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เรียน ท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่าน 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ขอนําส่งรายงานประจําปี 2562 ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ

การเช่าตรีนิตี ! (กองทนุรวม) ตั !งแต่วนัที" 1 มกราคม 2562 ถึงวนัที" 31 ธันวาคม 2562 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่าน 

 

จากงบการเงินสําหรับปีบญัชีสิ !นสดุ ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2562 ที"ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบญัชีของ

กองทุนรวม กองทุนรวมมีสินทรัพย์รวม 1,056,133,019 บาท มีหนี !สินรวม 744,390 บาท และมีสินทรัพย์สุทธิ  

1,055,388,629 บาท กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสม 332,718,131 บาท และมีมลูค่าสินทรัพย์ต่อหน่วยลงทุนอยู่ที" 7.2072 

บาท ในปี 2562 กองทุนรวมมีรายได้รวม 43,518,388 บาท ประกอบด้วยรายได้ค่าเช่า 43,476,635 บาท รายได้ดอกเบี !ย 

41,753 บาท ไม่มีรายได้อื"น กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 36,161,426 บาท และมีสินทรัพย์สุทธิจากการ

ดําเนินงานเพิ"มขึ !นสทุธิ 41,161,426 บาท 

 

จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที"สี" ทั !งปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 โดยกองยทุธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจ

มหภาค สํานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ1 แถลงข่าววนัที" 17 กมุภาพนัธ์ 2563  

 

ปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.4 ลดลงจากร้อยละ 4.2 ในปี 2561 โดยมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 3.2 การ

บริโภคภาคเอกชนและการลงทนุรวมขยายตวัร้อยละ 4.5 และ 2.2 ตามลําดบั อตัราเงินเฟ้อทั"วไปเฉลี"ยร้อยละ 0.7 และบญัชี

เดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 6.8 ของ GDP 

 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 1.5 – 2.5 ชะลอตวัลงตามข้อจํากดัของการระบาดของโรคโควดิ-19 

ปัญหาภยัแล้ง และความล่าช้าของงบประมาณ แต่ยงัมีปัจจยัสนบัสนนุจาก 

1) การปรับตัวดีขึ !นอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจและการค้าโลกตามการลดลงของแรงกดดันจาก

มาตรการกีดกนัทางการค้าและการแยกตวัของสหราชอาณาจกัร 

2) การขยายตวัในเกณฑ์ที"น่าพอใจของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน และการลงทุนของภาครัฐและ

เอกชน 

3) แรงขบัเคลื"อนจากมาตรการภาครัฐ 

4) ฐานการขยายตวัที"ตํ"าในไตรมาสสดุท้ายของปี 2562  

 
1สามารถดรูายละเอียดเพิ"มเติม ได้ที" www.nesdc.go.th  
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ทั !งนี !คาดว่ามลูค่าการส่งออกจะขยายตวัร้อยละ 1.4 การบริภาคภาคเอกชน และการลงทนุรวมขยายตวัร้อยละ 3.5 และ 3.6 

ตามลําดบั อตัราเงินเฟ้อทั"วไปเฉลี"ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.4 – 1.4 และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 5.3 ของ GDP 

 

จากรายงานการศกึษาตลาดพื !นที"ค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร ณ ไตรมาสที" 4 ปี พ.ศ. 2562 โดยบริษัท ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี ! ดี

เวลล็อปเมนท์ แอนด์ คอนซลัแทนซี" จํากดั (“ฟีนิกซ์”) ได้ให้ข้อมลูไว้ ดงันี ! 

 

ในปี พ.ศ. 2562 มีพื !นที"ค้าปลีกประมาณ 204,200 ตารางเมตร เปิดให้บริการในพื !นที"กรุงเทพมหานครและพื !นที"โดยรอบ ทํา

ให้พื !นที"ค้าปลีกทั !งหมดในกรุงเทพมหานครและพื !นที"โดยรอบอยู่ประมาณ 8,450,660 ตารางเมตร และยังมีอีกประมาณ 

107,900 ตารางเมตรที"มีกําหนดเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2563 หรือประมาณ 515,000 ตารางเมตรในช่วงปี 2563 – 2565  

 

นักท่องเที"ยวชาวต่างชาติเป็นอีกกลุ่มลูกค้าของโครงการพื !นที"ค้าปลีกต่าง ๆ โดยที"บางศูนย์การค้าในพื !น ที"ใจกลาง

กรุงเทพมหานครเพิ"มร้านค้าแบรนด์เนมระดบัโลกเพื"อดึงดดูนกัท่องเที"ยวต่างชาติ ตลาดค้าปลีกในปี พ.ศ. 2562 อยู่ในภาวะ

ชะลอตวั ซึ"งสมาคมผู้ ค้าปลีกไทยคาดการณ์ว่าตลาดค้าปลีกในปี 2562 จะขยายตวัประมาณร้อยละ 2.8 ซึ"งเป็นไปในทิศทาง

เดียวกบัภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  

 

สดุท้ายนี ! บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ พรินซิเพิล จํากัด ขอขอบพระคณุผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที"ได้มอบความไว้วางใจ

บริษัทในการบริหารเงินลงทุนในกองทนุรวมของท่าน โดยบริษัทจะบริหารจดัการกองทนุรวมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุ

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญัภายใต้หลกัธรรมาภิบาล เพื"อสร้างความพึงพอใจให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทุนตลอดไป 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ พรินซิเพิล จํากดั 
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เอกสารแนบ 1   รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต งบการเงินที"ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 
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ส่วนที" 1 

 

การดาํเนินกิจการของกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี ! 
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ข้อมูลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี ! 

 

ชื"อกองทนุ (ไทย) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ตรีนิตี !  

ชื"อกองทนุ (องักฤษ) Trinity Freehold and Leasehold Property Fund 

ชื"อย่อ TNPF 

ประเภทโครงการ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ประเภทไม่รับซื !อคืนหน่วยลงทนุโดย

บริษัทจดัการจะยื"นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์เพื"อให้รับหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียน 

ประเภทการลงทนุ อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 

อายโุครงการ ไม่กําหนดอายโุครงการ 

วนัที"เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน วนัที" 8 มีนาคม 2554  

จํานวนเงินทนุ 1,388,106,760 บาท 

บริษัทจดัการกองทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ พรินซิเพิล จํากดั 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 

วัตถุประสงค์การลงทนุ 

  

เพื"อระดมเงินทนุจากนกัลงทนุทั"วไป ทั !งที"เป็นบคุคลธรรมดาและนิติบคุคลทั !งในและต่างประเทศ ซึ"งกองทนุรวมจะนําเงินที"ได้

จากการระดมทุนไปซื !อ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ# และ/หรือ สิทธิการเช่า 

และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง อสงัหาริมทรัพย์ และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง 

โอน และ/หรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที"กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการนํา

อสงัหาริมทรัพย์ออกให้เช่าหรือเช่าช่วงเพื"อให้ผู้ประกอบการนําอสงัหาริมทรัพย์ออกหาประโยชน์ในลกัษณะเซอร์วิสอพาร์

ทเมนท์ (Serviced Apartment) โรงแรมและศูนย์การค้า ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี"ยนแปลง รวมถึงดําเนินการก่อสร้าง 

และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือดําเนินการขอหรือรับโอนใบ อนุญาตอื"นๆ เช่น 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม (ในกรณีที"กฎหมายอนุญาตให้ดําเนินการดังกล่าวได้) และ/หรือดําเนินการอื"นใดที"

เกี"ยวข้องและจําเป็นเพื"อประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์ และเพื"อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ ถือ

หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สินอื"น และ/หรือหลกัทรัพย์อื"น และ/หรือการหาดอกผลอื"น โดยวิธีอื"น

ใดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื"นใดที"เกี"ยวข้องกําหนด 
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นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาประโยชน์  

 

การลงทุนครั!งแรก 

 

เมื"อวนัที" 24 กมุภาพนัธ์ 2554 กองทนุรวมได้ลงทนุโดยการซื !อทรัพย์สินต่าง ๆ เพื"อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ# ดงันี ! 

Ø ที"ดิน, อาคารโกลว์ ตรีนิตี ! สีลม และพื !นที"พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) รวมทั !งระบบสาธารณูปโภค 

เฟอร์นิเจอร์ วสัดอุปุกรณ์ที"เกี"ยวข้อง จากบริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากดั 

Ø ห้องชดุของอาคารศนูย์การค้า รวมทั !งระบบสาธารณปูโภค วสัดอุปุกรณ์ที"เกี"ยวข้องจาก บริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากดั 

 

รายละเอียดอสงัหาริมทรัพย์ที"เข้าลงทนุครั !งแรก 

 

1) ที"ดิน ซึ"งประกอบด้วยที"ดินจํานวน 2 แปลง เนื !อที"รวมทั !งสิ !น 2 งาน 946/10ตารางวา ซึ"งเป็นที"ตั !งของอาคารโกลว์ ตรี

นิตี ! สีลม จากบริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากดั โดยมีรายละเอียดดงันี ! 

2) สิ"งปลกูสร้าง 

2.1) ชื"อ อาคารโกลว์ ตรีนิตี ! สีลม 

ที"ตั !ง  เลขที"150 ซอยพิพฒัน์ 2 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ข้อมลูทั"วไป  อาคารโกลว์ ตรีนิตี ! สีลม (Glow Trinity Silom) ตั !งอยู่บนที"ดินเนื !อที"จํานวน 1 งาน $%&/'* 

ตารางวา เป็นอาคารสงู % ชั !น พร้อมชั !นใต้ดิน ' ชั !น มีจํานวนห้องพกัรวมทั !งสิ !น +, ห้อง 

(รวมห้องพกัที"เชื"อมถึงกนั (Connecting Room)) รายละเอียดดงันี ! 

 

 

โฉนดเลขที" เลขที"ดิน หน้าสํารวจ เนื !อที" (ไร่) ที"ตั !ง 

3147 73 (68) 531 0-1-964/10 
ตําบลสีลม (สาทร) 

อําเภอบางรัก กรุงเทพฯ 

43104 544 (59) 5333 0-0-982/10 
ตําบลสีลม (สาทร) 

อําเภอบางรัก กรุงเทพฯ 
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อาคารโกลว์ ตรีนิตี ! สีลม เปิดดําเนินกิจการโรงแรมที"ให้บริการกับนกัธุรกิจและนกัท่องเที"ยวทั !งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ"ง

ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบญัญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ออกให้โดยกระทรวงมหาดไทยเมื"อวนัที" 7 

ธันวาคม 2556 โดยอาคารโกลว์ ตรีนิตี ! สีลม ตั !งอยู่ในบริเวณซอยสีลม 3 หรือ ที"รู้จกักันในนาม “ซอยละลายทรัพย์” ซึ"งเป็น

เขตพื !นที"ศนูย์กลางทางการค้าและธุรกิจ (Central Business District) ที"สําคญัของกรุงเทพมหานคร อาคารโกลว์ ตรีนิตี ! สีลม 

มีทางเชื"อมต่อกับถนนสายหลกั 5 สาย คือ ถนนสีลม ถนนสาทร และถนนนราธิวาสราชนครินทร์ โดยอาคารตั !งอยู่ห่างจาก

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 150 เมตร และห่างจากถนนสาทรไปทางทิศเหนือ

เป็นระยะทางประมาณ 250 เมตร โดยผ่านซอยสาทร , (ซอยพิพัฒน์) และห่างจากถนนสีลมไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง

ประมาณ 180 เมตร ซึ"งปัจจุบันเป็นที"ตั !งของ อาคารสํานกังานขนาดใหญ่สําหรับธุรกิจ อาทิ อาคารคิวเฮ้าส์สาทร อาคารสา

ธรซิตี !ทาวเวอร์ อาคารเอ็มไพร์ สเตจ ทาวเวอร์ อาคารสํานกังานใหญ่ของธนาคารต่าง ๆ เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารยโูอบี 

และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) เป็นต้น ห้างสรรพสินค้า อาทิ สีลมคอมเพล็กซ์ และสถานทตูต่าง ๆ ที"สําคญั ได้แก่ 

สถานทูตเบลเยี"ยม สถานทูตสิงคโปร์ สถานทูตออสเตรเลีย สถานทูตฝรั"งเศส นอกจากนั !นบริเวณดงักล่าวยงัเพียบพร้อมไป

ด้วยการคมนาคมที"สะดวกสบายใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีช่องนนทรี ระยะทางประมาณ 150 เมตร และ สถานีรถไฟฟ้า

มหานคร (MRT) สถานีสีลม ซึ"งเป็นสถานีที"ใกล้ที"สดุ มีระยะห่างประมาณ 1.10 กิโลเมตร เมื"อวนัที" 18 มิถนุายน 2552 ได้ตก

ลงว่าจ้าง บริษัท อินวิชั"น ฮอสพิทาลิตี ! จํากดั ดําเนินการบริหารโครงการ ในช่วงต้นปี 2552 ได้มีการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของ

อาคารดงักล่าวให้ทันสมัยเพื"อตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการมากขึ !น ปัจจุบันอาคารโกลว์ ตรีนิตี ! สีลม มีห้องพกั

ทั !งสิ !น จํานวน 83 ห้อง (104 กญุแจ) 

พื !นที" จํานวนห้อง 
พื !นที" 

(ตารางเมตร) 
ร้อยละของ 

พื !นที"รวม 

1. พื !นที"ห้องพกั 78 3,170 57.50 

- Superior  19 418 7.60 

- Deluxe 29 928 16.80 

- Connecting room (สามารถแบ่งแยก
เพื"อให้บริการเพิ"มได้อีก 26 ห้อง) 

26 1,664 30.20 

- Junior Suite  2 70 1.30 

- Exclusive Suite 2 90 1.60 

2.  พื !นที"ร้านอาหาร  - 270 4.90 

3.  พื !นที"จอดรถยนต์  - 939 17.00 

4.  พื !นที"ส่วนกลาง  - 1,139 20.60 

รวม  5,518 100.00 



 

 

 

 

รายงานประจําปี 2562   8 

2.2) ชื"อ พื !นที"พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

ที"ตั !ง  พื !นที"บางส่วนบนอาคารเลขที" '3* ซอยพิพฒัน์ ; ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ข้อมลูทั"วไป  พื !นที"บางส่วนของอาคารโกลว์ ตรีนิตี ! สีลม ตั !งอยู่บริเวณชั !น 1 ของอาคารโกลว์ ตรีนิตี !        

สีลม มีพื !นที"ให้เช่าสุทธิ 372.05 ตารางเมตร ปัจจุบันแบ่งเป็นพื !นที"ให้เช่าสุทธิสําหรับ

ร้านค้าประมาณ 128.00 ตารางเมตร และร้านอาหารประมาณ 244.05 ตารางเมตร โดยมี

จํานวนร้านค้าให้เช่าทั !งสิ !น 2 ร้าน 

 

2.3) ชื"อ   อาคารศนูย์การค้า 

ที"ตั !ง เลขที" 425 ซอยสิริจลุเสวก (สีลม 5) ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ข้อมลูทั"วไป ประกอบด้วยอาคารศูนย์การค้า ระบบสาธารณูปโภค วัสดุ และอุปกรณ์ที"เกี"ยวข้องของ

อาคารศูนย์การค้า ตั !งอยู่บนห้องชุดเลขที" &;3/';, (ชั !นใต้ดิน) และ &;3/';$ (ชั !น ') ซึ"ง

เป็นของโครงการห้องชุดตรีนิตี ! คอมเพล็กซ์ ซึ"งตั !งอยู่บนที"ดินโฉนดเลขที" 35* เลขที"ดิน 

&33 หน้าสํารวจ &'5 ตั !งอยู่ที" ตําบลสีลม (สาทร) อําเภอบางรัก กรุงเทพ ฯ รวมถึงระบบ

สาธารณูปโภคที"ติดตั !งและใช้งานภายในอาคาร วัสดุ และอุปกรณ์ที"เกี"ยวเนื"องกับการ

ดําเนินธุรกิจของอาคารศนูย์การค้าจากบริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากดั 

สําหรับห้องชดุซึ"งเป็นอาคารศนูย์การค้า ในปัจจบุนัมีรูปแบบการหาประโยชน์โดยเปิดให้ผู้

เช่ารายย่อยทําการเช่าพื !นที"เพื"อทําการค้า โดยได้มีการสร้างอาคารชิดกันและเปิดผนัง

อาคารร่วมกบัอาคารตรีทิพย์ ; ให้ทะลถึุงกนัได้ บริษัทจดัการจึงได้รวบรวมความเห็นของ

ที"ปรึกษากฎหมายและวิศกรอิสระในเรื"องการก่อสร้างอาคารชิดเขตกัน พร้อมทั !งให้

ความเห็นถึงการก่อสร้างดงักล่าวว่าเป็นการดําเนินการตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที"

เกี"ยวข้อง และได้รับอนญุาตให้ก่อสร้างตามใบอนญุาตก่อสร้างอาคารแล้ว 

 

การลงทุนเพิ"มเติมครั!งที" 1 

    

วนัที" 29 สิงหาคม 2556 กองทนุรวมได้ลงทนุในทรัพย์สินเพิ"มเติมต่างๆ เพื"อเป็นกรรมสิทธิ#และสิทธิการเช่า ดงันี ! 

Ø ที"ดิน, อาคารตรีทิพย์ 2 รวมทั !งระบบสาธารณปูโภค เฟอร์นิเจอร์ วสัดอุปุกรณ์ที"เกี"ยวข้อง จากนางวีณา เชิดบญุญชาติ 

Ø สิทธิการเช่าในห้องชุด จํานวน 5 ห้อง (พื !นที"มอลล์ 3) อาคารตรีนิตี ! คอมเพล็กซ์ รวมทั !งระบบสาธารณูปโภค วัสดุ

อปุกรณ์ที"เกี"ยวข้องจาก บริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากดั และ บริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ จํากดั เป็นระยะเวลา 30 ปี 
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รายละเอียดอสงัหาริมทรัพย์ที"เข้าลงทนุเพิ"มเติมครั !งที" 1 

 

1) ที"ดิน ซึ"งประกอบด้วยที"ดินจํานวน 2 แปลง เนื !อที"รวมทั !งสิ !น 2 งาน 1 ตารางวา ซึ"งเป็นที"ตั !งของอาคารตรีทิพย์ 2 จาก

นางวีณา เชิดบญุญชาติ โดยมีรายละเอียดดงันี ! 

2) สิ"งปลกูสร้าง 

2.1)  ชื"อ    อาคารตรีทิพย์ 2 

ที"ตั !ง  เลขที" 22 - 24 ซอยพิพฒัน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ข้อมลูทั"วไป  อาคารตรีทิพย์ 2 ตั !งอยู่บนที"ดินเนื !อที"จํานวน 2 งาน 1 ตารางวา เป็นอาคารสงู 7 ชั !น พร้อมชั !นใต้

ดิน 1 ชั !น มีจํานวนห้องพกัรวมทั !งสิ !น 72 ห้อง (เป็นห้องแบบ Studio พื !นที"ประมาณ 31 – 

38 ตารางวาต่อห้องพกั) รายละเอียดดงันี ! 

 

 

อาคารตรีทิพย์ 2 ตั !งอยู่ในบริเวณซอยสีลม 5 หรือ ที"รู้จักกันในนาม “ซอยละลายทรัพย์” 

เป็นอาคารที"ใช้ประโยชน์เพื"อเป็นเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ (Serviced Apartment) และการ

พาณิชย์ ที"ให้บริการกบันกัธุรกิจและนกัท่องเที"ยวทั !งชาวไทยและต่างประเทศ โดยพื !นที"ชั !น 

2 - ชั !น 7 มีลักษณะการใช้ประโยชน์เป็นเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โดยอาจมีนโยบายที"จะ

เปลี"ยนการบริหารงานเป็นโรงแรมในอนาคตเมื"อบริษัทจดัการเห็นว่าอาคารตรีทิพย์ 2 มี

ความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตโรงแรมตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที"เกี"ยวข้อง 

โฉนดเลขที" เลขที"ดิน หน้าสํารวจ เนื !อที" (ไร่) ที"ตั !ง 

12746 527 2389 0-1-0 
ตําบลสีลม (สาธร) 

อําเภอบางรัก กรุงเทพฯ 

12747 528 2390 0-1-1 
ตําบลสีลม (สาธร) 

อําเภอบางรัก กรุงเทพฯ 

พื !นที" จํานวนห้อง 
พื !นที" 

(ตารางเมตร) 
ร้อยละของ 

พื !นที"รวม 

1. พื !นที"ห้องพกั 72 2,608.30 56.70 

2.  พื !นที"ร้านค้า 70 844.89 18.40 

3.  พื !นที"ส่วนกลาง  - 1,144.81 24.90 

รวม  4,598.00 100.00 
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ทั !งนี ! บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั 

และพื !นที"ชั !นใต้ดินและชั !น 1 บางส่วนของอาคารตรีทิพย์ 2 มีลกัษณะการใช้ประโยชน์เป็น

พื !นที"พาณิชยกรรม ประกอบด้วย 70 ร้านค้า แบ่งเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต 1 ร้าน (Villa 

Market) และร้านค้ารายย่อยจํานวน 69 ร้าน  

 

2.2)   ชื"อ     พื !นที"มอลล์ 3  

ที"ตั !ง เลขที" 425, 425/1 - 4 ซอยสิริจลุเสวก (สีลม 5) ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ข้อมลูทั"วไป  ประกอบด้วยห้องชุด จํานวน 5 ห้อง ในชั !นที" 1 ของอาคารชุดตรีนิตี ! คอมเพล็กซ์ เพื"อ

ประกอบเป็นพื !นที"พาณิชยกรรม รวมพื !นที"ประมาณ 979.86 ตารางเมตร รายละเอียดดงันี ! 

รายละเอียด 
พื !นที" 

(ตารางเมตร) 

ร้อยละของ 

พื !นที"รวม 

พื !นที"ร้านค้า/พื !นที"ให้เช่า 638.26 65.14 

พื !นที"ส่วนกลาง 341.60 34.86 

รวม 979.86 100.00 

 

พื !นที"มอลล์ 3 ตั !งอยู่ในชั !นที" 1 ของอาคารชุดตรีนิตี ! คอมเพล็กซ์ ซึ"งตั !งอยู่บนที"ดินโฉนด

เลขที" 530 ตําบลสีลม (สาทร) อําเภอบางรัก กรุงเทพมหานคร ปัจจุบนัมีลกัษณะการใช้

ประโยชน์เป็นพื !นที"พาณิชยกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายงานประจําปี 2562   11 

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที" 31 ธันวาคม 2562) 

รายการ 

อสงัหาริมทรัพย์ 

การลงทนุครั !งแรก  การลงทนุเพิ"มเติมครั !งที" 1  

อาคารโกลว์  
ตรีนิตี ! สีลม 

อาคารศนูย์การค้า  อาคารตรีทิพย์ 2  
 อาคารชดุ 

ตรีนิตี ! คอมเพล็กซ์  
ประเภททรัพย์สิน อาคารสงู 6 ชั !น  

(ประกอบธุรกิจโรงแรม 
และพื !นที"เช่าประกอบ
ธุรกิจ ในชื"ออาคารโกลว์ 
ตรีนิตี ! สีลม และโกลว์ 
ตรีนิตี ! สีลม อาเขต) 

ห้องชดุรวม 2 ห้อง 
(พื !นที"เช่าประกอบ
ธุรกิจในชื"อมอลล์ 1) 

อาคารสงู 7 ชั !น 

(ประกอบธุรกิจ
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 
และการพาณิชย์ ใน
ชื"ออาคารตรีทิพย์ 2)  

สิทธิการเชา่ห้องชดุรวม 
5 ห้อง ในอาคารชดุตรี
นิตี ! คอมเพล็กซ์ (พื !นที"
เช่าประกอบธุรกิจ ในชื"อ
มอลล์ 3) 

ที"ตั !งทรัพย์สิน เลขที" 150 ซอยพิพฒัน์ 
2 ถนนสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 

เลขที" 425 ซอยสิริจลุ
เสวก (สีลม 5) ถนนสี
ลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 

เลขที" 22-24  

ซอยพิพฒัน์ ถนน      

สีลม แขวงสีลม เขต
บางรัก กรุงเทพฯ 

ห้องชดุเลขที" 425, 425/1 

- 4, อาคารตรีนิตี ! คอม
เพล็กซ์ ซอยสิริจลุเสวก 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขต
บางรัก กรุงเทพฯ 

ชื"อบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สิน 

บริษัท โกลบอล แอสเซ็ท แวลเูออร์ จํากดั 

มลูค่าทรัพย์สินจาก
การประเมิน 

1,026,000,000 บาท 

วนัที"ประเมิน/สอบ
ทานมลูค่า 

21 สิงหาคม 2562 

ระยะเวลาการประเมิน
มลูค่า 

เนื"องจากกองทนุรวมลงทนุในกรรมสิทธิ#จึงไม่มกํีาหนดเวลา  ระยะเวลา 24 ปี  

วิธีการประเมินมลูค่า ผู้ประเมินใช้วิธีการประเมินโดยพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) 

 

 

รายละเอียดเกี"ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการสําหรับรอบ

ระยะเวลาตั !งแต่วันที" 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 

 

ในรอบปีบญัชีที"ผ่านมา กองทนุรวมไม่มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ"มเติม 
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รายละเอียดเกี"ยวกับการจําหน่ายหรือการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการสําหรับรอบระยะเวลา

ตั !งแต่วันที" 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 

 

ในรอบปีบญัชีที"ผ่านมา ไม่มีการจําหน่ายหรือการโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

 

การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

 

จากมติที"ประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยลงทุนประจําปี 2562 เมื"อวันที" 26 มีนาคม 2562 ซึ"งที"ประชุมมีมติอนุมตัิ (1) การขยาย

สญัญาเช่าชั"วคราวกับผู้ เช่าปัจจบุนัออกไปอีก 3 ปี โดยมีรายละเอียดและเงื"อนไขการเช่าที"ไม่ด้อยไปกว่าสญัญาเช่าชั"วคราว

ฉบับปัจจุบัน โดยมอบหมายให้บริษัทจัดการเจรจากับผู้ เช่าและเข้าทําสัญญาที"เกี"ยวข้องตามที"เสนอ และ  (2) ให้บริษัท

จดัการดําเนินการเปิดประมลูเพื"อสรรหาผู้ เช่ารายใหม่อีกครั !งในช่วงปีสดุท้ายของสญัญา นั !น 

 

ภายหลังการประชุม บริษัทจัดการได้ดําเนินการเจรจากับผู้ เช่าและเข้าทําสัญญาต่าง ๆ ที"เกี"ยวข้องโดยมีเงื"อนไขใหม่

เปรียบเทียบกบัเงื"อนไขเดิม ดงันี ! 

 

 เงื"อนไขใหม่ เงื"อนไขเดิม 

ระยะเวลาการเชา่ 3 ปี  

(1 พฤษภาคม 2562 – 30 เมษายน 2565) 

1 ปี  

(1 พฤษภาคม 2561 – 30 เมษายน 2562) 

ค่าเช่าและค่าบริการ ค่าเช่าที"ดินและอาคาร 2,450,000 บาทต่อ

เดือน (ไม่มีภาษีมลูค่าเพิ"ม) และ 

ค่าเช่าระบบสาธารณปูโภคและอปุกรณ์ 

1,050,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพิ"ม) 

 

รวม 3,500,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพิ"ม) 

ค่าเช่าที"ดินและอาคาร 2,000,000.00 บาท

ต่อเดือน (ไม่มีภาษีมลูค่าเพิ"ม) และ 

ค่าเช่าระบบสาธารณปูโภคและอปุกรณ์ 

2,000,000.00 บาทต่อเดือน (รวม

ภาษีมลูค่าเพิ"ม) 

 

รวม 3,869,158.88 บาทต่อเดือน (ไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพิ"ม) 
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 เงื"อนไขใหม่ เงื"อนไขเดิม 

การปรับปรุงทรัพย์สิน 18,000,000 บาท (รวมตลอดอายสุญัญา

เช่า 3 ปี) ส่วนก่อสร้างปรับปรุงตกเป็น

กรรมสิทธิ#ของกองทนุรวมทนัที"ที"เริ"มก่อสร้าง 

 

หากค่าใช้จ่ายจริงน้อยกว่าวงเงินรวมที"ระบใุน

สญัญา ผู้ เช่าตกลงชําระเงินส่วนต่างพร้อม

ค่าใช้จ่ายที"เกี"ยวข้องให้แก่กองทนุรวม 

ไม่มี 

ผลประโยชน์รวม 146,646,000 บาท ตลอดสญัญา หรือเฉลี"ย 

48,882,000 บาทต่อปี  

 

(รวม 144,000,000 บาทหรือ 48,000,000 

บาทต่อปีหลงัหกัภาษีมลูค่าเพิ"ม) 

48,000,000 บาท  

(46,429,906.66 บาทหลงัหกั

ภาษีมลูค่าเพิ"ม) 

การชําระค่าเช่าและการคํ !า

ประกนัการชําระค่าเช่า 

ชําระล่วงหน้า ทกุวนัที" 6 ของเดือน 

 

วางเช็คชาํระค่าเช่าล่วงหน้ากบักองทนุรวม 

ชําระล่วงหน้า ทกุวนัที" 1 ของเดือน 

 

วางเช็คชาํระค่าเช่าล่วงหน้ากบักองทนุรวม 

อื"น ๆ   

 

ซึ"งบริษัทจดัการได้พิจารณาเห็นว่าผลประโยชน์ที"กองทุนรวมได้รับรวมนั !น มิได้ด้อยไปกว่าสญัญาเช่าเดิม จึงได้จดัทําบนัทึก

ขยายสญัญาเช่ากบักลุ่มผู้ เช่าตามเงื"อนไขดงักล่าวเมื"อวนัที" 29 เมษายน 2562   

 

ชื"อและที"อยู่ของบริษทัผู้เช่าทรัพย์สินของกองทนุรวม 

 

บริษัท สีลมออลล์ จํากดั 

425 ซอยสิริจลุเสวก ถนนสีลม 

แขวงสีลม เขตบางรัก  

กรุงเทพมหานคร 
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ชื"อและที"อยู่ของบริษทัผู้รับประกันรายได้ให้แก่กองทุนรวม 

 

ปัจจบุนัไม่มีผู้ รับประกนัรายได้ 

 

แผนการดาํเนินงานในอนาคต 

 

จากมติที"ประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยลงทุนประจําปี 2562 เมื"อวันที" 26 มีนาคม 2562 ซึ"งที"ประชุมมีมติอนุมตัิ (1) การขยาย

สญัญาเช่าชั"วคราวกับผู้ เช่าปัจจบุนัออกไปอีก 3 ปี โดยมีรายละเอียดและเงื"อนไขการเช่าที"ไม่ด้อยไปกว่าสญัญาเช่าชั"วคราว

ฉบบัปัจจบุนั ซึ"งได้ดําเนินการไปแล้ว และ (2) ให้บริษัทจดัการดําเนินการเปิดประมลูเพื"อสรรหาผู้ เช่ารายใหม่อีกครั !งในช่วงปี

สดุท้ายของสญัญา นั !น 

 

บริษัทจดัการขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ เช่าปฏิบติัตามเงื"อนไขในสญัญาอย่างเคร่งครัด และจะเริ"ม

ดําเนินการเพื"อสรรหาผู้ เช่ารายใหม่อีกครั !งในกลางปี 2564 ซึ"งเป็นช่วงปีสดุท้ายของสญัญาเช่าตามที"ที"ประชมุได้มีมติไว้ 
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ภาพรวมภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2562 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 

 

จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที"สี" ทั !งปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 โดยกองยทุธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจ

มหภาค สํานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ2 ซึ"งได้แถลงข่าวในวนัที" 17 กมุภาพนัธ์ 2563  

 

ปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.4 ลดลงจากร้อยละ 4.2 ในปี 2561 โดยมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 3.2 การ

บริโภคภาคเอกชนและการลงทนุรวมขยายตวัร้อยละ 4.5 และ 2.2 ตามลําดบั อตัราเงินเฟ้อทั"วไปเฉลี"ยร้อยละ 0.7 และบญัชี

เดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 6.8 ของ GDP 

 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 1.5 – 2.5 ชะลอตวัลงตามข้อจํากดัของการระบาดของโรคโควดิ-19 

ปัญหาภยัแล้ง และความล่าช้าของงบประมาณ แต่ยงัมีปัจจยัสนบัสนนุจาก 

1) การปรับตัวดีขึ !นอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจและการค้าโลกตามการลดลงของแรงกดดันจาก

มาตรการกีดกนัทางการค้าและการแยกตวัของสหราชอาณาจกัร 

2) การขยายตวัในเกณฑ์ที"น่าพอใจของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน และการลงทุนของภาครัฐและ

เอกชน 

3) แรงขบัเคลื"อนจากมาตรการภาครัฐ 

4) ฐานการขยายตวัที"ตํ"าในไตรมาสสดุท้ายของปี 2562  

 

ทั !งนี !คาดว่ามลูค่าการส่งออกจะขยายตวัร้อยละ 1.4 การบริภาคภาคเอกชน และการลงทนุรวมขยายตวัร้อยละ 3.5 และ 3.6 

ตามลําดบั อตัราเงินเฟ้อทั"วไปเฉลี"ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.4 – 1.4 และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 5.3 ของ GDP 

 

ตลาดพื !นที"ค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร3 

 

จากรายงานการศกึษาตลาดพื !นที"ค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร ณ ไตรมาสที" 4 ปี พ.ศ. 2562 โดยบริษัท ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี ! ดี

เวลล็อปเมนท์ แอนด์ คอนซลัแทนซี" จํากดั (“ฟีนิกซ์”) ได้ให้ข้อมลูไว้ ดงันี ! 

 

2สามารถดรูายละเอียดเพิ"มเติม ได้ที" www.nesdc.go.th  

3
 สามารถดรูายละเอียดเพิ"มเติมและรายงานด้านอสงัหาริมทรัพย์อื"น ๆ ได้ที" www.phoenixproperty.co.th  
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ในปี พ.ศ. 2562 มีพื !นที"ค้าปลีกประมาณ 204,200 ตารางเมตร เปิดให้บริการในพื !นที"กรุงเทพมหานครและพื !นที"โดยรอบ ทํา

ให้พื !นที"ค้าปลีกทั !งหมดในกรุงเทพมหานครและพื !นที"โดยรอบอยู่ ที"ประมาณ 8,450,660 ตารางเมตร และยังมีอีกประมาณ 

107,900 ตารางเมตรที"มีกําหนดเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2563 หรือประมาณ 515,000 ตารางเมตรที"มีกําหนดจะเปิด

ให้บริการในช่วงปี 2563 – 2565  

 

นักท่องเที"ยวชาวต่างชาติเป็นอีกกลุ่มลูกค้าของโครงการพื !นที"ค้าปลีกต่าง ๆ โดยที"บางศูนย์การค้าในพื !นที"ใจกลาง

กรุงเทพมหานครเพิ"มร้านค้าแบรนด์เนมระดบัโลกเพื"อดึงดดูนกัท่องเที"ยวต่างชาติ ตลาดค้าปลีกในปี พ.ศ. 2562 อยู่ในภาวะ

ชะลอตวั ซึ"งสมาคมผู้ ค้าปลีกไทยคาดการณ์ว่าตลาดค้าปลีกในปี 2562 จะขยายตวัประมาณร้อยละ 2.8 ซึ"งเป็นไปในทิศทาง

เดียวกบัภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  

 

สดัส่วนของพื !นที"ค้าปลีกในแต่ละประเภทและพื !นที"เมื"อเทียบกบัพื !นที"ค้าปลีกทั !งหมดในกรุงเทพมหานครและพื !นที"โดยรอบ 

 พื !นที" 

ประเภท ใจกลางเมือง รอบใจกลาง
เมือง 

รอบนอกฝั"ง
ตะวนัออก 

รอบนอกฝั"ง
ตะวนัตก 

รอบนอกฝั"ง
เหนือ 

ทั !งหมด 

ศนูย์การค้า 14.0% 13.1% 14.4% 6.4% 11.5% 59.3% 

ห้างสรรพสินค้า 0.7% 3.2% 0.2% 0.0% 0.0% 4.1% 

ไฮเปอร์มาร์เก็ต 0.5% 2.4% 2.2% 2.4% 2.4% 9.9% 

สเปเชี"ยลตี ! สโตร์ 0.1% 1.1% 1.2% 2.0% 2.0% 5.9% 

คอมมนิูตี !มอลล์ 2.3% 4.1% 2.7% 3.8% 3.8% 15.7% 

เอ็นเตอร์เทนเมนท์
คอมเพล็กซ์ 

0.0% 0.7% 0.1% 0.1% 0.1% 1.4% 

พื !นที"ค้าปลีก
สนบัสนนุ 

2.6% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 

ทั !งหมด 20.2% 25.6% 20.9% 14.7% 18.6% 100.0% 

 

ช่องทางออนไลน์เป็นปัจจยัสําคญัที"จะมีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจค้าปลีก ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกหลายรายพยายาม

เพิ"มสดัส่วนในการขายสินค้าออนไลน์มากขึ !นโดยการพฒันาช่องทางขายสินค้าออนไลน์ของตนเอง พื !นที"ค้าปลีกในอนาคต

จะเพิ"มขึ !นไม่มากเมื"อเทียบกบัในอดีตที"ผ่านมา เนื"องจากโครงการพื !นที"ค้าปลีกไม่ใช่ทางเลือกแรกในการซื !อสินค้าอีกต่อไป ซึ"ง

จะกระทบต่อการกําหนดราคาค่าเช่าพื !นที" 
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ตลาดโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ในกรุงเทพมหานคร 

 

ตลาดโรงแรมในกรุงเทพมหานครโดยรวม ในปี 2562 และ 2561 ค่อนข้างจะคงที" อตัราการเข้าพกัรวมเฉลลี"ยอยู่ที"ประมาณ

ร้อยละ 85 โดยมีจํานวนห้องพกัรวมอยู่ที"ประมาณ 79,700 ห้อง  

 

การท่องเที"ยวเป็นภาคธุรกิจที"ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ หรือที"เรียกว่าโค

วิด-19 โดยตรง จากข้อมลูผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู4 ซึ"งเป็นท่าอากาศยานและจดุเข้าออกหลกั 

ในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2563 พบว่า ในเดือนมกราคม 2563 มีผู้ โดยสารระหว่างประเทศทั !งสิ !น 1,854,370 คน 

ลดลงเล็กน้อยเมื"อเทียบกบัเดือนมกราคม 2562 ซึ"งมีจํานวน 1,865,929 คน แต่ผลกระทบเห็นชดัขึ !นในเดือนกมุภาพนัธ์ ซึ"งมี

ผู้ โดยสารระหว่างประเทศ จํานวน 978,633 คน เทียบกบั 1,754,425 คนในปี 2562 หรือลดลงถึงร้อยละ 44.22  

 

ณ ช่วงต้นปีนี ! ผลกระทบหลกัมาจากการที"ทางการจีนห้ามชาวจีน (ซึ"งเป็นตลาดหลกัตลาดหนึ"งของการท่องเที"ยวของไทย) 

เดินทางออกนอกประเทศเพื"อเป็นการควบคุมการแพร่กระจายของโรค รวมถึงการแพร่ระบาดในประเทศเกาหลี และญี"ปุ่ น 

อย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนกุมภาพนัธ์ปรากฏว่าเริ"มมีการแพร่ระบาดในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ"งจะทําให้กระทบต่อ

ตลาดการท่องเที"ยวของไทยต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี"คลาย    

 

หากเป็นไปตามที"หลายกลุ่มคาดการณ์ไว้ว่าสถานการณ์ระบาดในประเทศไทยน่าที"จะดีขึ !นเมื"อเข้าสู่ฤดูร้อน ซึ"งน่าเห็นได้

ชดัเจนขึ !นในช่วงประมาณเดือนมิถนุายน ปัจจยัที"จะมีกระทบโดยตรงสําหรับตลาดการท่องเที"ยวคือสถานการณ์ในประเทศ

ต้นทางของนักท่องเที"ยว ซึ"งส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศเขตหนาว ว่าจะมีการระบาดเป็นอย่างไร ตลาดการท่องเที"ยว

อาจจะต้องพึ"งพาการท่องเที"ยวภายในประเทศจากคนไทยด้วยกนัเองมากขึ !นกว่าเดิม 

 

 

  

 

4
 ข้อมลูล่าสดุ ณ วนัที"เตรียมเอกสารนี ! (2 มีนาคม 2563) 
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ปัจจัยความเสี"ยง 

 

ความเสี"ยงโดยตรงต่อกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

1. ความเสี ยงโดยทั วไป 

 

ความผันผวนของเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและธุรกิจโดยทั"วไปของประเทศไทยซึ"งรวมถึง อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี !ย อัตรา

แลกเปลี"ยนเงินตรา ราคาเครื"องอปุโภคและบริโภค ราคาอสงัหาริมทรัพย์ และนโยบายต่าง ๆ ทางการเงินและการคลงัของรัฐบาล 

ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื"น มีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงินและการลงทุนของกองทุน

รวม และภาวะตกตํ"าทางเศรษฐกิจโดยทั"วไปตลอดจนการลดลงของความต้องการของผู้บริโภคอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่าง

มีนยัสําคญัต่อผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทนุรวมหรือผู้ เช่าอาคารตรีทิพย์ ; และพื !นที"มอลล์ 5 ซึ"งจะมีผล

ต่อรายได้ของกองทนุรวม 

 

2. ความเสี ยงจากภยัธรรมชาติ อบุติัภยัและการก่อวินาศภยั 

 

หากทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ"มเติม ประสบภยัธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว หรือนํ !าท่วม เป็นต้น หรือการก่อวินาศ

ภัยต่าง ๆ ทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ"มเติมอาจเกิดความเสียหาย ซึ"งจําเป็นจะต้องมีการซ่อมแซมเพื"อแก้ไขความ

เสียหายของทรัพย์สิน โดยอาจมีค่าใช้จ่ายสงูและต้องใช้เวลานาน รวมถึงอาจทําให้กองทุนรวมสญูเสียรายได้ในจํานวนที"มี

นัยสําคัญในช่วงระยะเวลาดังกล่าวซึ"งทําให้การดําเนินงานของกองทุนรวมหยุดชะงัก ดังนั !น เหตุการณ์ร้ายแรง และ/หรือ

ความเสียหายที"เกิดขึ !นต่อทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ"มเติมอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ ธุรกิจ ผลการ

ดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวม 

 

อย่างไรก็ดี กองทุนรวมได้จดัให้มีการประกันภัยในทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ"มเติมอาทิ การประกันวินาศภัย (ไม่

รวมถึงการก่อการร้าย) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และการประกันภัยเพื"อประโยชน์ของบุคคลภายนอกโดยมีความ

คุ้มครองและวงเงินประกันที"สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันภัยของอาคารที"มีลักษณะและการใช้งานใกล้เคี ยงกันกับ

ทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ"มเติม รวมถึงได้จดัให้มีมาตรการป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรงบางประการที"อาจจะเกิดขึ !น 

อาทิ อัคคีภัย และได้จัดให้มีการซกัซ้อมการดําเนินการตามมาตรการดงักล่าวอย่างสมํ"าเสมอ เช่น การทดสอบสัญญาณ

เตือนภยั การซกัซ้อมการอพยพหนีภยั เป็นต้น 
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3. ความเสี ยงจากการเข้าลงทนุของกองทนุรวม 

 

ก่อนการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จดัการกองทุนได้ทําการศึกษาข้อมลูรายละเอียดของอสงัหาริมทรัพย์นั !น ๆ โดยทําการ

ตรวจสอบเอกสารที"เกี"ยวข้อง (Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้ ประเมินราคา และรายงานทาง

วิศวกรรมของอสังหาริมทรัพย์นั !น ๆ อย่างละเอียด รวมถึงการแต่งตั !งที"ปรึกษากฎหมาย เพื"อศึกษาตรวจสอบใบอนุญาต 

เอกสารที"เกี"ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การกระทําดังกล่าวมิได้เป็นการประกันว่า อสังหาริมทรัพย์ดงักล่าว

ปราศจากความเสียหาย หรือความบกพร่องที"อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม รายงานขอ งผู้ประเมิน

ราคา และรายงานทางวิศวกรรมของอสงัหาริมทรัพย์ชิ !นนั !น ๆ ที"ผู้จดัการกองทนุใช้เป็นพื !นฐานในการประเมินและตรวจสอบ

อสงัหาริมทรัพย์อาจมีข้อบกพร่อง มีความไม่ถกูต้อง เนื"องจากความบกพร่องบางอย่างของอสงัหาริมทรัพย์ อาจจะตรวจพบ

ได้ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ เนื"องจากข้อจํากดัในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที"ใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจยัอื"น 

ๆ ที"เป็นข้อจํากดัในการตรวจสอบของทั !งผู้ประเมินราคา และวิศวกร 

 

นอกจากนี !แล้ว ในการทํา Due Diligence ต่างๆ ได้มีการแต่งตั !งที"ปรึกษากฎหมายเพื"อทําการตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้าง 

รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ ที"เกี"ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ ซึ"งการศกึษาข้อมลูรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสาร

ที"เกี"ยวข้อง (Due Diligence) นั !น ผู้จดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์อาจไม่สามารถครอบคลมุได้ทั !งหมด ซึ"งอาจจะส่งผล

ให้กองทนุรวมเกิดค่าใช้จ่ายหรือข้อผกูพนัที"เกี"ยวกบัการ ดําเนินการแก้ไขให้ถกูต้องได้ 

 

4. ความเสี ยงจากการเปลี ยนแปลงในมาตรฐานบญัชีหรือกฎหมายที เกี ยวข้อง  

 

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบงัคบัใช้ของมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ หรือการปรับปรุง

มาตรฐานทางบัญชี ซึ"งเป็นปัจจัยที"กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้ สําหรับการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ 

ข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบงัคบั บทบญัญัติ แนวนโยบาย และ/หรือคําสั"ง ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที"มีอํานาจตาม

กฎหมาย รวมถึงกฎหมายที"เกี"ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม ภาระภาษีและค่าธรรมเนียมสําหรับกา รซื !อหรือ

ขายหรือโอนกรรมสิทธิ#ในสิทธิการเช่าหรืออสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นเหตุการณ์ที"ไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกัน ดังนั !น 

กองทุนรวมจึงไม่สามารถที"จะประเมินผลกระทบจากการเปลี"ยนแปลงดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าการ

เปลี"ยนแปลงดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม หรือความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ

กองทนุรวม 
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5. ความเสี ยงเกี ยวกบัหน่วยลงทุน อาทิ (ก)ราคาซื"อขายของหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี ยนแปลงได้ภายหลงัการเสนอขาย 

(ข)การขาดสภาพคล่องในการซื"อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ค) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมซึ งอาจมีมูลค่าลดลงได้ หากราคาของหน่วยลงทุนที ออกและเสนอขายเพิ มเติมมีราคาที ตํ ากว่ามูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมในช่วงเวลาก่อนที จะมีการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุเพิ มเติม 

 

ภายหลังการจดทะเบียนหน่วยลงทุนที"เสนอขายเพิ"มเติมในการเพิ"มทุนครั !งที" 1 ของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ผู้ถือหน่วยลงทนุอาจประสบกบัเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ"งดงัต่อไปนี ! 

 

(ก) ราคาซื !อขายของหน่วยลงทุนอาจมีการลดลงภายหลงัการจดทะเบียนหน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และอาจไม่สอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม ซึ"งราคาซื !อขายของหน่วยลงทุนนั !น 

ขึ !นอยู่กับหลายปัจจยั อาทิ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และปริมาณการซื !อขายของหน่วยลงทนุ ผลกระทบจากปัจจยัภายนอกหลายประการซึ"งเป็นปัจจยัที"กองทนุรวมไม่

สามารถควบคุมได้ อนัได้แก่ ความเคลื"อนไหวหรือความเปลี"ยนแปลงของตลาดหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ อตัรา

ดอกเบี !ยภายในประเทศและต่างประเทศ อตัราแลกเปลี"ยนเงิน นโยบายหรือมาตรการทั !งทางตรงหรือทางอ้อมที"มี

ผลต่อการนําเข้าหรือส่งออกเงินตราต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ ปัจจัย

ความเสี"ยงในการดําเนินงานและทางธุรกิจโดยทั"วไป ปัจจยัทางการเมือง ความผนัผวนของตลาดเครื"องอปุโภคและ

บริโภค ระเบียบข้อบังคับ ภาษีอากร และนโยบายอื"นใดของรัฐบาลรวมถึง ผลกระทบจากการเปลี"ยนแปลงจาก

ปัจจยัมหภาคอื"นๆ เช่น การวางผงัเมือง การได้รับผลกระทบจากภยัพิบติัทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณี

การเกิดความไม่สงบในประเทศ เป็นต้น 

 

ดังนั !น ผู้ ลงทุนอาจไม่สามารถที"จะขายหน่วยลงทุนได้ในราคาที"เสนอขายหน่วยลงทุน หรือในราคาตามมูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทนุรวมรวมถึงไม่มีหลกัประกนัได้ว่าความเปลี"ยนแปลงของปัจจยัภายนอกดงักล่าวจะ

ไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อราคาซื !อขายของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

 

(ข) หน่วยลงทนุของกองทุนรวมอาจขาดสภาพคล่องในการซื !อขายในตลาดรองซึ"งขึ !นอยู่กบัความถี"และปริมาณการซื !อขาย

หน่วยลงทุนนั !นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและความต้องการของผู้ ซื !อ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึ"งปริมาณความ

ต้องการของผู้ ซื !อ-ผู้ขาย (bid-offer) อาจเกิดขึ !นได้จากปัจจยัหลายประการซึ"งกองทนุรวมไม่สามารถควบคมุได้ อาทิ 

ปริมาณความต้องการของตลาดขนาดของกองทนุรวม 
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 (ค) กองทุนรวมอาจดําเนินการให้มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ"มเติม ซึ"งราคาเสนอขายของหน่วยลงทุน

ดงักล่าวอาจตํ"ากว่ามลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทุนของกองทนุรวมในขณะนั !น ซึ"งส่งผลให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ

ต่อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมมีมลูค่าลดลง ภายหลงัการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุเพิ"มเติมดงักล่าว 

 

6. ความเสี ยงจากมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของกองทนุรวมอาจมิไดเ้ป็นมูลค่าที แทจ้ริงซึ งกองทนุรวมจะได้รับหากมีการ

จําหน่ายทรัพย์สินออกไปทั"งหมด หรือมีการเลิกกองทนุรวม 

 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของกองทนุรวมซึ"งได้กล่าวไว้ ณ ที"นี ! ได้คํานวณโดยใช้ข้อมลูจากรายงานการประเมินค่าทรัพย์สิน

ที"ลงทุนเป็นข้อมลูพื !นฐาน และมลูค่าดงักล่าวอาจมิได้เป็นมลูค่าที"แท้จริงซึ"งกองทุนรวมจะได้รับหากมีการจําหน่ายทรัพย์สิน

ออกไปทั !งหมด หรือมีการเลิกกองทนุรวม 

 

7. ความเสี ยงของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกบักองทนุรวมประเภทอื น 

 

การที"กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์จะต้องลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ไม่ตํ"ากว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน

รวม ทําให้การลงทนุกระจกุตวัอยู่ในอสงัหาริมทรัพย์ ในขณะที"กองทนุรวมประเภทอื"นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนใน

ตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ 

 

8. กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์สําหรับพื"นที  มอลล์ # ซึ งมูลค่าของสิทธิการเช่าอาจลดลงตาม

ระยะเวลาการเช่าที เหลืออยู่ และจะมีผลให้มูลค่าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมลดลงตามส่วนไปดว้ย 

 

กองทุนรวมจะลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์สําหรับพื !นที"มอลล์ 5 ซึ"งมลูค่าของสิทธิการเช่าอาจลดลงตามระยะเวลา

การเช่าที"เหลืออยู่ อนัเนื"องมาจากการประเมินค่าของสิทธิการเช่า การเปลี"ยนแปลงในอตัราการเช่าพื !นที" และ/หรืออตัราค่า

เช่า และ/หรือค่าบริการสาธารณปูโภคในพื !นที"มอลล์ 5 หรือเนื"องจากสาเหตอืุ"นใดที"อยู่นอกเหนือการควบคมุของกองทนุรวม 

ทั !งนี ! การเปลี"ยนแปลงในมลูค่าสิทธิการเช่าดงักล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

รวม มลูค่าหน่วยลงทนุ และ/หรือการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวมในท้ายที"สดุ 
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ความเสี"ยงที"ส่งผลกระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวมในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที"เช่า 

  

1. ความเสี ยงดา้นรายไดข้องกองทนุรวมอนัเกิดจากปัจจยัที ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผูเ้ช่า 

 

รายได้ของกองทุนรวมซึ"งได้จากการนําทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ"มเติมออกหาประโยชน์โดยการนําทรัพย์สิน

ดงักล่าวออกให้เช่า  

 

อย่างไรก็ดี ผลการดําเนินงานของผู้ เช่า อาจลดลงได้ อนัเนื"องมาจากสาเหตตุ่าง ๆ อาทิ การปรับปรุงภาพลกัษณ์ของทรัพย์สินที"

กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ"มเติมให้เป็นที"พึงพอใจของผู้ ใช้บริการ การให้บริการอย่างมีคุณภาพ และการบํารุงรักษาทรัพย์สินที"

กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ"มเติมให้อยู่ในสภาพที"ดี หรือกรณีที"มีเหตุการณ์ใด ๆ ที"ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและ

อตุสาหกรรมท่องเที"ยวของประเทศอย่างมีนยัสําคญัจึงส่งผลในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อผลประกอบการและฐานะทางการ

เงินของผู้ เช่าซึ"งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าให้แก่กองทนุรวมในท้ายที"สดุ 

 

2. ความเสี ยงจากจํานวนผูใ้ช้บริการทรัพย์สินที กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ มเติมลดลงอย่างมีนยัสําคญัเนื องจากการแข่งขนัที 

สูงขึ"น 

 

ในอนาคตอาจมีการก่อสร้างเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โรงแรมและ/หรือศนูย์การค้าขึ !นใหม่หรือปรับปรุงเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โรงแรม

และ/หรือศนูย์การค้าที"มีอยู่เดิมให้ดีขึ !นโดยผู้ประกอบการรายอื"นในบริเวณใกล้เคียงกนักบัที"ตั !งของทรัพย์สินที"กองทนุรวมเข้า

ลงทุนเพิ"มเติมซึ"งส่งผลให้การให้บริการห้องพกัและ/หรือศูนย์การค้าในบริเวณที"ใกล้เคียงกับที"ตั !งของโครงการตรีนิตี !มีการ

แข่งขนัที"สงูขึ !น และอาจส่งผลให้ผู้ใช้บริการของทรัพย์สินที"กองทนุรวมเข้าลงทุนเพิ"มเติมในครั !งนี !มีจํานวนเปลี"ยนแปลงลดลง 

หากเกิดกรณีดงักล่าวอาจทําให้ผู้ เช่าอาคารตรีทิพย์ ; (ไม่รวมพื !นที"พาณิชยกรรมที"ตั !งอยู่ที" ชั !นหนึ"งบางส่วนและชั !นใต้ดินของ

อาคารตรีทิพย์ ;)ซึ"งมีรายได้หลักจากการให้บริการห้องพัก และผู้ เช่าพื !นที"มอลล์ 5 และพื !นที"พาณิชยกรรมที"ตั !งอยู่ที"ชั !นหนึ"ง

บางส่วนและชั !นใต้ดินของอาคารตรีทิพย์ ; ซึ"งมีรายได้จากการให้เช่าพื !นที"พาณิชยกรรมได้รับผลกระทบซึ"งส่งผลต่อ

ความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้ เช่าที"อาจลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าให้แก่

กองทนุรวมในท้ายที"สดุ 

 

3. ความเสี ยงเกี ยวกบัการหาคู่สญัญาเช่ารายใหม่ 
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ในกรณีที"มีการยกเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ"มเติม ไม่ว่ากรณีใด และ กองทุนรวม ไม่สามารถ

ดําเนินการให้มีการเช่าทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ"มเติม ได้ตลอดระยะเวลา 5 ปีนบัจากวนัที"กองทุนรวมเข้าลงทุน

เพิ"มเติมหรือตลอดระยะเวลาการเช่า ในกรณีที"มีการต่ออายสุญัญาเช่า โดยมีเงื"อนไขการเช่าเช่นเดียวกนักบัเงื"อนไขที"กําหนด

ในสญัญาเช่าระหว่างกองทุนรวมกับผู้ เช่าทั !งสองราย หรือ กรณีที"ครบกําหนดอายุตามสญัญาเช่าแล้ว กองทุนรวมอาจต้อง

เข้าทําสญัญาเช่าฉบบัใหม่ ซึ"งสญัญาเช่าใหม่อาจมีเงื"อนไขที"ด้อยไปกว่าสญัญาเช่าเดิม อาทิ เงื"อนไขที"กําหนดให้กองทนุรวม

ได้รับค่าเช่าในจํานวนที"น้อยกว่าได้  

 

4. ความเสี ยงที เกิดขึ"นจากความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าในระยะเวลาที มีการรับประกันรายได้ของผู้เช่า

ทรัพย์สิน 

 

ค่าเช่าที"กองทุนรวมจะได้รับจากผู้ เช่าตามสัญญาเช่า จะเป็นที"มาของรายได้หลักของกองทุนรวม กองทุนรวมอาจมีความ

เสี"ยงจากฐานะการเงินและความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้ เช่า ไม่ชําระค่าเช่าหรือยอมเลิกสญัญาเช่าก่อนกําหนด 

และกองทนุรวมไม่สามารถหาผู้ เช่ารายใหม่มาทดแทนได้ซึ"งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของกองทุนรวมได้ 

 

5. ความเสี ยงจากรายไดข้องกองทนุรวมเมื อพน้ระยะเวลาการรับประกนัรายได้ 

 

เมื"อสิ !นสุดระยะเวลาการรับประกันรายได้ที"บริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากัด ให้ไว้แก่กองทุนรวมแล้ว กองทุนรวมอาจได้รับ

ผลกระทบโดยตรงจากความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้ เช่าและอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วย

ลงทนุได้ 

 

6. ความเสี ยงที เกิดขึ"นเมื อตอ้งมีการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินที กองทนุรวมเข้าลงทนุเพิ มเติม 

 

สําหรับธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โรงแรม พื !นที"พาณิชยกรรม และศูนย์การค้า มีความจําเป็นที"จะต้องมีการซ่อมแซม และ /

หรือปรับปรุงทรัพย์สินให้ดูใหม่ ทนัสมยัและสอดคล้องกับความพอใจของลูกค้าอยู่เสมอ ซึ"งส่งผลให้ผู้ ใช้บริการและลูกค้า

สนใจเข้ามาใช้บริการในทรัพย์สินที"กองทนุรวมเข้าลงทนุเพิ"มเติมอย่างต่อเนื"อง  

 

ในกรณีปกติ การปรับปรุงหรือการบํารุงรักษาประจําปีหรือการตรวจสอบและการซ่อมบํารุงย่อยจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ผลการดําเนินงานของทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ"มเติม แต่หากมีการตรวจสอบหรือซ่อมบํารุงใหญ่ซึ"งเป็นการ

ซ่อมแซมในกรณีที"อาคารตรีทิพย์ ; และพื !นที"มอลล์ 5 มีความเสียหายเกิดขึ !น หรือการปรับปรุงโครงสร้างหรือการเปลี"ยนแปลง



 

 

 

 

รายงานประจําปี 2562   24 

ภาพลกัษณ์ของอาคารตรีทิพย์ ; และพื !นที" มอลล์ 5 รวมถึงการเปลี"ยนระบบสาธารณปูโภคที"สําคญัของอาคารตรีทิพย์ ; และ

พื !นที"มอลล์ 5 อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทนุรวม 

 

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่หรือการปรับปรุงโครงสร้างหรือการเปลี"ยนแปลงภาพลกัษณ์ของทรัพย์สินที"กองทุน

รวมเข้าลงทุนเพิ"มเติมที"อาจจะเกิดขึ !นนั !นจะส่งผลที"ดีในการประกอบการของทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ"มเติมในระยะ

ยาว ทั !งนี ! กองทนุรวมจะดําเนินการให้มีการกําหนดงบประมาณสําหรับค่าใช้จ่ายที"เกี"ยวข้อง การวางแผนงาน กําหนดระยะเวลา

ล่วงหน้า ศึกษาผลกระทบต่อรายได้และประมาณการผลตอบแทนที"คาดว่าจะได้รับจากการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ หรือการ

ปรับปรุงโครงสร้างหรือการเปลี"ยนแปลงภาพลกัษณ์ รวมถึงการปรับปรุงหรือเปลี"ยนระบบสาธารณูปโภคที"สําคญัของอาคารตรี

ทิพย์ ; และพื !นที"มอลล์ 5 ทั !งนี ! เพื"อลดระยะเวลาในการดําเนินการและลดผลกระทบที"อาจมีขึ !นต่อการดําเนินธุรกิจของ

ทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ"มเติมและลูกค้า รวมถึงในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตรีทิพย์ ; และพื !นที"มอลล์ 5 จะ

ดําเนินการเฉพาะพื !นที"ที"มีการปรับปรุงซ่อมแซมเท่านั !น ซึ"งกองทุนรวมจะได้รับผลกระทบดงักล่าวเฉพาะพื !นที"ที"มีการปรับปรุง

ซ่อมแซมเท่านั !น 

 

แต่เนื"องจากอาคารตรีทิพย์ 2 เพิ"งได้ทําการปรับปรุงและซ่อมแซมใหญ่ในระหว่างปี 2554 และ 2555 ดงันั !น ผลกระทบจาก

การซ่อมแซมใหญ่ของอาคารตรีทิพย์ ; อาจยงัไม่ส่งผลในระยะอนัใกล้นี ! 

 

7. ความเสี ยงเรื องการเวนคืนทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนทั"งหมดหรือในส่วนที เป็นสาระสําคญัภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ

เวนคืนที ดิน และกองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวตัถปุระสงค์ที กําหนดอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ

กองทนุรวม 

 

หากมีการเวนคืนทรัพย์ที"กองทนุรวมเข้าลงทนุเพิ"มเติมทั !งหมดหรือในส่วนที"เป็นสาระสําคญั กองทนุรวมมีสิทธิดําเนินการต่าง 

ๆ เพื"อให้ได้รับค่าทดแทนตามจํานวน หลกัเกณฑ์และวิธีการที"กําหนดในพระราชบญัญัติว่าด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ 

พ.ศ. 2530 (รวมทั !งที"มีการแก้ไขเพิ"มเติม)รวมถึงกฎหมายอื"นที"เกี"ยวข้อง (“กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน”) 

 

ในกรณีดงักล่าวข้างต้น กองทุนรวมอาจได้รับเงินค่าทดแทนในจํานวนที"น้อยกว่าค่าขาดประโยชน์ที"กองทุนรวมคาดว่าจะ

ได้รับจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ"มเติมซึ"งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ ผลการ

ดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม อาทิ อาจส่งผลให้กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที"กองทนุ

รวมเข้าลงทุนเพิ"มเติมได้ตามวัตถุประสงค์ในการลงทุน และรายได้ที"กองทุนรวมคาดว่าจะได้รับเปลี"ยนแปลงอย่างมี

นยัสําคญั  
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8. ความเสี ยงเกี ยวกบัการประกนัภยั 

 

ความเสี"ยงที"อาจเกิดขึ !นกับทรัพย์สินหรือการประกอบธุรกิจในทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ"มเติมบางประเภท กองทุนรวม

ไม่อาจจัดทําประกันภัยเพื"อคุ้มครองความเสี"ยงดังกล่าวได้ หรือแม้ว่ากองทุนรวมสามารถจัดหาประกันภัยได้ แต่อัตราเบี !ย

ประกันอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที"กองทุนรวมอาจได้รับ หรืออาจเกิดเหตุการณ์ที"มิได้อยู่ภายใต้การคุ้มครอง

ของกรมธรรม์ประกันภัย เช่น การก่อการร้ายหรือการเวนคืน เป็นต้น ความเสียหายนั !นเกินกว่าวงเงินที"ครอบคลุมตาม

กรมธรรม์ประกันภัย หรือกองทุนรวมไม่สามารถเรียกเงินประกันได้ครบถ้วนตามกรมธรรม์ ซึ"งอาจมีผลกระทบในทางลบ

อย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและสถานะของกองทนุรวม 

 

อย่างไรก็ดี ภายใต้ข้อกําหนดของสญัญาเช่า กองทุนรวมตกลงที"จะจดัให้มีการประกันอคัคีภยัและวินาศภยัต่าง ๆ ที"จําเป็น

และสมควรตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที"กําหนด เพื"อคุ้มครองความเสียหายที"อาจเกิดขึ !นแก่ทรัพย์สิน ที"กองทุนลงทุน 

ได้แก่ การประกันวินาศภยั (ไม่รวมถึงกรณีความเสี"ยงภยัใด ๆ อนัเกิดจากนํ !าท่วม หรือความเสียหายอนัเป็นผลโดยตรงหรือ

โดยอ้อมมาจากหรือสืบเนื"องจากการจลาจล การก่อความไม่สงบของประชาชน การก่อการร้าย การปฏิวัติเป็นต้น) การ

ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั และการประกนัภยัเพื"อประโยชน์ของบคุคลภายนอก  

 

9. ความเสี ยงเกี ยวกบัความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

 

การดําเนินการของกองทุนรวมจะส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม ซึ"งการดําเนินงานดงักล่าว

ขึ !นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของผู้บริหารในการ

บริหารอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื"น ๆ  การแข่งขัน การเปลี"ยนแปลง

กฎหมายและข้อบงัคบัที"เกี"ยวข้องกับทรัพย์สิน ภยัธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง เป็นต้น ดงันั !น จึงมีความเสี"ยงที"นกัลงทนุ

จะไม่ได้รับเงินปันผลตามที"นกัลงทนุได้ประมาณการเอาไว้ในปีที"เกิดเหตกุารณ์หรือกองทนุรวมจะไม่สามารถที"จะรักษาระดบั

การจ่ายเงินปันผลหรือเพิ"มการจ่ายเงินปันผลได้ในปีต่อ ๆ ไป รวมทั !งความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมยงั

ขึ !นอยู่กับความสามารถของผู้ เช่าอาคารตรีทิพย์ ; และพื !นที"มอลล์ 5 ในการชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าที"เกี"ยวข้อง และ

ความสามารถของบริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากัด ในการชําระเงินค่าเช่าแทนผู้ เช่าตามที"ได้เข้าคํ !าประกันความสามารถในการ

ชําระค่าเช่าของผู้ เช่าดงักล่าว นอกจากนี ! ความสามารถของกองทุนรวมในการบังคบัหลักประกันหรือบงัคับให้ดําเนินการ

เพื"อให้เป็นไปตามสญัญาตกลงกระทําการ และ/หรือสญัญาเช่า (ตามแต่กรณี) ตามขั !นตอนและในเวลาอนัควรเมื"อเกิดเหตุ

เลิกสญัญา ยงัเป็นอีกปัจจยัหนึ"งที"อาจส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมด้วย ดงันั !น ความเสี"ยง

เกี"ยวกับความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมส่งผลให้ผู้ลงทุนมีความเสี"ยงที"จะไม่ได้รับเงินปันผลตามที"ได้
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ประมาณการเอาไว้ ณ ที"นี ! หรือกองทุนรวมจะไม่สามารถที"จะรักษาระดบัการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ"มการจ่ายเงินปันผลได้ใน

ปีต่อ ๆ ไป  

 

นอกจากนี ! ในรอบปีบญัชีที"กองทนุรวมมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภาพลกัษณ์ (Renovation) และ/หรือค่าใช้จ่ายในการจดัซื !อ

จดัหาเฟอร์นิเจอร์ วสัดแุละอปุกรณ์ที"เกี"ยวข้อง (FF&E) สําหรับทรัพย์สินที"กองทนุรวมเข้าลงทุนเพิ"มเติมเกิดขึ !นจริงเงินปันผล

ของกองทุนรวมในปีบญัชีดงักล่าวจะลดลงอย่างมีนยัสําคญัเมื"อเปรียบเทียบกับจํานวนเงินปันผลของกองทุนรวมในรอบปี

บญัชีที"กองทนุรวมไม่ต้องชําระค่าใช้จ่ายดงักล่าว 

 

10.  ความเสี ยงจากการผิดสญัญาเช่าหลกั 

 

เนื"องจากการลงทุนในพื !นที"มอลล์ 5 ของกองทุนรวม เป็นการลงทุนโดยการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และนําอสังหาริมทรัพย์

ดงักล่าวออกให้เช่าช่วงแก่ บริษัทสีลมออลล์ จํากดั เพื"อการจดัหาผลประโยชน์ แม้ว่าการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม

ดงักล่าวจะมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเป็นระยะเวลา 5* ปี ต่อสํานกังานที"ดินที"เ กี"ยวข้องแล้วก็ตาม แต่กองทุนรวมยงัมี

ความเสี"ยงที"อาจเกิดขึ !นจากการผิดสญัญาเช่า เนื"องจากหาก บริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากัด และ บริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ 

จํากดั ซึ"งเป็นเจ้าของพื !นที"มอลล์ 5 ปฏิบติัผิดข้อกําหนดและเงื"อนไขของสญัญาเช่าที"ได้มีการจดทะเบียนสิทธิการเชา่ดงักล่าว

แล้ว และไม่ดําเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายในระยะเวลาที"กําหนดไว้ (อาทิ ในกรณีที"เจ้าของพื !นที"

มอลล์ 5 ก่อสร้างหรือต่อเติมส่วนหนึ"งส่วนใดของพื !นที"มอลล์ 5 อนัเป็นการขดัขวางการใช้ประโยชน์หรือขดัขวางการนําพื !นที"

ออกให้เช่าช่วงของกองทุนรวม หรือกรณีที"เจ้าของพื !นที"มอลล์ 5 ทําการดัดแปลงหรือก่อสร้างสิ"งปลูกสร้างใด ๆ เกี"ยวกับ

ทรัพย์สินที"เช่าโดยไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที"เกี"ยวข้องและต่อมาภายหลังปรากฏข้อเท็จจริงว่ามี

คําสั"งจากหน่วยงานราชการให้ดําเนินการรื !อถอนสิ"งปลกูสร้างดงักล่าวเพื"อให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นต้น) กรณีดงักล่าว

ย่อมจะส่งผลให้สญัญาเช่าของพื !นที"มอลล์ 5 ระหว่างกองทนุรวมและบริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากดั และ บริษัท ตรีทิพย์ คอม

เพล็กซ์ จํากัด ระงับสิ !นลง ซึ"งการสิ !นสุดลงของสัญญาเช่าดงักล่าวจะส่งผลให้กองทุนรวมไม่มีสิทธิในการนําพื !นที"มอลล์ 5 

ออกให้เช่าช่วง ซึ"งทําให้กองทุนรวมสูญเสียรายได้ค่าเช่าช่วงจากการนําพื !นที"มอลล์ 5 ออกให้เช่าช่วงแก่ผู้ เช่าช่วง และจะ

ส่งผลกระทบต่อรายได้ของกองทนุรวม รวมถึงจะกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในท้ายที"สดุ 

 

อย่างไรก็ดี เพื"อเป็นการป้องกันความเสี"ยงดงักล่าวที"อาจเกิดขึ !น กองทุนรวมจึงกําหนดเงื"อนไขในการเช่าพื !นที"มอลล์ 5 กับ 

บริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากดั และ บริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ จํากดั ซึ"งเป็นเจ้าของพื !นที"มอลล์ 5 ว่า ในกรณีที"ผู้ให้เช่าปฏิบตัิ

ผิดสัญญาเช่าพื !นที"มอลล์ 5 ในสาระสําคัญและไม่ดําเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายในระยะเวลาที"

กําหนดไว้ ส่งผลให้กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในพื !นที"มอลล์ 5 ได้ จนเป็นเหตใุห้กองทุนรวมใช้สิทธิบอกเลิกสญัญา
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เช่าพื !นที"มอลล์ 5กองทนุรวมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆ ตามที"กฎหมายกําหนดจากผู้ให้เช่าได้ รวมถึงค่าขาดประโยชน์

จากการที"กองทนุรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ"งทรัพย์สินที"เช่าได้ตามระยะเวลาการเช่าที"เหลืออยู่ ตามที"กําหนดไว้ในสญัญา

เช่าพื !นที"มอลล์ 5 โดยรายละเอียดเป็นไปตามเงื"อนไขในสญัญาเช่าพื !นที"มอลล์ 5 

 

ความเสี"ยงเพิ"มเติมที" ส่งผลกระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม ในการจัดหาผลประโยชน์ใน

ทรัพย์สินที"เช่า 

 

1. ความเสี ยงจากการเปลี ยนความนิยมในการท่องเที ยวและการใช้บริการสําหรับอาคารตรีทิพย์ $ และพื"นที มอลล์ # 

 

เนื"องจากกองทนุรวมลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพื"อการท่องเที"ยวและการบริการ ดงันั !น หากความนิยมของนกัท่องเที"ยวในการ

ท่องเที"ยวและใช้บริการเปลี"ยนแปลงอาจมีผลกระทบต่อจํานวนนกัท่องเที"ยวที"มาใช้บริการในโครงการ และหากโครงการไม่

สามารถปรับปรุงเปลี"ยนแปลงรูปแบบ หรือภาพลกัษณ์ของโครงการได้ทนัต่อการเปลี"ยนแปลงความนิยมดงักล่าวอาจส่งผล

กระทบต่อรายได้และผลประกอบการของผู้ เช่าและต่อผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทนุรวมในท้ายที"สดุ 

 

2. ความเสี ยงจากการที กองทุนรวมไม่สามารถใช้ทางเข้าออกทางด้านถนนส่วนบุคคลของโครงการห้องชุดตรีนิตี"คอม

เพล็กซ์ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้ถนนและทางเดินกับนิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี"คอมเพล็กซ์และความเสี ยงในเรื อง

ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ที ตามคํารับรองการซื"อทรัพย์สินคืน 

 

ปัจจุบันอาคารตรีทิพย์ ; และพื !นที"มอลล์ 5 มีทางเข้าออกจากตวัอาคารตรีทิพย์ ; และพื !นที"มอลล์ 5 ได้แก่ทางสาธารณะ

ประโยชน์ซึ"งอยู่ด้านข้างของอาคารตรีทิพย์ ; และถนนส่วนบคุคลซึ"งเป็นส่วนหนึ"งของโครงการห้องชดุตรีนิตี !คอมเพล็กซ์ 

ในสภาพปัจจุบนัผู้ ใช้บริการ ผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคารตรีทิพย์ ; หรือลกูค้าร้านค้าปลีกส่วนใหญ่จะใช้ทางเข้าออกทางด้าน

ถนนส่วนบคุคลของโครงการห้องชดุตรีนิตี !คอมเพล็กซ์เป็นทางเข้าออกหลกัสู่ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 5 ซึ"งการใช้ถนนหรือ

ทางเดินร่วมกับเจ้าของห้องชุดในโครงการห้องชุดตรีนิตี !คอมเพล็กซ์ดงักล่าวนั !นจะต้องได้รับความยินยอมจากนิติบุคคล

อาคารชดุตรีนิตี !คอมเพล็กซเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรด้วย ทั !งนี ! หากไม่สามารถใช้ทางเข้าออกทางด้านถนนส่วนบคุคล อาคารตรี

ทิพย์ ; จะเหลือทางเข้าออกด้านถนนสาธารณะประโยชน์ซึ"งอยู่ด้านข้างของอาคารตรีทิพย์ ; เพียงทางเดียว และผู้ใช้บริการ

ผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคารตรีทิพย์ ; หรือลกูค้าร้านค้าปลีก อาจไม่ได้รับความสะดวกมากนกั ซึ"งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้

และผลประกอบการ ของผู้ เช่าอาคารตรีทิพย์ ; และต่อผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทนุรวมในท้ายที"สดุ 

 

ดงันั !น เพื"อให้กองทนุรวมสามารถใช้ถนนส่วนบคุคลหรือทางเดินร่วมได้อย่างต่อเนื"องกองทุนรวมได้เข้าทําสญัญาอนญุาตให้

ใช้ถนนและทางเดินกบันิติบคุคลอาคารชดุตรีนิตี !คอมเพล็กซ์โดยมีค่าใช้จ่ายเดือนละประมาณ ;*,*** บาท ซึ"งเป็นสญัญาที"
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ไม่ได้กําหนดอายขุองสญัญา (กองทุนรวมได้มีข้อตกลงอนุญาตให้ใช้ถนนและทางเดินดงักล่าวกบันิติบคุคลอาคารชดุตรีนิตี !

คอมเพล็กซ์อยู่แล้วสําหรับทรัพย์สินที"กองทนุรวมเข้าลงทนุในครั !งแรก) 

 

นอกจากนี ! บริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากัด ตกลงต่อกองทุนรวมว่าตลอดระยะเวลาที"กองทนุรวมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ#ในที"ดิน 

อาคารตรีทิพย์ ; และพื !นที"มอลล์ 5 และเฟอร์นิเจอร์ วสัดุ และอุปกรณ์ หากปรากฏว่านิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี !คอมเพล็กซ์

ผิดสญัญาอนุญาตให้ใช้ถนนและทางเดินหรือกรณีที"สญัญาดงักล่าวสิ !นสดุลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม บริษัท ตรีนิตี ! แอส

เซท จํากัด ตกลงจะดําเนินการใด ๆ ที"จําเป็นเพื"อให้ผู้ ใช้บริการ ผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคารตรีทิพย์ ; สามารถใช้ทางเข้าออก

ได้ ทั !งนี ! เพื"อทําให้ผู้ ใช้บริการ ผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคารตรีทิพย์ ; หรือลูกค้าร้านค้าปลีกสามารถเข้าออกผ่านทางซอย

นราธิวาสราชนครินทร์ 5 ได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที"บริษัทไม่สามารถดําเนินการให้ผู้ ใช้บริการหรือผู้มาติดต่อ ดังกล่าว

สามารถใช้ทางเข้าออกได้หรือหลังจากที"บริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากัด ได้ดําเนินการใด ๆ ที"จําเป็นเพื"อให้ผู้ ใช้บริการ ผู้มา

ติดต่อธุรกิจในอาคารตรีทิพย์ ; สามารถใช้ทางเข้าออกได้แล้ว และหากกองทนุรวมยงัคงเห็นว่าอาคารตรีทิพย์ ; ไม่สามารถ

ใช้ประกอบธุรกิจได้ดีเหมือนเดิมนั !นหรือปรากฏว่าบริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากดั ไม่ได้ปฏิบติัให้ผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อธุรกิจใน

อาคารตรีทิพย์ ; สามารถใช้ทางเข้าออกได้ภายในระยะเวลาที"กําหนดตามสญัญาแล้ว บริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากัด ตกลง

จะรับซื !อคืนอาคารตรีทิพย์ ; และเฟอร์นิเจอร์ วสัด ุและอปุกรณ์ จากกองทนุรวมในราคาไม่ตํ"ากวา่ราคาประเมินของทรัพย์สิน

ดงักล่าว ซึ"งบริษัทจดัการจะจดัให้มีการประเมนิค่า ภายหลงัที"ได้มีการตดัสินใจจําหน่ายทรัพย์สินและรายงานการประเมนิค่า

ดงักล่าวจะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนจนถึงวนัที"จําหน่ายไปซึ"งทรัพย์สิน 

 

ทั !งนี ! กรณีการซื !อคืนทรัพย์สินตามที"กล่าวข้างต้นกําหนดขึ !นสําหรับกรณีที"กองทุนรวมยังคงเห็นว่าอาคารตรีทิพย์ ; ไม่

สามารถใช้ประกอบธุรกิจได้ดีเหมือนเดิมเท่านั !น ดังนั !น กองทุนรวมจะขายอาคารตรีทิพย์ ; และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และ

อปุกรณ์ ของอาคารตรีทิพย์ ; คืนให้แก่บริษัทตรีนิตี ! แอสเซท จํากดั โดยไม่ถือเป็นการขายทรัพย์สินโดยทั"วไปของกองทนุรวม

อสงัหาริมทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที"กําหนดในกฎหมายหลกัทรัพย์ที"เกี"ยวข้อง 

 

อย่างไรก็ดี หากเป็นการซื !อขายทรัพย์สินในกรณีอื"น ๆ ให้การขายทรัพย์สินดงักล่าวให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิ ธีการที"

กําหนดในกฎหมายหลกัทรัพย์ที"เกี"ยวข้อง 

 

ในการปฏิบติัหน้าที"ตามคํารับรองของบริษัท ตรีนิตี ! แอทเซท จํากัด ในการซื !อทรัพย์สินคืนดงักล่าวอาจมีความเสี"ยงในเรื"อง

ความสามารถในการปฏิบติัหน้าที"ได้ เนื"องจากจะต้องใช้เงินในการเข้าซื !อทรัพย์สินคืนตามราคาที"กําหนดจากกองทนุรวม 

 



 

 

 

 

รายงานประจําปี 2562   29 

3. ความเสี ยงจากการที กองทนุรวมไม่สามารถใช้พื"นที ทางเชื อมระหว่างห้องชดุของอาคารศูนย์การคา้ กบัอาคารตรีทิพย์ $ 

และความเสี ยงในเรื องความสามารถในการปฏิบติัหนา้ที ตามคํารับรองการซื"อทรัพย์สินคืน 

 

ปัจจุบนัผู้ ใช้บริการและผู้มาติดต่อธุรกิจในบริเวณพื !นที"พาณิชยกรรมของอาคารตรีทิพย์ ; (ชั !น ' และชั !นใต้ดิน) สามารถเข้า

ออกโดยผ่านทางเชื"อมที"อยู่ระหวา่งห้องชดุของอาคารศนูย์การค้า (ห้องชดุเลขที" &;3/';, และ &;3/';$) ซึ"งพื !นที"บริเวณทาง

เชื"อมดงักล่าวโดยสภาพเป็นพื !นที"ส่วนกลางของอาคารชดุตรีนิตี ! คอมเพล็กซ์ ซึ"งนางวีณา เชิดบุญญชาติได้เช่าพื !นที"ดงักล่าว

เพื"อใช้ประโยชน์เป็นพื !นที"พาณิชยกรรมและทางเชื"อมเพื"อผ่านเข้าออกจากนิติบคุคลอาคารชดุ ตรีนิตี ! คอมเพล็กซ์ตามสญัญา

เช่าซึ"งทําขึ !นระหว่างนิติบุคคลอาคารชุด ตรีนิตี ! คอมเพล็กซ์ กับ นางวีณา เชิดบุญญชาติ โดยหากกองทุนรวมเข้าลงทุนใน

ที"ดินและอาคารตรีทิพย์ ; แล้ว นางวีณา เชิดบุญญชาติ ตกลงและให้คํารับรองโดยให้สิทธิแก่กองทนุรวมในการใช้พื !นที"ทาง

เชื"อมห้องชุดและอาคารตรีทิพย์ 2 ดงักล่าวเพื"อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ รวมถึงการใช้เป็นทางเชื"อมเพื"อผ่านเข้า

ออกจากห้องชุดไปยงัพื !นที"ของอาคารตรีทิพย์ 2 ได้ตลอดระยะเวลาที"กองทุนรวมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ#ที"ดินและอาคารตรี

ทิพย์ 2 โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ"มเติมจากกองทนุรวมอีก 

 

ทั !งนี ! แม้ว่านางวีณา เชิดบญุญชาติจะตกลงและให้คํารับรองแก่กองทนุรวมในการใช้พื !นที"ทางเชื"อมดงักล่าวได้โดยมิได้จํากัด

ระยะเวลาก็ตาม แต่สิทธิในการใช้พื !นที"ทางเชื"อมดงักล่าวนั !นเป็นไปตามสญัญาเช่าพื !นที"ระหว่างนิติบุคคลอาคารชุด ตรีนิตี ! 

คอมเพล็กซ์ กบั นางวีณา เชิดบญุญชาติซึ"งมีกําหนดระยะเวลาเพียง 5 ปี และมีเงื"อนไขให้ต่ออายอุอกไปได้เป็นคราวๆ คราว

ละ 5 ปี ซึ"งแม้ว่าที"ประชมุเจ้าของร่วมของอาคารชดุ ตรีนิตี ! คอมเพล็กซ์ จะมีมติอนมุติัให้เช่าพื !นที"ดงักล่าวและให้สิทธิแก่นาง

วีณา เชิดบุญญชาติในการต่ออายสุญัญาเช่าเป็นคราวๆ คราวละ 5 ปีก็ตาม แต่กองทุนรวมก็มีความเสี"ยงในกรณีที"สญัญา

เช่าระหว่างนิติบคุคลอาคารชดุ ตรีนิตี ! คอมเพล็กซ์ กับ นางวีณา เชิดบุญญชาติอาจสิ !นสดุลงไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ ก็ตาม ซึ"งจะ

ส่งผลให้สิทธิในการใช้พื !นที"ทางเชื"อมดังกล่าวของกองทุนรวมสิ !นสุดลงไปด้วย และทําให้ผู้ ใช้บริการและผู้มาติดต่อธุรกิจ

อาคารตรีทิพย์ ; ไม่ได้รับความสะดวกในการผ่านเข้าออกระหว่างห้องชดุของอาคารศนูย์การค้าและอาคารตรีทิพย์ ; ซึ"งอาจ

ส่งผลกระทบต่อจํานวนผู้มาใช้บริการ จํานวนผู้ เช่าพื !นที"ร้านค้ารายย่อย และจะส่งผลกระทบต่อการจดัหาผลประโยชน์ของ

กองทนุรวมในท้ายที"สดุได้  

 

ในส่วนนี ! บริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากัดได้เข้าทําสญัญาตกลงกระทําการเพื"อรับประกันแก่กองทุนรวมว่า หากเกิดปัญหาใน

กรณีดงักล่าวซึ"งส่งผลให้สิทธิในการใช้พื !นที"ทางเชื"อมของกองทนุรวมสิ !นสดุลง บริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากดัจะดําเนินการใด 

ๆ ที"จําเป็นเพื"อให้ผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคารตรีทิพย์ ; สามารถใช้พื !นที"และทางเข้าออกทางอื"นที"มีลกัษณะ สภาพ

และการใช้งานใกล้เคียงกบัพื !นที"และทางเชื"อมเดิม โดยบริษัทตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที"เกิดขึ !นแต่เพียงผู้ เดียว 

และหากกองทุนรวมยงัคงเห็นว่าอาคารตรีทิพย์ ; ไม่สามารถใช้ประกอบธุรกิจได้ดีเหมือนเดิมนั !นหรือปรากฏว่าบริษัทไม่ได้
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ดําเนินการจัดหาพื !นที"และทางเข้าออกทางอื"นให้ผู้ ใช้บริการผู้ มาติดต่อธุรกิจในอาคารอาคารตรีทิพย์ ; สามารถใช้

ทางเข้าออกได้ภายในระยะเวลาที"กองทุนรวมกําหนด บริษัทตกลงจะรับซื !อคืนอาคารตรีทิพย์ ; และเฟอร์นิเจอร์ วสัดุ และ

อปุกรณ์ จากกองทนุรวมในราคาไม่ตํ"ากว่าราคาประเมินของทรัพย์สินดงักล่าว ซึ"งการให้คํารับรองนี !ช่วยลดความเสี"ยงที"อาจ

เกิดขึ !นได้ แต่ก็ยงัคงมีความเสี"ยงในการปฏิบติัหน้าที"ตามคํารับรองของบริษัท ตรีนิตี ! แอทเซท จํากัด ในการซื !อทรัพย์สินคืน

ข้างต้น เนื"องจากจะต้องใช้เงินในการเข้าซื !อทรัพย์สินคืนตามราคาที"กําหนดจากกองทนุรวม 

 

ความเสี"ยงเพิ"มเติมที"ส่งผลกระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ"งเกี"ยวข้องกับความสามารถของ

ผู้เช่าอาคารศูนย์การค้าในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที"เช่า 

 

1. ความเสี ยงจากการก่อสร้างอาคารชิดเขตกนั 

 

ปัจจบุนัห้องชดุซึ"งเป็นอาคารศนูย์การค้ามีการจดัทํารูปแบบการหาประโยชน์โดยการเปิดให้ผู้ เช่ารายย่อยทําการเช่าพื !นที"เพื"อ

ทําการค้า และมีการเปิดผนงัอาคารตรีทิพย์ ; ซึ"งทําการปลูกสร้างอาคารมาชิดกับอาคารศูนย์การค้าให้ทะลุถึงกันได้เพื"อ

ประโยชน์ร่วมกนัทางการค้าซึ"งลกัษณะของการก่อสร้างดงักล่าว ที"ปรึกษากฎหมายและวิศกรอิสระได้ให้ความเห็นว่าเป็นการ

ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์หรือกฎหมายที"เกี"ยวข้อง และได้รับอนญุาตให้ก่อสร้างตามใบอนญุาตก่อสร้างอาคารแล้ว อย่างไร

ก็ตาม ในอนาคตอาจมีเหตุใดๆ ที"จะทําให้อาคารดงักล่าวจะต้องดําเนินการจัดทํารูปแบบอาคารให้เป็นผนงัทึบได้ ซึ"งอาจ

ส่งผลกระทบต่อรูปแบบในการจดัหาประโยชน์ในทรัพย์สินที"เช่าและรายได้ค่าเช่าของกองทนุรวมได้  

 

อย่างไรก็ดี หากกองทนุรวมจําเป็นจะต้องมีการสร้างผนงัปิดทึบขึ !นกองทนุรวมก็จะสามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วและจะ

ไม่กระทบต่อโครงสร้างอาคารและการจดัหาประโยชน์ในอาคารมากนกัเนื"องจากอาคารศูนย์การค้าที"กองทุนรวมลงทุนมี

ทางเข้า-ออกอยู่บริเวณด้านหน้าซึ"งติดกบัถนนภายในโครงการ ผู้ เช่าหรือลกูค้าที"เข้ามาติดต่อในอาคารศนูย์การค้ายงัมีความ

สะดวกอยู่เช่นเดิม 

 

 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

กองทนุรวมไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย 
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ส่วนที" 2 

 

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 
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ข้อมูลหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที"กองทนุรวมเป็นผู้ออก 

 

ข้อมูลหน่วยลงทุน 

 

จํานวนเงินทนุของโครงการ  1,388,106,760 บาท 

มลูค่าที"ตราไว้ต่อหน่วยลงทนุ  9.90 บาท จํานวนหน่วย 71,000,000 หน่วย 

 9.20 บาท จํานวนหน่วย 75,434,000 หน่วย 

จํานวนหน่วยลงทนุ  146,434,000 หน่วย 

ประเภทหน่วยลงทนุ  ระบชืุ"อผู้ ถือ 

ราคาของหน่วยลงทนุที"เสนอขาย  การเสนอขายครั !งแรก เท่ากบั 10.00 บาท 

 การเสนอขายเพิ"มเติมครั !งที" 1 เท่ากบั 9.20 บาท 

จํานวนเงินทนุจดทะเบียนในปัจจบุนั  1,388,106,760 บาท 

 

 

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ณ วนัที" 31 ธันวาคม 25625 

 

ราคาปิด  2.98 บาท/หน่วยลงทนุ 

มลูค่าตามราคาตลาด  436,373,320 บาท 

มลูค่าการซื !อขาย 2,310 บาท/วนั 

มลูค่าหน่วยลงทนุ 7.2072 บาท/หน่วยลงทนุ 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) 1,055,388,629.26 บาท 

 

 

 

  

 
5
 ซื !อขายล่าสดุ 27 ธ.ค. 2562 
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ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทนุ 

 

ภาพรวมข้อมลูผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที" 18 กนัยายน 2562 ประเภทการปิดสมดุทะเบียน : XD 

 

กลุ่มผูถื้อหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทนุสูงสดุ 10 รายแรก 

ลําดบั ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ จํานวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) คิดเป็นร้อยละ 

1. นางวณีา เชิดบญุญชาติ 46,906,197 32.03 

2. นายณรงค์ศกัดิ# ไมตรีพจน์ 4,130,200 2.82 

3. นายวชิย์ สมทุรักษ์ 4,000,000 2.73 

4. นายพิชญ์ สมทุรักษ์ 4,000,000 2.73 

5. นางสาวจนัทร์เพ็ญ ชีรานนท์ 3,260,870 2.23 

6. มลูนิธิพระบรมธาตเุจดีย์กาญจนาภิเษก 3,043,500 2.08 

7. บริษัท อตุสาหกรรมอํานวยไชย จํากดั 2,174,000 1.48 

8. นายยรรยง จอูนวุฒันกลุ 2,174,000 1.48 

9. มลูนิธิอบุลรัตน์ 2,000,000 1.37 

10. นางปราณี เผอิญโชค 1,974,200 1.35 

 

 

ผูถื้อหน่วยลงทนุรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทนุตั"งแต่ร้อยละ 10 ขึ"น ไป โดยรวมกลุ่มบคุคลเดียวกนั) 

ลําดบั ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ จํานวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) คิดเป็นร้อยละ 

1. นางวณีา เชิดบญุญชาติ 46,906,197 32.03 

 

 

กลุ่มผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทนุที โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจดัการหรือ 

การจดัการหรือการดําเนินงานของบริษัทจดัการอย่างมีนยัสําคญั 

- ไม่มี  - 
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ประวัติการลดทนุจดทะเบียน 

ครั !งที" 
วนัปิดสมดุ
ทะเบียนพกั

การโอนหน่วย 

วนัที"เฉลี"ยเงิน
คืนจากการ
ลดมลูค่า

หน่วยลงทนุ 

เงินทนุจดทะเบียน 

ก่อนลดมลูค่าหน่วยลงทนุ 
มลูค่าที"ลดลง 

เงินทนุจดทะเบียน 

หลงัลดมลูค่าหน่วยลงทนุ 

เงินทนุ 

จดทะเบียน 
(บาท) 

มลูค่า
ต่อ

หน่วย 
(บาท) 

เงินทนุ 

จดทะเบียน 
(บาท) 

มลูค่า
ต่อ

หน่วย 
(บาท) 

เงินทนุ 

จดทะเบียน 

(บาท) 

มลูค่า
ต่อ

หน่วย 
(บาท) 

1 7 ธ.ค. 55 21 ธ.ค. 55 710,000,000 10.00 7,100,000 0.10 702,900,000 9.90 

2 18 ก.ย. 62 27 ก.ย. 62 1,396,892,000 9.90 8,786,040 0.06 1,388,106,760 9.84 

 

ประวัติการจ่ายเงนิปันผล 

รอบผลประกอบการ วนัปิดสมดุทะเบียน วนัจ่ายเงินปันผล บาท/หน่วย 

24 ก.พ. - 30 มิ.ย. 2554 31 ส.ค. 2554 15 ก.ย. 2554 0.2650 

1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2554 30 พ.ย. 2554 16 ธ.ค. 2554  0.1890 

1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2554 29 ก.พ. 2555 15 มี.ค. 2555  0.1890 

1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2555 31 พ.ค. 2555 15 มิ.ย. 2555  0.1870 

1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2555 3 ก.ย. 2555 14 ก.ย. 2555 0.1890 

1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2555 7 ธ.ค. 2555 21 ธ.ค. 2555  0.0895 

1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 29 มี.ค. 2556  0.1900 

1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2556 29 พ.ค. 2556 12 มิ.ย. 2556  0.1900 

1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2556 8 ส.ค. 2556 22 ส.ค. 2556  0.1903 

1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2556 28 พ.ย. 2556 12 ธ.ค. 2556 0.1900 

1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2556 14 มี.ค. 2557 28 มี.ค. 2557 0.1910 

1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2557 29 พ.ค. 2557 12 มิ.ย. 2557 0.1885 

1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2557 10 ก.ย. 2557 24 ก.ย. 2557 0.1875 

1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2557 27 ม.ค. 2558 10 ก.พ. 2558 0.1350 

1 ม.ค. – 31 พ.ค. 2561 13 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561 0.5000 

1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2561 21 มี.ค. 2562 29 มี.ค. 2562 0.1200 

1 ม.ค. – 31 พ.ค. 2562 18 ก.ย. 2562 ;+ ก.ย. 2562 0.1150 
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รอบผลประกอบการ วนัปิดสมดุทะเบียน วนัจ่ายเงินปันผล บาท/หน่วย 

1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2562 18 มี.ค. 2563 27 มี.ค. 2563 0.1080 

 

 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 

ในกรณีที"กองทนุรวมมีกําไรตามเกณฑ์ที"สามารถจ่ายเงินปันผลได้ กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วย

ลงทนุอย่างน้อยปีละ 1 ครั !ง โดยมีรายละเอียดดงันี ! 

 

(1)  ในกรณีที"กองทนุรวมมีกําไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการจะจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่น้อย

กว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิที"ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี กําไรสทุธิที"ปรับปรุงแล้ว หมายความว่ากําไรสทุธิที"หกักําไรที"ยงั

ไม่เกิดขึ !น (unrealized gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ รวมทั !งปรับปรุงด้วยรายการดงัต่อไปนี ! 

1.1 ส่วนต่างของรายได้ค่าเช่าที"รับรู้ในงบกําไรขาดทนุตามเกณฑ์เส้นตรงกบัรายได้ค่าเช่าที"ได้รับจริงตามสญัญา 

1.2 ส่วนต่างของค่าเช่าจ่ายที"รับรู้ในงบกําไรขาดทนุตามเกณฑ์เส้นตรงกบัค่าเช่าจ่ายที"ได้จ่ายจริงตามสญัญา 

1.3 รายการอื"นตามที"สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ"มเติม  

 

(2)  ในกรณีที"กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจาก

กําไรสะสมดงักล่าวด้วยก็ได้ 

 

ทั !งนี ! การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวต้องไม่ทําให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ"มขึ !นในรอบระยะเวลาบญัชีที"มีการจ่ายเงิน

ปันผลนั !น 

 

กรณีการจ่ายเงินปันผลในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 

 

บริษัทจัดการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนเพื"อระบุชื"อผู้ ถือหน่วยลงทุนที"มีสิทธิได้รับเงินปันผล และจะ

ดําเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิ !นรอบปีบัญชี หรือวนัสิ !นรอบระยะเวลา

บญัชีที"มีการจ่ายเงินปันผลนั !น แล้วแต่กรณี  

 

ทั !งนี ! ในกรณีที"บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และหากบริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผล

ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ภายในระยะเวลาที"ได้ประกาศกําหนดอนัเนื"องมาจากความผิดพลาดของบริษัทเอง บริษัทจะชําระ

ดอกเบี !ยไม่ตํ"ากว่าร้อยละเจ็ดครึ"งต่อปีนบัแต่วนัที"ครบกําหนดเวลานั !นจนถึงวนัที"บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหน่วย 

 

กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

 

บริษัทจัดการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนเพื"อระบุชื"อผู้ ถือหน่วยลงทุนที"มีสิทธิได้รับเงินปันผล และจะ

ดําเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื"อ

จ่ายเงินปันผล  

 

เงื อนไขเพิ มเติม 

 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การกําหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลจะขึ !นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ซึ"ง

หากเงินปันผลที"จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างรอบระยะเวลาบญัชีใดมีมลูค่าตํ"ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษัท

จดัการขอสงวนสิทธิที"จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั !งนั !น และให้สะสมเงินปันผลดงักล่าวเพื"อนําไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลที"จะให้มี

การจ่ายในงวดถดัไป 

 

สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที"ระบุไว้ เว้นแต่ กรณีที"คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือหน่วยงานอื"นใดที"มีอํานาจตามกฏหมาย ได้

มีการแก้ไขเปลี"ยนแปลง เพิ"มเติม ประกาศ กําหนด สั"งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื"น บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการให้เป็นไปตามนั !น 

 

 

โครงสร้างการจัดการ 

 

บริษัทจัดการ 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ พรินซิเพิล จํากดั 

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

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

เว็บไซต์ www.principal.th 
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บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ พรินซิเพิล จํากดั หนึ"งในบริษัทเครือบริษัท พรินซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ เบอร์หาด 

ประเทศมาเลเซีย เพื"อให้บริการด้านการจดัการกองทนุครบวงจร ทั !ง กองทนุรวม กองทนุส่วนบคุคล กองทุนสํารองเลี !ยงชีพ 

และกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ พรินซิเพิล จํากดั ประเทศไทย ถือหุ้น 99.99% โดยบริษัท พรินซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ 

เบอร์หาด และเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท พรินซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ ในประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซีย โดยบริษัท พรินซิ

เพิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ เบอร์หาด ประเทศมาเลเซีย เกิดจากความร่วมมือของสองสถาบนัการเงินชั !นนําทั !งในระดบั

ภมิูภาคและระดบัโลก ได้แก่  

· กลุ่มพรินซิเพิล ไฟแนนซ์เชียล ถือหุ้น 60%  

· กลุ่มซีไอเอ็มบี ประเทศมาเลเซีย ถือหุ้น 40%  

 

ดงันั !น จึงทําให้เรามีความพร้อมในการให้บริการการบริหารสินทรัพย์ด้วยมาตรฐานระดบัโลก ภายใต้การสนบัสนนุจากกลุ่มผู้

ถือหุ้นทั !งกลุ่มพรินซิเพิลไฟแนนซ์เชียลและกลุ่มซีไอเอ็มบี 

 

ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ประเทศไทย เป็นบริษัทจดัการที"มีความพร้อมที"จะให้บริการ

ครอบคลุมแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ทั !งบุคคลทั"วไป ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจขนาดใหญ่ องค์กรภาคเอกชน  รวมถึง

องค์กรภาครัฐภายใต้ความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายการลงทุนที"เชื"อมโยงการลงทุนในทุกภูมิภาคทั"วโลก  ทําให้เรามีความ

ได้เปรียบในด้านข้อมูลการลงทุน ด้วยระบบการบริหารจัดการลงทุนที"เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  ผ่านกระบวนการคัดสรร

หลกัทรัพย์คุณภาพ โดยคดัสรรทั !งเชิงคุณภาพ (Qualitative) เชิงปริมาณ (Quantitative) การวิเคราะห์ปัจจยัพื !นฐานของแต่

ละบริษัท (Fundamental analysis) และมีการวางกรอบวินยัการลงทุนอย่างเคร่งครัด ระบบเทคโนโลยีที"ทนัสมยั เพื"อให้เรา

สามารถที"จะพฒันานวตักรรมการลงทนุและการสรรสร้างผลิตภณัฑ์ที"เหมาะสม  

 

ภายใต้การกํากับดูแลการบริหารความเสี"ยงและธรรมาภิบาลสําหรับการบริหารการลงทุนภายใต้หลักการและแนวคิด  

TRUST เราจึงให้ความสําคญัอนัที"จะทําให้นกัลงทุนบรรลเุป้าหมายทางการเงินและสร้างผลตอบแทนที"ดีในระยะยาว  ด้วย

การลงทนุอย่างรอบคอบ ภายใต้การบริหารจดัการความเสี"ยงอย่างเหมาะสม 
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หลักการและแนวคิด 

 

 Think = คิดบวกเพื"อหาทางแก้ปัญหา และมุ่งมั"นที"จะแก้ปัญหา 

 Respect = เคารพความคิดผู้ อื"นอย่างซื"อสตัย์ 

 Unleash = ไม่หยดุที"จะเรียนรู้และพฒันาตนเอง 

 Show = แสดงถึงความกล้าหาญและความคดิริเริ"มและตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

 Teamwork = ทํางานกนัเป็นทีมเพื"อให้ได้ผลลพัธ์ที"ดีที"สดุ 

 

 

รายชื"อกรรมการ และเจ้าหน้าที"บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกัด 

 

รายชื"อกรรมการ 

 1. คณุชอง วี ยี  ประธานกรรมการบริษัท 

2. คณุเอฟเฟนดี ! ซาฮลู ฮามิด  กรรมการบริษัท 

 3. คณุคณุฮวน อีกนาซีโอ อีย์ซากีร์เร บาราโอนา กรรมการบริษัท 

 4.  คณุเจสนั ลีออง ก๊อก ยิว  กรรมการบริษัท 

5. คณุจมุพล สายมาลา  กรรมการบริษัท 

 6. คณุวิไลพร ลิ"วเกษมศานต์  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

7. คณุบญุศกัดิ# เจียมปรีชา  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 

รายชื"อเจ้าหน้าที"บริหาร 

1.  คณุจมุพล สายมาลา  ประธานเจ้าหน้าที"บริหาร 

2. คณุวิน พรหมแพทย์  ประธานเจ้าหน้าที"การลงทนุ 

3. คณุต่อ อินทววิฒัน์  ประธานเจ้าหน้าที"พฒันาธุรกิจ 

4. คณุโช ซู ฮนุ  ประธานเจ้าหน้าที"ปฏิบติัการ 

 

รายชื"อผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

1. คณุสทุธิพนัธ์ กรีมหา 
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รายชื"อผู้จดัการกองทนุรวม – ส่วนบริหารสภาพคล่องของกองทนุรวม 

1. คณุวิน พรหมแพทย์ 

2. คณุชนยักานต์  สวสัดิฤกษ์   

3. คณุวสชุนม์  ทรายแก้ว 

4. คณุปิยะศกัดิ# ดวงบณัฑติกลุ 

 

สิทธิ หนา้ที  และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

 

บริษัทจดัการมีสิทธิหน้าที"และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี ! 

 

1) สิทธิในการดําเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศอื"นใดที"เกี"ยวข้อง และให้

เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ หลกัเกณฑ์การลงทนุ ข้อจํากดัการลงทนุ และโครงการที"ได้รับอนมุติั รวมถึงสญัญาต่าง ๆ ที"ได้

ทําขึ !น ตลอดจนข้อผกูพนัตามใบจองซื !อหน่วยลงทนุที"ทําไว้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างเคร่งครัด 

2) สิทธิที"จะไม่อนญุาตให้มีการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที"การโอนหน่วยลงทนุนั !นเป็นการขดัต่อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 

ข้อบงัคบั คําสั"ง หรือหนงัสือเวียนที"หน่วยงานที"มีอํานาจตามกฎหมายได้ ประกาศ กําหนด และ/หรือกรณีที"เป็นการขดั

ต่อข้อกําหนดที"ได้ระบไุว้ในโครงการนี ! 

3) สิทธิในการลาออกจากการทําหน้าที"เป็นบริษัทจดัการกองทุนรวมให้กับกองทุนรวมรายละเอียดตามที"กําหนดในเรื"อง

เงื"อนไขในการเปลี"ยนบริษัทจดัการ และ / หรือเลิกโครงการ 

4) สิทธิในการยบัยั !งพิเศษ (Veto Rights) สําหรับการดําเนินการหรือการตดัสินใจใด ๆ ของคณะกรรมการลงทุน หรือการ

ลงมติใด ๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน เพื"อแก้ไขเพิ"มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ ที"ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือเป็นเหตุให้บริษัทจัดการอาจเสียชื"อเสียง หรือได้รับความ

เสียหาย หรือขดัต่อประโยชน์ของกองทนุรวม 

5) สิทธิในการดําเนินการจดัการ ดงัต่อไปนี ! 

-  สิทธิที"จะเลิกโครงการ/ยติุโครงการ และ/หรือกองทนุรวม เฉพาะในกรณีที"บริษัทจดัการบอกกล่าวการลาออกจากการ

เป็นบริษัทจดัการกองทุนรวมและกองทุนรวมไม่สามารถจดัหาบริษัทจดัการอื"นมารับหน้าที"ได้ภายในกําหนดเวลา 

$* วนัให้แก่กองทนุรวม (รายละเอียดตามที"กําหนดในเรื"องเงื"อนไขในการเปลี"ยนบริษัทจดัการ) 
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- สิทธิในการดําเนินการให้เป็นไปตามที"กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามที"สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/

หรือ หน่วยงานอื"นใดที"มีอํานาจตามกฎหมาย กําหนด อนมุติั เห็นชอบ ผ่อนผนั และ/หรือสั"งการ 

- สิทธิในการแก้ไข เพิ"มเติม เปลี"ยนแปลงโครงการให้เป็นไปตามการสั"งการของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/

หรือหน่วยงานอื"นใดที"มีอํานาจตามกฎหมายในกรณีที"มีการเปลี"ยนแปลง แก้ไข เพิ"มเติม ประกาศ กําหนด อนุมติั 

เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนั 

- สิทธิที"จะดําเนินการขาย จําหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรือทั !งหมดของกองทนุรวมตามที"เห็นสมควร ในกรณี

ที"กองทนุรวมเกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง 

- สิทธิในการจดัการกองทนุรวมเพื"อให้บรรลซุึ"งวตัถปุระสงค์ของกองทนุรวมและรักษาไว้ซึ"งสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยลงทนุ ทั !งนี ! ต้องไม่ขดัต่อกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื"นใดที"เกี"ยวข้อง 

6)  สิทธิในการสั"งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) แก้ไขคุณสมบติัของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

และ/หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื"อให้เป็นไปตามกฎหมายที"กําหนด 

7) สิทธิอื"นใดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ 

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือ กฎหมายอื"น ๆ ที"เกี"ยวข้อง 

8) จดัให้มีข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ รวมทั !งเข้าทําสญัญาต่าง ๆ ในนามของกองทุนรวม ภายใต้

ขอบเขตของกฎหมาย 

9) จัดส่งแจกจ่ายและจัดให้มีหนังสือชี !ชวนที"เป็นปัจจุบันและรายละเอียดของโครงการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ดงัต่อไปนี ! 

(1) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือชี !ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญให้

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า ' วันทําการก่อนการเริ" มจดัส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มีหนังสือชี !ชวน

ให้แก่ผู้ลงทนุ และจดัส่งเอกสารดงักล่าวผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมลูหนงัสือชี !ชวนและการรายงานของกองทนุ

รวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดส่งและดําเนินการให้บริษัทจัดจําหน่ายหน่วย

ลงทนุและผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ จดัส่งหนงัสือชี !ชวนส่วนสรุปข้อมลูสําคญัที"ผู้ลงทนุควรทราบพร้อมกบัใบ

จองซื !อหน่วยลงทุนให้ผู้ ที"สนใจจะลงทุนและจัดให้มีหนังสือชี !ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที"ทําการทุกแห่ งของ

บริษัทจัดการและ ณ สถานที"ติดต่อของบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนและของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน

แล้วแต่กรณีเพื"อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ ที"สนใจจะลงทนุได้ตลอดเวลาที"เสนอขายหน่วยลงทนุ 

(3) เมื"อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิ !นสดุลง บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนังสือชี !ชวนส่วนข้อมลูโครงการไว้ ณ ที"

ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการเพื"อให้ประชาชนสามารถตรวจดไูด้ และจดัสําเนาให้เมื"อผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอใน
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กรณีที"หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หากมีการแก้ไข

เพิ"มเติมโครงการบริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งการแก้ไขเพิ"มเติมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทราบ หลังจากที"กองทุนรวมได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ"มเติมโครงการ

หรือหลงัจากวนัที"ได้มีมติให้แก้ไขเพิ"มเติมโครงการแล้วแต่กรณี ทั !งนี ! จนกว่าจะเลิกกองทนุรวม 

10)  ยื"นจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน '3 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการ

เสนอขายหน่วยลงทนุของโครงการ 

11) ยื"นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื"อขอให้รับพิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทนุรวม 

12)  นําเงินของกองทนุรวมไปลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอื"น รวมทั !งจดัหาผลประโยชน์ การซื !อ เช่า จําหน่าย โอน

สิทธิการเช่า ขาย สั"งโอน และเปลี"ยนแปลงเพิ"มเติมปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื"นที"ลงทุนไว้ตามนโยบาย 

วตัถุประสงค์ หลกัเกณฑ์ เงื"อนไข วิธีการที"กําหนดในโครงการ โดยเป็นไปตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุด้วย 

13) ตรวจสอบหรือดําเนินการให้มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินหนึ"งในสามของ

จํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้แล้วทั !งหมด โดยวิธีการดําเนินการเป็นไปตาม “หลกัเกณฑ์และข้อจํากดัการถือหน่วย

ลงทนุ” 

14) จัดสรรผลกําไรของกองทุนรวมเพื"อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการที"กําหนดใน

โครงการ และเป็นไปตามที"สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

15) จดัให้มีการประกนัภยัของกองทนุรวมตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

16) จดัให้มีการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์ตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

17) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ"งมีคณุสมบติัตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื"องคุณสมบติั

ของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

18) ดําเนินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจดัการและนําทรัพย์สินของกองทุนรวมไป

ฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

19) จัดให้ได้มาซึ"งรายได้และผลประโยชน์ของกองทุนรวม และนําเงินได้ และผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้ ดูแล

ผลประโยชน์ 
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20) แต่งตั !งที"ปรึกษาของกองทุนรวม (ถ้ามี) เพื"อให้คําปรึกษาเกี"ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือการจัดหา

ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ หรือให้คําแนะนําเกี"ยวกับการจดัตั !งกองทุน เพื"อประโยชน์ในการจดัการกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานการแต่งตั !ง ถอดถอน หรือเลิกสัญญาให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 15 วันนับแต่วันแต่งตั !งถอดถอน หรือเลิกสัญญากับบุคคลดังกล่าว และจะจัดส่งสําเนาสัญญาให้ผู้ ดูแล

ผลประโยชน์ ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัทําสญัญาดงักล่าว 

21) แต่งตั !งผู้จดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เพื"อรับผิดชอบเกี"ยวกบัการจดัการลงทุนในหรือมีไว้ซึ"งอสงัหาริมทรัพย์หรือ

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม ทั !งนี ! ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที"ได้รับการแต่งตั !งต้องได้รับความ

เห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

22) แต่งตั !งผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคล่องเพื"อรับผิดชอบเกี"ยวกับการจดัการลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องของกองทุนรวม 

ทั !งนี ! ผู้ ที"ได้รับการแต่งตั !งเป็นผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคล่องต้องได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ จัดการกองทุนรวมจาก

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

23) แต่งตั !งนายทะเบียนหน่วยลงทุน (ซึ"งอาจได้แก่บริษัทจดัการ) และจดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการที"คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซึ"งทะเบียนของผู้ ถือ

หน่วยลงทนุ 

24) แต่งตั !งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื"อการประเมินค่าและสอบทานตามหลกัเกณฑ์ที"สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดเพื"อทําการประเมินค่าหรือทําการสอบทานการประเมินค่า

อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม พร้อมทั !งแจ้งและจดัส่งสําเนารายงานการประเมินค่า

และรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้อมด้วยสําเนาเอกสารหลกัฐานที"เกี"ยวข้องให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยพลนั 

และให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที"ได้รับรายงานการประเมินค่า 

25) แต่งตั !งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทั !งนี ! ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามที"ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด 

26) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมซึ"งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื"องหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีและแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทราบเมื"อจดัทําบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุรวมไว้โดยถกูต้องและจดัทํารายงานการลงทนุของกองทนุรวมให้ผู้ดแูล

ผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที"สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

27) แต่งตั !งบริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุและผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทนุเพื"อทําหน้าที"จําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุน

รวม ทั !งนี ! บริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทุนต้องไม่มีความสมัพนัธ์กับเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ ให้สิทธิใน
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อสงัหาริมทรัพย์ ที"กองทนุรวมจะลงทนุในลกัษณะของการเป็นกลุ่มบคุคลเดียวกนั 

28) แต่งตั !งบคุคลอื"นใดเพื"อทําหน้าที"ต่าง ๆ ที"เกี"ยวกบักองทนุรวม (ถ้ามี) อาทิ ผู้ควบคมุงานก่อสร้าง ผู้ เชี"ยวชาญด้านต่าง ๆ 

ผู้จดัทําประมาณการ ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดแูลรักษาความสะอาดสถานที" ผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น 

29) จัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที"เป็นสาระสําคัญเกี"ยวกับการลงทุนหรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที"

ลงทุนหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นั !น รวมทั !งจดัให้มีข้อมลูที"เป็นสาระสําคญัดงักล่าว

ไว้ในที"เปิดเผย ณ ที"ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสํานกังานใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที"

ลงทุน หรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั !นเพื"อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูได้โดยหนั งสือ

สรุปข้อมลูต้องมีสาระสําคญัอย่างน้อยตามที"สํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

30) จดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี !ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน เมื"อมีการลงทุนหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

(1) เอกสารที"แสดงกรรมสิทธิ#หรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาซื !อ เช่า รับโอนสิทธิการเช่า หรือให้

สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์แล้วแต่กรณี 

(2) สญัญาเป็นหนงัสือที"แสดงการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

 ทั !งนี ! บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมีหนงัสือแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 5 วนั

ทําการนับแต่วนัที"เข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดงักล่าวด้วย รวมทั !งจดัให้มีข้อมลูที"เป็นสาระสําคญัดงักล่าวไว้ในที"

เปิดเผย ณ ที"ทําการทุกแห่งของบริษัทและสํานกังานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที"ลงทุน หรือ

จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั !นเพื"อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุปข้อมลู

ต้องมีสาระสําคญัอย่างน้อยตามที"สํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

31) จดัส่งสําเนาสญัญาดงัต่อไปนี !ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(1) สัญญาแต่งตั !งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทําสัญญาหรือนับแต่วันแต่งตั !งผู้ ดูแล

ผลประโยชน์ ในกรณีที"มีการแต่งตั !งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินก่อนการแต่งตั !งผู้ดแูลผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี 

(2) สญัญาแต่งตั !งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) และสญัญาแต่งตั !งที"ปรึกษา (ถ้ามี) ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัทํา

สญัญาดงักล่าว 

32) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ สั"งให้ผู้ มีหน้าที"ต่าง ๆ ตามสญัญาแต่งตั !ง อาทิ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ที"ปรึกษา ผู้คมุงาน

ก่อสร้าง เป็นต้น จดัเตรียม จดัส่ง จดัทํารายงานต่าง ๆ และ/หรือดําเนินการต่างๆ ตามที"ระบุไว้ในสญัญาแต่งตั !ง และ / 

หรือตามที"คณะกรรมการลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ มีอํานาจตามกฎหมายร้องขอ 
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33) ดําเนินการขาย จําหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรือทั !งหมดของกองทนุรวมตามที"เห็นสมควร 

34) ปฏิบติัหน้าที"อื"น ๆ ตามที"กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดให้เป็นหน้าที"ของบริษัทจดัการ 

35) ในกรณีที"หน่วยลงทนุของกองทุนรวมได้รับอนมุติัให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที"เป็นสาระสําคัญตามข้อ 29 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการ

จดัส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายในวนัทําการถดัจากวนัที"ซื !อ เช่า จําหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุ

รวมหรือภายในกําหนดเวลาอื"นตามที"ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด 

36) คํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วนัสดุท้ายของเดือนมิถุนายน 

และเดือนธันวาคมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วนันบัแต่วนัสดุท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี และ

จดัให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองการคํานวณมลูค่าดงักล่าวพร้อมทั !งประกาศมลูค่าดงักล่าวในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่าง

น้อยหนึ"งฉบบัและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั !งปิดประกาศไว้ในที"เปิดเผย ณ ที"ทําการทุกแห่งของบริษัท

จดัการและสํานกังานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์พร้อมทั !งการเปิดเผยชื"อ ประเภท และที"ตั !งอสงัหาริมทรัพย์ที" กองทุน

รวมได้มาจากการลงทนุด้วย 

37) ในกรณีที"มีเหตุการณ์หรือการเปลี"ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ !นภายหลงัจากวนัที"คํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 

และมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองการคํานวณดงักล่าวแล้ว อนัมีผลกระทบต่อมลูค่า

อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการจะเปิดเผยเหตุการณ์หรือการ

เปลี"ยนแปลงดงักล่าวไปพร้อมกบัการเปิดเผยข้อมลูตามข้อ 38 และหากเหตกุารณ์หรือการเปลี"ยนแปลงดงักล่าวเกิดขึ !น

ภายหลงัจากวนัที"มีการเปิดเผยตามข้อ 36 บริษัทจดัการจะเปิดเผยเรื"องดงักล่าวโดยพลนั 

38) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีสําหรับกิจการที"มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และ

มาตรฐานการบัญชีที"สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด รวมทั !งจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกวันสิ !นรอบระยะเวลาบัญชี

ประจําปีของกองทนุรวมและส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที"มีชื"ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุของ

กองทนุรวมและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน & เดือนนบัแต่วนัสิ !นรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี โดยรายงาน

ดงักล่าวต้องมีรายการอย่างน้อยตามที"สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

39) ดําเนินการเพิ"มเงินทนุและลดเงินทนุตามหวัข้อ “การเพิ"มเงินทนุและการลดเงินทนุของกองทนุรวม” 

40) ดําเนินการฟ้องร้องหรือแก้ต่างคดีแพ่งหรือคดีอาญาแทนกองทนุรวม รวมถึงการแต่งตั !งตวัแทนเพื"อกระทําการดงักล่าว 

41) เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนเกี"ยวกบัทรัพย์สิน สิทธิหรือผลประโยชน์ใด ๆ ในส่วนที"กองทนุรวมถือหลกัทรัพย์

อยู่เท่าที"จําเป็นเพื"อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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42) เปลี"ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ"มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการตามหวัข้อ “การแก้ไขเพิ"มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือ

แก้ไขวิธีการจดัการ” 

43) ยกเลิกกองทนุรวมตามหวัข้อ “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” 

44) แต่งตั !งผู้ ชําระบญัชีกรณีเลิกกองทุนรวมเพื"อทําหน้าที"รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุ

รวม รวมทั !งทําการอย่างอื"นตามแต่จําเป็นเพื"อชําระบญัชีให้เสร็จสิ !นและแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบ 

45) ได้รับค่าตอบแทนในการจดัการโครงการตามอตัราที"ระบไุว้ในโครงการที"ได้รับอนมุติั 

46) ปฏิบติัการอื"น ๆ เพื"อให้ถึงซึ"งวตัถปุระสงค์ของโครงการและรักษาไว้ซึ"งผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที"กําหนดไว้

ในโครงการโดยไม่ขดัต่อกฎหมายไทยและประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และกฎหมายอื"นที"เกี"ยวข้อง 

 

เงื อนไขการเปลี ยนบริษัทจดัการ 

 

กองทนุรวมอาจเปลี"ยนบริษัทจดัการได้เมื"อเกิดกรณีใดกรณีหนึ"งดงัต่อไปนี ! และ/หรือเมื"อได้รับการอนมุติัเห็นชอบจาก

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

(1) เมื"อผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมมีมติรวมกนัเกินกึ"งหนึ"งของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้แล้วทั !งหมดให้เปลี"ยน

บริษัทจัดการก่อนครบระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที"จดทะเบียนจัดตั !งกองทุนรวม โดยที"หากสาเหตุการเปลี"ยนบริษัท

จดัการนั !นไม่ได้เกิดจากความผิดหรือการประกอบหน้าที"อนับกพร่องอย่างร้ายแรงที"เกิดจากบริษัทจดัการโดยตรงแล้ว 

กองทุนรวมจะต้องจ่ายค่าชดเชย ค่าธรรมเนียมการจดัการให้บริษัทจดัการตามจํานวนวนัที"คํานวณได้จากระยะเวลาที"

เหลืออยู่ก่อนครบ 5 ปีบริบูรณ์ โดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิที"ได้คํานวณไว้ของเดือนล่าสดุเป็นฐานในการคํานวณ เว้นแต่ 

บริษัทจดัการและกองทนุรวมจะตกลงกนัว่าไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยค่าธรรมเนียมการจดัการดงักล่าว 

ทั !งนี ! ผู้ถือหน่วยลงทนุจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้บริษัทจดัการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั 

เว้นแต่ บริษัทจดัการตกลงยินยอมให้ย่นระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้าดงักล่าว  

(2) ในกรณีที"มีการเปลี"ยนแปลงแก้ไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติที"ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือมีการแก้ไข

พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศ

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื"นๆ ที"เกี"ยวข้อง อนัจะมีผลให้บริษัท

จัดการไม่สามารถดําเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ คําสั"ง ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว ทั !งนี ! เนื"องจากการ

เปลี"ยนแปลงดงักล่าวมีผลให้เป็นการเพิ"มภาระหน้าที"แก่บริษัทจดัการ และบริษัทจดัการไม่ประสงค์จะรับหน้าที"ต่อไป 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที"ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป ทั !งนี ! บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือ

หน่วยลงทนุล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์ที"จะรับหน้าที"ต่อไป โดยบริษัทจดัการจะนําเสนอบริษัทจดัการที"

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผู้ ถือ

หน่วยลงทุน เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ที"จะจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่เอง ทั !งนี ! ผู้ ถือหน่วยลงทุน

จะต้องดําเนินการแต่งตั !งบริษัทจดัการรายใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วนันบัจากวนัที"ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ 

(3) ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ หรือมีมติเปลี"ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การ

บริหารจดัการกองทุน หรือมีการเปลี"ยนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยัสําคญั (การเปลี"ยนแปลงรายชื"อผู้

ถือหน่วยลงทนุ หรือการเปลี"ยนแปลงการถือหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัในอตัราตั !งแต่ร้อย

ละ 5 ของจํานวนหน่วยลงทนุที"จําหน่ายได้แล้วทั !งหมด) หรือกรณีอื"นใดอนัจะมีผลให้บริษัทจดัการไม่ประสงค์ที"จะปฏิบติั

หน้าที"ต่อไป บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที"ในการจดัการกองทุนรวมต่อไป ทั !งนี ! บริษัทจดัการจะต้องแจ้ง

ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์ที"จะรับหน้าที"ต่อไปโดยบริษัทจดัการจะนําเสนอบริษัท

จดัการรายใหม่ที"มีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ที"จะจดัหาบริษัทจดัการรายใหม่เอง ทั !งนี ! ผู้ ถือ

หน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการแต่งตั !งบริษัทจดัการรายใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วนันบัจากวนัที"ได้รับแจ้งจากบริษัท

จดัการ 

(4) ในกรณีที"บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจดัการกองทุนรวม ซึ"งมีผลให้ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที"บริษัทจดัการได้ต่อไปบริษัทจดัการจะยงัคงได้รับค่าธรรมเนียมการจดัการตามอตัราที"ระบุไว้ใน

โครงการจนถึงวนัสดุท้ายของการปฏิบติัหน้าที"เป็นบริษัทจดัการ 

ในการเปลี"ยนตวับริษัทจดัการหากเป็นกรณีที"กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที"ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั !ง

บริษัทจดัการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที"บริษัทจดัการได้ทําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการ

ตามข้อ (2) หรือข้อ (3) ข้างต้นนี !จนครบถ้วน แต่กองทุนรวมและ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถแต่งตั !งบริษัทจดัการ

กองทนุรวมอื"นใดมารับหน้าที"ได้ภายใน 90 วนันบัแต่วนัที"บริษัทจดัการได้ทําการบอกกล่าว บริษัทจดัการสงวนสิทธิที"จะ

เลิกโครงการ 
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ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

เลขที" 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2299-1278 

เว็บไซต์ www.tmbbank.com 

 

สิทธิ หนา้ที  และความรับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ 

 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที" และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี !  

 

1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที"เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอตัราที"กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั !งผู้ดูแลผลประโยชน์ที"ทํา

ขึ !นกบับริษัทจดัการ 

2) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบติัหน้าที"ให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวมที"ได้รับอนมุติั ตลอดจนข้อผกูพนัที"ทําไว้กับผู้ ถือ

หน่วยลงทุน ภายใต้บทบัญญัติในมาตรา 125 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที"ออกตาม

พระราชบญัญัติดงักล่าว ทั !งที"มีอยู่ในปัจจบุนัและที"แก้ไขเพิ"มเติมในอนาคต โดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบติัตาม 

ให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที 

3) จดัทํารายงาน และส่งรายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษัทจดัการกระทําการ หรืองดเว้นกระทําการจน

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบติัหน้าที"ตามบทบญัญัติในมาตรา 125 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วนันบัตั !งแต่วนัถดัจากวนัที"ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ทราบถึงเหตกุารณ์ดงักล่าว 

4) เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์และ

ทรัพย์สินของลูกค้าอื"น ๆ  ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั !งดูแลการเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ให้

เป็นไปตามที"ตกลงกนัระหว่างบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ 

5) ดําเนินการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา ดงัต่อไปนี ! 

(1) ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที"ได้รับหนงัสือแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์จากบริษัทจดัการ 

(2) ทกุหนึ"งปีนบัแต่วนัที"ผู้ดแูลผลประโยชน์ตรวจตราครั !งก่อนแล้วเสร็จ 
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6) บนัทึกสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที"ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถกูต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริงให้แล้วเสร็จภายใน

สามสิบวนันบัแต่วนัที"เริ"มดําเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์นั !น 

7) แจ้งให้บริษัทจดัการทราบภายในห้าวันทําการนบัแต่วันที"ผู้ดูแลผลประโยชน์พบว่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมชํารุด

บกพร่องอย่างมีนยัสําคญั 

8) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ใหม่โดยพลัน เมื"อผู้ ดูแล

ผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตกุารณ์ หรือการเปลี"ยนแปลงใด ๆ  เกิดขึ !นอนัมีผลกระทบต่อมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือมลูค่าสิทธิ

การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอย่างมีนยัสําคญั 

9) ตรวจสอบการลงทุนหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามโครงการ

จดัการกองทุนรวม และประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการกํากับ

ตลาดทนุ 

10) ให้ความเห็นชอบในการที"บริษัทจัดการจัดให้มีการประกันวินาศภัยเพื"อคุ้มครองความเสียหายที"อาจจะเกิดขึ !นกับ

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยมีกองทนุรวมเป็นผู้ รับผลประโยชน์ 

11) ให้ความเห็นเกี"ยวกบัการดําเนินงานของกองทนุรวมในรายงานของกองทนุรวม 

12) ในกรณีทรัพย์สินที"ลงทุนเป็นอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาโฉนดที"ดินหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ#ใน

อสงัหาริมทรัพย์นั !น หนงัสือกรมธรรม์ประกันภยั เอกสารอื"นใดที"เกี"ยวข้องกับอสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนเอกสารที"เกี"ยวข้อง

กับการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ และในกรณีทรัพย์สินที"ลงทุนเป็นสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ผู้ ดูแล

ผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาเอกสารแสดงสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์นั !น เอกสารอื"นใดที"เกี"ยวข้องกับสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนเอกสารที"เกี"ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จากสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เช่น 

สญัญาเช่าหรือสญัญาโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินที"โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษา

ไว้ที"ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ หรือบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงกนัเป็นอย่างอื"น 

13) รับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ#ดงักล่าวข้างต้นเกี"ยวกบัการลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์โดยกองทนุรวม 

และรับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวข้างต้นเกี"ยวกับการลงทุนหรือจําหน่ายสิทธิ

การเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยกองทุนรวม เพื"อให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมและประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

14) รับรองความถูกต้องของการคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที"บริษัท

จัดการได้คํานวณไว้แล้ว ในกรณีผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าการคํานวณดังกล่าวถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที"

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
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15) จดัเตรียมและส่งรายงานและเอกสารดงัต่อไปนี !ให้บริษัทจดัการ 

(1) รายละเอียดเกี"ยวกับการรับจ่ายเงินจากบญัชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ทุกสิ !นวนัทําการที"ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยและธนาคารพาณิชย์เปิดทําการในประเทศไทย (“วนัทําการ”) 

(2) รายงานเกี"ยวกบัเงินลงทนุของกองทนุรวม แยกตามประเภทและสถานะของหลกัทรัพย์ทกุสิ !นวนัทําการ 

(3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี !ค่าซื !อหลกัทรัพย์ และลกูหนี !ค่าขายหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) 

16) เพื"อวตัถปุระสงค์ในการดําเนินการคํานวณและจดัทํารายงานตามข้อ 14 และ 15 ข้างต้น ผู้ดแูลผลประโยชน์จะใช้ข้อมูลซึ"ง

ได้จากบริษัทจดัการหรือบคุคลใดๆ ที"บริษัทจดัการกําหนด 

17) รายงานที"ได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 14 และรายงานที"ได้จดัทําโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 15 ข้างต้นให้

ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการ หากบริษัทจดัการมิได้ทกัท้วงภายใน 180 วนันบัจากวนัที"ในรายงาน 

18) ดําเนินการฟ้องร้องในนามของกองทุนรวมให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที"ของตน และ/หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม

ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื"อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกคน หรือเมื"อได้รับคําสั"งจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั !งนี ! ค่าใช้จ่ายที"เกิดขึ !นในการฟ้องร้องบังคบัคดีให้ผู้ดูแลผลประโยชน์เรียกร้องจากทรัพย์สินของ

กองทนุรวมได้ 

19) ในกรณีที"บริษัทจดัการได้แต่งตั !งผู้ ชําระบญัชีเพื"อการเลิกกองทุนรวม ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามอัตรา

ที"จะได้ตกลงกนัและจะดําเนินการ ดงัต่อไปนี ! 

(1) เมื"อได้รับแจ้งการแต่งตั !งผู้ ชําระบญัชีจากบริษัทจดัการ ให้ส่งมอบบรรดาบญัชีและเอกสารอื"น ๆ ของกองทุนรวมแก่ผู้

ชําระบญัชีภายใน 5 วนัทําการนบัจากวนัเลิกกองทนุรวม 

(2) ดแูลรับฝากทรัพย์สินของกองทนุรวม จนกว่าการชําระบญัชีจะเสร็จสิ !น 

(3) ดแูลให้ผู้ ชําระบญัชีปฏิบติัตามมาตรา 130 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที"

ผู้ ชําระบัญชีกระทําการ หรือ งดเว้นกระทําการตามมาตราดังกล่าว ผู้ ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัช้า 

(4) แจกจ่ายเงินและ/หรือทรัพย์สินอื"นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมตามสมุด

ทะเบียนเมื"อได้รับคําสั"งจากผู้ ชําระบญัชี 

20) ดแูล รับเงินฝาก และรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม รับเงินที"ได้จากการดําเนินงานของกองทุนรวม และนําเข้าฝากในบัญชี

ออมทรัพย์และ/หรือบญัชีทรัพย์สินของกองทนุรวมตามคําสั"งของบริษัทจดัการ 

21) จ่ายค่าใช้จ่ายของกองทนุรวมตามคําสั"งของบริษัทจดัการ 

22) มีสิทธิ หน้าที" และความรับผิดชอบอื"นตามที"กําหนดในสญัญาแต่งตั !งผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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23) ปฏิบัติหน้าที"อื"นใดตามที"กฎหมายเกี"ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์กําหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ/หรือ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ทั !งที"มีอยู่

ในปัจจบุนัและที"แก้ไขเพิ"มเติมในอนาคต 

24) รับผิดชอบต่อความเสียหายแก่บริษัทจดัการ และ/หรือต่อความสญูเสีย เสียหาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที"เกิดขึ !นกับบริษัท

จัดการ และ/หรือกองทุนรวม จากการที"ผู้ ดูแลผลประโยชน์กระทํา หรือละเว้นการกระทําภายใต้สัญญา หรือตาม

พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และซึ"งเกิดขึ !นจากความประมาทเลินเล่อหรือการไม่กระทําตาม

หน้าที"โดยเจตนาทุจริตของผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือพนกังานเจ้าหน้าที" ลกูจ้าง บริวารหรือบุคคลอื"นใดที"ทํางานให้แก่ผู้ดแูล

ผลประโยชน์ ความเสียหายดงักล่าว รวมถึงความเสียหายที"เกิดขึ !นจากความล่าช้าโดยไม่มีเหตอุนัสมควร ในขั !นตอนการขอ

อนมุติัภายในของผู้ดแูลผลประโยชน์ในเรื"องต่าง ๆ ที"ผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องดําเนินการภายใต้สญัญา หรือตามโครงการ

จดัการกองทนุรวม 

25) ตกลงให้ผู้แทนของบริษัทจดัการรวมถึงผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที"ร้องขอ หรือผู้สอบบญัชีของกองทุนรวมเข้าตรวจ

นับทรัพย์สิน หรือตรวจสอบบัญชีและเอกสารต่างๆ ของกองทุนรวมที"เก็บรักษาไว้หรืออยู่ในความครอบครองของผู้ดูแล

ผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา ภายในเวลาทําการของผู้ดูแลผลประโยชน์ และให้ความร่วมมือใดๆ แก่บริษัทจัดการในการ

ดําเนินการตามที"กําหนดในสญัญา หรือในโครงการจดัการกองทนุรวม รวมถึงการส่งมอบเอกสารต่างๆ ตามที"บริษัทจดัการ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือผู้ มีอํานาจตามกฎหมายร้องขอ 

26) รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที"เกิดขึ !นกบักองทนุรวม เพราะการกระทําหรือการละเว้นกระทําโดยทจุริต ประมาทเลินเล่อ 

หรือไม่กระทําการตามหน้าที"โดยไม่มีเหตุอันควร หรือโดยเจตนาของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเจ้าหน้าที" พนกังาน ลกูจ้าง 

หรือตวัแทนของผู้ดแูลผลประโยชน์เอง หรือการไม่ปฏิบติัตามที"ได้ตกลงไว้กบับริษัทจดัการ 

 

เงื อนไขการเปลี ยนผูดู้แลผลประโยชน์ 

 

บริษัทจดัการในฐานะตวัแทนของกองทนุรวมอาจเปลี"ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ได้เมื"อเกิดกรณีใดกรณีหนึ"งดงัต่อไปนี !และเมื"อได้รับ

ความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

(1) เมื"อบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ"ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตั !งผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้

คู่สญัญาฝ่ายที"จะเลิกสญัญาบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ"งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 90 วนั 

(2) เมื"อคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ"งปฏิบติัผิดสญัญาหรือปฏิบติัผิดเงื"อนไขใด ๆที"กําหนดไว้ในสญัญาไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาท
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เลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตามคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ"งอาจบอกเลิกสญัญาได้โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อย

กว่า 30 วนัในกรณีที"ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้ปฏิบติัผิดสญัญาหรือปฏิบติัผิดเงื"อนไขใด ๆ ที"กําหนดไว้ในสญัญาไม่ว่าโดย 

จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตามผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสียหายให้แก่

บริษัทจดัการและ/หรือ กองทุนรวมรวมถึงค่าใช้จ่ายที"เกิดจากการที"บริษัทจดัการต้องติดต่อกบับุคคลอื"นที"เกี"ยวข้องกบัการ

เปลี"ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ด้วยและในกรณีที"บริษัทจดัการเป็นผู้ปฏิบติัผิดสญัญาหรือปฏิบติัผิดเงื"อนไขใด ๆ ที"กําหนดไว้ใน

สัญญาไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตามบริษัทจัดการต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและ/หรือความ

เสียหายที"เกิดขึ !นกบัผู้ดแูลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย 

(3) ในกรณีที"มีการเปลี"ยนแปลงเงื"อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลี"ยนแปลงกฎหมาย ประกาศของทาง

ราชการ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื"นใดอนัจะมีผลให้บริษัท

จดัการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที"จะแก้ไขเปลี"ยนแปลงสัญญาแต่งตั !งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับ

ประกาศคําสั"ง ระเบียบและข้อบงัคบัดงักล่าว ทั !งนี ! เนื"องจากการเปลี"ยนแปลงดงักล่าวมีผลให้เป็นการเพิ"มภาระหน้าที"แก่

ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที"ดงักล่าวต่อไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา

แต่งตั !งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 

วนั 

(4) ในกรณีที"ผู้ ถือหน่วยลงทุนที"มีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ"งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ"งหนึ"งของจํานวนหน่วย

ลงทุนที"จําหน่ายได้แล้วทั !งหมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปลี"ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้บริ ษัท

จดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั 

(5) ในกรณีที"ผู้ดูแลผลประโยชน์มีคณุสมบติัไม่เป็นไปตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื"อง คุณสมบติัของผู้ดแูล

ผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ และที"แก้ไขเพิ"มเติม บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการ

แก้ไขเหตุขาดคุณสมบติัดงักล่าวให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั !งแต่วนัถัดจากวนัที"บริษัทจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏ

จากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไข ดังกล่าวให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัตั !งแต่วนัถดัจากวนัที" แก้ไขเสร็จสิ !น 

ในกรณีที"ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที"กําหนดดงักล่าว บริษัทจดัการจะดําเนินการขอ

อนุญาตเปลี"ยนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั !งแต่วันถัดจากวันที"ครบ

กําหนดเวลาให้แก้ไข เมื"อได้รับอนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั !งผู้ ดูแล

ผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั ทั !งนี !เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั"งการเป็น อย่าง

อื"น  
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(6) หากผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมลูที"เกี"ยวข้องกับการจดัการกองทุน หรือข้อมลูอื"นใดที"เกี"ยวข้องกับการจดัการกองทนุรวมไป

เปิดเผยโดยมิชอบ เพื"อก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือบริษัทจดัการ หรือมีบคุคลอื"นได้รับประโยชน์

ใด ๆ อันเนื"องมาจากการเปิดเผยที"ไม่เหมาะสมดังกล่าว หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการ

สามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตั !งผู้ดแูลผลประโยชน์นี !ได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 15 วนั โดย

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสียหายให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนรวม รวมถึง

ค่าใช้จ่ายที"เกิดจากการที"บริษัทจดัการต้องติดต่อกบับคุคลอื"นที"เกี"ยวข้องกบัการเปลี"ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย 

(7) เมื"อมีผู้ ใดเสนอหรือยื"นคําร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที"เกี"ยวข้องในส่วนที"เกี"ยวกับผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ (ก) 

เพื"อเลิกกิจการหรือเพื"อการอื"นใดที"คล้ายคลึงกัน หรือ (ข) เพื"อฟื!นฟูกิจการ ประนอมหนี ! หรือผ่อนผนัการชําระหนี ! จดัการ

ทรัพย์สิน ชําระบญัชีเลิกกิจการ หรือร้องขออื"นใดที"คล้ายคลงึกนั ภายใต้กฎหมายปัจจบุนั หรือในอนาคต หรือตามข้อบงัคบั

ต่างๆ บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตั !งผู้ดแูลผลประโยชน์นี !ได้ทนัที 

(8) เมื"อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี"ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ว่ามีความผิด หรือประมาท

เลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจดัการทราบหรือประกาศเป็นการทั"วไป บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตั !ง

ผู้ดแูลผลประโยชน์นี !ได้ทนัที 

ในทุกกรณีการเปลี"ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนเนื"องจาก

พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั !งฉบบัแก้ไขเพิ"มเติม กําหนดให้กองทุนรวมต้องมีผู้ดูแล

ผลประโยชน์ ดังนั !น ในกรณีที"ผู้ ดูแลผลประโยชน์ หมดหน้าที"ลงตามเงื"อนไขการเปลี"ยนผู้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้ ดูแล

ผลประโยชน์นั !นต้องทําหน้าที"ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจดัการโอนทรัพย์สินและ

เอกสารหลกัฐานทั !งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั"งของบริษัทจดัการ หรือสํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื"นใดที"จําเป็น เพื"อให้การโอนทรัพย์สิน และเอกสารทั !งหลายเป็นไปโดย

เรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ !น และภายในเวลาอนัสมควรที"สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื"อง 

ในกรณีที"สญัญาแต่งตั !งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ !นสดุลงเนื"องจากผู้ดูแลผลประโยชน์บอกเลิกสญัญาหากบริษัทจัดการยังไม่

สามารถหาผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานได้ภายในวนัสิ !นสดุสญัญาดงักล่าวผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัต้องปฏิบติั

หน้าที"ตามสญัญาแต่งตั !งผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั !งผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่โดยผู้ดูแลผลประโยชน์

รายเดิมมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์จากกองทุนรวมตามสดัส่วนของระยะเวลาที"ผู้ดูแลผลประโยชน์นั !นได้

ปฏิบติัหน้าที"จนถึงวนัที"ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้สิ !นสดุการทําหน้าที"เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์รวมทั !งค่าใช้จ่ายใด ๆ ที"เกิดขึ !นจริง

เนื"องจากการปฏิบติัหน้าที"ตามสญัญาแต่งตั !งผู้ดแูลผลประโยชน์นบัตั !งแต่วนัสิ !นสดุสญัญาเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจดัการ

จะแต่งตั !งผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่และสามารถปฏิบติัหน้าที"ดงักล่าวได้ 
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ในกรณีการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ !นสุดลงผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรวบรวมและโอนทรัพย์สินทั !งหมดและเอกสาร

หลักฐานของกองทุนรวมให้แก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ที"มาแทนหรือดําเนินการอย่างอื"นตามคําสั"งของบริษัทจัดการหรือ

สํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการใด ๆที"จําเป็นเพื"อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั !งหลายเป็นไปโดย

เรียบร้อยภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัที"การเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิ !นสดุลง 

 

สถานที"เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม 

 

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

เลขที" 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท์ 0-2299-1111  โทรสาร 0-2299-1278   

เว็บไซต์ www.tmbbank.com 

 

ในกรณีที"มีการเปลี"ยนแปลงผู้ ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะทําการเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ที"สํานักงานของผู้ ดูแล

ผลประโยชน์ที"บริษัทจดัการแต่งตั !งขึ !นหรือที"สํานกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่  

 

อย่างไรก็ตามในกรณีทรัพย์สินที"ลงทนุเป็นอสงัหาริมทรัพย์บริษัทจดัการจะทําการเก็บรักษาโฉนดที"ดินหรือหนงัสือรับรองการ

ทําประโยชน์ หรือหนงัสือแสดงกรรมสิทธิ#ห้องชดุและสญัญาซื !อขายอสงัหาริมทรัพย์สญัญาเช่าหรือสญัญาโอนสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์หนงัสือกรมธรรม์ประกนัภยั ไว้ที"สํานกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมยกเว้นในการเก็บทรัพย์สิน

ที"โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ที"ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

 

ผู้สอบบัญช ี

 

นายสง่า โชคนิติสวสัดิ#         ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที" 11251 

นางอโนทยั ลีกิจวฒันะ        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที" 3442 

นางสาวสินสิริ ทงัสมบติั      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที" 7352 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ เอบีเอเอส จํากดั 

เลขที" 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี !ทาวเวอร์ ชั !น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ  

โทรศพัท์ 0-2344-1000 และ 0-2824-5000 โทรสาร 0-2286-5050 
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นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  

62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259 

 

ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ 

 

เมื"อวันที" 19 กุมภาพันธ์ 2556 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีหนังสือ ที" กลต.ฝค.

298/2556 เรื"อง การเปรียบเทียบกรณีปฏิบติัไม่ชอบด้วยกฎหมาย แจ้งว่าบริษัทจดัการ มีการดําเนินการที"เข้าข่ายเป็นการ

ปฎิบติัไม่ชอบด้วยมาตรา 117 และมาตรา 125(1) แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยสรุป

ดงันี ! 

 

1. ระหว่างวันที" 27 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที" 17 กรกฎาคม 2555 บริษัทจัดการ มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

เงื"อนไข และวิธีการที"คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด กล่าวคือ มิได้จดัให้มีระบบงานการจดัการลงทุนที"มีการ

กํากับดูแลการปฏิบติังานที"เหมาะสม เพื"อให้การจดัการลงทุนเป็นไปด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั โดยคํานึงถึงและ รักษา

ผลประโยชน์สงูสดุให้แก่ลกูค้า โดยมิได้ตรวจสอบและสอบทานอสงัหาริมทรัพย์ก่อนการลงทนุ (Due Diligence) 

 

2. ระหว่างวันที" 17 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที" 27 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทจัดการในฐานะบริษัทที"รับจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ# เมอร์เคียว สมุย (กองทุนรวมเมอร์เคียว) มิได้จัดการกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

เงื"อนไข และวิธีการที"คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และมิได้จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามโครงการที"

ได้รับอนุมติัจากสํานกังาน กล่าวคือ มิได้ควบคุมดูแลให้ผู้ คํ !าประกันรายได้ปฏิบติัตามสญัญาคํ !าประกันรา ยได้ตามเงื"อนไข

ของโครงการ 

 

3. ระหว่างวนัที" 27 กมุภาพนัธ์ 2555 ถึงวนัที" 25 ธันวาคม 2555 บริษัทจดัการ มิได้ปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื"อนไข 

และวิธีการที"คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด กล่าวคือ (1) มิได้ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (2) มิได้ตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ที"กองทุนรวมลงทุนทุกๆ หนึ"งปี โดยจัดทําทะเบียน

รายการทรัพย์สินที"กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เข้าไปลงทนุให้ถกูต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง (3) มิได้จดัทําสญัญา
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คํ !าประกันรายได้และมิได้ติดตามควบคุมดูแลให้ผู้ คํ !าประกันรายได้ปฏิบัติตามสัญญาคํ !าประกันรายได้ (4) มิได้เปิดเผย

ข้อมลูในโครงการจดัการกองทนุและหนงัสือชี !ชวนให้ถกูต้อง  

 

โดยบริษัทจดัการได้ยินยอมรับการเปรียบเทียบตามที"คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาตามการประชมุเปรียบเทียบครั !งที" 

1/2556 วนัที"ประชมุเปรียบเทียบ 27 กมุภาพนัธ์ 2556 คําสั"งเปรียบเทียบที" 12/2556 

 

 

การกํากบัดูแลกิจการ 

 

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ  

 

บริษัทจัดการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสั"ง หรือหนังสือเวียนตามที"ได้แก้ไขหรือออกโดย 

ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ อย่างเคร่งครัด และมีการจดัตั !งคณะกรรมการ

การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ เพื"อพิจารณาในรายละเอียดที"เกี"ยวข้องกับการลงทุน และมีผู้ดูแลผลประโยชน์คอยสอบทาน

การทํางานของบริษัทจดัการอีกด้วย 

 

โดยทางบริษัทจัดการ ได้กําหนดให้มีนโยบายการกํากับดูแลทางด้านต่างๆ เช่น การจัดทํารายงานความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ นโยบายในการปฏิบติังานด้านธุรกิจจดัการลงทนุ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจจดัการลงทนุ เป็นต้น 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

บริษัทจัดการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสั"ง หรือหนังสือเวียนตามที"ได้แก้ไขหรื อออกโดย 

ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ อย่างเคร่งครัด 

 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี"ยง 

 

บริษัทจดัการปฏิบติัตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสั"ง หรือหนงัสือเวียนตามที"ได้แก้ไขหรือออกโดย 

ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ อย่างเคร่งครัด นอกเหนือจากคณะกรรมการ

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการได้กําหนดให้มีฝ่ายกํากบัดแูลและฝ่ายบริหารความเสี"ยง ที"สายการรายงานและ
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กํากบัดแูลที"แยกออกจากคณะกรรมการการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ แต่ขึ !นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และของกลุ่มพรินซิ

เพิล ไฟแนนเชียล และกลุ่มซีไอเอ็มบี 

 

รายการระหว่างกนั 

 

รายการระหว่างกองทนุรวม กบับริษัทจดัการ และบคุคลที เกี ยวข้อง/เกี ยวโยงกนักบับริษัทจดัการ 

สําหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่วนัที  1 มกราคม 2562 ถึงวนัที  31 ธนัวาคม 2562 

ลําดบัที" 
รายชื"อบคุคลที"เกี"ยวข้องกบั 

กองทนุรวม 
ความสมัพนัธ์กบักองทนุรวม รายละเอียดการทําธุรกรรม 

1 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 

พรินซิเพิล จํากดั 

บริษัทจดัการกองทนุรวม 
รับค่าธรรมเนียมการจดัการ

จากกองทนุรวม 

 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับคุคลที"เกี"ยวข้องกบักองทนุรวมได้ที"บริษัทจดัการโดยตรง โดยกองทนุรวมได้

เปิดเผยข้อมลูบางส่วนในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที"แนบมา และสามารถตรวจสอบรายชื"อผู้บริหารของบริษัทจดัการ

และกองทนุรวมภายใต้การบริหารจดัการได้ที"เว็ปไซต์ของบริษัทจดัการที" www.principal.th 

 

รายการระหว่างกองทนุรวม กบัผูดู้แลผลประโยชน์ และบคุคลที เกี ยวข้อง/เกี ยวโยงกนักบัผูดู้แลผลประโยชน์ 

สําหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่วนัที  1 มกราคม 2562 ถึงวนัที  31 ธนัวาคม 2562 

ลําดบัที" 
รายชื"อบคุคลที"เกี"ยวข้องกบั 

กองทนุรวม 
ความสมัพนัธ์กบักองทนุรวม รายละเอียดการทําธุรกรรม 

1 
ธนาคารทหารไทย จํากดั 

(มหาชน) 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

รับค่าธรรมเนียมการดแูล

ผลประโยชน์จากกองทนุรวม 

 

 

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื องจากการที กองทนุใช้บริการบคุคลอื น (Soft Commission) 

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบคุคลอื"น  - 

 

ค่านายหนา้ทั"งหมดจากการที บริษัทสั งซื"อขายหลกัทรัพย์ฯ 

- ไม่มีการรับค่านายหน้าจากการที"บริษัทสั"งซื !อขายหลกัทรัพย์ฯ  - 
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท

ต่างๆ ในรอบปีปฏิทิน ได้จาก web site ของบริษัทจดัการ www.principal.th 
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ส่วนที" 3 

 

ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินการ 
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ข้อมูลทางการเงนิที"สําคัญ 

 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี !  

สําหรับรอบระยะเวลาตั !งแต่วันที" 1 มกราคม 2562 ถึงวันที" 31 ธันวาคม 2562 

 

สรุปมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ และมูลค่าหน่วยลงทนุกองทนุรวม ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2562 

มลูค่าสินทรัพย์สทุธิ         1,055,388,629  บาท 

จํานวนหน่วย            146,434,000  หน่วย 

มลูค่าต่อหน่วยลงทนุ                    7.2072  บาท 

 

ข้อมูลเกี ยวกบัการลงทนุ การกูยื้มเงิน และการก่อภาระผูกพนั ของกองทนุรวม ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2562 

รายการ 
มูลค่าตามราคา

ตลาด (บาท)*1 
% NAV 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ       

 
เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

   

  
ที"ดิน อาคาร และสิทธิการเชา่ห้องชดุ   1,026,000,000  

 
   97.22  

 
เงินฝากธนาคาร 

 
      27,546,505  

 
2.61  

อื"น ๆ            

 
สินทรัพย์อื"น 

 
     2,586,514  

 
0.24  

 
หนี !สินอื"น 

 
(744,390) 

 
(0.07) 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิ   1,055,388,629    100.00  

หมายเหต ุ: *1 มลูค่าตามราคาตลาดที"รวมดอกเบี !ยค้างรับแล้ว 
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทนุในตราสารแห่งหนี" เงินฝากหรือตราสารกึ งหนี"กึ งทนุ ของกองทนุรวม 

กลุ่มของตราสาร 

มูลค่าตาม % 

ราคาตลาด NAV 

(บาท)*  

 (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ   

   - ตราสารภาครัฐไทย - ไม่มี - - ไม่มี - 

   - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ - ไม่มี - - ไม่มี - 

 (ข) ตราสารที"ธนาคารที"มกีฎหมายเฉพาะจดัตั !งขึ !น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท    

   เงินทนุเป็นผู้ออก ผู้สั"งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือ ผู้ คํ !าประกนั 27,566,230 2.61 

 (ค) ตราสารที"มีอนัดบัความน่าเชื"อถืออยูใ่นอนัดบัที"สามารถลงทนุได้ (investment grade) - ไม่มี - - ไม่มี - 

 (ง) ตราสารที"มีอนัดบัความน่าเชื"อถืออยู่ในอนัดบัตํ"ากวา่อนัดบัที"สามารถลงทนุได้    

   (investment grade) หรือตราสารที"ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื"อถือ 1,026,000,000 97.22 

หมายเหต ุ: * มลูค่าตามราคาตลาดที"รวมดอกเบี !ยค้างรับแล้ว 

 

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื อถือของตราสารทกุตวัใน Port 

ประเภท ผู้ออก 

ผู้คํ !า/ 
ผู้รับรอง/ 
ผู้สลักหลงั 

วันครบ
กําหนด 

อันดับ 

ความ 

น่าเชื"อถือ 

 จาํนวนเงนิต้น/ 
มูลค่าหน้าตั#ว  

มูลค่าตาม 

ราคาตลาด *1 

เงินลงทนุ 

ในอสงัหาริม 

ทรัพย์ 

บริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากดั 

- - 

N/A 1,384,378,885 1,026,000,000 

เงินฝากธนาคาร 
ธนาคาร ทหารไทย จํากดั 
(มหาชน) - - 

N/A 27,546,505 27,566,230 

หมายเหต ุ: *1 มลูค่าตามราคาตลาดที"รวมดอกเบี !ยค้างรับแล้ว 
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ค่าใช้จ่ายที บริษัทจดัการเรียกเก็บจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี" 

สําหรับระยะเวลาตั"งแต่วนัที  1 มกราคม 2562 ถึงวนัที  31 ธนัวาคม 2562 

ค่าใช้จ่ายที"เรียกเก็บจากกองทุน* จาํนวนเงนิ ร้อยละของ 

(Fund’s Direct Expenses)  หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิ

 ค่าธรรมเนียมจดัการกองทนุ  2,263.89 0.215 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  218.73 0.021 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 570.35 0.054 

 ค่าที"ปรึกษาทางกฏหมาย 834.24 0.079 

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการขาย   

          - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครั !งแรก   

          - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครั !งแรก - - 

 ค่าสอบบญัชี 956.50 0.091 

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ - รายปี 103.43 0.010 

  ค่าประเมินทรัพย์ 207.28 0.020 

  ค่าจดัประชมุผู้ ถือหน่วย 215.76 0.020 

  ค่าเบี !ยประกนัภยั 329.51 0.031 

  ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 480.00 0.045 

  ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตโรงแรม 884.98 0.084 

 ค่าวารสารสิ"งพิมพ์ 38.64 0.004 

 ค่าใช้จ่ายอื"นๆ 253.65 0.024 

รวมค่าใช้จ่ายทั !งหมด ** 7,356.96 0.698 

หมายเหตุ   * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ"ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื"นใดในทํานอง

เดียวกนั (ถ้ามี) 

** ไม่รวมค่านายหน้าซื !อขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที"เกิดขึ !นจากการซื !อขายหลกัทรัพย์ 

 

 

w.principal.th 



 

 

 

 

  

 

รายงานสถานะการลงทุน 

รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน 

กองทุนเป!ดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟ"นด์ 
ตั#งแต่วันที$ 1 พฤษภาคม 2561 – 30 เมษายน 2562 
 

 

เอกสารแนบ 1 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงนิที!ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญช ี

 

 

 

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด 

44 อาคาร ซีไอเอ็ม 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 

    โทรศัพท์ 0 2686 9500  โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th 

  























































 

 

 

 

  

 

รายงานสถานะการลงทุน 

รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน 

กองทุนเป!ดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟ"นด์ 
ตั#งแต่วันที$ 1 พฤษภาคม 2561 – 30 เมษายน 2562 
 

 

เอกสารแนบ 2 

 

ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี!ยวกับการดาํเนินงานของกองทนุรวม 

ในรอบระยะเวลาหนึ!งปีที!ผ่านมา 

 

 

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด 

44 อาคาร ซีไอเอ็ม 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 

    โทรศัพท์ 0 2686 9500  โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th 
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