาจไม่สามารถท าประกนัภยัคุ้มครองได้ หรือคา่เบีย้ประกนัอาจจะ

สูงมากจนไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจท่ีจะท าการประกันเพ่ือคุ้มครองความเส่ียงในกรณีดงักล่าว  ใน
กรณีท่ีเกิดความเสียหายในส่วนท่ีไม่ได้รับความคุ้มครองหรือความเสียหายดงักล่าวมีมลูคา่มากกว่าวงเงิน
ประกัน หรือกองทุนรวมไม่สามารถเรียกเงินประกันได้ครบถ้วนตามกรมธรรม์กองทุนรวมอาจจะต้องมี
คา่ใช้จา่ยเพิ่มมากขึน้ ท าให้รายได้ในอนาคตของอสงัหาริมทรัพย์นัน้ไมเ่ป็นตามประมาณการ 

 
4)  ความเสีย่งจากการทีผ่ลการด าเนินงานทีแ่ทจ้ริงและทรัพย์สินของกองทนุรวมอาจแตกต่างจากประมาณ

การทีไ่ดร้ะบไุว ้
 
รายงานทางการเงินต่างๆ ท่ีปรากฏอยู่ในรายละเอียดโครงการฉบับนี ้ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลในอดีตท่ี

เกิดขึน้จริง (รวมถึงรายงานใดๆท่ีเก่ียวข้องกบัวตัถปุระสงค์ในการลงทนุ แผนงานอ่ืนๆและวตัถปุระสงค์ของ
ผู้บริหารส าหรับการด าเนินการในอนาคต หรือสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสมมติฐานหรือการคาดการณ์ท่ี
เก่ียวข้องใดๆ ) แตเ่ป็นการประมาณการและไมมี่การรับประกนัวา่จะเป็นจริงตามนัน้ เช่น การประมาณการ
รายได้ ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมขึน้อยู่กับข้อสมมติฐานหลายข้อซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้ ซึ่งสมมติฐาน
เหลา่นีมี้ความไมแ่นน่อนและอยูเ่หนือการควบคมุของกองทนุรวมเช่นการลดลงของนกัท่องเท่ียว และอตัรา
ค่าเช่าท่ีลดลง เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านีอ้าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุนรวม ซึ่ง
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้จริง หรือการลงทุนและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมอาจจะแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัจากสิ่งท่ีได้คาดการณ์ไว้ ณ ท่ีนี ้

 
ประมาณการดงักล่าวเป็นการคาดการณ์เก่ียวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การ

เปล่ียนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของทางราชการท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของ
กองทุนรวม นโยบายรัฐและอ่ืนๆ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ในอนาคต อนัเป็นความเห็นของบริษัทจัดการใน
ปัจจุบนั และมิได้เป็นการรับรองผลประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดงักล่าวและการประมาณการ
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ดงักล่าวตัง้อยู่บนข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีความไม่แน่นอน โดยอาจเกิดขึน้หรือไม่ก็ได้ และเป็น
ปัจจยัท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของกองทุนรวม หากสมมติฐานดงักล่าวไม่ได้เกิดขึน้จริง การด าเนินการ
บางประการของกองทนุรวมย่อมไม่เป็นไปตามประมาณการท่ีระบไุว้ และอาจส่งผลให้ผลการด าเนินงาน
ของกองทนุรวมท่ีเกิดขึน้จริง หรือการลงทุนและผลการด าเนินงานของกองทนุรวมอาจจะแตกตา่งอย่าง มี
นยัส าคญัจากสิ่งท่ีได้คาดการณ์ไว้ ณ ท่ีนี ้

 
5) ความเสีย่งดา้นภาษีและการเปลีย่นแปลงของกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องในอนาคต 

 
ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสงัหาริมทรัพย์ (ในกรณีท่ี

กองทุนรวมลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์) ในอนาคตนัน้ อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมท่ีเกิดจากการซือ้
หรือขายหรือโอนกรรมสิทธ์ิในสิทธิการเช่าหรืออสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งกองทนุรวมอาจต้องรับภาระทัง้หมดหรือ
บางสว่น และอตัราคา่ธรรมเนียมและอตัราภาษีท่ีกองทนุรวมจะต้องช าระดงักล่าว อาจแตกตา่งจากอตัราท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจบุนั หรืออาจมีการเปล่ียนแปลงในกฎเกณฑ์ตา่งๆในเร่ืองภาษีจากผลการด าเนินงาน ในเร่ือง
ภาระภาษีอ่ืนๆของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือเก่ียวกบัภาระภาษีของเงินปันผลท่ีผู้ ถือหน่วยได้รับจาก
กองทนุรวม หรืออาจมีการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบ ข้อบงัคบั บทบญัญัติ แนวนโยบาย 
และ/หรือค าสัง่ของหนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายในอนาคต อนัเป็นเหตกุารณ์ท่ี
ไมอ่าจคาดหมายได้ ซึง่หากมีการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว อาจจะสง่ผลกระทบทางด้านลบตอ่ผลประกอบการ
และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและผู้ ลงทุนได้ รวมถึงอาจท าให้ภาระภาษีของผู้ ถือหน่วย
เปล่ียนแปลงไปจากเดมิ 

 
6) ความเสีย่งทีเ่กิดข้ึนเมื่อตอ้งมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 

 
โดยปกติ อสังหาริมทรัพย์จะต้องมีการซ่อมแซมและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และ

สอดคล้องกบัรูปแบบความต้องการของผู้ เช่าอยู่เสมอ เพ่ือดงึดดูผู้ เช่าให้เข้ามาใช้บริการอย่างตอ่เน่ือง โดย
ปกตกิารปรับปรุง หรือการซ่อมแซมบ ารุงรักษาประจ าปีจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวม ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ การปรับปรุงเพ่ือเปล่ียนแปลงภาพลักษณ์
ภายนอกและภายในของอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งปกติจะด าเนินการทุกๆ 5-7 ปี หรือเป็นการเปล่ียนงานระบบ
ส าคญัของโครงการ ซึง่ปกตจิะด าเนินการทกุๆ 15 – 20 ปี โดยประมาณการปรับปรุงดงักล่าวจะด าเนินการ
เป็นส่วนๆ เฉพาะพืน้ท่ีท่ีต้องการปรับปรุงเท่านัน้ ดงันัน้ ผลกระทบต่อรายได้ของกองทุนรวมจะเกิดขึน้
เฉพาะบริเวณพืน้ท่ีท่ีมีการปรับปรุง หรือพืน้ท่ีใกล้เคียงท่ีได้รับการรบกวนจากการปรับปรุง 
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อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครัง้ ผู้บริหารโครงการจะมีการวางแผนเพ่ือให้

เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุดและจะต้องศึกษาผลกระทบต่อรายได้ และผลตอบแทนท่ีได้รับทุกครัง้ก่อน
ด าเนินการ นอกจากนี ้ในระหวา่งระยะเวลาท่ีมีการปรับปรุงซอ่มแซมใหญ่ในแตล่ะครัง้ ผู้ เช่ายงัคงต้องช าระ
ค่าเช่าอตัราคงท่ีให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ดงักล่าวเกิดขึน้จากเหตกุารณ์ท่ีเป็น
เหตสุดุวิสยั 

 
7) ความเสีย่งเกี่ยวกบัใบอนญุาต 

 
ตามกฎหมายแล้วการเก็บสินค้าบางประเภทอาจจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นการเฉพาะ หาก

ใบอนญุาตของผู้ เช่าถกูยกเลิกหรือไม่มีการตอ่อาย ุหรือผู้ เช่าไม่สามารถด าเนินการเพ่ือให้ได้รับใบอนญุาต 
(บางส่วน หรือ ทัง้หมด) อาจจะท าให้มีผลกระทบในทางลบต่อผู้ เช่า กล่าวคือจะท าให้ผู้ เช่าไม่สามารถ
ประกอบกิจการบางส่วนหรือทัง้หมด ตอ่ไปได้ และอาจท าให้ผู้ เช่าไม่สามารถช าระค่าเช่าให้แก่กองทนุรวม 
และ/หรือ ท าให้รายได้ของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดการณ์ และอาจเป็นผลให้ผู้ เช่าไม่สามารถปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนดและหน้าท่ีภายใต้สัญญาเช่าได้ ทัง้นี ้กฎเกณฑ์ หรือ ข้อบังคับต่างๆ และแนวทางการ
พิจารณาอนญุาตของเจ้าหน้าท่ีของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการขอตอ่ใบอนญุาตอาจจะมีการเปล่ียนแปลง
ได้ในอนาคตซึง่อาจจะท าให้การขอตอ่ใบอนญุาตล่าช้า หรืออาจจะไม่สามารถตอ่ใบอนญุาตได้ ซึ่งในกรณี
ดงักลา่วกองทนุรวมอาจพิจารณายกเลิกสญัญาเชา่โดยน าอสงัหาริมทรัพย์บางส่วนหรือทัง้หมดในโครงการ
มาด าเนินการหาผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ หรือขายออกไป 

 
8) ความเสีย่งจากการไม่สามารถตกลงในเงือ่นไขการต่อสญัญาเช่าหลงัจากพน้ระยะเวลาสญัญา 

 
ในการท่ีกองทุนรวมและผู้ เช่าไม่สามารถตกลงในเง่ือนไขการต่อสัญญาเช่าท่ีจะต้องมีการต่อ

สญัญาเช่าเม่ือสญัญาสิน้สุด และ/หรือ ทุกๆ 3 ปีหลังจากนัน้ ในกรณีดงักล่าวอาจจะมีผลให้กองทุนรวม
ต้องด าเนินการเลิกสัญญาเช่ากับผู้ เช่า ดังนัน้เพ่ือเป็นการลดผลกระทบดังกล่าว จะจัดให้ มีผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ท่ีกองทนุรวมเห็นว่าเหมาะสม และแตง่ตัง้เข้าบริหารอสงัหาริมทรัพย์ทดแทนผู้ เช่ารายเดิม 
ภายใต้ข้อตกลงและเง่ือนไขซึง่อาจไมเ่หมือนเดมิในสญัญาเชา่ แตต้่องเป็นประโยชน์ตอ่กองทนุรวม 
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9) ความเสีย่งจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาเช่าของผูเ้ช่า 
 
การท่ีผู้ เชา่ไมส่ามารถปฏิบตัติามข้อก าหนดและหน้าท่ีภายใต้สญัญาเช่าได้ จะเป็นเหตเุลิกสญัญา

และกองทนุรวมจะมีสิทธิท่ีจะเลิกสญัญาเช่าได้ ทัง้นีก้องทนุรวมอาจจะต้องด าเนินการหาผู้ เช่ารายใหม่ ถ้า
หากกองทนุรวมไมส่ามารถหาผู้ เช่ารายใหม่ได้ภายในเวลาอนัควร หรือไม่สามารถเจรจาตกลงกบัคูส่ญัญา
รายใหมใ่นสญัญาเชา่ฉบบัใหมโ่ดยมีข้อก าหนดท่ีเป็นประโยชน์ตอ่กองทนุรวมได้ กระแสรายได้ของกองทนุ
รวมอาจหยดุชะงกัหรือลดลง ซึง่อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัตอ่ผลประกอบการของกองทนุ
รวม 

 
10) ราคาของหน่วยลงทนุอาจจะเปลีย่นแปลงภายหลงัจากการเสนอขายครั้งแรก 

 
หน่วยลงทุนจะจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและซือ้ขายท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ซึ่งอาจจะมีการซือ้ขายในราคาท่ีต ่ากว่าหรือสูงกว่าราคาท่ีเสนอขายครัง้แรก  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับหลาย
ปัจจยั เชน่ ผลการด าเนินงานของกองทนุรวม ความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพย์ ความต้องการซือ้หรือขาย
หนว่ยลงทนุของนกัลงทนุในตลาด เป็นต้น 

 
11) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงซ่ึงกองทุนรวมจะได้รับ หากมีการ

จ าหน่ายทรัพย์สินออกไปทัง้หมด หรือมีการเลิกกองทนุรวม 
 
มลูค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทนุรวมซึ่งได้กล่าวไว้ ณ ท่ีนี ้ได้ค านวณโดยใช้ข้อมลูจากรายงานการ

ประเมินคา่ทรัพย์สินท่ีลงทนุเป็นข้อมลูพืน้ฐาน และมลูคา่ดงักลา่วอาจมิได้เป็นมลูคา่ท่ีแท้จริงซึ่งกองทนุรวม
จะได้รับหากมีการจ าหนา่ยทรัพย์สินออกไปทัง้หมด หรือมีการเลิกกองทนุรวม 

 
12) ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่อง 

 
เน่ืองจากกองทนุรวมเป็นกองทนุประเภทกองทนุปิดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย สภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยลงทนุจะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่บนพืน้ฐานของปริมาณความต้องการของผู้ ซือ้ -ผู้ ขาย (Bid-
Offer) ซึ่งปริมาณความต้องการของผู้ ซือ้-ผู้ขาย (Bid-Offer) ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการท่ีกองทนุรวมไม่
สามารถควบคมุได้ อาทิเช่น สภาวะการซือ้ขายหลักทรัพย์ ปริมาณความต้องการของตลาด ดงันัน้ จึงมี
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ความเส่ียงท่ีหนว่ยลงทนุนีจ้ะขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และราคา
เสนอซือ้-ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอาจจะแตกต่างมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 
(NAV) อยา่งมีนยัส าคญั 

 
13) ความเสีย่งทีเ่ก่ียวข้องกบัความสามารถในการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าของผู้เช่าซ่ึงจะส่งผล

กระทบต่อการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
 

(1)  ความเสีย่งทีเ่กิดจากความผนัผวนของรายได้ 
นับจากวันท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนครัง้แรก กองทุนรวมได้น าอสังหาริมทรัพย์ ออกหา

ประโยชน์โดยการน าออกให้เช่าทัง้โครงการภายใต้สญัญาเช่าท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกับคา่เช่าท่ีกองทนุรวม
จะได้รับดงัตอ่ไปนี ้

(ก) กองทุนรวมจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเช่าคงท่ี ตามท่ีก าหนดไว้ในสรุป
สาระส าคญัของสัญญาเช่าทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุนครัง้แรก และ ค่าเช่าแปรผัน ท่ีจะได้จากผู้ เช่า 
ภายใต้สตูรการค านวณท่ีก าหนดในสญัญาดงักลา่ว 

(ข) ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสยั เป็นเหตใุห้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบตัิ
ตามสญัญาได้ หรือเป็นเหตใุห้คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับประโยชน์ตามสญัญา คูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย
ตกลงท่ีจะทบทวนข้อด าหนดของสญัญานีโ้ดยสุจริต เพ่ือให้คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใดๆ 
เพ่ือประโยชน์ของคูส่ญัญา และ/หรือกลบัคืนสูส่ถานะเดมิ 

 
(2)   ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงข้ึนซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ใช้บริการคลงัสินค้าลดลง

อย่างมีนยัส าคญั 

 
ผู้ เช่ามีรายได้หลกัจากการให้บริการคลังสินค้า และบริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องแก่ผู้ ใช้บริการ 

และรายได้ท่ีผู้ เชา่ได้รับจากการให้บริการดงักล่าวย่อมส่งผลโดยตรงตอ่คา่เช่าท่ีกองทนุรวมจะได้รับภายใต้
สญัญาเชา่ทรัพย์สิน โดยเฉพาะคา่เชา่แปรผนัซึง่ค านวณตามสดัสว่นของรายได้ท่ีผู้ เชา่ได้รับ 

 
หากในอนาคตการให้บริการคลงัสินค้ามีการแข่งขนัท่ีสงูขึน้โดยผู้ประกอบการรายอ่ืน อาจ

สง่ผลให้ผู้ใช้บริการ มีจ านวนเปล่ียนแปลงลดลงซึ่งจะส่งผลกระทบตอ่ผลประกอบการของผู้ เช่า และตอ่ผล
การด าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทนุรวมในท้ายท่ีสดุ 
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ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

กองทนุรวมได้รับหนงัสือจากห้างหุ้นส่วนจ ากดั มนตรีการช่าง (“หจก.มนตรีการช่าง”) ลงวนัท่ี 12 
กมุภาพนัธ์ 2559 ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินข้างเคียงโฉนดเลขท่ี 75575 แจ้งให้บริษัทจดัการทราบ
ว่าท่ีดินแปลงดงักล่าวของ หจก.มนตรีการช่างเป็นท่ีดินท่ีไม่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะและได้ใช้ท่ีดิน
ของกองทุนรวมโฉนดเลขท่ี 2679 ซึ่งมีสภาพเป็นถนนสาธารณะเป็นทางเข้าออกโดยมิได้มีการจดทะเบียน
ภาระจ ายอมมาโดยตลอดตัง้แตก่่อนท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทนุในทรัพย์สินดงักล่าว โดยหจก.มนตรีการช่าง
ประสงค์จะขอให้กองทนุรวมจดทะเบียนภาระจ ายอมในโฉนดท่ีดินเลขท่ี 2679 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเข้า
ออกสูท่างสาธารณะแก่ท่ีดนิของหจก.มนตรีการชา่งแปลงดงักลา่วตามกฎหมาย 

ตอ่มา เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 หจก.มนตรีการช่าง และบริษัท วงัทองวิลล่า (1990) จ ากดั (ซึ่ง
เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินข้างเคียงอีกแปลงหนึ่งซึ่งไม่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะและได้ใช้ท่ีดินของ
กองทุนรวมโฉนดเลขท่ี 2679 เป็นทางเข้าออกโดยมิได้มีการจดทะเบียนภาระจ ายอมมาโดยตลอด
เช่นเดียวกับ หจก.มนตรีการช่าง) ได้ย่ืนฟ้องกองทุนรวมต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เป็นคดีหมายเลขด าท่ี พ. 
810/2559 และ 811/2559 ตามล าดบั เพ่ือขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้กองทนุรวมด าเนินการจด
ทะเบียนภาระจ ายอมในท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 2679 ให้กบัท่ีดินของ หจก. มนตรีการช่างและบริษัท วงัทองวิลล่า 
(1990) จ ากดั หรือให้ยกท่ีดินแปลงดงักล่าวให้เป็นทางสาธารณะ โดยให้เหตผุลว่าโจทก์ทัง้สองรายรวมทัง้
ประชาชนทัว่ไปได้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของกองทุนรวมดงักล่าวเพ่ือใช้เป็นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะมา
เกินกวา่ 10 ปีแล้ว จงึยอ่มได้มาซึง่ภาระจ ายอมโดยผลของกฎหมาย  

หลงัจากกองทนุรวมได้รับหมายเรียกและส าเนาค าฟ้องจากศาลแพง่กรุงเทพใต้ดงักล่าวแล้ว ผู้แทน
ของบริษัทจดัการก็ได้มีการเจรจากบัผู้แทนของโจทก์ทัง้สอง โดยโจทก์ทัง้สองเสนอช าระคา่ตอบแทนการใช้
ทางภาระจ ายอมให้กับกองทุนรวมรายละ 1,200,000 บาท (โดยก าหนดช าระในวนัจดทะเบียนภาระจ า
ยอม) และจะรับผิดชอบช าระคา่บ ารุงรักษา ค่าซ่อมแซมทางภาระจ ายอมซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม 
หากได้รับความเสียหาย ในการนี ้กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการได้หารือร่วมกับท่ีปรึกษากฎหมาย มี
ความเห็นว่าท่ีดินของกองทนุรวมแปลงโฉนดเลขท่ี 2679 มีสภาพเป็นถนนซึ่งบุคคลทัว่ไปรวมทัง้โจทก์ทัง้
สองได้ใช้เป็นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะอยู่แล้วตัง้แตก่่อนการเข้าลงทุนของกองทนุรวม โดยกองทุนรวม
ไม่สามารถน าท่ีดินดงักล่าวไปแสวงหาประโยชน์อ่ืนใดได้ และหากกองทนุรวมแพ้คดี กองทนุรวมก็อาจถูก
ศาลสัง่ให้จดทะเบียนภาระจ ายอมในท่ีดนิแปลงดงักลา่วให้แก่โจทก์ทัง้สอง หรือให้ยกท่ีดินแปลงดงักล่าวให้
เป็นสาธารณประโยชน์โดยกองทุนรวมไม่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ในทางกลับกันหากกองทุนรวม
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สามารถตกลงประนีประนอมยอมความกับโจทก์ทัง้สองได้ กองทุนรวมก็ย่อมได้รับประโยช น์จาก
คา่ตอบแทน รวมทัง้เป็นการลดภาระของกองทนุรวมในการซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนนดงักล่าวด้วย ดงันัน้ 
กองทุนรวมจึงได้เข้าท าสญัญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ทัง้สอง และศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มีค า
พิพากษาตามยอมเม่ือวนัท่ี 10 มิถนุายน 2559 โดยกองทนุรวมได้ด าเนินการจดทะเบียนภาระจ ายอมโฉนด
ท่ีดินเลขท่ี 2679 ให้กบัท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี 75575 ของ หจก.มนตรีการช่าง เม่ือวนัท่ี 15 มิถนุายน 2559 
แล้ว และ หจก.มนตรีการช่างได้ช าระค่าตอบแทนการใช้ทางภารจ ายอมจ านวน 1,200,000 บาท ให้กับ
กองทนุรวมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ทัง้นี ้รายได้จากการช าระค่าตอบแทนการใช้ทางภาระจ ายอมจ านวน 1,200,000 บาท ถือเป็น
รายได้ของกองทุนรวม ซึ่งจะสามารถน ามาช าระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ในรูปของเงินปันผลของกองทุน
รวมเม่ืองบการเงินของกองทนุรวมมีก าไรสทุธิและสามารถด าเนินการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ได้ ส าหรับคา่ตอบแทนการจดทะเบียนภาระจ ายอมให้แก่บริษัท วงัทองวิลล่า (1990) จ ากดันัน้ กองทนุรวม
จะได้รับช าระคา่ตอบแทนดงักลา่วเม่ือ มีการจดทะเบียนภาระจ ายอมเรียบร้อยแล้ว  

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัท วงัทองวิลล่า (1990) จ ากดั ยงัมิได้แจ้งแจ้งก าหนดการจด
ทะเบียนภาระจ ายอมมายงักองทนุรวม  
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ส่วนที่ 2 

 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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ข้อมูลหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารท่ีกองทุนรวมเป็นผู้ออก 

 
ข้อมูลหน่วยลงทุน 

จ านวนเงินทนุของโครงการ      603,000,000 บาท 

จ านวนเงินทนุของโครงการ     587,925,000 บาท (ภายหลงัการลดทนุ ครัง้ท่ี 1)  

มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วยลงทนุ     10.00 บาท 

มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วยลงทนุ      9.75 บาท (ภายหลงัการลดทนุ ครัง้ท่ี 1) 

จ านวนหน่วยลงทนุ       60,300,000 หนว่ย 

ประเภทหนว่ยลงทนุ      ระบช่ืุอผู้ ถือ 

ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขาย     10.00 บาท 

จ านวนเงินทนุจดทะเบียนในปัจจบุนั     587,925,000 บาท 

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ 

ราคาปิด ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559     หนว่ยละ 6.15 บาท 

มลูคา่ตามราคาตลาด ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559  370,845,000 บาท 

มลูคา่การซือ้ขาย ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559    615 บาทตอ่วนั 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559   หนว่ยละ 9.6826 บาท 

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559  583,866,223.35 บาท 

ข้อมูลผู้ถือหน่วย 

ภาพรวมข้อมลูผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 12 กนัยายน 2559 ประเภทการปิดสมดุทะเบียน : XN 
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กลุม่ผู้ ถือหนว่ยท่ีถือหน่วยสงูสดุ 10 รายแรก 

ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 

1. นายเนต ิตนัตมินตรี 3,617,200 6.00 

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

3. นายปฐมินทร์ นาทีทอง 2,000,000 3.32 

4. นางสาวสชุาดา โล่ห์บญุทรัพย์ 1,385,100 2.30 

5. นางสาวณิชนนัทน์ ตนัตมินตรี 1,369,000 2.27 

6. นายฐปนทั ตนัตมินตรี 984,800 1.63 

7. นางพงศ์ลดัดา ตนัตมินตรี 700,000 1.16 

8. นางสาวปิณญาดา ตนัตมินตรี 700,000 1.16 

9. นายนรพล ตนัตมินตรี 700,000 1.16 

10. บริษัท มนตรีธุรกิจ จ ากดั 577,300 0.96 

 
 
ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้น ไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกัน) 

ไมมี่ 

 
กลุ่มผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนท่ีโดยพฤตกิารณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการ
หรือการด าเนินงานของบริษัทจัดการอย่างมีนัยส าคัญ 

ไมมี่ 



รายงานประจ าปี 2559 

 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสทิธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ                                                                       หน้า 31 

 

 
ประวัตกิารลดทุนจดทะเบียน 

ครัง้ที ่
วนัปิดสมดุ
ทะเบียนพกั
การโอนหนว่ย 

วนัท่ีเฉลีย่เงิน
คืนจากการ
ลดมลูคา่
หนว่ยลงทนุ 

เงินทนุจดทะเบียน 
ก่อนลดมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

มลูคา่ที่ลดลง 
เงินทนุจดทะเบียน 

หลงัลดมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

เงินทนุ 
จดทะเบยีน 
(บาท) 

มลูคา่
ตอ่
หนว่ย 
(บาท) 

เงินทนุ 
จดทะเบยีน 
(บาท) 

มลูคา่
ตอ่
หนว่ย 
(บาท) 

เงินทนุ 
จดทะเบยีน 
(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 

     
         
ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

ครัง้ที ่
งวดผลการด าเนินงาน 
ที่จ่ายเงินปันผล 

วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 
อตัราการจ่ายเงินปันผล 

(ตอ่หนว่ยลงทนุ) 
ครัง้ที่ 1 วนัท่ี 30 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2552 วนัท่ี 18 มี.ค. 2553 0.3500 
ครัง้ที่ 2 วนัท่ี 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2553 วนัท่ี 15 ก.ย. 2553 0.3500 
ครัง้ที่ 3 วนัท่ี 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2553 วนัท่ี 15 มี.ค. 2554 0.3500 
ครัง้ที่ 4 วนัท่ี 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2554 วนัท่ี 15 ก.ย. 2554 0.3500 
ครัง้ที่ 5 วนัท่ี 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2554 วนัท่ี 13 มี.ค. 2555 0.3500 
ครัง้ที่ 6 วนัท่ี 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2555 วนัท่ี 20 ก.ย. 2555 0.3500 
ครัง้ที่ 7 วนัท่ี 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2555 วนัท่ี 19 มี.ค. 2556 0.3500 
ครัง้ที่ 8 วนัท่ี 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2556 วนัท่ี 20 ก.ย. 2556 0.3500 
ครัง้ที่ 9 วนัท่ี 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2556 วนัท่ี 31 มี.ค. 2557 0.3500 
ครัง้ที่ 10 วนัท่ี 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2557 วนัท่ี 25 ก.ย. 2557 0.3500 
ครัง้ที่ 11 วนัท่ี 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2557 วนัท่ี 25 มี.ค. 2558 0.3500 
ครัง้ที่ 12 วนัท่ี 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2558 วนัท่ี 24 ก.ย. 2558 0.3500 
ครัง้ที่ 13 วนัท่ี 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2559 วนัท่ี 22 ก.ย. 2559 0.1900 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

1.  ข้อก าหนด นโยบายและวิธีการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

กองทนุรวมมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมเ่กินปีละ 2 ครัง้   

(1) ในกรณีท่ีกองทุนรวม มีก าไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจัดการกองทุนจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี ก าไรท่ีปรับปรุงแล้ว
หมายความว่า ก าไรสุทธิท่ีหักก าไรท่ียังไม่เกิดขึน้จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์รวมทัง้ปรับปรุงด้วยรายการอ่ืนตามแนวทางท่ีส านกังาน
คณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทนุรวม 

(2) ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีก าไรสะสม บริษัทจดัการกองทนุอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
จากก าไรสะสมได้ โดยการจ่ายเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ท าให้กองทนุรวมเกิดยอดขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ใน
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจา่ยเงินปันผลนัน้ 

ในการพิจารณาจา่ยเงินปันผล ถ้าเงินปันผลระหวา่งกาลท่ีจะประกาศจ่ายตอ่หน่วยลงทนุระหว่างปี
บญัชีมีมูลค่าต ่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการกองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในครัง้นัน้ 
และให้สะสมเงินปันผลดงักลา่วเพ่ือน าไปจา่ยรวมกบัเงินปันผลท่ีจะให้มีการจา่ยในงวดสิน้ปีบญัชี 

บริษัทจดัการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนั
สิน้รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี อนึง่ กรณีท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถจา่ยเงินปันผลได้ในระยะเวลาดงักล่าว 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และส านกังาน ก.ล.ต. ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ในการจา่ยปันผล บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ เว้นแตก่รณีท่ี
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง  เพิ่มเติม ประกาศ 
ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือ
วา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

2. เง่ือนไข และวิธีการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(1) ในกรณีท่ีมีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเกินกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่
บคุคล หรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้เฉพาะหนว่ยลงทนุในสว่นท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ี
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จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เป็นกรณีท่ีเข้าข้อยกเว้นตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  

 ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะตรวจสอบหรือด าเนินการให้มีการตรวจสอบการถือหน่วย
ลงทุนของผู้ ท่ี เคยเป็นเจ้าของหรือผู้ โอนสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์  ผู้ ให้เช่าหรือผู้ ให้สิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ และกลุม่บคุคลเดียวกนั หากปรากฏวา่บคุคลดงักล่าวถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินอตัราส่วน
ดงักลา่วแล้ว บริษัทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบตัติามวรรคหนึง่ 

(2) บริษัทจดัการจะประกาศการจา่ยเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียน และอตัราเงินปันผล โดย  
1.  ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั  
2.  ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มี

ประกาศดงักลา่วไว้ท่ีตวัแทน  
3.  ส่งหนงัสือแจ้ง ผู้ ถือหน่วยท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วย ณ วนัปิดสมดุทะเบียน 

และผู้ดแูลผลประโยชน์ และตลาดหลกัทรัพย์ 

(3)  บริษัทจดัการจะจา่ยเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ เป็น
เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้ ถือหน่วยลงทุนตามช่ือและท่ีอยู่ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ  

(4)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ 
เรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจดัการจะไม่น าเงินปันผลจ านวนดงักล่าวไปใช้เพ่ือ
การอ่ืนใดนอกจากเพ่ือประโยชน์ของกองทนุ 

3.  เง่ือนไขเพิ่มเตมิ : 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชีมี
มูลค่าต ่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในครัง้นัน้และให้ยกไป
จา่ยเงินปันผลพร้อมกนัในงวดสิน้ปีบญัชี 

ส าหรับหลกัเกณฑ์ในการจา่ยปันผล บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ เว้นแตก่รณี
ท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือ
วา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
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โครงสร้างการจัดการ 

 
บริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั 
เลขท่ี 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0-2686-9500 โทรสาร 0-2657-3167 
เว็บไซต์ http://www.cimb-principal.co.th 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั หนึ่งในบริษัทเครือบริษัท ซีไอเอ็มบี-
พรินซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ เบอร์หาด ประเทศมาเลเซีย เพ่ือให้บริการด้านการจดัการกองทุนครบ
วงจร ทัง้ กองทนุรวม กองทนุสว่นบคุคล กองทนุส ารองเลีย้งชีพ และกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากัด 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 เกิดจากความร่วมมือของสองสถาบนัการเงินชัน้น าทัง้ในระดบัภูมิภาค
และระดบัโลก ได้แก่  

 กลุม่ซีไอเอ็มบี ประเทศมาเลเซีย ถือหุ้น 60%  
 กลุม่พรินซิเพิล ไฟแนนซ์เชียล ถือหุ้น 40%  

ดงันัน้ จงึท าให้เรามีความพร้อมในการให้บริการการบริหารสินทรัพย์ด้วยมาตรฐานระดบัโลก 
ภายใต้การสนบัสนนุจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นทัง้กลุม่ซีไอเอ็มบีและกลุม่พรินซิเพิลไฟแนนซ์เชียล 

ในปัจจบุนั บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ประเทศไทย เป็นบริษัทจดัการท่ีมี
ความพร้อมท่ีจะให้บริการครอบคลุมแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ทัง้บุคคลทัว่ไป ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ธุรกิจขนาดใหญ่ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงองค์กรภาครัฐภายใต้ความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายการลงทนุท่ี
เช่ือมโยงการลงทนุในทกุภูมิภาคทัว่โลก ท าให้เรามีความได้เปรียบในด้านข้อมลูการลงทนุ ด้วยระบบการ
บริหารจดัการลงทนุท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ผ่านกระบวนการคดัสรรหลกัทรัพย์คณุภาพ โดยคดัสรรทัง้เชิง
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คุณภาพ (Qualitative) เชิงปริมาณ (Quantitative) การวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ฐานของแต่ละบริษัท 
(Fundamental analysis) และมีการวางกรอบวินยัการลงทุนอย่างเคร่งครัด ระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
เพ่ือให้เราสามารถท่ีจะพฒันานวตักรรมการลงทนุและการสรรสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสม  

ภายใต้การก ากบัดแูลการบริหารความเส่ียงและธรรมาภิบาลส าหรับการบริหารการลงทุนภายใต้
หลกัการและแนวคิด TRUST เราจึงให้ความส าคญัอนัท่ีจะท าให้นกัลงทนุบรรลเุป้าหมายทางการเงินและ
สร้างผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาว ด้วยการลงทนุอย่างรอบคอบ ภายใต้การบริหารจดัการความเส่ียงอย่าง
เหมาะสม 

หลักการและแนวคิด 

 Think   = คดิบวกเพ่ือหาทางแก้ปัญหา และมุง่มัน่ท่ีจะแก้ปัญหา 

 Respect  = เคารพความคิดผู้ อ่ืนอย่างซ่ือสตัย์ 

 Unleash = ไมห่ยดุท่ีจะเรียนรู้และพฒันาตนเอง 

 Show   = แสดงถึงความกล้าหาญและความคิดริเร่ิมและตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

 Teamwork  = ท างานกนัเป็นทีมเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสดุ 
 

 
รายช่ือกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากัด 

รายช่ือกรรมการ 
 1. คณุเอฟเฟนดี ้ชาฮลู ฮามิด  ประธานกรรมการบริษัท 
2. คณุเปโดร เอสเตอบนั บอร์ดา  กรรมการบริษัท 
 3. คณุเร็กซ์ ปัก ควน อาว หยง่  กรรมการบริษัท 
4. คณุอเลฮานโดร เอลเรียส เอทกึกอริ โรดรีเกซ กรรมการบริษัท 
 5.  คณุอดศิร เสริมชยัวงศ์  กรรมการบริษัท 
6. คณุจมุพล สายมาลา  กรรมการบริษัท 
 7. คณุวิไลพร ลิ่วเกษมศานต์  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
8. คณุบญุศกัดิ ์เจียมปรีชา  กรรมการอิสระ 
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รายช่ือเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 
1.  คณุจมุพล สายมาลา  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. คณุโช ซู ฮนุ  ประธานเจ้าหน้าท่ีสายวางแผนและปฏิบตัิการ 
3. คณุวิน พรหมแพทย์  ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทนุ 

รายชื่อผูจ้ดัการกองทนุ 
1. คณุสทุธิพนัธ์ กรีมหา 
2. คณุวิน พรหมแพทย์ 
 
 
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

สิทธิของบริษัทจดัการ 

1) สิทธิในการด าเนินการบริหารจัดการกองทุนเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ หลักเกณฑ์การ
ลงทุน และข้อจ ากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการท่ีได้รับอนุมัติ ทัง้นีร้วมถึงข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วย
ลงทนุของกองทนุกบับริษัทจดัการ และสญัญาตา่ง ๆ ได้ท าขึน้ 

2) สงวนสิทธิท่ีจะไม่อนญุาตให้มีการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการโอนหน่วยลงทนุนัน้เป็นการ
ขดัต่อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข่อบงัคบั ค าสั่ง หนงัสือเวียนท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายได้
ประกาศ ก าหนด และ/หรือกรณีท่ีเป็นการขดัตอ่ข้อก าหนดท่ีได้ระบไุว้ในโครงการนี ้

3) สิทธิในการลาออกจากการท าหน้าท่ีเป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมให้กับกองทุนรวม
รายละเอียดตามท่ีก าหนดในเร่ืองเง่ือนไขในการเปล่ียนบริษัทจดัการ และ / หรือเลิกโครงการ 

4) สิทธิในการด าเนินการจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนและ
คณะกรรมการลงทนุแล้ว ในกรณีตา่งๆ ดงัตไ่ปนี ้

-  สิทธิท่ีจะเลิกโครงการ/ยตุโิครงการและ/หรือกองทนุ เฉพาะในกรณีท่ีบริษัทจดัการบอก
กล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการกองทนุรวมให้แก่กองทนุตามก าหนด และเง่ือนไขท่ีได้
ตกลงไว้จนครบถ้วน แต่กองทุนไม่สามารถจัดหาบริษัทจัดการอ่ืนใดมารับหน้าท่ีได้ภายใน
ก าหนดเวลา 
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-  สิทธิในการด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามท่ี
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมี อ านาจตาม
กฎหมายประกาศ ก าหนด อนมุตั ิเห็นชอบ ผอ่นผนั หรือสัง่การ 

-  สิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงโครงการ กรณีท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ได้มีการ
เปล่ียนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด อนมุตัิ เห็นชอบ ผ่อนผนั และ/หรือสัง่การเป็นอย่าง
อ่ืน 

-  สิทธิท่ีจะด าเนินการขาย / จ าหน่าย / จ่าย /โอน ทรัพย์สินบางส่วน หรือทัง้หมดของ
กองทุนตามท่ีเห็นสมควร ในกรณีท่ีกองทุนเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องและการเพิ่มทุนไม่ได้รับ
ความสนใจจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ จนท าให้ไมส่ามารถเพิ่มเงินทนุได้ตามจ านวนท่ีต้องการ 

-  สิทธิในการจัดการกองทุน เพ่ือให้บรรลุซึ่งวตัถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้จะต้องไม่ขดัตอ่กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอ่ืน
ใดท่ีเก่ียวข้อง 

5) สิทธิในการสัง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ แก้ไขคณุสมบตัขิอง
ผู้ดแูลผลประโยชน์และ/หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายประกาศก าหนด 

6) สิทธิในการรับคา่ธรรมเนียมในการจดัการกองทนุ และคา่ธรรมเนียม คา่ใช้จา่ย และหรือเงิน
ตอบแทนอ่ืนใด ตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการ 

7) สิทธิอ่ืนใดตามพระราชบญัญตั ิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

ในการจดัการกองทนุ บริษัทจดัการมีหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการด าเนินการ และบริหาร
กองทนุให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย์ รวมถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี  ้

1) การบริหารกองทนุ 

1.1)  จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการท่ีได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้อผกูพนัระหว่างบริษัทจดัการและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนปฏิบตัิหน้าท่ีตาม
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บทบัญญัติในมาตรา 125 และข้อก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 อยา่งเคร่งครัด 

1.2)  จัดให้มีข้อผูกพันระหว่าง ผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ และหนงัสือชีช้วน โดยมีสาระส าคญัไม่ต่างจากร่างข้อผูกพนั ร่างสญัญา และร่างหนงัสือชี ้
ชวน ท่ีผา่นการพิจารณาจากส านกังาน 

1.3) จดัส่ง แจกจ่าย และจดัให้มีหนงัสือชีช้วนท่ีเป็นปัจจบุนัและรายละเอียดของโครงการตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชน ให้บริษัทจัดการจัดส่ง
หนังสือชีช้วนให้ส านกังานไม่น้อยกว่า 1 วันท าการ ก่อนการเร่ิมจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช้วนให้แก่
ประชาชน 

 (ข)  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดส่งและ
ด าเนินการให้ผู้จดัจ าหนา่ย และผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) จดัส่งหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลู
ส าคญัพร้อมกบัใบจองซือ้หนว่ยลงทนุให้ผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุ และจดัให้มีหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการไว้ 
ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานท่ีติดต่อของผู้ จัดจ าหน่าย และผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี เพ่ือประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุได้ตลอดเวลาท่ีเสนอ
ขายหนว่ยลงทนุ 

(ค)  เม่ือระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุสิน้สดุลงแล้วบริษัทจดัการ จะจดัให้มีหนงัสือ 
ชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ท่ีท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจดไูด้และ
จดัส าเนาให้เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ ร้องขอ ในกรณีท่ีหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการบริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม
ดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 10 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานให้แก้ไขเพิ่มเตมิโครงการ หรือวนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเตมิโครงการ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้จนกว่าจะ
เลิกกองทนุรวม 

(ง)  จดัให้มีใบจองซือ้หน่วยลงทนุซึง่ต้องมีค าเตือน ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงประกาศอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

1.4)  น าเงินของกองทนุไปลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้การหาผลประโยชน์ 
การซือ้ เชา่ จ าหนา่ย โอนสิทธิการเชา่ ขาย สัง่โอน และเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ หรือ 
ทรัพย์สินอ่ืนท่ีลงทนุไว้ตามนโยบาย วตัถปุระสงค์ หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการท่ีก าหนดไว้ในโครงการ  โดย
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จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ด้วย 

1.5) ด าเนินการเพิ่มหรือลดจ านวนเงินทนุของกองทุนตามวิธีการท่ีระบไุว้ภายใต้ หวัข้อ “การ
เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม” และ “การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม” และ/หรือ
ด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

1.6)  จดัสรรผลก าไรของกองทุนเพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนดไว้ในโครงการ และเป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1.7)  จัดให้ มีการประเมินค่าทรัพย์สินตามข้อก าหนด และหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.8)  จัดให้ มีการประกันวินาศภัยอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1.9)  จดัให้มีการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์ ตามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.10) สง่มอบเอกสารหลกัฐานและข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็นต้องใช้ในการประเมินคา่
หรือสอบทานการประเมินคา่ตามท่ีบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สินร้องขอ รวมถึงการอ านวยความสะดวกให้กบั
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ในการส ารวจ
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมเพ่ือการประเมินค่า  และ/หรือผู้ ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากผู้ดแูลผลประโยชน์ ในการเข้าตรวจสภาพอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมตามท่ีก าหนดไว้
ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

1.11) เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือ วิธีจดัการกองทุน ตามข้อก าหนด เง่ือนไข
หลกัเกณฑ์ท่ีระบไุว้ในโครงการ 

1.12) กระท านิติกรรมสัญญาใด ๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอ านาจกระท าได้
ภายในขอบเขตของกฎหมาย 

1.13) ปฏิบตักิารอ่ืน ๆ เพ่ือให้บรรลซุึ่งวตัถปุระสงค์ของกองทนุและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของ
ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้จะต้องไม่ขัดต่อ
กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

1.14) ด าเนินการเลิกกองทนุ ตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการ 



รายงานประจ าปี 2559 

 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสทิธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ                                                                       หน้า 40 

 

2) การรับและจา่ยเงินของกองทนุ 
จัดให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอ่ืนใด ตามท่ี

ก าหนดไว้ในโครงการ 

3) การแตง่ตัง้บคุคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการจดัการกองทนุ 

3.1)  จดัให้มีคณะกรรมการลงทนุ (ถ้ามี) 

3.2)  แตง่ตัง้ผู้จดัการกองทนุรวม ซึ่งมีคณุสมบตัิ ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เพ่ือรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการลงทุนของกองทุนรวม และบริษัทจัดการจะประกาศรายช่ือผู้ จัดการ
กองทุนรวมไว้ในท่ี เปิดเผย ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.3)  แต่งตัง้ผู้ บริหารสินทรัพย์สภาพคล่อง ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.4)  แต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์กองทุน ซึ่งมีคณุสมบตัิตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าด้วยคณุสมบตัิผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการเปล่ียนตวัผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์อ่ืนแทนตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตัวผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ในโครงการ ทัง้นี ้โดยได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.5)  แต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปล่ียนตัวนายทะเบียนหน่วยลงทุนของ
กองทุน และแต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทุนอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก าหนดแทนและแจ้งการแตง่ตัง้ดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

3.6)  แตง่ตัง้บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สิน ทัง้นี ้บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สินดงักล่าวนัน้ จะต้องอยู่
ในบญัชีรายช่ือท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.7)  แต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดงักล่าวจะต้องมี
คณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3.8)  แตง่ตัง้ท่ีปรึกษา (ถ้ามี) ท่ีท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของบริษัทจดัการและ/หรือกองทนุ 

3.9) แต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีของกองทุน ทัง้นี  ้ผู้ สอบบญัชีดงักล่าวจะต้ องมีคุณสมบตัิ และไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ
ผู้สอบบญัชี รวมถึงการเปล่ียนตวัผู้สอบบญัชีของกองทนุ และแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีอ่ืนท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน
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ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดแทน และแจ้งการแต่งตัง้ดังกล่าวให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

3.10) แตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีกองทนุเพ่ือท าหน้าท่ีรวบรวม แจกจา่ยทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
และหน้าท่ีอ่ืนๆท่ีจ าเป็นเพ่ือให้การช าระบญัชีเสร็จสิน้เม่ือยตุิหรือเลิกกองทนุทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.11) แต่งตัง้บุคคลอ่ืนใด เพ่ือท าหน้าท่ีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับกองทุน อาทิ เช่น ผู้ ควบคุมงาน
ก่อสร้าง ผู้ เช่ียวชาญต่าง ๆ ผู้ จัดท าประมาณการ ผู้ ตรวจรับอาคาร ผู้ ดูแลรักษาความสะอาดสถานท่ี 
ผู้ รับเหมาก่อสร้างเป็นต้น 

4) การด าเนินการอ่ืนๆ 

4.1)  ย่ืนค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็น
กองทนุต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แต่ วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขาย
หนว่ยลงทนุ 

4.2)  ย่ืนค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวม 

4.3)  ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียคา่ธรรมเนียมตามอตัราท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดในกรณีท่ี
หลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรือถกูท าลาย 

4.4)  ด าเนินการแยกทรัพย์สินของกองทนุรวมไว้ตา่งหากจากทรัพย์สินของบริษัทจดัการและน า
ทรัพย์สินของกองทนุรวมไปฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือ บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

4.5)  จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศก าหนด และเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

4.6)  จดัท าบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุรวมไว้โดยถกูต้อง และจดัท ารายงานการลงทนุของ
กองทุนรวมให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ ตามหลักเกณฑ์และวิธี การท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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4.7)  ค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้
เป็นไปตามประกาศ วา่ด้วยหลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือ
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

4.8)  แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆเกิดขึน้
ภายหลังจากวันท่ีค านวณมูลค่าทรัพย์สินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนตามข้อ 4.7) อันมี
ผลกระทบตอ่ทรัพย์สินของกองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 

4.9)  จดัท างบการเงินของกองทนุรวม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีส าหรับกิจการท่ีมีธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทนุ รวมทัง้จดัท ารายงานของกองทนุรวมทกุสิน้ปีการเงิน และส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ผู้
ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือน
นบัแตว่นัสิน้ปีการเงิน 

4.10) จดัส่งส าเนารายงานการประเมินคา่ และรายงานการสอบทานการประเมินคา่พร้อมด้วย
ส าเนาเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องให้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยพลนั และให้ส านกังานภายใน 15 วนันบัแต่
วนัท่ีได้รับรายงานการประเมินคา่  

4.11) จดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้ห้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยพลนั เม่ือมีการซือ้ เช่า จ าหน่าย หรือ
โอนสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

-  โฉนดท่ีดนิหรือหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ และสญัญาซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ 
กรณีซือ้อสงัหาริมทรัพย์ 

-  สญัญาซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ กรณีจ าหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ 
-  สญัญาเชา่หรือสญัญาโอนสิทธิการเชา่ กรณีเชา่หรือโอนสิทธิการเชา่แล้วแตก่รณี 

ในกรณีท่ีเป็นการซือ้หรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการจะมีหนงัสือแจ้งการเข้าครอบครอง
อสงัหาริมทรัพย์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 5 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนั ท่ีเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์
ดงักลา่ว 

4.12) จัดส่งส าเนาสัญญาแต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ส าเนาสัญญาแต่งตั ง้ผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) และส าเนาสญัญาแตง่ตัง้ท่ีปรึกษา (ถ้ามี) ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 5 วนัท าการ
นบัแตว่นัท าสญัญาดงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกของกองทนุซึ่งมีการแตง่ตัง้บริษัท
ประเมินค่าทรัพย์สินก่อน การแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ให้บริษัทจัดการส่งส าเนาสัญญาแต่งตัง้ บริษัท
ประเมินคา่ทรัพย์สิน ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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4.13) รวบรวม ตดิตาม ด าเนินการ สัง่ให้ผู้ มีหน้าท่ีตา่ง ๆ ตามสญัญาแตง่ตัง้ อาทิ เช่น ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ท่ีปรึกษา ผู้ คุมงานก่อสร้าง เป็นต้น จัดเตรียม จัดส่ง จัดท ารายงานต่างๆและ/หรือ
ด าเนินการตา่ง ๆ ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ และ/หรือ ตามท่ีคณะกรรมการลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ และ/หรือผู้ มีอ านาจตามกฎหมายร้องขอ 

4.14) จดัสง่หนงัสือสรุปข้อมลูท่ีเป็นสาระส าคญั เก่ียวกบัการซือ้ เชา่ จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการ
เชา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั
นบัแต่วนัท่ีซือ้ เช่า จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่า รวมทัง้จดัให้มีข้อมูลท่ีเป็นสาระส าคญัดงักล่าวไว้ในท่ี
เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ และส านักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีซือ้ เช่า 
จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่า โดยหนงัสือสรุปข้อมลูจะมีสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก าหนด 

 ในกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แล้ว บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสือสรุปข้อมลูท่ีเป็นสาระส าคญัตามวรรคหนึ่งให้ตลาดหลกัทรัพย์
แทนการจดัส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายในวันท าการถัดจากวนัท่ีซือ้ เช่า จ าหน่าย หรือโอนสิทธิ การเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม หรือภายในก าหนดเวลาอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะยงัคงจดัสง่หนงัสือสรุปข้อมลูดงักลา่วให้กบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.15) ด าเนินการขาย / จ าหน่าย / จ่าย /โอน ทรัพย์สินบางส่วน หรือทัง้หมดของกองทนุ ตามท่ี
เห็นสมควร 

4.16) ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจดัการ 

กองทนุรวมอาจเปล่ียนบริษัทจดัการได้ เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้และเม่ือได้รับการ
อนมุตัเิห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

1) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมมีมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่ง
หนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดให้เปล่ียนบริษัทจดัการ และมีการแตง่ตัง้บริษัทจดัการ
รายใหมข่ึน้ในเวลาใด ๆ ระหวา่งอายขุองกองทนุรวมโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็น ลายลกัษณ์อกัษรให้บริษัท
จัดการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยท่ีหากสาเหตุ การเปล่ียนบริษัทจัดการนัน้ มิได้เกิดจาก
ความผิดหรือการประกอบหน้าท่ีบกพร่องอย่าง ร้ายแรงอันเกิดจากบริษัทจัดการโดยตรงแล้ว กองทุน
จะต้องจ่ายชดเชยค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 10 ล้านบาท ทัง้นี ้หากเหตุดงักล่าวเกิดหลังท่ีบริษัท
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จดัการจะบริหารกองทนุมาครบระยะเวลา 6 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม กองทนุ
ไมต้่องจา่ยชดเชยคา่ธรรมเนียมการจดัการให้กบับริษัทจดัการ 

2) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขนโยบายในการจดัการโครงการตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหน่วย
ลงทุน หรือมีการแก้ไขพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องอนัจะมีผลให้บริษัทจดัการไม่
สามารถด าเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ และ ข้อบงัคบัดงักล่าว ทัง้นี ้เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่บริษัทจดัการ และบริษัทจดัการไม่ประสงค์จะรับ
หน้าท่ีต่อไป บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าท่ีในการจดัการกองทุนต่อไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะต้องแจ้งตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์ท่ีจะรับหน้าท่ีตอ่ไป โดยบริษัท
จดัการจะเป็นผู้ด าเนินการหาบริษัทจดัการใหม่ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายหลกัทรัพย์และได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้กับท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงมติ เพ่ือคดัเลือกบริษัท
จดัการท่ีจะมาท าหน้าท่ีจดัการกองทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ แทนบริษัทจดัการเดิม ภายใน 120 วนันบั
จากวนัท่ีได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ 

3) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย วิธีการในการจดัการ การด าเนินงานการบริหารจดัการ
กองทุน หรือมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีอ่ืนใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่
ประสงค์ท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีต่อไป บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าท่ีในการจดัการกองทนุต่อไป 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะต้องแจ้งตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์ท่ีจะรับหน้าท่ี
ตอ่ไป (ลาออก) โดยบริษัทจดัการจะต้องเป็นผู้ด าเนินการหาบริษัทจดัการใหม่ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ให้กับท่ีประชุมผู้ ถือ
หน่วยลงมติเพ่ือคดัเลือกบริษัทจดัการท่ีจะมาท าหน้าท่ีจดัการกองทุนตามท่ีระบไุว้ในโครงการแทนบริษัท
จดัการเดมิภายใน 120 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ 

4) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการ
กองทนุรวม ซึง่มีผลให้ไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีบริษัทจดัการได้ตอ่ไป 

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะยังคงได้ รับค่าธรรมเนียมการจดัการตามอัตราท่ีระบุไว้ในโครงการ 
จนถึงวนัสดุท้ายของการปฏิบตัหิน้าท่ีบริษัทจดัการ 

ในการเปล่ียนตวับริษัทจัดการ หากเป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ให้ด าเนินการขอความเห็นชอบดงักล่าวก่อน โดยบริษัทจดัการจะปฏิบตัิ
หน้าท่ีตอ่ไปจนกว่าจะมีการแตง่ตัง้บริษัทจดัการรายใหม่ อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการได้ท าการ
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บอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการตามข้อ 2) หรือ ข้อ 3) ข้างต้นนีจ้นครบถ้วน แตก่องทุน 
และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทนุไม่สามารถจดัหาบริษัทจดัการกองทุนรวมอ่ืนใด
มารับหน้าท่ีได้ภายใน 120 วนันบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการได้ท าการบอกกล่าว บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเลิก
โครงการ โดยถือ วา่การด าเนินการดงักลา่วได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอ็นเอ จ ากดั 
เลขท่ี 339 ถนนสขุมุวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 02-788-2000 
 
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี ้  

1) ได้รับค่าตอบแทนจากการท าหน้าท่ีเป็นผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราท่ีก าหนดไว้ในสัญญา
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีท าขึน้กบับริษัทจดัการ 

2) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าท่ีตามบทบญัญัติในมาตรา 125 และข้อก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
แห่ง พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อก าหนดของโครงการจดัการกองทุน
รวมท่ีได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผูกพนัท่ีท าไว้กับผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ ปฏิบตัิ
ตามให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุรวม หรือไม่ปฏิบตัิตามหน้าท่ี
ตามมาตรา 125 และข้อก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องแห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ผู้ดแูลผลประโยชน์จะท ารายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวโดยละเอียด และส่งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 5 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้หรือมีเหตอุนัควรท่ีจะรู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

3) ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดี ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ีของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับค าสัง่
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4) ด าเนินการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์จากบริษัทจดัการ 
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(ข)  ทุกหนึ่งปี นับแต่วนัท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจตราครัง้ก่อนแล้วเสร็จ ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิด
จากการตรวจสอบทรัพย์สินจะถือเป็นคา่ใช้จา่ยของกองทนุ 

5) บนัทึกสภาพอสงัหาริมทรัพย์ท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถกูต้อง และครบถ้วนตามความ
เป็นจริงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีเร่ิมด าเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์นัน้ 

6) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 5 วันท าการนับแต่วันท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์พบว่า
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมช ารุดบกพร่องอยา่งเป็นนยัส าคญั 

7) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เม่ือผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามี
เหตกุารณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึน้ อนัมีผลกระทบต่อมูลคา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอย่างมี
นยัส าคญั 

8) ตรวจสอบการซือ้ เช่า จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนให้เป็นไปตาม
โครงการและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

9) จดัท าบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุท่ีรับฝากไว้ รวมทัง้จดัท าบญัชีแสดง
การรับจา่ยทรัพย์สินของกองทนุ 

10) รับรองว่าการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้
ค านวณไว้แล้วตามท่ีก าหนดไว้ในหวัข้อ “วิธีค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และประกาศมลูคา่ทรัพย์สิน
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ” ของโครงการจดัการกองทนุ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์สามารถใช้ข้อมลู
ท่ีได้รับจากบริษัทจดัการ ซึง่อาจเป็นข้อมลูจากรายงานท่ีบริษัทจดัการจดัท าและได้รับรองรายงานดงักล่าวเอง 
หรือท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ท่ีบริษัทจัดการว่าจ้าง และผ์บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้
ลงนามรับรองความถกูต้องของรายงานดงักลา่ว มาใช้ประกอบการค านวณมลูคา่ ทรัพย์สินสทุธิได้ 

11) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทนุในรายงานของกองทนุ 

12) มีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบอ่ืนตามท่ีก าหนดในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
13)  ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ 

บริษัทจัดการจะเปล่ียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์เม่ือปรากฏเหตขุ้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี ้
ทัง้นีโ้ดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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1) เม่ือบริษัทจัดการหรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อย
กวา่ 90 วนั 

2) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตัิตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ตก
ลงไว้ ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

3) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายหรือกรณีอ่ืนใด อนัจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผู้ ดแูล
ผลประโยชน์ และผู้ ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ีดังกล่าว ผู้ ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิก
สญัญาจดัตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกัษรเป็น
เวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

4) ในกรณีท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมตโิดยเสียงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุเรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  

5) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์น าข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย หรือใช้ในทางท่ีก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสัญญาจดัตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้
การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 15 วัน ความในข้อนีไ้ม่ให้
บงัคบัใช้กับการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย หรือค าสัง่ศาล เจ้าพนกังานบงัคบัคดี หรือโดยค าสัง่ท่ีชอบด้วย
กฎหมาย แม้วา่กองทนุอาจได้รับความเสียหายจากการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วก็ตาม 

6) ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์มีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยคุณสมบตัิของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์แก้ไขคณุสมบตัิให้ถกูต้องภายในสิบห้าวนั นบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการทราบเหตดุงักล่าว และแจ้ง
การแก้ไขดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัท่ีแก้ไขเสร็จสิน้ 

 ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขคุณสมบตัิให้ถูกต้องภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 
บริษัทจดัการจะขออนญุาตเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวนั
นบัแต่วันท่ีครบก าหนดเวลาดงักล่าว และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจดัการจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์
รายใหมแ่ทนโดยพลนั  
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7) เม่ือผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้ ล้มละลายตามค าสัง่ศาล 

8) ในกรณีท่ีมีเหตุให้ต้องเปล่ียนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และต้องแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์อ่ืนแทน ให้กระท าได้ตอ่เม่ือบริษัทจดัการได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 

 

สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม 

ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
เลขท่ี 339 ถนนสขุมุวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 02-788-2000 
 

หรือในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ บริษัทจดัการจะจดัเก็บทรัพย์สินและ
เอกสารส าคญัของกองทนุไว้ท่ีส านกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมรายใหม ่  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีทรัพย์สินท่ีลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะท าการเก็บรักษา
เอกสารสิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุน ได้แก่ โฉนดท่ีดิน หรือหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ และ
สญัญาซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ สญัญาเช่า หรือสญัญาโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หนงัสือกรมธรรม์
ประกนัภยัไว้ท่ีส านกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินท่ีโดยสภาพไม่
สามารถเก็บรักษาไว้ท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

 

ผู้สอบบัญชี 

นางอนทุยั ภมูิสรุกลุ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3873  
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั 
เลขท่ี 179/74-80 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 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 จ ากดั 
เลขท่ี 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี  
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 02-686-9500 
 

ประวัตกิารถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ 

เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2556 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้มี
หนงัสือ ท่ี กลต.ฝค.298/2556 เร่ือง การเปรียบเทียบกรณีปฏิบตัิไม่ชอบด้วยกฎหมาย แจ้งว่าบริษัทจดัการ 
มีการด าเนินการท่ีเข้าข่ายเป็นการปฎิบตัิไม่ชอบด้วยมาตรา 117 และมาตรา 125(1) แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยสรุปดงันี ้ 

1. ระหว่างวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2555 บริษัทจัดการ มิได้ปฏิบตัิให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด กล่าวคือ มิได้
จดัให้มีระบบงานการจัดการลงทุนท่ีมีการก ากับดแูลการปฏิบตัิงานท่ีเหมาะสม เพ่ือให้การจัดการลงทุน
เป็นไปด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยมิได้
ตรวจสอบและสอบทานอสงัหาริมทรัพย์ก่อนการลงทนุ (due diligence)  

2. ระหวา่งวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2555 ถึงวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2556 บริษัทจดัการในฐานะบริษัทท่ี
รับจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ เมอร์เคียว สมยุ (กองทนุรวมเมอร์เคียว) มิได้จดัการ
กองทนุให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด และ
มิได้จดัการกองทุนรวมให้เป็นไปตามโครงการท่ีได้รับอนุมตัิจากส านกังาน กล่าวคือ มิได้ควบคมุดแูลให้ผู้
ค า้ประกนัรายได้ปฏิบตัติามสญัญาค า้ประกนัรายได้ตามเง่ือนไขของโครงการ  

3. ระหว่างวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันท่ี 25 ธันวาคม 2555 บริษัทจัดการ มิได้ปฏิบตัิให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด กล่าวคือ (1) 
มิได้ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (2) มิได้ตรวจตราสภาพ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนทุก ๆ หนึ่งปี โดยจัดท าทะเบียนรายการทรัพย์สินท่ีกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์เข้าไปลงทุนให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง (3) มิได้จัดท าสญัญาค า้ประกัน
รายได้และมิได้ติดตามควบคุมดูแลให้ผู้ค า้ประกันรายได้ปฏิบตัิตามสัญญาค า้ประกันรายได้ (4) มิได้
เปิดเผยข้อมลูในโครงการจดัการกองทนุและหนงัสือชีช้วนให้ถกูต้อง  



รายงานประจ าปี 2559 

 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสทิธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ                                                                       หน้า 50 

 

โดยบริษัทจดัการได้ยินยอมรับการเปรียบเทียบตามท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาตามการ
ประชมุเปรียบเทียบครัง้ท่ี 1/2556 วนัท่ีประชุมเปรียบเทียบ 27 กุมภาพนัธ์ 2556 ค าสัง่เปรียบเทียบท่ี 
12/2556 
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การก ากับดูแลกิจการ 

 
บริษัทจดัการปฏิบตัติามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ ค าสัง่ หรือหนงัสือเวียนตามท่ี

ได้แก้ไขหรือออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ อยา่ง
เคร่งครัด และมีการจดัตัง้คณะกรรมการการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือพิจารณาในรายละเอียดท่ี
เก่ียวข้องกบัการลงทนุ และมีผู้ดแูลผลประโยชน์คอยสอบทานการท างานของบริษัทจดัการอีกด้วย 

โดยทางบริษัทจดัการ ได้ก าหนดให้มีนโยบายการก ากบัดแูลทางด้านตา่งๆ เช่น การจดัท ารายงาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจจัดการลงทุน จรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจจดัการลงทนุ เป็นต้น 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
บริษัทจดัการปฏิบตัติามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ ค าสัง่ หรือหนงัสือเวียนตามท่ี

ได้แก้ไขหรือออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ อย่าง
เคร่งครัด 
 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 
บริษัทจดัการปฏิบตัติามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ ค าสัง่ หรือหนงัสือเวียนตามท่ี

ได้แก้ไขหรือออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ อย่าง
เคร่งครัด นอกเหนือจากคณะกรรมการการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการได้ก าหนดให้มีฝ่ายก ากบั
ดแูลและฝ่ายบริหารความเส่ียง ท่ีสายการรายงานและก ากบัดแูลท่ีแยกออกจากคณะกรรมการการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ แตข่ึน้ตรงตอ่คณะกรรมการบริษัท และของกลุม่บริษัท ซีไอเอ็มบี 
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การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
รายการระหว่างกัน 
 
รายช่ือบคุคลทีเ่ก่ียวข้องทีมี่การท าธุรกรรมกบักองทนุรวม 

ไมมี่บคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมกบักองทนุรวม 

หมายเหต ุ: ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ท่ี บริษัทจดัการ
โดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจดัการ (www.cimb-principal.com) และส านกังาน ก.ล.ต.(www.sec.or.th) 

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทน เนือ่งจากการที่กองทนุใช้บริการบคุคลอืน่ (Soft Commission) 

ไมมี่การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบคุคลอ่ืน 

ค่านายหนา้ทัง้หมดจากการทีบ่ริษัทสัง่ซ้ือขายหลกัทรัพย์ฯ 

ไมมี่การรับคา่นายหน้าจากการท่ีบริษัทสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ฯ 

 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทตา่งๆ ในรอบปีปฏิทิน ได้จาก web site ของบริษทัจดัการ (www.cimb-
principal.com) 

 
 

http://www.cimb-principal.com/
http://www.sec.or.th/
http://www.cimb-principal.com/
http://www.cimb-principal.com/
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ส่วนที่ 3 

 

ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินการ 
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ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 

 
สรุปมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ และมูลค่าหน่วยลงทนุกองทนุรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 
 

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิ 583,866,223.35 บาท 
จ านวนหน่วย 60,300,000 หนว่ย 
มลูคา่ตอ่หน่วยลงทนุ 9.6826 บาท 

 

 
ข้อมูลเก่ียวกบัการกู้ยืมเงินของกองทนุรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 
 

 

มูลค่าตามราคาตลาด 
(บาท)*1 

 
% NAV 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ       

 
หนว่ยลงทนุ 

   
 

       กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 561,000,000.00 
 

96.08 

 
เงินฝากธนาคาร           30,548,666.39  

 
5.23  

อื่น ๆ 

 
สนิทรัพย์อื่น 

 
          12,374,622.87  

 
2.12  

 
หนีส้นิอื่น 

 
(20,057,065.91) 

 
(3.44) 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ            583,866,223.35    100.00 
หมายเหต ุ: *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้ค้างรับแล้ว 
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รายงานสรุปจ านวนเงินลงทนุในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุ ของกองทนุรวม 

กลุ่มของตราสาร 
มูลค่าตาม 
ราคาตลาด 

(บาท)* 

 
% NAV 

 
 (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 

        - ตราสารภาครัฐไทย - ไมม่ี - - ไมม่ี - 
      - ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - ไมม่ี - - ไมม่ี - 
 (ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ   

        เป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือ ผู้ค า้ประกนั 23,666,944.39 4.05 
 (ค) ตราสารท่ีมีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) - ไมม่ี - - ไมม่ี - 
 (ง) ตราสารท่ีมีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้  

        (investment grade) หรือตราสารท่ีไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ 561,000,000.00 96.08 

สัดส่วนเงนิลงทุนขัน้สูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 0% NAV 
หมายเหต ุ:* มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้ค้างรับแล้ว 

 
 
รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารทกุตวัใน Port 

  ประเภท ผู้ออก 
ผู้ค า้/ 

ผู้ รับรอง/ 
ผู้สลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

นา่เช่ือถือ 

 จ านวนเงินต้น/ 
มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

1 หนว่ยลงทนุ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ - - N/A 561,000,000.00 561,000,000.00   

2 เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. - - N/A 23,658,756.79   23,666,944.39 

 
หมายเหต ุ: *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้ค้างรับแล้ว 
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ค่าใช้จ่ายทีบ่ริษัทจดัการเรียกเก็บจากกองทนุรวม 
ส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * จ านวนเงนิ ร้อยละของ 
(Fund's Direct  Expenses) หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

  คา่ธรรมเนียมจดัการกองทนุ  3,878.27 0.64 
  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  396.59 0.07 
  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 646.37 0.11 
  คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษา - - 
  คา่ท่ีปรึกษาทางกฏหมาย 225.36 0.04 
  คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขาย     
   -  ในชว่งเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก     
   -  ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก - - 
  ภาษีโรงเรือน 1,141.13 0.19 
  คา่สอบบญัชี 373.42 0.06 
   คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ - รายปี 107.15 0.02 
   คา่ประเมินทรัพย์ 256.80 0.04 
   คา่เบีย้ประกนัภยั 446.54 0.07 
   คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 53.15 0.01 
   รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** 7,524.78 1.25 
หมายเหต ุ * คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ จะบวกด้วยภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท านอง

เดียวกนั (ถ้าม)ี 
                ** ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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เอกสารแนบ 1 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 
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เอกสารแนบ 2 
 

ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน์เก่ียวกับการด าเนินงานของกองทุนรวม 
ในรอบระยะเวลาหน่ึงปีที่ผ่านมา 

 




