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สาส์นจากบริษัทจัดการ 

 

วนัที! 29 มีนาคม 2562 

 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั ขอนําส่งรายงานประจําปี 2561 ของ
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย ตั "งแตว่นัที! 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที! 31 ธนัวาคม 2561 

ผลประกอบการของกองทุนรวมในปีที!ผ่านมา กองทุนรวมมีผลประกอบการขาดทุน โดยมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2561 เท่ากบั 676.62 ล้านบาท คิดเป็นมลูคา่สินทรัพย์
สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.0240 บาท เพิ!มขึ "นจาก 674.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อ
หน่วยเท่ากบั 9.9904 บาท ในปี 2560 โดยในรอบการดําเนินงานระหวา่งวนัที! 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที! 31 
ธนัวาคม 2561 กองทนุรวมมีรายได้จากคา่เชา่ จํานวน 47.00 ล้านบาท และมีรายได้จากดอกเบี "ยและอื!น ๆ 
รวมทั "งสิ "น 47.01 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายรวมทั "งสิ "น 9.15 ล้านบาท ทําให้กองทุนรวมมีรายได้จากการ
ลงทุนสุทธิ 37.87 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมมีรายการขาดทุนสุทธิที!ยงัไม่เกิดขึ "นจากเงินลงทุน
จํานวน 3.20 ล้านบาท กองทนุรวมได้มีการจา่ยเงินปันผล จํานวน 32.40 ล้านบาท  

จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที!สาม ปี 2561 และแนวโน้มปี 2561 – 2562 ของสํานัก
ยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาต ิ เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที!สามของปี 2561 ขยายตวัร้อยละ 3.3 ชะลอตวัลงจากการขยายตวัร้อย
ละ 4.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ทําให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะขยายตวัร้อยละ 4.2 โดยมูลค่าการ
ส่งออกขยายตวัร้อยละ 7.2 การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนขยายตวัร้อยละ 4.7 และ 3.6 ตามลําดบั 
อัตราเงินเฟ้อทั!วไปเฉลี!ยอยู่ที! ร้อยละ 1.1 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.4 ของ GDP  แนวโน้ม
เศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีแรงสนับสนุนที!สําคญัประกอบด้วย (1) 
การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยงัมีแนวโน้มขยายตวัในเกณฑ์ดีและสนบัสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกิจได้อย่าง
ต่อเนื!อง (2) การปรับตวัดีขึ "นของการลงทุนรวม โดยการลงทุนภาครัฐมีแนวโน้มเร่งตวัขึ "น และการลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื!อง (3) การปรับตัวดีขึ "นของการท่องเที!ยว (4) การขยายตัวของ
เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกที!สามารถสนบัสนนุการขยายตวัของการส่งออกได้อย่างตอ่เนื!อง และ (5) 

การเปลี!ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิต และการลงทนุระหว่างประเทศ ทั "งนี "คาดวา่มลูคา่สง่ออกสินค้าจะ
ขยายตวัร้อยละ 4.6 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 4.2 และ 5.1 ตามลําดับ 
อตัราเงินเฟ้อทั!วไปเฉลี!ยอยูใ่นชว่งร้อยละ 0.7 – 1.7 และบญัชีเดนิสะพดัเกินดลุร้อยละ 5.8 ของ GDP 
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จากรายงานคาดการณ์สภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ 2562 โดยบริษัท ซีบีอาร์อี จํากัด ซึ!งเป็น
บริษัทที!ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ชั "นนํา ได้ให้ความเห็น เกี!ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่ม
อตุสาหกรรมและโลจิสตกิส์ ดงันี " 

อปุสงค์ในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโลจิสติกส์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ มีการค้าทางออนไลน์และ
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวนัเป็นปัจจยัผลกัดนั ณ สิ "นไตรมาสที! 2 ของปี 2561 อุปสงค์ของ
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทโลจิสติกส์ที! ซีบีอาร์อี สํารวจยงัคงไม่เปลี!ยนแปลงที!ประมาณ 3.4 ล้านตารางเมตร 
โดยมีอตัราการใช้พื "นที!ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 80.4 เหลือร้อยละ 79.6 ซึ!ง ซีบีอาร์อี เชื!อว่าการลดลงนี "
เป็นเพียงเหตุการณ์ชั!วคราวไม่ใช่แนวโน้มที!จะลดลง และอุปทานในพื "นที!ก็จะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื!อง
เป็นไปในแนวโน้มเดียวกนักบัการค้าออนไลน์และกลุม่สินค้าอปุโภคบริโภคในชีวิตประจําวนั 

สําหรับการคาดการณ์ในปี 2562 นั "น จากข้อจํากดัเรื!องที!ดินในเขตพื "นที!สีม่วง (พื "นที!อตุสาหกรรม) 
ในบริเวณบานา-ตราด โดยเฉพาะช่วงกิโลเมตรที! 18 และกิโลเมตรที! 23 ซึ!งเป็นพื "นที!ที!มีความต้องการจาก
การค้าทางออนไลน์และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวนัสูง จะทําให้อตัราค่าเช่าของพื "นที!โลจิ
สตกิส์สมยัใหมป่รับตวัสงูขึ "น 

จากการร่วมทุนระหว่างกลุ่มอาลีบาบาและดบัเบิ "ลยูเอชเอ ในโครงการไช่เหนี!ยว โลจิสติกส์ เซ็น
เตอร์ (Cainniao) ซึ!งตั "งอยู่บริเวณกิโลเมตรที! 35 ถนนบางนา-ตราด ขณะนี "โครงได้เริ!มดําเนินการพัฒนา
โดยมีพื "นที!เกือบ 300 ไร่ ซึ!งเป็นสญัญาณที!ดีในการเติบโตของธุรกิจค้าขายออนไลน์และภาพรวมของธุรกิจ
ค้าปลีก 

สดุท้ายนี " บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด ขอขอบพระคณุผู้ ถือหน่วย
ลงทุนทุกท่านที!ได้มอบความไว้วางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทุนในกองทุนรวมของท่าน โดยบริษัทจะ
บริหารจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญภายใต้หลัก     
ธรรมาภิบาล เพื!อสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุตลอดไป 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 
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เอกสารแนบ 1   รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต งบการเงินที!ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 

เอกสารแนบ 2   ความเห็นของผู้ดแูลผลประโยชน์เกี!ยวกบัการดําเนินงานของกองทนุรวมในรอบระยะเวลา

หนึ!งปีที!ผา่นมา 
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ข้อมูลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย 

 

ชื!อกองทนุ (ไทย) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย  

ชื!อกองทนุ (องักฤษ) SUB SRI THAI PROPERTY FUND 

ชื!อยอ่ SSTPF 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์  ประเภทไม่รับซื "อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จดัการจะยื!นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื!อให้รับหน่วย
ลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

ประเภทการลงทนุ อสงัหาริมทรัพย์ 

อายโุครงการ ไมกํ่าหนดอายโุครงการ 

วนัที!เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน วนัที! 25 พฤษภาคม 2554  

จํานวนเงินทนุ 675,000,000 บาท  

จํานวนเงินทนุ 660,825,000 บาท (ภายหลงัการลดทนุ ครั "งที! 1) 

จํานวนหน่วยลงทนุ 67,500,000 หนว่ย 

บริษัทจดัการกองทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 

นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารซิตี "แบงก์ เอ็นเอ จํากดั สาขากรุงเทพ 
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วัตถุประสงค์การลงทุน  

 เพื! อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั!วไป  โดยนําเงิน ที! ได้จากการระดมเงินทุนไปลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และเน้นการลงทนุระยะยาวในโครงการที!สร้างผลตอบแทนตอ่เนื!อง โดยการซื "อ 
และ/หรือเชา่อสงัหาริมทรัพย์ และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ตลอดจนทําการปรับปรุง 
เปลี!ยนแปลง พฒันาศกัยภาพ และ/หรือจําหนา่ยทรัพย์สินตา่ง ๆ ที!กองทนุรวมได้ลงทนุไว้หรือมีไว้ ไม่วา่จะ
เป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย หรือดําเนินการอื!นใดเพื!อประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื!อมุ่งก่อให้เกิด
รายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื!น และ/หรือ
หลกัทรัพย์อื!น และ/หรือการหาดอกผลอื!นโดยวิธีอื!นใด ตามกําหนดกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมาย
อื!นใดที!เกี!ยวข้องกําหนด 
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นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาประโยชน์ 

 

ลักษณะทรัพย์สินและรายละเอียดที ตั!ง 

ตั "งอยู่บนที!ดินโฉนดเลขที! 17177, 17189 และ 17185 มีเนื "อที!ประมาณ 9 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา 
ตั "งอยู่ ที!  เลขที!  115 ซอยสุขสวัสดิ#  76 ถนนสุขสวัสดิ#  ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมทุรปราการ  โดยกองทนุรวมจะลงทนุในที!ดิน อาคาร พร้อมทั "งระบบสาธารณูปโภค และอปุกรณ์ ในการ
ประกอบธุรกิจคลงัเก็บเอกสาร  โดยมีรายละเอียดดงันี " 

 

อาคารคลังเก็บ
เอกสาร 

ขนาดอาคาร
(เมตรXเมตร) 

อายุ
อาคาร     

(ปี) 

พื !นที"ใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

ความจุ 
(กล่อง)  

ตั !งอยู่บน
โฉนดเลขที" 

เลขที"ดนิ เนื !อที"(ไร่) 

อาคารหมายเลข 26 20 X 55 17 1,100 74,665    

อาคารหมายเลข 27 25 X 75 17 1,863 119,232    

อาคารหมายเลข 28 25 X 75 17 1,875 125,550 17177 3 5-1-64 

อาคารหมายเลข 29 25 X 75 17 1,875 135,270    

อาคารหมายเลข 30 25 X 75 17 1,875 116,082    

อาคารหมายเลข 45 30 X 54 4 1,557 197,476 17189 262 2-1-69 

อาคารหมายเลข 46 30 X 79 4 2,305 293,418    

อาคารหมายเลข 50 30 X 50 4 1,445 179,460    

อาคารหมายเลข 51 30 X 50 4 1,445 179,460 17185 258 1-3-32 

รวม   15,340 1,420,613    

 

อาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงอาคารและโครงหลงัคาเป็นเหล็ก หลงัคามงุด้วยกระเบื "องลอน
คู ่ พื "นและวสัดปุผิูวเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเคลือบผิวด้วยวสัดเุคลือบอีบ็อกซี!  ภายในมีโครงเหล็กเป็นชั "น
วางเก็บกล่องเอกสาร แบ่งเป็น อาคารหมายเลข 26-30 มีพื "นที!เก็บกล่องเอกสารประมาณ 44,340 ตาราง
เมตร สามารถเก็บกล่องขนาดมาตรฐานได้ 570,799 กล่อง ส่วนอาคารหมายเลข 45-46 มีพื "นที!เก็บกล่อง
เอกสารประมาณ 41,064 ตารางเมตร สามารถเก็บกล่องขนาดมาตรฐานได้ 490,894 กล่อง และ อาคาร
หมายเลข  50-51  มีพื "นที! เก็บกล่องเอกสารประมาณ 29,568 ตารางเมตร สามารถเก็บกล่องขนาด
มาตรฐานได้ 358,920 กลอ่ง  
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โดยที!ดินดงักล่าวแบ่งออกเป็นที!ดิน 3 แปลง (ตามเลขที!โฉนดข้างต้น) ตั "งอยู่ในเนื "อที!ของบริเวณ
คลงัสินค้าของ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) ตามแผนผงัที!แสดงด้านล่าง โดยมีถนนรอบที!ดินทั "ง 3 
แปลง โดยบริษัทจะดําเนินการจดภาระจํายอมที!ดินเรื!องทางเดินทางรถยนต์ และสาธารณูปโภคโดยรอบ
ทรัพย์ที!กองทนุรวมลงทนุทั "ง 3 แปลงในวนัโอนกรรมสิทธิ#ทรัพย์ให้กองทนุ  และมีทางเข้าออกสะดวกได้โดย
ใช้เส้นทาง ถนนซอยสุขสวัสดิ# 76 ซึ!งเป็นถนนที!ผ่านหน้าที!ตั "งคลังสินค้า และคลังเก็บเอกสาร จากการ
ตรวจสอบเป็นถนนส่วนบคุคล มีลกัษณะการใช้ประโยชน์เป็นทางเข้าออกโดยเปิดเผยเกินกวา่ 20 ปี โดยไม่
มีการปิดกั "น ซึ!งถือวา่ได้สิทธิ#เป็นทางเข้าออกโดยอายคุวามเกิน 10 ปีตามประมวลกฎหมายที!ดนิ 

อาคารคลงัเก็บเอกสาร  มีระบบสาธารณูปโภคหลกั ซึ!งประกอบด้วย ไฟฟ้า นํ "าประปา ทอ่ระบายนํ "า 
โทรศพัท์ ระบบปอ้งกนัอคัคีภยั ระบบรักษาความปลอดภยั ระบบสขุาภิบาล และโทรทศัน์วงจรปิด   

 

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที  31 ธันวาคม 2561) 

ประเภททรัพย์สิน ที!ดนิพร้อมสิ!งปลกูสร้าง 

ที!ตั "งทรัพย์สิน เลขที! 115 ซอยสขุสวสัดิ# 76 ถนนสขุสวสัดิ# ตําบลบางจาก  
อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 

ชื!อบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สิน บริษัท โกลบอล แอสเซ็ท แวลเูออร์ จํากดั 

มลูคา่ทรัพย์สินจากการประเมิน 625,300,000 บาท 

วนัที!ประเมิน/สอบทานมลูคา่ 1 สิงหาคม 2561 

ระยะเวลาการประเมินมลูคา่ 15 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 

วิธีการประเมินมลูคา่ วิธีประเมินมูลค่าโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash 

Flow) (วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach)) ซึ!งได้มาจากผลรวม
ของมูลค่าปัจจุบนัของรายได้สุทธิโดยพิจารณาจากข้อกําหนดและ
เงื!อนไขในสัญญาเช่าทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมกับคู่สัญญามา
กําหนดเป็นสมมติฐานในการประเมินคา่ ในระยะเวลาประมาณการ 
10 ปี และมลูคา่ปัจจบุนัของทรัพย์สิน ณ ปลายปีที! 10 
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รายละเอียดเกี ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการ
สําหรับรอบระยะเวลาตั!งแต่วันที  1 มกราคม 2561 ถงึ 31 ธันวาคม 2561 

ในรอบปีบญัชีที!ผา่นมา กองทนุรวมไมมี่การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ!มเตมิ 

 

รายละเอียดเกี ยวกับการจําหน่ายหรือการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการสําหรับ
รอบระยะเวลาตั!งแต่วันที  1 มกราคม 2561 ถงึ 31 ธันวาคม 2561 

ในรอบปีบญัชีที!ผา่นมา ไมมี่การจําหนา่ยหรือการโอนสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

 

การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

กองทุนรวมจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ โดยการนําทรัพย์สินที!ลงทุนประกอบด้วย อาคาร
คลังเก็บเอกสาร จํานวน 9 อาคาร บนโฉนดที!ดิน เลขที! 17177, 17185 และ 17189 ณ เลขที! 115 ซอยสุข
สวัสดิ#  76 ถนนสุขสวัสดิ#  ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ ร้อมระบบ
สาธารณูปโภคที!ติดตั "งและใช้งานอยู่ในอาคาร ให้เช่าแก่บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) (“ผู้ เช่า”) เป็น
ระยะเวลา 10 ปี เพื!อนําไปจดัหาผลประโยชน์ประกอบธุรกิจอาคารคลงัเก็บเอกสาร ต่อไป และจ่ายค่าเช่า
ให้แก่ กองทนุรวม โดยมีอตัราคา่เชา่ ดงันี " 

ปีที! 1 (ระหว่างวนัที! 3 พฤษภาคม 2554 – 2 พฤษภาคม 2555) 
คา่เช่าคงที!ในอตัรา 50.00 ล้านบาทต่อปี โดยมีหนงัสือคํ "าประกนัซึ!งออกโดยธนาคารพาณิชย์ กําหนด

วงเงินเป็นหลกัประกนัคา่เชา่ไมตํ่!ากวา่ 50.00 ล้านบาท  

ปีที! 2 – ปีที! 3 (ระหวา่งวนัที! 3 พฤษภาคม 2555 – 2 พฤษภาคม 2557) 
คา่เชา่คงที!ในอตัรา 51.50 ล้านบาทตอ่ปี โดยมีหนงัสือคํ "าประกนัซึ!งออกโดยธนาคารพาณิชย์ กําหนด

วงเงินเป็นหลกัประกนัคา่เชา่ไมตํ่!ากวา่ 51.50 ล้านบาท  ตอ่อายปีุ ตอ่ ปี 

ปีที! 4 – ปีที! 5 (ระหวา่งวนัที! 3 พฤษภาคม 2557 – 2 พฤษภาคม 2559) 
คา่เช่าคงที!ในอตัรา 53.00 ล้านบาทต่อปี โดยมีหนงัสือคํ "าประกนัซึ!งออกโดยธนาคารพาณิชย์ กําหนด

วงเงินเป็นหลกัประกนัคา่เชา่ไมตํ่!ากวา่ 53.00 ล้านบาท ตอ่อายปีุ ตอ่ ปี  

ปีที! 6 – 10 (ระหวา่งวนัที! 3 พฤษภาคม 2559 – 2 พฤษภาคม 2564) 
รายได้คา่เชา่ตอ่ปีของกองทนุรวมที!จะได้รับจากผู้ เชา่จะถกูกําหนดโดยสตูรดงัตอ่ไปนี " 
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              ค่าเช่าคงที"                        +                    ค่าเช่าแปรผัน 

      47 ล้านบาทตอ่ปีประกนั                        (*กําไรขั "นต้นของผู้ เช่า – คา่เช่าคงที!) x 50% 
            

 

*    กําไรขั "นต้นของผู้ เชา่ = รายได้จากกิจการให้เชา่คลงัเก็บเอกสาร – คา่ใช้จา่ยของผู้ เชา่  

            ถ้ากําไรขั "นต้นน้อยกวา่คา่เชา่คงที! กองทนุรวมจะไมไ่ด้รับคา่เชา่แปรผนั 

 

ทั "งนี " ผู้ เช่ามีสิทธิขอต่ออายุสญัญาเช่าออกไปอีกคราวละ 3 ปี โดยผู้ เช่าจะต้องแจ้งให้กองทุนรวม
ทราบล่วงหน้าก่อนสญัญาเช่าครบกําหนด 1 ปี ทั "งนี "การต่ออายุสญัญาเช่าออกไปนั "น ขึ "นอยู่กับดลุยพินิจ
ของกองทนุรวม และข้อตกลงเรื!องคา่เชา่ระหวา่งผู้ เชา่และกองทนุรวม  

โดยหากผู้ เช่าผิดสญัญาตามสญัญาเช่าฉบบันี " กองทนุรวมมีสิทธิเรียกคา่เสียหายในส่วนของค่า
เชา่ที!คาดวา่จะได้รับภายใต้สญัญาฉบบันี " (คา่เชา่ตลอด 10 ปี) 
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ภาพรวมอุตสาหกรรมของธุรกิจคลังสินค้า ปี 2561 

 

จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที!สาม ปี 2561 และแนวโน้มปี 2561 – 2562 ของสํานัก
ยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาต ิ เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที!สามของปี 2561 ขยายตวัร้อยละ 3.3 ชะลอตวัลงจากการขยายตวัร้อย
ละ 4.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ทําให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะขยายตวัร้อยละ 4.2 โดยมูลค่าการ
ส่งออกขยายตวัร้อยละ 7.2 การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนขยายตวัร้อยละ 4.7 และ 3.6 ตามลําดบั 
อัตราเงินเฟ้อทั!วไปเฉลี!ยอยู่ที! ร้อยละ 1.1 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.4 ของ GDP  แนวโน้ม
เศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีแรงสนับสนุนที!สําคญัประกอบด้วย (1) 
การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยงัมีแนวโน้มขยายตวัในเกณฑ์ดีและสนบัสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกิจได้อย่าง
ต่อเนื!อง (2) การปรับตวัดีขึ "นของการลงทุนรวม โดยการลงทุนภาครัฐมีแนวโน้มเร่งตวัขึ "น และการลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื!อง (3) การปรับตัวดีขึ "นของการท่องเที!ยว (4) การขยายตัวของ
เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกที!สามารถสนบัสนนุการขยายตวัของการส่งออกได้อย่างตอ่เนื!อง และ (5) 

การเปลี!ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิต และการลงทนุระหว่างประเทศ ทั "งนี "คาดวา่มลูคา่สง่ออกสินค้าจะ
ขยายตวัร้อยละ 4.6 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 4.2 และ 5.1 ตามลําดับ 
อตัราเงินเฟ้อทั!วไปเฉลี!ยอยูใ่นชว่งร้อยละ 0.7 – 1.7 และบญัชีเดนิสะพดัเกินดลุร้อยละ 5.8 ของ GDP 

จากรายงานคาดการณ์สภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ 2562 โดยบริษัท ซีบีอาร์อี จํากัด ซึ!งเป็น
บริษัทที!ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ชั "นนํา ได้ให้ความเห็น เกี!ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่ม
อตุสาหกรรมและโลจิสตกิส์ ดงันี " 

อปุสงค์ในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโลจิสติกส์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ มีการค้าทางออนไลน์และ
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวนัเป็นปัจจยัผลกัดนั ณ สิ "นไตรมาสที! 2 ของปี 2561 อุปสงค์ของ
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทโลจิสติกส์ที! ซีบีอาร์อี สํารวจยงัคงไม่เปลี!ยนแปลงที!ประมาณ 3.4 ล้านตารางเมตร 
โดยมีอตัราการใช้พื "นที!ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 80.4 เหลือร้อยละ 79.6 ซึ!ง ซีบีอาร์อี เชื!อว่าการลดลงนี "
เป็นเพียงเหตุการณ์ชั!วคราวไม่ใช่แนวโน้มที!จะลดลง และอุปทานในพื "นที!ก็จะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื!อง
เป็นไปในแนวโน้มเดียวกนักบัการค้าออนไลน์และกลุม่สินค้าอปุโภคบริโภคในชีวิตประจําวนั 

สําหรับการคาดการณ์ในปี 2562 นั "น จากข้อจํากดัเรื!องที!ดินในเขตพื "นที!สีม่วง (พื "นที!อตุสาหกรรม) 
ในบริเวณบานา-ตราด โดยเฉพาะช่วงกิโลเมตรที! 18 และกิโลเมตรที! 23 ซึ!งเป็นพื "นที!ที!มีความต้องการจาก
การค้าทางออนไลน์และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวนัสูง จะทําให้อตัราค่าเช่าของพื "นที!โลจิ
สตกิส์สมยัใหมป่รับตวัสงูขึ "น 
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จากการร่วมทุนระหว่างกลุ่มอาลีบาบาและดบัเบิ "ลยูเอชเอ ในโครงการไช่เหนี!ยว โลจิสติกส์ เซ็น
เตอร์ (Cainniao) ซึ!งตั "งอยู่บริเวณกิโลเมตรที! 35 ถนนบางนา-ตราด ขณะนี "โครงได้เริ!มดําเนินการพัฒนา
โดยมีพื "นที!เกือบ 300 ไร่ ซึ!งเป็นสญัญาณที!ดีในการเติบโตของธุรกิจค้าขายออนไลน์และภาพรวมของธุรกิจ
ค้าปลีก 

 

 

ปัจจัยความเสี"ยง 

 

ความเสี ยงเกี ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที กองทุนรวมจะลงทุน 

1) ความเสี"ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ หรือปัจจัยมหภาคอื"น ๆ 

โครงการที!กองทุนรวมจะลงทุน มีความเสี!ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ 
เนื!องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของคลงัเก็บเอกสารเป็นบริษัท หน่วยงานราชการและสถาบนัการเงิน นอกจากนี " 
คลงัเก็บเอกสารอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงจากปัจจยัมหภาคอื!น  ๆ เช่น การเปลี!ยนแปลง
ในทางลบของสภาวะทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเพิ!มคา่เงินบาท ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม 
สงคราม การจลาจล การประท้วง หรือการปิดล้อม รวมถึงผลกระทบจากความไม่แนน่อนทางการเมืองของ
ประเทศไทยในปัจจบุนั หรือในอนาคต หรือการเปลี!ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลซึ!งอาจจะ
มีผลกระทบร้ายแรงต่อการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการเติบโตของ
กองทนุรวม 

2) ความเสี"ยงทางการเมือง 

ผลกระทบทางด้านการเมืองอนัเนื!องมาจากเสถียรภาพของรัฐบาล จากการมีการรวมตวัประท้วง
รัฐบาลของประชาชนบางส่วน อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจการเก็บรักษาเอกสารของ
ประเทศไทย รวมถึงตลาดหุ้ นในประเทศไทย ซึ!งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าหลักและการ
ดําเนินงานของคลังเก็บเอกสาร ทรัพย์ศรีไทย สภาวะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการของผู้
เช่า ซึ!งย่อมจะส่งผลกระทบตอ่การดําเนินงานกองทุนรวมด้วย ทั "งนี " จึงไม่สามารถรับรองได้ว่า สภาวะทาง
การเมืองของประเทศไทยในปัจจุบนั หรือในอนาคตหรือการเปลี!ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของ
รัฐบาลจะไมมี่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของคลงัเก็บเอกสารทรัพย์ศรีไทย  

3) ความเสี"ยงทางธุรกิจของกิจการคลังเก็บเอกสาร 
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การประกอบกิจการธุรกิจรับฝากเอกสาร ซึ!งเป็นธุรกิจที!มีคู่แข่งน้อยรายก็จริง แต่ก็ถือว่าเป็นธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ที!มีความเสี!ยงในระดบักลาง เมื!อเปรียบเทียบกับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอื!น  ๆ เช่น 
ธุรกิจศนูย์การค้า โรงแรม เป็นต้น เนื!องจากการประกอบกิจการรับฝากเอกสารนั "น ขึ "นอยูก่บัปัจจยัแวดล้อม
หลายด้าน รวมถึงอุตสาหกรรมของประเทศไทย ดงันั "น การที!กองทุนรวมมีการให้เช่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม เพื!อให้ผู้ เชา่นําทรัพย์สินไปประกอบกิจการรับฝากเอกสาร และหากผู้ เชา่ได้รับผลกระทบในทางลบจาก
การประกอบกิจการ และไม่สามารถชําระค่าเช่าได้ตามที!กําหนด หรือค่าเช่าผันแปรที!ได้ไม่เป็นไปตามที!
กองทนุรวมคาดการณ์ไว้ อาจสง่ผลกระทบแก่ผลประกอบการของกองทนุรวมได้  

 4) ความเสี"ยงจากการแข่งขันที"สูงขึ !น 

เนื!องจากสภาวะตลาดของธุรกิจรับฝากเอกสารที!ได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายเพิ!มขึ "น 
ดงันั "นการแข่งขนัหาลกูค้ารายใหม่ และรักษาฐานลกูค้าเดิมของกิจการไว้นั "น เป็นสิ!งที!ทางบริษัท ทรัพย์ศรี
ไทย จํากดั(มหาชน) จะต้องวางแผนการดําเนินการโดยการกําหนดกลยทุธทางการค้า และพฒันาเครื!องมือ 

ในการบริการเพื!อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้ามากที!สดุ  เพื!อเพิ!ม
ศกัยภาพในด้านรายได้ให้แก่ผู้ เช่า  ซึ!งหากผู้ เชา่ไม่สามารถแข่งขนัหากลุ่มลกูค้ารายใหม่ได้ และไม่สามารถ
รักษาฐานลกูค้าเดมิไว้ได้ ก็อาจจะสง่ผลตอ่ผลประกอบการของกองทนุรวม  

 5) ความเสี"ยงจากการเปลี"ยนแปลงความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

คลงัเก็บเอกสารทรัพย์ศรีไทยที!กองทนุรวมลงทุน อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงของ
ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย  เพราะหากในอนาคตหากมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่  ๆ เข้า
ตอบสนองการจดัเก็บเอกสารที!ดีกว่า ที!สามารถอํานวยความสะดวกได้มากกว่า  ก็จะส่งผลให้พฤติกรรม
ของผู้บริโภคอาจเปลี!ยนแปลงไป อาจส่งผลกระทบตอ่จํานวนลกูค้าน้อยลง หากกิจการไม่สามารถปรับปรุง
เปลี!ยนแปลงรูปแบบให้ทนัสมยัและมีการเพิ!มนวตักรรมใหม่ ๆ เข้ามารองรับความต้องการของลกูค้า 

6) ความเสี"ยงจากการเปลี"ยนแปลงผู้เช่า ในกรณีผู้เช่าเดมิผิดสัญญา หรือไม่ต่อสัญญา 

ธุรกิจรับฝากเอกสาร และคลังเก็บเอกสาร เป็นธุรกิ จที! มีบริษัทรายใหญ่ครองส่วนแบ่งทาง
การตลาดอยู่เพียงไม่กี!ราย ดงันั "นหากเกิดกรณีที!จะต้องหาผู้ เชา่รายใหม ่เข้ามาบริหารคลงัเก็บเอกสารแทน
ผู้ เช่ารายเดิม ในกรณีที!ผู้ เช่ารายเดิมผิดสญัญาใด ๆ กบักองทุนรวม หรือไม่ดําเนินการต่อสญัญาเช่ากรณี
สญัญาเช่าครบกําหนด ทางกองทุนรวมจะดําเนินการหาผู้ เช่ารายใหม่ที!มีคณุสมบตัิตรงตามที!กองทุนรวม
พอใจได้ยาก 

 7) ความเสี"ยงจากภัยธรรมชาต ิเช่น แผ่นดนิไหว หรือ อุบัตภัิย  
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การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือ อุบัติภัย แม้จะมีโอกาสเกิดขึ "นไม่บ่อยนัก แต่หาก
เกิดขึ "นในบริเวณที!ตั "งอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม นอกจากจะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
กองทนุรวมแล้ว จะยงัความสญูเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ เชา่และผู้มาใช้บริการในโครงการของกองทนุ
รวมอยา่งประเมินคา่ไม่ได้ อยา่งไรก็ตามกองทนุรวมได้ทําประกนัภยัที!ครอบคลมุความเสียหายในทรัพย์สิน
ของโครงการที!เกิดจากภยัธรรมชาติ เชน่ แผน่ดินไหว หรือเหตกุารณ์ อบุตัภิยั ไว้สําหรับอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทนุรวม 

นอกจากนี " การซ่อมแซมที!จําเป็นใด ๆ เพื!อแก้ไขความเสียหายของอสงัหาริมทรัพย์อาจมีคา่ใช้จ่าย
สงูและต้องใช้เวลานาน รวมถึงอาจทําให้กองทนุรวมสญูเสียรายได้ ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ซึ!งทําให้การ
ดําเนินงานของธุรกิจคลงัเก็บเอกสารหยดุชะงกั ดงันั "นเหตกุารณ์ร้ายแรงและ/หรือความเสียหายที!เกิดขึ "นตอ่
อสงัหาริมทรัพย์อาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทนุ
รวม 

อย่างไรก็ดี กองทุนรวมได้จัดให้มีการประกันภัยในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม โดยมีความ
คุ้มครองและวงเงินประกนัภยัที!สอดคล้องกบัมาตรฐานการประกนัภยัของอสงัหาริมทรัพย์ที!มีลกัษณะการ
ใช้งานสอดคล้องกบัการใช้งานของอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

 

ความเสี ยงที เกิดขึ!นจากการดาํเนินงานของกองทุน 

1)  ความเสี"ยงจากความบกพร่องของอสังหาริมทรัพย์ 

ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผู้ จัดการกองทุนรวมได้จัดให้มีการทําการศึกษาข้อมูล
รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ นั "น ๆ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายที!เกี!ยวข้อง (Due 

Diligence) การประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระของอสงัหาริมทรัพย์ชิ "นนั "น ๆ อย่างไรก็ตามการตรวจสอบ
ดงักล่าวแม้กระทําโดยผู้ มีตรวจสอบที!มีคุณภาพ และเป็นการกระทําตามมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็ตาม ผู้
ตรวจสอบดงักล่าวข้างต้นรวมถึงผู้จดัการกองทุนไม่สามารถประกันได้ว่า อสงัหาริมทรัพย์ที!กองทุนรวมจะ
ลงทุนมีความสมบูรณ์  ครบถ้วน ถูกต้องทุกประการ ทั "งนี " เนื!องจากความบกพร่องบ างอย่างของ
อสงัหาริมทรัพย์ อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ เนื!องจากข้อจํากัดในการตรวจสอบ 
รวมไปถึงเทคนิค ที!ใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจยัอื!น ๆ ที!เป็นข้อจํากัดในการตรวจสอบของทั "งผู้ประเมิน
ราคา และที!ปรึกษากฎหมาย  

2)  ความเสี"ยงจากการเปลี"ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี 

รายงานฐานะทางการเงินของกองทนุรวมอาจถกูกระทบจากการออกมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม ่
หรือมีการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี เนื "อหาสาระที!จะมีการเปลี!ยนแปลงในมาตรฐานการบญัชีไม่อาจ
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คาดหมายได้ หรือมีการเปลี!ยนแปลงกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที!
เกี!ยวข้องในเรื!องการบันทึกบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ผู้ จัดการกองทุนรวมไม่สามารถ
ประเมินผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงดงักล่าวได้ อีกทั "งไม่สามารถประกนัได้วา่การเปลี!ยนแปลงดงักลา่ว
จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การเสนอรายงานฐานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงานของกองทนุรวม  

3) ความเสี"ยงเรื"องความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวม 

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมนั "นจะถกูกําหนดจากผลการดําเนินงาน โดยผลการดําเนินงาน
ของกองทนุรวมนั "นขึ "นอยู่กบัปัจจยัตา่ง ๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจทั "งในและตา่งประเทศ ความสามารถในการ
บริหารจัดการของผู้ เช่า  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน การแข่งขนัจากโครงการอื!น การเปลี!ยนแปลงของ
ข้อบังคับและกฎหมายที!เกี!ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น  การจ่ายเงินปันผลของกองทุนจะถูก
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยค่าเช่าที!กองทุนรวมจะได้รับจากผู้ เช่า ขึ "นอยู่กับ
ความสามารถของผู้ เช่าในการชําระคา่เช่าตามสญัญาเช่า และความสามารถของกองทนุรวมในการบงัคบั
หลักประกัน (เฉพาะในกรณีที!ผู้ เช่าจัดให้มีหนังสือคํ "าประกันที!ออกโดยธนาคารพานิชย์ในปีที! 1 – 5) 
นอกจากนี "กองทุนรวมมีการกําหนดค่าเช่าในปีที!  6 – 10 เป็นค่าเช่าคงที!และค่าเช่าผนัแปร ความผันผวน
ของค่าเช่าแปรผนัอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนมีความเสี!ยงที!จะไม่ได้รับเงินปันผลในส่วนของค่าเช่าแปรผนั หรือ
กองทนุรวมจะไมส่ามารถที!จะรักษาระดบัการจา่ยเงินปันผลหรือเพิ!มการจ่ายเงินปันผลในปีตอ่ ๆ ไป  

4)  ความเสี"ยงจากเงนิชดเชยที"ได้จากการทาํประกันภัยอสังหาริมทรัพย์อาจได้ไม่ครบตาม
ค่าเสียหายที"เกิดขึ !นจริง 

กองทุนรวมจะจัดให้มีการทําประกันวินาศภัยที!ครอบคลุมความเสี!ยงทั "งหมด ( All Risks 

Insurance) และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และประกันภัยความ
เสี!ยงภยับคุคลที!สาม (Public Liabilities) โดยผู้ เชา่เป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จา่ยทั "งหมดตลอดระยะเวลาเชา่ โดย
ระบใุห้กองทนุรวมเป็นผู้ รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยั  

อย่างไรก็ดีหากเกิดเหตุการณ์ที!มิได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย หรือความ
เสียหายนั "นเกินกว่าวงเงินที!ครอบคลมุตามกรมธรรม์ประกนัภยั หรือกองทุนไม่สามารถเรียกเงินประกนัได้
ครบ ถ้วนตามกรมธรรม์ ซึ!งในกรณีดงักล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบต่อสถานะทางการเงินของกองทุน
รวม ทําให้รายได้ในอนาคตของอสงัหาริมทรัพย์นั "นไม่เป็นไปตามประมาณการ ในกรณีดงักลา่วกองทนุรวม
อาจได้รับความเสียหายทางการเงินเนื!องจากเงินชดเชยที!ได้จากการประกนัภยัอาจชดเชยความเสียหายได้
ไมท่ั "งหมด 

5)  ความเสี"ยงด้านภาษีและการเปลี"ยนแปลงของกฎหมายที"เกี"ยวข้องในอนาคต 
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ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า หรืออสงัหาริมทรัพย์  ในอนาคตนั "น อาจมีภาระภาษีและ
คา่ ธรรมเนียมที!เกิดจากการซื "อหรือขายหรือโอนกรรมสิทธิ#ในสิทธิการเช่าหรืออสงัหาริมทรัพย์ ซึ!งกองทุน
รวมอาจต้องรับภาระทั "งหมดหรือบางสว่น และอตัราคา่ธรรมเนียมและอตัราภาษีที!กองทนุรวมจะต้องชําระ
ดงักล่าว อาจแตกตา่งจากอตัราที!เป็นอยู่ในปัจจบุนั หรืออาจมีการเปลี!ยนแปลงในกฎเกณฑ์ตา่ง  ๆ ในเรื!อง
ภาษีที!เรียกเก็บจากผลการดําเนินงาน ในเรื!องภาระภาษีอื!น ๆ ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือเกี!ยวกบั
ภาระภาษีของเงินปันผลที!ผู้ ถือหน่วยได้รับจากกองทุนรวม หรืออาจมีการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ 
ข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือคําสั!งของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที!มีอํานาจตามกฎหมายในอนาคต อันเป็นเหตุการณ์ที!ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ!งหากมีการ
เปลี!ยนแปลงดังกล่าว อาจจะส่งผลกระทบทางด้านลบต่อผลประกอบการและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมและผู้ลงทนุได้ รวมถึงอาจทําให้ภาระภาษีของผู้ ถือหนว่ยเปลี!ยนแปลงไปจากเดมิ 

6)  ความเสี"ยงที"เกิดขึ !นเมื"อต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 

โดยปกติ โครงการคลงัเก็บเอกสาร บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั(มหาชน) จะต้องมีการซ่อมแซมและ
ปรับ ปรุงให้ดใูหม่ ทนัสมยัและสอดคล้องกับรูปแบบความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ เพื!อดึงดดูลูกค้าให้
เข้ามาใช้บริการอย่างตอ่เนื!อง โดยปกติการปรับปรุง หรือการซ่อมแซมบํารุงรักษาประจําปีจะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีที!เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ การปรับ 
ปรุงเพื!อเปลี!ยนแปลงภาพลกัษณ์ภายนอกและภายในของคลงัเก็บเอกสาร ซึ!งปกติจะดําเนินการทกุ ๆ 5 – 7 

ปี โดยมีการดําเนินการปรับปรุงครั "งล่าสุดเมื!อปี พ.ศ.  2552 หรือเป็นการเปลี!ยนงานระบบสําคัญของ
โครงการ ซึ!งปกติจะดําเนินการทุก ๆ 20 ปี ซึ!งในปัจจุบันยังไม่ได้ดําเนินการ โดยประมาณการปรับปรุง
ดงักล่าวจะดําเนินการเป็นส่วน ๆ เฉพาะพื "นที!ที!ต้องการปรับปรุงเท่านั "น ดงันั "น ผลกระทบต่อรายได้ของ
กองทุนรวมจะเกิดขึ "นเฉพาะบริเวณพื "นที!ที!มีการปรับปรุง หรือพื "นที!ใกล้เคียงที!ได้รับการรบกวนจากการ
ปรับปรุง 

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแตล่ะครั "ง ผู้ เช่าจะมีการวางแผนเพื!อให้เกิดผลกระทบ
ต่อลูกค้าน้อยที!สุดและจะต้องศึกษาผลกระทบต่อรายได้ และผลตอบแทนที!ได้รับทุกครั "งก่อนดําเนินการ 
นอกจากนี " ในระหว่างระยะเวลาที!มีการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครั "ง ผู้ เช่ายังคงต้องชําระค่าเช่า
อัตราคงที!ให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ดังกล่าวเกิดขึ "นจากเหตุการณ์ที!เป็นเหตุ
สุดวิสัย ส่งผลให้การชําระค่าเช่าไม่เป็นไปตามสัญญา ทางกองทุนรวมจะใช้ดุลยพินิจในก ารพิจารณา
ปัญหา และทางแก้ไขเพื!อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยไว้ให้ดีที!สดุ หรือกระทบน้อยที!สดุ 

7)  ความเสี"ยงจากการไม่สามารถตกลงในเงื"อนไขการต่อสัญญาเช่าหลังจากพ้นระยะเวลา #$ ปีแรก 
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ในการที!กองทุนรวมและผู้ เช่า (บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด(มหาชน)) ไม่สามารถตกลงในเงื!อนไข
การตอ่สญัญาเช่าที!จะต้องมีการตอ่สญัญาเช่าเมื!อสญัญาสิ "นสดุในปีที! 10 และ/หรือ ทกุ ๆ 3 ปีหลงัจากนั "น 
ดงันั "นเพื!อเป็นการลดผลกระทบดงักล่าว ก่อนสิ "นสุดสัญญาเช่าทางบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด(มหาชน) 
ต้องให้สิทธิแก่บริษัทบริหารคลงัเก็บเอกสารรายใหม่ ที!กองทุนรวมเห็นว่าเหมาะสม และแตง่ตั "งเข้าบริหาร
คลงัเก็บเอกสารทดแทนผู้ เช่ารายเดิม ภายใต้ข้อตกลงและเงื!อนไขซึ!งอาจไม่เหมือนเดิมในสญัญาเช่าคลงั
เก็บเอกสาร แต่ต้องเป็นประโยชน์ตอ่กองทุนรวม เข้าดําเนินการตา่ง ๆ ที!เกี!ยวข้องกับสญัญาเช่า เช่น การ
ตรวจสอบทรัพย์สินและอุปกรณ์ในการดําเนินการ เพื!อให้ผลการดําเนินการของกองทุนรวมเป็นไปอย่าง
ตอ่เนื!อง ไมก่ระทบตอ่ผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

8)  ความเสี"ยงจากการไม่ปฏิบัตติามสัญญาเช่าของผู้เช่า 

การที!ผู้ เช่า (บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน)) ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดและหน้าที!
ภายใต้สญัญาเชา่ได้ จะเป็นเหตเุลิกสญัญาและกองทนุรวมจะมีสิทธิที!จะเลิกสญัญาเชา่ได้ ทั "งนี "กองทนุรวม
อาจจะต้องดําเนินการหาผู้ เช่ารายใหม่ ถ้าหากกองทุนรวมไม่สามารถหาผู้ เช่ารายใหม่ได้ภายในเวล าอัน
ควร หรือไม่สามารถเจรจาตกลงกับคู่สัญญารายใหม่ในสัญญาเช่าฉบับใหม่โดยมีข้อกําหนดที!เป็น
ประโยชน์ต่อกองทุนรวมได้ กระแสรายได้ของกองทุนรวมอาจหยุดชะงักหรือลดลง ซึ!งอาจมีผลกระทบ
ในทางลบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่ผลประกอบการของกองทนุรวม 

9)  ความเสี"ยงจากราคาของหน่วยลงทุนอาจจะเปลี"ยนแปลงภายหลังจากการเสนอขายครั!งแรก 

หน่วยลงทุนจะจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและซื "อขายที!ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ซึ!งอาจจะมีการซื "อขายในราคาที!ตํ!ากว่าหรือสูงกว่าราคาที!เสนอขายครั "งแรก ทั "งนี " ขึ "นอยู่กับหลาย
ปัจจยั เช่น ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพย์ ความต้องการซื "อหรือขาย
หนว่ยลงทนุของนกัลงทนุในตลาด เป็นต้น 

10)  มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าที"แท้จริง หากมีการจาํหน่ายทรัพย์สิน
ออกไปทั !งหมด  

มลูค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมจะคํานวณโดยกําหนดมูลคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ โดยใช้ราคาที!ได้จากรายงานการประเมินคา่ทรัพย์สินหรือสอบทานการประเมินครั "งล่าสุด 
ซึ!งมูลค่าดงักล่าวอาจมิได้เป็นมูลค่าที!แท้จริงซึ!งกองทุนรวมจะได้รับหากมีการจําหน่ายทรัพย์สินออกไป
ทั "งหมด  

11) ความเสี"ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื !อขายหน่วยลงทุน 
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เนื!องจากกองทนุรวมเป็นกองทนุประเภทกองทนุปิดซึ!งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สภาพคล่องในการซื "อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี!และปริมาณการซื "อขายหน่วยลงทนุนั "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
ความเสี!ยงที!หนว่ยลงทนุนี "จะขาดสภาพคลอ่งในการซื "อขายในตลาดรอง  

12) ความเสี"ยงที"เกี"ยวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที"เช่าของผู้เช่า
ซึ"งจะส่งผลกระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

นบัจากวนัที!กองทนุรวมเข้าลงทนุครั "งแรก กองทนุรวมจะนํา คลงัเก็บเอกสาร ทรัพย์ศรีไทย ออกหา
ประโยชน์ โดยการนําออกให้เช่าทั "งโครงการภายใต้สญัญาเช่าที!มีสาระสําคญัเกี!ยวกบัคา่เช่าที!กองทนุรวม
จะได้รับในรูปแบบค่าเช่าคงที! ตามที!กําหนดไว้ในสรุปสาระสําคญัของสญัญาเช่าทรัพย์สินที!กองทุนรวม
ลงทุนครั "งแรก และ ค่าเช่าแปรผนั ที!จะได้จากผู้ เช่า ภายใต้สูตรการคํานวณที!กําหนดในสญัญาดงักล่าว 
โดยค่าเช่าแปรผนัที!กองทุนรวมจะได้รับมาจากกําไรสุทธิจากผลประกอบการ หากผู้ เช่ามีศกัยภาพในการ
ทํากําไรมาก กองทุนรวมก็ได้มีโอกาสได้รับค่าเช่าแปรผันสูงตามไปด้วย และหากผลประกอบการไม่
สามารถทํากําไรได้กองทุนรวมก็จะไม่ได้รับค่าเช่าแปรผนั ก็จะส่งผลให้ผู้ ถือหน่วยได้รับเงินปันผลไม่ตรง
ตามที!คาดการณ์ไว้ 
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ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

            กองทนุรวมไมมี่ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 

 

ข้อมูลสาํคัญอื"น 

 

การจัดการประชุมสามัญประจาํปี 

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กลต.”) ได้ออกประกาศ 
กลต. ที! สน. 22/2561 เรื!อง การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุนและการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัที! 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561(แก้ไขเพิ!มเติมโดยประกาศ กลต. ที! สน. 27/2561) ซึ!ง
ข้อ 4 ของประกาศดงักลา่วกําหนดวา่ 

“ให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 
เดือนนบัแต่วนัสิ!นสดุของรอบปีบญัชีของกองทนุรวม เพื"อรายงานให้ที"ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบใน
เรื"องดงัต่อไปนี!เป็นอย่างนอ้ย  

(1) การจดัการกองทนุรวมในเรื"องที"สําคญั และแนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต 

(2) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทนุรวมในรอบปีบญัชีที"ผ่านมาโดยอย่างน้อยต้องมี
การนําเสนองบการเงินที"ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

(3) การแต่งตั!งผูส้อบบญัชีของกองทนุรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี 

การจัดประชุมสามัญประจําปีตามวรรคหนึ"ง ให้เริ"มดําเนินการเป็นครั!งแรกสําหรับรอบปีบญัชีที"
สิ!นสุดในหรือหลงัวนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 แต่ไม่เกินวนัที" 30 ธนัวาคมพ.ศ. 2562 โดยบริษัทจัดการ
ตอ้งจดัประชมุภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิ!นสดุรอบปีบญัชีดงักล่าว” 

ดงันั "น บริษัทจดัการจะได้จดัให้มีประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมประจําปี ตั "งแต่ปี 
2562 เป็นต้นไป ตามหลกัเกณฑ์ที!กําหนดโดยประกาศ กลต. ดงักลา่ว 
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ส่วนที" 2 

 

การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 
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ข้อมูลหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที"กองทุนรวมเป็นผู้ออก 

 

ข้อมูลหน่วยลงทุน 

จํานวนเงินทนุของโครงการ      675,000,000  บาท 

จํานวนเงินทนุของโครงการ     660,825,000 บาท (ภายหลงัการลดทนุ ครั "งที! 1)  

มลูคา่ที!ตราไว้ตอ่หน่วยลงทนุ     10.00 บาท 

มลูคา่ที!ตราไว้ตอ่หน่วยลงทนุ      9.79 บาท (ภายหลงัการลดทนุ ครั "งที! 1) 

จํานวนหน่วยลงทนุ       67,500,000 หนว่ย 

ประเภทหนว่ยลงทนุ      ระบชืุ!อผู้ ถือ 

ราคาของหนว่ยลงทนุที!เสนอขาย     10.00 บาท 

จํานวนเงินทนุจดทะเบียนในปัจจบุนั     660,825,000 บาท 

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ 

ราคาปิด ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2561     หนว่ยละ 6.30 บาท 

มลูคา่ตามราคาตลาด ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2561  425,250,000 บาท 

มลูคา่การซื "อขาย ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2561    3,502 บาทตอ่วนั 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2561   หนว่ยละ 10.0240 บาท 

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2561  676,621,877.42 บาท 
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ข้อมูลผู้ถือหน่วย 

ภาพรวมข้อมลูผู้ ถือหุ้น ณ วนัที! 17 กนัยายน 2561  ประเภทการปิดสมดุทะเบียน : XD 

กลุม่ผู้ ถือหนว่ยที!ถือหน่วยสงูสดุ 10 รายแรก 

ลาํดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 

1. บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) 22,500,000 33.33 

2. CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT BERHAD 9,519,500 14.10 

3. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 6,570,000 10.00 

4. นายปรีชา จนัทิวาสน์ 821,000 1.22 

5. นายฑีฆวชัร์ อรุณอโณทยั           800,000 1.19 

6. นายจีรศกัดิ# เล้าวงษ์ 690,000 1.02 

7. นายหลกัชยั สมุะนสัชยั 561,900 0.83 

8. นางอารยา เกรียงไกรกลุ 500,000 0.74 

9. นางวิไลวรรณ ฉัตรอมรวงศ์ 500,000 0.74 

10. นางศรีรัตน์ ลีลาประชากลู 500,000 0.74 
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ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุนตั!งแต่ร้อยละ 10 ขึ!น ไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกัน) 

ลาํดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 

1. บริษัททรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) 22,500,000 33.33 

2. CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT BERHAD 9,519,500 14.10 

3. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 6,570,000 10.00 

 

กลุ่มผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนที โดยพฤตกิารณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการ
หรือการดาํเนินงานของบริษัทจัดการอย่างมีนัยสําคัญ 

ไมมี่ 

 

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. 59 675,000,000 10.00 14,175,000 0.21 660,825,000 9.79 
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ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

 

ครั!งที" 
งวดผลการดาํเนินงาน 

ที"จ่ายเงนิปันผล 
วันที"จ่ายเงนิปันผล 

อัตราการจ่ายเงนิปันผล 

(ต่อหน่วยลงทุน) 

ครั "งที! 1 วนัที! 29 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2554 วนัที! 12 มี.ค. 2555 0.4399 

ครั "งที! 2 วนัที! 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2555 วนัที! 21 ก.ย. 2555 0.3357 

ครั "งที! 3 วนัที! 1 ก.ค.  - 31 ธ.ค. 2555 วนัที! 18 มี.ค. 2556 0.3357 

ครั "งที! 4 วนัที! 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2556 วนัที! 21 ก.ย. 2556 0.3471 

ครั "งที! 5 วนัที! 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2556 วนัที! 27 มี.ค. 2557 0.3279 

ครั "งที! 6 วนัที! 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2557 วนัที! 24 ก.ย. 2557 0.3471 

ครั "งที! 7 วนัที! 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2557 วนัที! 26 มี.ค. 2558 0.3529 

ครั "งที! 8 วนัที! 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2558 วนัที! 25 ก.ย. 2558 0.3471 

ครั "งที! 9 วนัที! 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2558 วนัที! 29 มี.ค. 2559 0.3529 

ครั "งที! 10 วนัที! 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2559 วนัที! 29 มี.ค. 2560 0.2200 

ครั "งที! 11 วนัที! 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2560 วนัที! 27 ก.ย. 2560 0.2725 

ครั "งที! 12 วนัที! 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2560 วนัที! 29 มี.ค. 2561 0.2000 

ครั "งที! 13 วนัที! 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2561 วนัที! 26 ก.ย. 2561 0.2800 

ครั "งที! 14 วนัที! 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2561 วนัที! 29 มี.ค. 2562 0.1900 

 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

1.  ข้อกาํหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

ในกรณีที!กองทุนรวมมีกําไรตามเกณฑ์ที!สามารถจ่ายเงินปันผลได้ กองทุนรวมมีนโยบายการ
จา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมเ่กินปีละ 2 ครั "ง โดยมีรายละเอียดดงันี " 

(1) ในกรณีที!กองทุนรวม มีกําไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจดัการกองทุนจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิที!ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี กําไรที!ปรับปรุงแล้วหมายความว่า 
กําไรสุทธิที!หกักําไรที!ยงัไม่เกิดขึ "นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์รวมทั "งปรับปรุงด้วยรายการอื!นตามแนวทางที! สํานักงานคณะกรรมกา ร
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด เพื!อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทนุรวม 

(2) ในกรณีที!กองทนุรวมมีกําไรสะสม บริษัทจดัการกองทุนอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจาก
กําไรสะสมได้ โดยการจ่ายเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ทําให้กองทนุรวมเกิดยอดขาดทนุสะสมเพิ!มขึ "นในรอบ
ระยะเวลาบญัชีที!มีการจา่ยเงินปันผลนั "น 
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ในการพิจารณาจา่ยเงินปันผล ถ้าเงินปันผลระหว่างกาลที!จะประกาศจ่ายตอ่หน่วยลงทนุระหวา่งปี
บญัชีมีมูลค่าตํ!ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการกองทุนสงวนสิทธิที!จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั "งนั "น 
และให้สะสมเงินปันผลดงักลา่วเพื!อนําไปจา่ยรวมกบัเงินปันผลที!จะให้มีการจา่ยในงวดสิ "นปีบญัชี 

 

กรณีการจา่ยเงินปันผลในแตล่ะรอบปีบญัชี 

บริษัทจดัการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนเพื!อระบุชื!อผู้ ถือหน่วยลงทุนที!มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผล และจะดําเนินการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ภายใน 90 วนันบัแตว่นัสิ "น
รอบระยะเวลาบญัชีประจําปีที!มีการจา่ยเงินปันผลนั "น  

กรณีการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 

บริษัทจดัการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนเพื!อระบุชื!อผู้ ถือหน่วยลงทุนที!มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผล และจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใน $& วนันบัตั "งแตว่นั
ถดัจากวนัที!มีการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื!อจ่ายเงินปันผล  

โดยในกรณีที!บริษัทจดัการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2. เงื"อนไข และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุที!มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุที!มีชื!อปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วนัปิดสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุเพื!อการจ่ายเงินปันผล  ตามสดัส่วนการ
ถือหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะราย 

 หากปรากฏว่ามีบคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเกินกว่า 1 ใน 
3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที!จําหน่ายได้แล้วทั "งหมด บคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนันั "นจะไม่มีสิทธิได้รับเงิน
ปันผลเฉพาะหน่วยลงทนุในสว่นที!เกินกวา่ 1 ใน 3  ของจํานวนหนว่ยลงทนุที!จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมด โดยให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที!ระบไุว้ในข้อ 8 หลกัเกณฑ์และข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

(2) บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล  วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื!อการ
จา่ยเงินปันผล และอตัราเงินปันผล ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์และทําการปิดประกาศไว้
ในที!เปิดเผย ณ ที!ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และอาจประกาศ โดยวิธีใดวิธีหนึ!งดงัตอ่ไปนี "ด้วย 

(1) ส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที!มีชื!อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม ณ วนัปิดสมดุทะเบียน และผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือ 
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(2) ประกาศในหนงัสือพิมพ์อยา่งน้อย 1 ฉบบั  

 (3) บริษัทจดัการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะรายตามระยะเวลาที!ระบุ
ไว้ในข้อ 7.1 ทั "งนี " บริษัทจัดการจะดําเนินการหักภาษี ณ ที!จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรืออัตราอื!นตามที!
กฎหมายกําหนดของเงินปันผลที!จ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เว้นแต่ผู้ ถือหน่วย
ประเภทบคุคลธรรมดาจะแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงับริษัทจดัการเพื!อดําเนินการเป็นอย่างอื!นภายใน 
3 วนันบัจากวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(4) บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั!งจ่ายในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุ และส่ง
ทางไปรษณีย์ตามที!อยู่ที!ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในใบจองซื "อหน่วยลงทนุ  หรือนําเงินฝากเข้าบญัชีเงินฝาก
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที!แจ้งไว้  

(5) ในกรณีที!ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ
เรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจดัการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดงักล่าวไปใช้เพื!อ
การอื!นใด นอกจากเพื!อประโยชน์ของกองทนุ 

3. เงื"อนไขเพิ"มเตมิ: 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การกําหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลจะขึ "นอยู่กับดลุย
พินิจของบริษัทจดัการ ซึ!งหากเงินปันผลที!จะประกาศจา่ยตอ่หนว่ยลงทนุระหวา่งปีบญัชีมีมลูคา่ตํ!ากวา่หรือ
เท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที!จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั "งนั "น และให้สะสมเงินปันผล
ดงักล่าวเพื!อนําไปจ่ายรวมกับเงินปันผลที!จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไปสําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที!ระบุไว้ เว้นแต่ กรณี ที!คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื!นใดที!มีอํานาจตาม
กฏหมาย ได้มีการแก้ไขเปลี!ยนแปลง เพิ!มเติม ประกาศ กําหนด สั!งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็น
อยา่งอื!น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั "น 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปี 2561 

 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย                                                                                                        หน้า 27 

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 จํากัด หนึ!งในบริษัทเครือบริษัท ซีไอเอ็มบี-

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

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด ประเทศไทย ถือหุ้ น 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  

 กลุม่พรินซิเพิล ไฟแนนซ์เชียล ถือหุ้น 60%  

 กลุม่ซีไอเอ็มบี ประเทศมาเลเซีย ถือหุ้น 40%  

 

ดงันั "น จึงทําให้เรามีความพร้อมในการให้บริการการบริหารสินทรัพย์ด้วยมาตรฐานระดับโลก  

ภายใต้การสนบัสนนุจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นทั "งกลุม่พรินซิเพิลไฟแนนซ์เชียลและกลุม่ซีไอเอ็มบี 

 

ในปัจจบุนั บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ประเทศไทย เป็นบริษัทจดัการที!มี
ความพร้อมที!จะให้บริการครอบคลุมแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม  ทั "งบุคคลทั!วไป ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ธุรกิจขนาดใหญ่ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงองค์กรภาครัฐภายใต้ความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายการลงทุนที!
เชื!อมโยงการลงทุนในทุกภูมิภาคทั!วโลก ทําให้เรามีความได้เปรียบในด้านข้อมูลการลงทุน ด้วยระบบการ
บริหารจดัการลงทนุที!เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ผ่านกระบวนการคดัสรรหลกัทรัพย์คณุภาพ โดยคดัสรรทั "งเชิง
คุณ ภ าพ  (Qualitative) เชิงป ริม าณ  (Quantitative) การวิเคราะห์ ปัจจัยพื "นฐานของแต่ละบริษั ท 
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(Fundamental analysis) และมีการวางกรอบวินัยการลงทุนอย่างเคร่งครัด ระบบเทคโนโลยีที!ทันสมัย 

เพื!อให้เราสามารถที!จะพฒันานวตักรรมการลงทนุและการสรรสร้างผลิตภณัฑ์ที!เหมาะสม  

 

ภายใต้การกํากบัดแูลการบริหารความเสี!ยงและธรรมาภิบาลสําหรับการบริหารการลงทุนภายใต้
หลกัการและแนวคิด TRUST เราจึงให้ความสําคญัอนัที!จะทําให้นกัลงทุนบรรลุเป้าหมายทางการเงินและ
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. คณุเปโดร เอสเตอบนั บอร์ดา  ประธานกรรมการบริษัท 

2. คณุอเลฮานโดร เอลเรียส เอทกึกอริ โรดรีเกซ กรรมการบริษัท 

 3. คณุเอฟเฟนดี " ชาฮลู ฮามิด  กรรมการบริษัท 

4. คณุอดศิร เสริมชยัวงศ์  กรรมการบริษัท 

5. คณุจมุพล สายมาลา  กรรมการบริษัท 

 6. คณุวิไลพร ลิ!วเกษมศานต์  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

7. คณุบญุศกัดิ# เจียมปรีชา  กรรมการอิสระ 

รายชื"อเจ้าหนา้ที"บริหาร 
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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 

บริษัทจดัการมีสิทธิ หน้าที! และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี " 

1) สิทธิในการดําเนินการบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศอื!นใดที!เกี!ยวข้อง และให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ หลกัเกณฑ์การลงทุน ข้อจํากัดการลงทุน และ
โครงการที!ได้รับอนมุตั ิรวมถึงสญัญาตา่ง ๆ ที!ได้ทําขึ "น ตลอดจนข้อผกูพนัตามใบจองซื "อหนว่ยลงทนุที!ทําไว้
กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งเคร่งครัด 

2) สิทธิที!จะไม่อนุญาตให้มีการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที!การโอนหน่วยลงทุนนั "นเป็นการขดัต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั!ง หรือหนังสือเวียนที!หน่วยงานที!มีอํานาจตามกฎหมายได้ 
ประกาศ กําหนด และ/หรือกรณีที!เป็นการขดัตอ่ข้อกําหนดที!ได้ระบไุว้ในโครงการนี " 

3) สิทธิในการลาออกจากการทําหน้าที! เป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมให้กับกองทุนรวม
รายละเอียดตามที!กําหนดในเรื!องเงื!อนไขในการเปลี!ยนบริษัทจดัการ และ/หรือเลิกโครงการ  

4) สิทธิในการยับยั "งพิเศษ (veto right) สําหรับการลงมติใด ๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน เพื!อแก้ไข
เพิ!มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการ ที!ขดัต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ/หรือ จรรยาบรรณ 
และ/หรือโครงการ หรือเป็นเหตุให้บริษัทจัดการอาจเสียชื!อเสียง หรือได้รับความเสียหาย หรือขัดต่อ
ประโยชน์ของกองทนุรวม 

5) สิทธิในการดําเนินการจดัการ ในกรณีตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี " 

-  สิทธิที!จะเลิกโครงการ/ยุติโครงการ และ/หรือกองทุนรวม เฉพาะในกรณีที!บริษัทจัดการ
บอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการกองทนุรวมและกองทนุรวมไมส่ามารถจดัหาบริษัท
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จดัการอื!นมารับหน้าที!ได้ภายในกําหนดเวลา 120 วนัให้แก่กองทนุรวม (รายละเอียดตามที!กําหนด
ในเรื!องเงื!อนไขในการเปลี!ยนบริษัทจดัการ) 

- สิทธิในการดําเนินการให้เป็นไปตามที!กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามที!สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หนว่ยงานอื!นใดที!มีอํานาจตามกฎหมาย กําหนด อนมุตั ิเห็นชอบ 
ผอ่นผนั และ/หรือสั!งการ 

- สิทธิในการแก้ไข เพิ!มเติม เปลี!ยนแปลงโครงการ ให้เป็นไปตามการสั!งการของสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื!นใดที!มีอํานาจตามกฎหมายและ/หรือในกรณีที!ได้มี
การเปลี!ยนแปลง แก้ไข  เพิ!มเติม ประกาศ กําหนด อนุมตัิ เห็นชอบ ผ่อนผนั และ/หรือสั!งการเป็น
อยา่งอื!น 

- สิทธิที!จะดําเนินการขาย จําหนา่ย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางสว่นหรือทั "งหมดของกองทนุรวม
ตามที!เห็นสมควร ในกรณีที!กองทนุรวมเกิดปัญหาขาดสภาพคลอ่ง 

- สิทธิในการจดัการกองทุนรวมเพื!อให้บรรลซุึ!งวตัถปุระสงค์ของกองทนุรวมและรักษาไว้ซึ!ง
สิทธิและประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทั "งนี " ต้องไม่ขดัตอ่กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมาย
อื!นใดที!เกี!ยวข้อง 

6) สิทธิในการสั!งให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) แก้ไขคณุสมบตัิ
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื!อให้เป็นไปตามกฎหมายที!กําหนด 

7) สิทธิอื!นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื!น ๆ ที!เกี!ยวข้อง 

8) จดัให้มีข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ รวมทั "งเข้าทําสญัญาตา่ง ๆ ในนาม
ของกองทนุรวม ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 

9) จัดส่งและจัดให้มีหนังสือชี "ชวนและรายละเอียดของโครงการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี " 

(1) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจดัการจะจัดส่งหนังสือชี "ชวนส่วน
สรุปข้อมูลสําคญัให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า 1 วนัทําการก่อนการเริ!มจัดส่ง 
แจกจ่าย หรือจัดให้มีหนังสือชี "ชวนให้แก่ผู้ ลงทุน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวผ่านระบบรับและ
เผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี "ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and 

Prospectus (MRAP)) ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(2) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม   บริษัทจัดการจะจัดส่งและดําเนินการให้
บริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จดัส่งหนังสือชี "ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบจองซื "อหน่วยลงทุนให้ผู้ ที!สนใจจะลงทุน  และจัดให้มีหนังสือชี "ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที!ทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที!ติดต่อของบริษัทจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุนและของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน  แล้วแต่กรณี เพื!อประโยชน์ในการ
แจกจา่ยแก่ผู้ ที!สนใจจะลงทนุได้ตลอดเวลาที!เสนอขายหนว่ยลงทนุ 

(3) เมื!อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิ "นสุดลง บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชี "ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที!ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ เพื!อให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้
และจดัสําเนาให้เมื!อผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ในกรณีที!หน่วยลงทนุของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หากมีการแก้ไขเพิ!มเติมโครงการ บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการแจ้งการแก้ไขเพิ!มเติมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบหลังจากที!
กองทุนรวมได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ!มเติมโครงการ 

หรือหลงัจากวนัที!ได้มีมตใิห้แก้ไขเพิ!มเตมิโครงการแล้วแตก่รณี ทั "งนี " จนกวา่จะเลิกกองทนุรวม 

10) ยื!นจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทนุรวมตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั
ทําการนบัตั "งแตว่นัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหนว่ยลงทุนของโครงการ 

11) ยื!นคําขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื!อขอให้รับพิจารณารับหนว่ยลงทนุของ
กองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวม 

12) นําเงินของกองทนุรวมไปลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอื!น รวมทั "งจดัหาผลประโยชน์ 
การซื "อ เช่า จําหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย สั!งโอน และเปลี!ยนแปลงเพิ!มเติมปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอื!นที!ลงทุนไว้ตามนโยบาย วตัถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื!อนไข วิธีการที!กําหนดในโครงการ โดย
เป็นไปตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุ และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย 

13) ตรวจสอบหรือดําเนินการให้มีการตรวจสอบว่ามีบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วย
ลงทุนเกินหนึ!งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที!จําหน่ายได้แล้วทั "งหมด โดยวิธีการดําเนินการเป็นไปตาม                  
“หลกัเกณฑ์และข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ” 

14) จดัสรรผลกําไรของกองทุนรวมเพื!อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการที!กําหนดในโครงการ และเป็นไปตามที!สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

15) จดัให้มีการประกันภัยของกองทุนรวมตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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16) จดัให้มีการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์ตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

17) จัดให้ มีผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ!งมีคุณ สมบัติตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื!อง คณุสมบตัขิองผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

18) ดําเนินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจดัการ  และนํา
ทรัพย์สินของกองทนุรวมไปฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

19) จดัให้ได้มาซึ!งรายได้และผลประโยชน์ของกองทนุรวม และนําเงินได้และผลประโยชน์ดงักล่าว
ฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

20) แตง่ตั "งที!ปรึกษาของกองทนุรวม (ถ้ามี) เพื!อให้คําปรึกษาเกี!ยวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

หรือการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ หรือให้คําแนะนําเกี!ยวกบัการจดัตั "งกองทนุ   เพื!อประโยชน์
ในการจดัการกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัทําและสง่รายงานการแตง่ตั "ง ถอดถอน หรือเลิกสญัญาให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันแต่งตั "ง ถอดถอน หรือเลิกสัญญากับบุคคล
ดงักลา่ว และจะจดัสง่สําเนาสญัญาให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัทําสญัญาดงักลา่ว 

21) แตง่ตั "งผู้จดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ เพื!อรับผิดชอบเกี!ยวกับการจดัการลงทุนในหรือมี
ไว้ซึ!งอสังหาริมทรัพย์  หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม  ทั "งนี " ผู้ จัดการกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ที!ได้รับการแตง่ตั "งต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

22) แต่งตั "งผู้ บริหารสินทรัพย์สภาพคล่องเพื!อรับผิดชอบเกี!ยวกับการจัดการลงทุนในสินทรัพย์  

สภาพคล่องของกองทุนรวม ทั "งนี " ผู้ ที!ได้รับการแต่งตั "งเป็นผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคล่องต้องได้รับความ
เห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทนุรวมจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

23) แต่งตั "งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที!คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซึ!งทะเบียนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

24) แต่งตั "งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  เพื!อการประเมินค่าและสอบทานตามหลักเกณฑ์ที!
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เพื!อทําการประเมินคา่หรือทําการสอบทานการประเมิน
คา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม พร้อมทั "งแจ้งและจดัส่งสําเนารายงาน
การประเมินคา่และรายงานการสอบทานการประเมินคา่ พร้อมด้วยสําเนาเอกสารหลกัฐานที!เกี!ยวข้องให้แก่
ผู้ ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน  และให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที!ได้รับ
รายงานดงักลา่ว 
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25) แต่งตั "งผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทั "งนี " ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมี
คณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามที!ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

26) จัดให้มีผู้ สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ!งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกําหนด 

แห่งประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื!องหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี และแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทนุทราบ และจดัทํารายงานการลงทนุของกองทุนรวมให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที!สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

27) แต่งตั "งบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนและผู้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพื!อทําหน้าที!
จําหน่ายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ทั "งนี " บริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุต้องไม่มีความสมัพนัธ์กบัเจ้าของ 
ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า และผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ ที!กองทุนรวมจะลงทุนในลกัษณะของการเป็น
กลุม่บคุคลเดียวกนั 

28) แต่งตั "งบุคคลอื!นใดเพื!อทําหน้าที!ต่าง ๆ ที! เกี!ยวกับกองทุนรวม (ถ้ามี) อาทิ ผู้ ควบคุมงาน
ก่อสร้าง ผู้ เชี!ยวชาญด้านต่าง ๆ ผู้จดัทําประมาณการ ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดแูลรักษาความสะอาดสถานที! 
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น 

29) จดัส่งหนงัสือสรุปข้อมลูที!เป็นสาระสําคญัเกี!ยวกบัการลงทนุหรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 

ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที!ลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์นั "น รวมทั "งจดั
ให้มีข้อมูลที!เป็นสาระสําคญัดงักล่าวไว้ในที!เปิดเผย  ณ ที!ทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการและสํานักงาน
ใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที!ลงทนุ  หรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์นั "น เพื!อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนงัสือสรุปข้อมูลต้องมีสาระสําคญัอย่างน้อย
ตามที!สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

30) จัดส่ง เอกสารดังต่อไปนี "ให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน เมื!อมีการลงทุนหรือจําหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม  

(1) เอกสารที!แสดงกรรมสิทธิ#หรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาซื "อ เช่า รับ
โอนสิทธิการเชา่ หรือให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์แล้วแตก่รณี 

(2) สญัญาเป็นหนงัสือที!แสดงการจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

ทั "งนี " บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมีหนังสือแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน ' วนัทําการนบัแต่วนัที!เข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวด้วย รวมทั "งจดัให้
มีข้อมูลที!เป็นสาระสําคญัดงักล่าวไว้ในที!เปิดเผย ณ ที!ทําการทุกแห่งของบริษัทและสํานักงานใหญ่
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ของผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที!ลงทุน หรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์นั "น เพื!อให้ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุปข้อมูลต้องมีสาระสําคญัอย่าง
น้อยตามที!สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

31) จดัสง่สําเนาสญัญาดงัตอ่ไปนี "ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(1) สญัญาแต่งตั "งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัทําสญัญาหรือนบั
แตว่นัแตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์ ในกรณีที!มีการแตง่ตั "งบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สินก่อนการแตง่ตั "ง
ผู้ดแูลผลประโยชน์ แล้วแตก่รณี 

(2) สญัญาแตง่ตั "งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) และสญัญาแตง่ตั "งที!ปรึกษา (ถ้ามี) ภายใน 
5 วนัทําการนบัแตว่นัทําสญัญาดงักลา่ว 

32) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ สั!งให้ผู้ มีหน้าที!ต่าง  ๆ ตามสัญญาแต่งตั "ง อาทิ ผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ที!ปรึกษา ผู้ คุมงานก่อสร้าง เป็นต้น จัดเตรียม จัดส่ง จัดทํารายงานต่าง ๆ และ/หรือ
ดําเนินการต่าง ๆ ตามที!ระบุไว้ในสญัญาแตง่ตั "ง และ/หรือตามที!คณะกรรมการลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ และ/หรือผู้ มีอํานาจตามกฎหมายร้องขอ 

33) ดําเนินการขาย จําหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรือทั "งหมดของกองทุนรวมตามที!
เห็นสมควร 

34) ปฏิบตัิหน้าที!อื!น ๆ ตามที!กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดให้เป็นหน้าที!
ของบริษัทจดัการ 

35) ในกรณีที!หน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจดัการจะจดัส่งหนงัสือสรุปข้อมูลที!เป็นสาระสําคญัตามข้อ 29 ให้
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการจดัส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายในวนัทําการถัดจากวนัที!ซื "อ  เช่า 

จําหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม  หรือภายในกําหนดเวลาอื!นตามที!ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด 

36) คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  ณ วัน
สดุท้ายของเดือนมิถนุายนและเดือนธนัวาคมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วนันบัแตว่นัสดุท้ายของเดือนมิถนุายน
และเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี และจดัให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองการคํานวณมูลค่าดงักล่าว  พร้อมทั "ง
ประกาศมลูคา่ดงักล่าวในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ!งฉบบั และตลาดหลกัทรัพย์รวมทั "งปิดประกาศ
ไว้ในที!เปิดเผย ณ ที!ทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการ และสํานกังานใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทั "ง
การเปิดเผยชื!อ ประเภท และที!ตั "งอสงัหาริมทรัพย์ที!กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุด้วย  
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37) ประกาศและเปิดเผยเหตุการณ์ในกรณีที!มีเหตุการณ์หรือการเปลี!ยนแปลงใด  ๆ เกิดขึ "น
ภายหลงัจากวนัที!คํานวณมลูคา่ทรัพย์สิน มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม อนัมี
ผลกระทบต่อมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์อย่างมีนยัสําคญั ภายหลงัจากผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองการคํานวณดงักล่าว โดยจะเปิดเผยเหตกุารณ์หรือการเปลี!ยนแปลงดงักล่าวไปพร้อม
กบัการเปิดเผยข้อมลูตามข้อ 38 และหากเหตกุารณ์หรือการเปลี!ยนแปลงดงักล่าวเกิดขึ "นภายหลงัจากวนัที!
มีการเปิดเผยตามข้อ 36 บริษัทจดัการจะเปิดเผยเรื!องดงักลา่วโดยพลนั 

38) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที!มีธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทุนและมาตรฐานการบญัชีที!สภาวิชาชีพบญัชีกําหนด รวมทั "งจดัทํารายงานของกองทุน
รวมทกุวนัสิ "นรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีของกองทนุรวม  และส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทกุรายที!มีชื!ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 

เดือนนับแต่วันสิ "นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี  โดยรายงานดังกล่าวต้องมีรายการอย่างน้อยตามที!
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ 

39) ดําเนินการเพิ!มเงินทนุ ตามหวัข้อ “การเพิ!มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม” และลดเงินทุน
ตามหวัข้อ “การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม”  

40) ดําเนินการฟ้องร้อง หรือแก้ต่างคดีแพ่ง หรือคดีอาญาแทนกองทุนรวม  รวมถึงการแต่งตั "ง
ตวัแทนเพื!อกระทําการดงักลา่ว 

41) เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนเกี!ยวกบัทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ในส่วนที!
กองทนุรวมถือหลกัทรัพย์อยูเ่ทา่ที!จําเป็นเพื!อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

42) เปลี!ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ!มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ  ตามหัวข้อ “การแก้ไขเพิ!มเติม
โครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

43) ยกเลิกกองทนุรวม ตามหวัข้อ “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” 

44) แตง่ตั "งผู้ ชําระบญัชีกรณีเลิกกองทนุรวม เพื!อทําหน้าที!รวบรวมและแจกจา่ยทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั "งทําการอย่างอื!นตามแต่จําเป็นเพื!อชําระบญัชีให้เสร็จสิ "น และแจ้งให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบ 

45) ได้รับคา่ตอบแทนในการจดัการโครงการ ตามอตัราที!ระบไุว้ในโครงการที!ได้รับอนมุตัิ 

46) ปฏิบตัิการอื!น ๆ เพื!อให้ถึงซึ!งวตัถปุระสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ!งผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนตามที!กําหนดไว้ในโครงการ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายไทยและประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื!นที!เกี!ยวข้อง 
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เงื"อนไขการเปลี"ยนบริษัทจัดการ 

กองทนุรวมอาจเปลี!ยนบริษัทจดัการได้เมื!อเกิดกรณีใดกรณีหนึ!งดงัตอ่ไปนี "  

1) เมื!อผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมมีมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ!งถือหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ!ง
หนึ!งของจํานวนหน่วยลงทนุที!จําหน่ายได้แล้วทั "งหมดให้เปลี!ยนบริษัทจดัการ ทั "งนี " ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้อง
บอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยที!หาก
สาเหตุ การเปลี!ยนบริษัทจัดการนั "น มิได้เกิดจากความผิดพลาดหรือการประกอบหน้าที!บกพร่องอย่าง
ร้ายแรงอนัเกิดจากบริษัทจดัการโดยตรงแล้ว และบริษัทจดัการบริหารกองทนุรวมยงัไม่ครบ 5 ปี นบัจากวนั
จดทะเบียนจัดตั "งกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการมีสิทธิเรียกให้กองทุนรวมจ่ายค่าชดเชยตามอัตรา
คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปีของปีลา่สดุตามระยะเวลาที!ไมค่รบ ' ปี  

2) ในกรณีที!มีการเปลี!ยนแปลงแก้ไขนโยบายในการจดัการโครงการตามมติที!ประชมุผู้ ถือหน่วย
ลงทุนหรือมีการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํา กับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือกฎหมายอื!น ๆ ที!เกี!ยวข้อง อันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการให้สอดคล้องกับ
ประกาศ คําสั!ง ระเบียบ และข้อบงัคบัดงักล่าว ทั "งนี " เนื!องจากการเปลี!ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ!ม
ภาระหน้าที!แก่บริษัทจดัการ และบริษัทจดัการไม่ประสงค์จะรับหน้าที!ต่อไป บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิใน
การไม่รับหน้าที!ในการจดัการกองทนุรวมตอ่ไป ทั "งนี " บริษัทจดัการจะต้องแจ้งตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที!จะรับหน้าที!ต่อไป โดยบริษัทจัดการจะนําเสนอบริษัทจัดการที!มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนแสดงความ
ประสงค์ที!จะจดัหาบริษัทจดัการรายใหม่เอง ทั "งนี " ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องดําเนินการแตง่ตั "งบริษัทจดัการ
รายใหมใ่ห้แล้วเสร็จภายใน 120 วนันบัจากวนัที!ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ 

3) ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีความประสงค์ หรือมีมติเปลี!ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจดัการ 
การดําเนินงาน การบริหารจดัการกองทนุ หรือกรณีอื!นใดอนัจะมีผลให้บริษัทจดัการไม่ประสงค์ที!จะปฏิบตัิ
หน้าที!ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที!ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป ทั "งนี " บริษัท
จดัการจะต้องแจ้งตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์ที!จะรับหน้าที!ตอ่ไปโดย
บริษัทจัดการจะนําเสนอบริษัทจัดการรายใหม่ที!มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ ต่อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ เว้นแตผู่้ ถือหน่วยลงทนุแสดงความประสงค์ที!จะจดัหาบริษัทจดัการรายใหม่เอง ทั "งนี " ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะต้องดําเนินการแตง่ตั "งบริษัทจดัการรายใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วนันบัจากวนัที!ได้รับแจ้งจาก
บริษัทจดัการ 



รายงานประจําปี 2561 

 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย                                                                                                        หน้า 37 

4) ในกรณีที!บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการ
กองทุนรวม ซึ!งมีผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที!บริษัทจัดการได้ต่อไปบริษัทจัดการจะยังคงได้รับ
คา่ธรรมเนียมการจดัการอตัราที!ระบไุว้ในโครงการจนถึงวนัสดุท้ายของการปฏิบตัิหน้าที!เป็นบริษัทจัดการ 

ในการเปลี!ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที!กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดงักล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติ
หน้าที!ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั "งบริษัทจดัการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที!บริษัทจดัการได้ทําการ
บอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการตามข้อ 2) หรือข้อ 3) ข้างต้นนี "จนครบถ้วน แต่กองทุนรวม
และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถแตง่ตั "งบริษัทจดัการกองทนุรวมอื!นใดมารับหน้าที!ได้ภายใน 120 วนันบั
แตว่นัที!บริษัทจดัการได้ทําการบอกกลา่ว บริษัทจดัการสงวนสิทธิที!จะเลิกโครงการ 

 

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!เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที!กําหนดไว้ในสัญญา
แตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์ที!ทําขึ "นกบับริษัทจดัการ 

2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที!ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมที!ได้รับอนุมัต ิ
ตลอดจนข้อผูกพันที!ทําไว้กับผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายใต้บทบัญญัติในมาตรา125 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที!ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั "งที!มีอยู่ในปัจจุบันและที!แก้ไขเพิ!มเติมใน
อนาคต โดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัติาม ให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที  

3) จดัทํารายงาน และส่งรายงานตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษัทจดัการกระทํา
การหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุรวม หรือไม่ปฏิบตัิหน้าที!ตามบทบญัญัติใน
มาตรา 125 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ .ศ. 2535 ภายใน 5 วนันบัตั "งแต่วนัถัด
จากวนัที!ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ทราบถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 



รายงานประจําปี 2561 

 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย                                                                                                        หน้า 38 

4) เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลกูค้าอื!น ๆ ภายใต้การดแูลของผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทั "งดแูลการ
เบกิจา่ยทรัพย์สินของกองทนุรวม ให้เป็นไปตามที!ตกลงกนัระหวา่งบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ 

5) ดําเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ที!กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนให้แล้วเสร็จตาม
กําหนดเวลา ดงัตอ่ไปนี " 

(1) ภายในสามสิบวันนับแต่วันที!ได้รับหนังสือแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์จาก
บริษัทจดัการ  

(2) ทกุหนึ!งปีนบัแตว่นัที!ผู้ดแูลผลประโยชน์ตรวจตราครั "งก่อนแล้วเสร็จ  

6)  บนัทึกสภาพอสังหาริมทรัพย์ที!ผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถูกต้องและครบถ้วนตาม
ความเป็นจริงให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวนันบัแตว่นัที!เริ!มดําเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์นั "น 

7) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบภายในห้าวันทําการนับแต่วันที!ผู้ ดูแลผลประโยชน์พบว่า
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมชํารุดบกพร่องอย่างมีนยัสําคญั 

8) แจ้งให้บริษัทจัดการจดัให้มีการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ใหม่โดยพลนั เมื!อผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตกุารณ์หรือการเปลี!ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ "นอนัมีผลกระทบ
ตอ่มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือมลูคา่สิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 

9) ตรวจสอบการลงทนุหรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุ
รวมให้เป็นไปตามโครงการและหลกัเกณฑ์ที!สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

10) ให้ความเห็นชอบในการที!บริษัทจดัการจดัให้มีการประกนัวินาศภยัเพื!อคุ้มครองความเสียหาย
ที!อาจจะเกิดขึ "นกับอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยมีกองทุนรวมเป็น
ผู้ รับผลประโยชน์ 

11) ให้ความเห็นเกี!ยวกบัการดําเนินงานของกองทนุรวมในรายงานของกองทนุรวม 

12) ในกรณีทรัพย์สินที!ลงทนุเป็นอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาโฉนดที!ดินหรือ
เอกสารแสดงกรรมสิทธิ#ในอสังหาริมทรัพย์นั "น หนังสือกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารอื!นใดที!เกี!ยวข้องกับ
อสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนเอกสารที!เกี!ยวข้องกับการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ และในกรณี
ทรัพย์สินที!ลงทุนเป็นสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาเอกสารแสดงสิทธิการ
เช่าในอสังหาริมทรัพย์นั "น เอกสารอื!นใดที!เกี!ยวข้องกับสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนเอกสารที!
เกี!ยวข้องกับการจดัหาผลประโยชน์จากสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว เช่น สัญญาเช่าหรือสญัญา
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โอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินที!โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ที!
ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ หรือบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงกนัเป็นอยา่งอื!น  

13) รับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ#ดงักล่าวข้างต้นเกี!ยวกับการลงทุนหรือจําหน่าย
อสังหาริมทรัพย์โดยกองทุนรวม และรับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์
ดงักล่าวข้างต้นเกี!ยวกบัการลงทนุหรือจําหน่ายสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โดยกองทนุรวม เพื!อให้เป็นไป
ตามโครงการจดัการกองทนุรวมและประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

14) รับรองความถูกต้องของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมที!บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้ว ในกรณีผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่า การคํานวณ
ดงักลา่วถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที!สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

15) จดัเตรียมและสง่รายงานและเอกสารดงัตอ่ไปนี "ให้บริษัทจดัการ 

(1) รายละเอียดเกี!ยวกับการรับจ่ายเงินจากบญัชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ทุกสิ "นวนัทําการที!
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์เปิดทําการในประเทศไทย (“วนัทําการ”) 

(2) รายงานเกี!ยวกบัเงินลงทนุของกองทนุรวม แยกตามประเภทและสถานะของหลกัทรัพย์ทกุ
สิ "นวนัทําการ 

16) เพื!อวตัถปุระสงค์ในการดําเนินการคํานวณและจดัทํารายงานตามข้อ 14 และ ข้อ 15 ข้างต้น 
ผู้ดแูลผลประโยชน์จะใช้ข้อมลูซึ!งได้จากบริษัทจดัการหรือบคุคลใด ๆ ที!บริษัทจดัการกําหนด 

17) รายงานที!ได้รับรองโดยผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 14 และรายงานที!ได้จัดทําโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ตามข้อ 15 ข้างต้นให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ หากบริษัทจัดการมิได้
ทกัท้วงภายใน 180 วนันบัจากวนัที!ในรายงาน 

18) ดําเนินการฟ้องร้องในนามของกองทุนรวมให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที!ของตนและ /หรือ
ฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ เพื!อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทุกคน 
หรือเมื!อได้รับคําสั!งจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั "งนี " คา่ใช้จ่ายที!เกิดขึ "นในการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทนุรวมได้ 

19) ในกรณีที!บริษัทจดัการได้แตง่ตั "งผู้ ชําระบญัชีเพื!อการเลิกกองทุนรวม ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิ
ได้รับคา่ตอบแทนตามอตัราที!จะได้ตกลงกนัและจะดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี " 

(1) เมื!อได้รับแจ้งการแตง่ตั "งผู้ ชําระบญัชีจากบริษัทจดัการ ให้ส่งมอบบรรดาบญัชีและเอกสาร
อื!น ๆ ของกองทนุรวมแก่ผู้ ชําระบญัชีภายใน 5 วนัทําการนบัจากวนัเลิกกองทนุรวม 

(2) ดแูลรับฝากทรัพย์สินของกองทนุรวม จนกวา่การชําระบญัชีจะเสร็จสิ "น 
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(3) ดูแลให้ผู้ ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที!ผู้ ชําระบญัชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดงักล่าว 
ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า 

(4) แจกจ่ายเงินและ/หรือทรัพย์สินอื!นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน
ในกองทนุรวมตามสมดุทะเบียนเมื!อได้รับคําสั!งจากผู้ ชําระบญัชี 

20) ดแูล รับเงินฝาก และรักษาทรัพย์สินของกองทนุรวม รับเงินที!ได้จากการดําเนินงานของกองทนุ
รวม และนําเข้าฝากในบญัชีออมทรัพย์และ/หรือบญัชีทรัพย์สินของกองทนุรวมตามคําสั!งของบริษัทจดัการ 

21) จา่ยคา่ใช้จา่ยของกองทนุรวมตามคําสั!งของบริษัทจดัการ  

22) มีสิทธิ หน้าที! และความรับผิดชอบอื!นตามที!กําหนดในสญัญาแตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์ 

23) ปฏิบัติหน้าที!อื!นใดตามที!กฎหมายเกี!ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือกฎหมาย
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทั "งที!มีอยูใ่นปัจจบุนัและที!แก้ไขเพิ!มเตมิในอนาคต 

24) รับผิดชอบต่อความเสียหายแก่บริษัทจัดการ และ/หรือต่อความสูญเสีย เสียหาย และ
คา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ที!เกิดขึ "นกบับริษัทจดัการ และ/หรือกองทนุรวม จากการที!ผู้ดแูลผลประโยชน์กระทํา หรือ
ละเว้นการกระทําภายใต้สญัญา หรือตามพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ .ศ. 2535 และ
ซึ!งเกิดขึ "นจากความประมาทเลินเล่อหรือการไม่กระทําตามหน้าที!โดยเจตนาทุจริตของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที! ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอื!นใดที!ทํางานให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ความเสียหาย
ดงักล่าว รวมถึงความเสียหายที!เกิดขึ "นจากความล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร ในขั "นตอนการขออนุมัติ
ภายในของผู้ดแูลผลประโยชน์ในเรื!องตา่ง ๆ ที!ผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องดําเนินการภายใต้สญัญา หรือตาม
โครงการจดัการกองทนุรวม 

25) ตกลงให้ผู้แทนของบริษัทจดัการของกองทนุรวม หรือผู้สอบบญัชีของกองทนุรวมเข้าตรวจนบั
ทรัพย์สิน หรือตรวจสอบบญัชีและเอกสารตา่ง ๆ ของกองทนุรวมที!เก็บรักษาไว้หรืออยู่ในความครอบครอง
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา ภายในเวลาทําการของผู้ดแูลผลประโยชน์ และให้ความร่วมมือใด   ๆ 
แก่บริษัทจดัการในการดําเนินการตามที!กําหนดในสญัญา หรือในโครงการจดัการกองทนุรวม รวมถึงการส่ง
มอบเอกสารตา่ง ๆ ตามที!บริษัทจดัการ หรือผู้ มีอํานาจตามกฎหมายร้องขอ  

26) รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที!เกิดขึ "นกับกองทุนรวม เพราะการกระทําหรือการละเว้น
กระทําโดยทุจริต ประมาทเลินเล่อ หรือไม่กระทําการตามหน้าที!โดยไม่มีเหตุอนัควร หรือโดยเจตนาของ
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ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเจ้าหน้าที! พนักงาน ลูกจ้าง หรือตวัแทนของผู้ดูแลผลประโยชน์เอง หรือการไม่
ปฏิบตัติามที!ได้ตกลงไว้กบับริษัทจดัการ 

27) ตรวจสอบการลงทุนของกองทุนรวม และให้ความเห็นและคํารับรองรายงานการประเมินของ
บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สินและรายงานเกี!ยวกบัการตดัสินใจลงทนุ ในกรณีที!กองทนุรวมลงทนุในทรัพย์สิน
ของบุคคลที!เกี!ยวข้องกับบริษัทจดัการกองทุนรวมและเห็นว่าเป็นธุรกรรมที!มีธรรมเนียมทางการค้าปกติ
เสมือนการทําธุรกรรมกบัคูค้่าทั!วไปที!มิได้มีความเกี!ยวข้องกนัเป็นพิเศษ (at arm’s length transaction)  

 

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ 

บริษัทจดัการในฐานะตวัแทนของกองทนุรวมอาจเปลี!ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ได้เมื!อเกิดกรณีใดกรณี
หนึ!งดงัตอ่ไปนี " และเมื!อได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

1) เมื!อบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ!ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญา
แตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์ ให้คูส่ญัญาฝ่ายที!จะเลิกสญัญาบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ!งทราบลว่งหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

2) เมื!อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ!งปฏิบัติผิดสัญญาหรือปฏิบัติผิดเงื!อนไขใด  ๆ ที!กําหนดไว้ใน
สญัญาไม่วา่โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงก็ตาม คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ!งอาจบอกเลิกสญัญาได้ 

โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 วนั ในกรณีที!ผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้ปฏิบตัิ
ผิดสัญญาหรือปฏิบัติผิดเงื!อนไขใด ๆ ที!กําหนดไว้ในสัญญาไม่ว่าโดย จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงก็ตาม ผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายและความเสียหายให้แก่บริษัทจดัการ และ/

หรือ กองทุนรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายที!เกิดจากการที!บริษัทจดัการต้องติดต่อกับบุคคลอื!นที!เกี!ยวข้องกับการ
เปลี!ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย และในกรณีที!บริษัทจดัการเป็นผู้ ปฏิบตัิผิดสญัญาหรือปฏิบตัิผิดเงื!อนไขใด 
ๆ ที! กําหนดไว้ในสัญญาไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตาม  บริษัทจัดการต้อง
รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และ/หรือ ความเสียหายที!เกิดขึ "นกับผู้ดแูลผลประโยชน์ ให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์
ด้วย 

3) ในกรณีที!มีการเปลี!ยนแปลงเงื!อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลี!ยนแปลง
กฎหมาย ประกาศของทางราชการ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนหรือ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื!นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที!จะแก้ไขเปลี!ยนแปลงสญัญาแตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สอดคล้อง
กบัประกาศคําสั!ง ระเบียบและข้อบงัคบัดงักล่าว ทั "งนี " เนื!องจากการเปลี!ยนแปลงดงักล่าวมีผลให้เป็นการ
เพิ!มภาระหน้าที!แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์  และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที!ดังกลา่วตอ่ไป ผู้ดแูล
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ผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั "งผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

4) ในกรณีที!ผู้ ถือหน่วยลงทุนที!มีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ!งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กว่ากึ!งหนึ!งของจํานวนหน่วยลงทุนที!จําหน่ายได้แล้วทั "งหมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปลี!ยนแปลง
ผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อย
กวา่ 90 วนั 

5) ในกรณีที!ผู้ ดูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เรื!อง คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และที!แก้ไขเพิ!มเติม บริษัท
จดัการจะดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขคณุสมบตัิดงักลา่วให้ถกูต้องภายใน 15 วนันบัตั "งแต่
วันถัดจากวันที!บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไข ดงักล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนั
ทําการนบัตั "งแตว่นัถดัจากวนัที! แก้ไขเสร็จสิ "น  

 ในกรณีที!ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขคณุสมบตัิให้ถกูต้องภายในระยะเวลาที!กําหนด
ดงักล่าว บริษัทจดัการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี!ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัตั "งแต่วนัถดัจากวนัที!ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข เมื!อได้รับอนุญาตจาก สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะแตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิม
โดยพลนั ทั "งนี "เว้นแตสํ่านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั!งการเป็น อยา่งอื!น  

6) หากผู้ดแูลผลประโยชน์นําข้อมลูที!เกี!ยวข้องกบัการจดัการกองทนุ หรือข้อมลูอื!นใดที!เกี!ยวข้อง
กับการจัดการกองทุนรวมไปเปิดเผยโดยมิชอบ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั "งผู้ ดูแล
ผลประโยชน์นี "ได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า  15 วนั โดยผู้ดแูลผลประโยชน์
จะต้องรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยและความเสียหายให้แก่บริษัทจดัการ และ/หรือกองทนุรวม รวมถึงคา่ใช้จา่ย
ที!เกิดจากการที!บริษัทจดัการต้องติดตอ่กบับคุคลอื!นที!เกี!ยวข้องกบัการเปลี!ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย   

7) เมื!อมีผู้ ใดเสนอหรือยื!นคําร้องตอ่ศาลหรือหน่วยงานราชการที!เกี!ยวข้องในส่วนที!เกี!ยวกบัผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทุน (ก) เพื!อเลิกกิจการหรือเพื!อการอื!นใดที!คล้ายคลึงกัน หรือ (ข) เพื!อฟื"นฟูกิจการ 
ประนอมหนี " หรือผ่อนผนัการชําระหนี " จดัการทรัพย์สิน ชําระบญัชีเลิกกิจการ หรือร้องขออื!นใดที!คล้ายคลึง
กนั ภายใต้กฎหมายปัจจบุนั หรือในอนาคต หรือตามข้อบงัคบัตา่ง ๆ บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญา
แตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์นี "ได้ทนัที 
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8) เมื!อหนว่ยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี!ยวกบัการปฏิบตัิงานของผู้ดแูลผลประโยชน์วา่มี
ความผิด หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจัดการทราบหรือประกาศเป็นการทั!วไป 
บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์นี "ได้ทนัที 

ในทุกกรณี การเปลี!ยนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์จะต้องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนเนื!องจากพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั "ง
ฉบบัแก้ไขเพิ!มเตมิ กําหนดให้กองทนุรวมต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงันั "น ในกรณีที!ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมด
หน้าที!ลงตามเงื!อนไขการเปลี!ยนผู้ดแูลผลประโยชน์  ผู้ดแูลผลประโยชน์นั "นต้องทําหน้าที!ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวมตอ่ไปอย่างสมบรูณ์จนกว่าจะจดัการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทั "งหมดของกองทนุ
รวมให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั!งของบริษัทจดัการ หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
รวมถึงการดําเนินการอื!นใดที!จําเป็น เพื!อให้การโอนทรัพย์สิน และเอกสารทั "งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อย
ให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมจ่นเสร็จสิ "น และภายในเวลาอนัสมควรที!สามารถทํางานได้อยา่งตอ่เนื!อง 

ในกรณีที!สญัญาแตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์สิ "นสุดลงเนื!องจากผู้ดแูลผลประโยชน์บอกเลิกสญัญา  

หากบริษัทจดัการยงัไม่สามารถหาผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานได้ภายในวนัสิ "นสุดสญัญา
ดงักล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัต้องปฏิบตัิหน้าที!ตามสญัญาแต่งตั "งผู้ ดแูลผลประโยชน์ต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตั "งผู้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมผู้ ดูแล
ผลประโยชน์จากกองทนุรวมตามสดัส่วนของระยะเวลาที!ผู้ดแูลผลประโยชน์นั "นได้ปฏิบตัิหน้าที!จนถึงวนัที!
ผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้สิ "นสุดการทําหน้าที!เป็นผู้ ดูแลผลประโยชน์ รวมทั "งค่าใช้จ่ายใด ๆ ที!เกิดขึ "นจริง
เนื!องจากการปฏิบตัหิน้าที!ตามสญัญาแตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์นบัตั "งแตว่นัสิ "นสดุสญัญาเป็นต้นไปจนกว่า
บริษัทจดัการจะแตง่ตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมแ่ละสามารถปฏิบตัหิน้าที!ดงักล่าวได้ 

ในกรณีการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิ "นสดุลง ผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องรวบรวมและโอนทรัพย์สิน
ทั "งหมดและเอกสารหลกัฐานของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ที!มาแทน  หรือดําเนินการอย่างอื!น
ตามคําสั!งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการใด ๆ ที!จําเป็น
เพื!อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั "งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัที!การเป็น
ผู้ดแูลผลประโยชน์สิ "นสดุลง 
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สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม 

ธนาคารซิตี "แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

เลขที! 339 ถนนสขุมุวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์  02-788-2000 

 

ในกรณีที!มีการเปลี!ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะทําการเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ที!
สํานกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ที!บริษัทจดัการแตง่ตั "งขึ "นหรือที!สํานกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม ่ 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีทรัพย์สินที!ลงทนุเป็นอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการจะทําการเก็บรักษาโฉนด
ที!ดิน หรือหนงัสือรับรองการทําประโยชน์ และสญัญาซื "อขายอสงัหาริมทรัพย์ สญัญาเช่า หรือสญัญาโอน
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หนงัสือกรมธรรม์ประกันภยั ไว้ที!สํานกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ
รวม ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินที!โดยสภาพไมส่ามารถเก็บรักษาไว้ที!ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

 

ผู้สอบบัญชี 

นายสง่า โชคนิตสิวสัดิ#          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที! 11251 

นางอโนทยั ลีกิจวฒันะ         ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที! 3442 

นางอนทุยั ภมิูสรุกลุ        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที! 3873 

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 

 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 

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

โทร. 02-686-9500 
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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. ระหว่างวนัที! 27 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที! 17 กรกฎาคม 2555 บริษัทจดัการ มิได้ปฏิบตัิให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื!อนไข และวิธีการที!คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด กล่าวคือ มิได้
จดัให้มีระบบงานการจัดการลงทุนที!มีการกํากับดแูลการปฏิบตัิงานที!เหมาะสม เพื!อให้การจดัการลงทุน
เป็นไปด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยมิได้
ตรวจสอบและสอบทานอสงัหาริมทรัพย์ก่อนการลงทนุ (Due Diligence)  

2. ระหว่างวนัที! 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 มิได้ปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื!อนไข และวิธีการที!คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด กล่าวคือ (1) 

มิได้ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (2) มิได้ตรวจตราสภาพ
อสังหาริมทรัพย์ที!กองทุนรวมลงทุนทุก  ๆ หนึ!งปี โดยจัดทําทะเบียนรายการทรัพย์สินที!กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์เข้าไปลงทุนให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง (3) มิได้จดัทําสัญญาคํ "าประกัน
รายได้และมิได้ติดตามควบคุมดูแลให้ผู้ คํ "าประกันรายได้ปฏิบัติตามสัญญาคํ "าประกันรายได้ ( 4) มิได้
เปิดเผยข้อมลูในโครงการจดัการกองทนุและหนงัสือชี "ชวนให้ถกูต้อง   

โดยบริษัทจดัการได้ยินยอมรับการเปรียบเทียบตามที!คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาตามการ
ประชุมเปรียบเทียบครั "งที!  1/2556 วันที!ประชุมเปรียบเทียบ  27 กุมภาพันธ์ 2556 คําสั!งเปรียบเทียบที! 
12/2556 
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การกาํกับดูแลกิจการ 

 

บริษัทจดัการปฏิบตัติามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสั!ง หรือหนงัสือเวียนตามที!
ได้แก้ไขหรือออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ อยา่ง
เคร่งครัด และมีการจดัตั "งคณะกรรมการการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 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. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ อย่าง
เคร่งครัด 

 

 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี"ยง 

 

บริษัทจดัการปฏิบตัติามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสั!ง หรือหนงัสือเวียนตามที!
ได้แก้ไขหรือออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ อย่าง
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 ถือหุ้ นของบริษัทต่าง  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 2561 
 

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิ 676,621,877 บาท 

จํานวนหน่วย 67,500,000 หนว่ย 

มลูคา่ตอ่หน่วยลงทนุ 10.0240 บาท 

 

 

ข้อมูลเกี"ยวกบัการกู้ยืมเงินของกองทนุรวม ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2561 
 

 
มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*1 % NAV 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ       

 เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์   

        ที!ดิน อาคารเก็บเอกสาร และอื!นๆ 625,300,000.00 92.42 

 เงินฝากธนาคาร           24,349,815 3.60  

อื"น ๆ 

 สนิทรัพย์อื!น           29,320,581 4.33  

 หนี "สนิอื!น (2,348,519) (0.35) 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ            676,621,877 100.00 

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!มกีฎหมายเฉพาะจดัตั "งขึ "น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ   

  
      เป็นผู้ออก ผู้สั!งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือ ผู้ คํ "าประกนั 24,349,815 3.60 

 (ค) ตราสารที!มีอนัดบัความนา่เชื!อถืออยูใ่นอนัดบัที!สามารถลงทนุได้ (investment 

grade) - ไมมี่ - - ไมมี่ - 
 (ง) ตราสารที!มีอนัดบัความนา่เชื!อถืออยูใ่นอนัดบัตํ!ากวา่อนัดบัที!สามารถลงทนุได้  

  
      (investment grade) หรือตราสารที!ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เชื!อถือ 625,300,000 92.42 

หมายเหต ุ:* มลูคา่ตามราคาตลาดที!รวมดอกเบี "ยค้างรับแล้ว 

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื"อถือของตราสารทกุตวัใน Port 

  ประเภท ผู้ออก 

ผู้ คํ "า/ 
ผู้ รับรอง/ 

ผู้สลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

นา่เชื!อถือ 

 จํานวนเงินต้น/ 
มลูคา่หน้าตั+ว  

มลูคา่ตาม 

ราคาตลาด *1 

1 
เงินลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์ 
บมจ. ทรัพย์ศรีไทย - - N/A 675,000,000 625,300,000 

2 เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี "แบงก์ เอ็น.เอ. - - N/A 24,341,279       24,349,815 

 

หมายเหต ุ: *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที!รวมดอกเบี "ยค้างรับแล้ว 
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ค่าใช้จ่ายที"บริษัทจดัการเรียกเก็บจากกองทนุรวม 

สําหรับระยะเวลาตั!งแต่วนัที" 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที" 31 ธนัวาคม 2561 

ค่าใช้จ่ายที"เรียกเก็บจากกองทุน * จาํนวนเงนิ ร้อยละของ 

(Fund's Direct  Expenses) หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

  คา่ธรรมเนียมจดัการกองทนุ  3,326.32 0.4914 

  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  808.01 0.1194 

  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 665.26 0.0983 

  คา่ธรรมเนียมที!ปรึกษา - - 

  คา่ที!ปรึกษากฎหมาย - - 

  คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขาย     

   -  ในชว่งเสนอขายหนว่ยลงทนุครั "งแรก     

   -  ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครั "งแรก 10.81 0.0016 

  คา่สอบบญัชี 610.20 0.0901 

  คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ - รายปี 101.74 0.0150 

  คา่ประเมินทรัพย์ 70.00 0.0103 

  คา่ใช้จา่ยอื!นๆ 27.14 0.0040 

   รวมค่าใช้จ่ายทั !งหมด ** 5,619.48 0.8301 

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

                ** ไมร่วมคา่นายหน้าซื "อขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที!เกิดขึ "นจากการซื "อขายหลกัทรัพย์ 

              *** ไมร่วมรายการหนี "สงสยัจะสญู 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงินที!ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 
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5,7 625,300,000 628,500,000

8 24,341,279 17,313,687

9,13 29,036,463 32,567,463

49,589 51,324

243,065 6,489

678,970,396 678,438,963

13 742,993 2,648,769

1,605,526 1,433,979

2,348,519 4,082,748

676,621,877 674,356,215

:

10
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13 47,000,000 47,000,000

16,144 12,027

47,016,144 47,012,027

12,13 3,326,319 3,559,579

12 808,013 863,878

12,13 665,264 711,916

610,200 612,400

9 3,531,000 2,175,000

209,686 216,523

9,150,482 8,139,296

37,865,662 38,872,731

7 (3,200,000) (23,620,000)

(3,200,000) (23,620,000)

34,665,662 15,252,731
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39,427,592 40,616,802
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(32,400,000) (33,243,750)

7,027,592 7,373,052

17,313,687 9,940,635

24,341,279 17,313,687
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9.9904 10.2570 10.5767 10.5784 10.5600 10.6481

0.5610 0.5759 0.6444 0.7172 0.7159 0.7168

(0.0474) (0.3500) (0.4012) (0.0189) (0.0225) (0.1185)
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- - (0.2100) - - -

(0.4800) (0.4925) (0.3529) (0.7000) (0.6750) (0.6864)

10.0240 9.9904 10.2570 10.5767 10.5784 10.5600

( ) 5.1214 2.2189 2.3519 6.6172 6.5717 5.6359

676,621,877 674,356,215 692,347,234 713,927,918 714,048,271 712,802,508
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2561

0.50 20.88

0.50 (19.91)

0.50 22.09

0.50 (19.41)

0.50 (8.08)

0.50 8.23

- 24,341,279 17,313,687 0.05 0.05
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(5,706,000) (2,175,000)
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10

67,500,000
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รายงานประจําปี 2561 

 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
 

ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี!ยวกับการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
ในรอบระยะเวลาหนึ!งปีที!ผ่านมา 

 




