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สาส์นจากบริษัทจัดการ 
 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุท่าน 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากัด ขอน าส่งรายงานประจ าปี 2558 ของ
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี ้(กองทุนรวม) ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 มายงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุท่าน 

 
โดยผลประกอบการของกองทนุรวมในปีท่ีผ่านมา กองทนุรวมมีผลประกอบการขาดทนุ โดยมลูคา่

ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เท่ากบั 736.73 ล้านบาท คิดเป็นมลูคา่สินทรัพย์
สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 5.0311 บาท โดยในรอบการด าเนินงานระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 กองทนุรวมมีรายได้รวมทัง้สิน้ 95.96 ล้านบาท และมีคา่ใช้จ่ายรวมทัง้สิน้ 151.36 ล้านบาท 
ท าให้กองทนุรวมขาดทนุจากการลงทนุสทุธิ 55.40 ล้านบาท และเม่ือพิจารณาร่วมกบัรายการขาดทนุสทุธิ
จากเงินลงทุนท่ีเกิดขึน้และท่ียังไม่เกิดขึน้ 663.00 ล้านบาท กองทุนรวมจะมีสินทรัพย์สุทธิจากการ
ด าเนินงานลดลงในรอบการด าเนินงานเดียวกนันีจ้ านวน 718.40 ล้านบาท โดยกองทนุรวมไม่มีการจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับผลประกอบการในปี 2558  

 
ในส่วนของภาพรวมเชิงเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม SCB Economic Intelligence Center (อีไอซี) 

ได้สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2558 ว่า เศรษฐกิจไทยปี 2558 ได้ฟืน้ตวัอย่างช้าๆ โดยมีการเติบโตท่ีร้อยละ 
2.8 ในปี 2558 ปรับตวัดีขึน้ จากปี 2557 ท่ีเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมืองและ
ขยายตวัเพียงร้อยละ 0.9  โดยในปี 2558 ภาคการท่องเท่ียวและการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจเป็นแรงขับเคล่ือนท่ีสาคญั  อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจฟื้นตวัได้ค่อนข้างช้าเน่ืองจากการ
สง่ออกท่ียงัชะลอตวัตามภาวะเศรษฐกิจโลกซึง่ท าให้ภาคเอกชนสว่นใหญ่ชะลอการลงทนุ และก าลงัซือ้ของ
ภาคครัวเรือนท่ีลดลงจากราคาสินค้าเกษตรตกต ่ารวมถึงภาวะภยัแล้ง  

 
ภาครัฐเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีมาตรการระยะสัน้ท่ีเน้นช่วยเหลือกลุ่มผู้ มีรายได้น้อยถึงรายได้

ปานกลางและผู้ประกอบการ SMEs เช่น การให้สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัเพ่ือผู้ มีรายได้น้อย การให้สินเช่ือผ่าน
กองทุนหมู่บ้าน การเร่งลงทุนโครงการขนาดเล็กของภาครัฐ การปรับลดภาษีและโครงการสินเช่ือดอกเบีย้
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ต ่าให้ผู้ประกอบการ SMEs เป็นต้น มาตรการส่งเสริมการใช้จ่าย เช่น การลดคา่ธรรมเนียมการโอนและคา่
จดจ านองอสงัหาริมทรัพย์ และการลดหย่อนภาษีเงินได้จากการซือ้สินค้าและบริการไม่เกิน 15,000 บาท
ในชว่งปลายปี เป็นต้น และมาตรการระยะกลางถึงระยะยาวซึ่งจะช่วยสนบัสนนุการขยายตวัของเศรษฐกิจ
ในระยะตอ่ไป เชน่ การสง่เสริมการลงทนุในรูปแบบคลสัเตอร์และการก าหนดกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมายท่ี
จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทนุ เป็นต้น 

 
การส่งออกในปี 2558 ลดลงตอ่เน่ืองเป็นปีท่ีสอง มูลคา่การส่งออกของไทยในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ 

ลดลงร้อยละ 5.8 ในปี 2558 ต่อเน่ืองจากปี 2557 ท่ีลดลงร้อยละ 0.4 โดยเงินบาทท่ีอ่อนคา่ราวร้อยละ 10 
ไม่ได้ช่วยการส่งออกมากนัก สาเหตุสาคัญท่ีท าให้มูลค่าการส่งออกลดลงเกิดจากราคาน า้มันดิบใน
ตลาดโลกท่ีลดลงราวร้อยละ 50 กดดนัให้ราคาสินค้าส่งออกท่ีเช่ือมโยงกับน า้มนัดิบอย่างน า้มนัส าเร็จรูป 
เคมีภณัฑ์และพลาสติก รวมถึงยางพารา ซึ่งมีสดัส่วนราวร้อยละ 18 ของการส่งออกทัง้หมดของไทยลดลง
ตามไปด้วย นอกจากนีก้ารสง่ออกของไทยยงัได้รับแรงกดดนัจากการชะลอตวัของภาคอตุสาหกรรมของจีน 
และการย้ายฐานการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ออกจากประเทศไทยอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ความต้องการ
สินค้าไทยจากกลุ่มประเทศ CLMV อนัประกอบด้วย กมัพชูา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ยงัคงเติบโตได้
ดี 

 
ส าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2559 SCB Economic Intelligence Center (อีไอซี) ประเมินว่า

เศรษฐกิจไทยจะขยายตวัในอตัราร้อยละ 2.5 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟืน้ตวัอย่างช้าๆ ตอ่ไปเน่ืองจากการ
สง่ออกยงัได้รับผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน ซึง่เป็นความเส่ียงหลกัตอ่ทัง้เศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลก และภาคครัวเรือนท่ีมีก าลงัซือ้จ ากัดจากภาระหนีใ้นระดบัสงูรวมถึงรายได้จากภาคเกษตรท่ี
ตกต ่า ดงันัน้การเตบิโตของเศรษฐกิจไทยจงึขึน้อยูก่บัแรงกระตุ้นจากภาครัฐให้เกิดการลงทนุในประเทศของ
ภาคเอกชนผ่านมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการด้านภาษี มาตรการเร่งรัดโครงการความร่วมมือภาครัฐ -
ภาคเอกชน (PPP) ในการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐาน และการเพิ่มแรงจูงใจในการลงทุนผ่านสิทธิประโยชน์
จาก BOI เป็นต้น นอกจากนี ้โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐหลายโครงการมีความชดัเจนมากขึน้ โดย
โครงการโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่งอีกจานวน 20 โครงการ วงเงินลงทนุรวมทัง้สิน้ราว1.8 ล้าน
ล้านบาท ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในช่วงปลายปี 2558 ซึ่งการเร่งรัดการลงทุนในโครงการ
ดงักล่าวจะท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายมากขึน้ ขณะเดียวกนัก็จะช่วยสร้างความ
เช่ือมัน่ให้ภาคเอกชน และเป็นสว่นส าคญัในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ตอ่ไป 
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การปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของสหรัฐฯ การลดคา่เงินหยวน และการด าเนินมาตรการผ่อนคลายทาง
การเงินในญ่ีปุ่ นและยูโรโซนเป็นปัจจัยภายนอกประเทศท่ีต้องให้ความส าคญัในปี 2559 ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ปรับขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบายเป็นครัง้แรกในเดือนธันวาคมปี 2558 และมีแนวโน้มท่ีจะปรับขึน้
ต่อไปในปี 2559 ตามการฟื้นตวัของเศรษฐกิจและการจ้างงาน ในทางกลบักันเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัท าให้
ธนาคารกลางจีนมีแนวโน้มท่ีจะปรับลดอตัราดอกเบีย้และปรับลดคา่เงินหยวนลง เช่นเดียวกนักับธนาคาร
กลางญ่ีปุ่ นและยูโรโซนท่ีจ าเป็นต้องเข้าซือ้สินทรัพย์อย่างต่อเน่ือง ความแตกต่างของนโยบายการเงินใน
เศรษฐกิจหลักของโลกดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความผันผวนของราคาสินทรัพย์ทางการเงินและการ
เคล่ือนย้ายเงินลงทนุระหว่างประเทศได้ ทัง้นี ้อีไอซีคาดว่าอตัราดอกเบีย้นโยบายของไทยจะคงอยู่ท่ีระดบั
ร้อยละ 1.5 ตลอดปี 2559 และเงินบาทจะออ่นคา่ลงสูร่ะดบั 37 บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิน้ปี 

 
สดุท้ายนี ้บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากัด ขอขอบพระคณุผู้ ถือหน่วย

ลงทุนทุกท่านท่ีได้มอบความไว้วางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทุนในกองทุนรวมของท่าน โดยบริษัทจะ
บริหารจดัการกองทุนรวมโดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญัภายใต้หลกัธรร
มาภิบาล เพ่ือสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุตลอดไป 
 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั 
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ช่ือกองทนุ (ไทย) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ตรีนิตี ้  

ช่ือกองทนุ (องักฤษ) Trinity Freehold and Leasehold Property Fund 

ช่ือยอ่ TNPF 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะย่ืนค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์เพ่ือให้รับหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียน 

ประเภทการลงทนุ อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ 

อายโุครงการ ไมก่ าหนดอายโุครงการ 

วนัท่ีเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน วนัท่ี 8 มีนาคม 2554  

จ านวนเงินทนุ 1,449,696,600 บาท 

บริษัทจดัการกองทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

วตัถปุระสงค์การลงทนุ  
 

เพ่ือระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทัง้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่ง
กองทนุรวมจะน าเงินท่ีได้จากการระดมทนุไปซือ้ เชา่ และ/หรือเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ โดยกองทนุรวมจะรับโอน
กรรมสิทธ์ิ และ/หรือ สิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง อสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ตา่ง ๆ ท่ีกองทุนรวม
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ได้ลงทนุไว้หรือมีไว้ รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียงการน าอสงัหาริมทรัพย์ออกให้เช่าหรือเช่าช่วงเพ่ือให้ผู้ประกอบการ
น าอสังหาริมทรัพย์ออกหาประโยชน์ในลักษณะเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ (Serviced Apartment) โรงแรมและ
ศนูย์การค้า ตลอดจนท าการปรับปรุง เปล่ียนแปลง รวมถึงด าเนินการก่อสร้าง และ/หรือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือด าเนินการขอหรือรับโอนใบอนุญาตอ่ืนๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงแรม (ในกรณีท่ีกฎหมายอนุญาตให้ด าเนินการดงักล่าวได้) และ/หรือด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องและ
จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์ และเพ่ือมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สินอ่ืน และ/หรือหลกัทรัพย์อ่ืน และ/หรือการหาดอกผลอ่ืน 
โดยวิธีอ่ืนใดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องก าหนด 
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นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาประโยชน์ 

 

การลงทนุครั้งแรก 

เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2554 กองทนุรวมได้ลงทนุโดยการซือ้ทรัพย์สินตา่ง ๆ เพ่ือเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ ดงันี ้

 ท่ีดิน, อาคารโกลว์ ตรีนิตี ้สีลม และพืน้ท่ีพาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom  Arcade) รวมทัง้ระบบ
สาธารณปูโภค เฟอร์นิเจอร์ วสัดอุปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง จากบริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั 

 ห้องชดุของอาคารศนูย์การค้า รวมทัง้ระบบสาธารณูปโภค วสัดอุปุกรณ์ ท่ีเก่ียวข้องจาก บริษัท ตรีนิตี ้แอส
เซท จ ากดั 

รายละเอียดอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเข้าลงทนุครัง้แรก 

1) ท่ีดนิ ซึง่ประกอบด้วยท่ีดนิจ านวน 2 แปลง เนือ้ท่ีรวมทัง้สิน้ 2 งาน 946/10ตารางวา ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของอาคาร
โกลว์ ตรีนิตี ้สีลม จากบริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2) สิ่งปลกูสร้าง 

2.1) ช่ือ อาคารโกลว์ ตรีนิตี ้สีลม 

ท่ีตัง้  เลขท่ี150 ซอยพิพฒัน์ 2 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ข้อมลูทัว่ไป  อาคารโกลว์ ตรีนิตี ้สีลม (Glow Trinity Silom) ตัง้อยู่บนท่ีดินเนือ้ท่ีจ านวน 1 งาน 
964/10 ตารางวา เป็นอาคารสูง 6 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ มีจ านวนห้องพักรวม
ทัง้สิน้ 78 ห้อง (รวมห้องพกัท่ีเช่ือมถึงกนั (Connecting Room)) รายละเอียดดงันี ้

 

โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ เนือ้ที่ (ไร่) ที่ตัง้ 

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

อ าเภอบางรัก กรุงเทพฯ 

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

อ าเภอบางรัก กรุงเทพฯ 
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อาคารโกลว์ ตรีนิตี ้สีลม เปิดด าเนินกิจการโรงแรมท่ีให้บริการกับนักธุ รกิจและ
นกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศ ซึง่ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ตามพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. 2547 ออกให้โดยกระทรวงมหาดไทยเม่ือวนัท่ี 7 
ธันวาคม 2556 โดยอาคารโกลว์ ตรีนิตี ้สีลม ตัง้อยู่ในบริเวณซอยสีลม 5 หรือ ท่ี
รู้จกักันในนาม “ซอยละลายทรัพย์”  ซึ่งเป็นเขตพืน้ท่ีศนูย์กลางทางการค้าและ
ธุรกิจ (Central Business District) ท่ีส าคญัของกรุงเทพมหานคร  อาคารโกลว์ ตรี
นิตี ้สีลม มีทางเช่ือมต่อกับถนนสายหลัก 3 สาย คือ ถนนสีลม ถนนสาทร และ
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ โดยอาคารตัง้อยู่ห่างจากถนนนราธิวาสราชนครินทร์
ไปทางทิศตะวนัออกเป็นระยะทางประมาณ 150 เมตร และห่างจากถนนสาทรไป
ทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ 250 เมตร โดยผ่านซอยสาทร 8 (ซอย
พิพฒัน์) และห่างจากถนนสีลมไปทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ 180 เมตร ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นท่ีตัง้ของ อาคารส านักงานขนาดใหญ่ส าหรับธุรกิจ อาทิ อาคารคิว
เฮ้าส์สาทร อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ อาคารเอ็มไพร์ สเตจ ทาวเวอร์  อาคาร
ส านักงานใหญ่ของธนาคารต่าง ๆ เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารยูโอบี และ

พืน้ท่ี จ านวนห้อง 
พืน้ที่ 

(ตารางเมตร) 
ร้อยละของ 
พืน้ท่ีรวม 

1. พืน้ท่ีห้องพกั 78 3,170 57.50 
- Superior  19 418 7.60 
- Deluxe 29 928 16.80 
- Connecting room (สามารถแบง่แยก

เพ่ือให้บริการเพิ่มได้อีก 26 ห้อง) 
26 1,664 30.20 

- Junior Suite  2 70 1.30 
- Exclusive Suite 2 90 1.60 

2.  พืน้ท่ีร้านอาหาร - 270 4.90 
3.  พืน้ท่ีจอดรถยนต์ - 939 17.00 
4.  พืน้ท่ีสว่นกลาง - 1,139 20.60 

รวม 5 5,518 100.00 
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) เป็นต้น ห้างสรรพสินค้า อาทิ สีลมคอม
เพล็กซ์ และสถานทูตต่าง ๆ ท่ีส าคญั ได้แก่ สถานทตูเบลเย่ียม สถานทตูสิงคโปร์ 
สถานทตูออสเตรเลีย สถานทตูฝร่ังเศส นอกจากนัน้บริเวณดงักล่าวยงัเพียบพร้อม
ไปด้วยการคมนาคมท่ีสะดวกสบายใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีช่องนนทรี 
ระยะทางประมาณ 150 เมตร และ สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สถานีสีลม ซึ่ง
เป็นสถานีท่ีใกล้ท่ีสุด มีระยะห่างประมาณ 1.10 กิโลเมตร เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 
2552 ได้ตกลงว่าจ้าง บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี ้จ ากัด ด าเนินการบริหาร
โครงการ  ในช่วงต้นปี 2552 ได้มีการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของอาคารดงักล่าวให้
ทนัสมยัเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการมากขึน้ ปัจจบุนัอาคารโกลว์ 
ตรีนิตี ้สีลม มีห้องพกัทัง้สิน้ จ านวน 83 ห้อง (104 กญุแจ) 

2.2) ช่ือ พืน้ท่ีพาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

ท่ีตัง้  พืน้ ท่ีบางส่วนบนอาคารเลขท่ี  150 ซอยพิพัฒน์ 2 ถนนสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

ข้อมลูทัว่ไป  พืน้ท่ีบางสว่นของอาคารโกลว์ ตรีนิตี ้สีลม ตัง้อยู่บริเวณชัน้ 1 ของอาคารโกลว์ ตรี
นิตี ้สีลม มี พืน้ท่ีให้เช่าสทุธิ 372.05 ตารางเมตร ปัจจบุนัแบง่เป็นพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิ
ส าหรับร้านค้าประมาณ 128.00 ตารางเมตร และร้านอาหารประมาณ 244.05 
ตารางเมตร โดยมีจ านวนร้านค้าให้เชา่ทัง้สิน้ 2 ร้าน 

 

2.3) ช่ือ    อาคารศนูย์การค้า 

ท่ีตัง้ เลขท่ี 425 ซอยสิริจลุเสวก (สีลม 5) ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ข้อมลูทัว่ไป ประกอบด้วยอาคารศูนย์การค้า ระบบสาธารณูปโภค วัสดุ และอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวข้องของอาคารศนูย์การค้า ตัง้อยู่บนห้องชดุเลขท่ี 425/128 (ชัน้ใต้ดิน) และ 
425/129 (ชัน้ 1) ซึ่งเป็นของโครงการห้องชดุตรีนิตี ้คอมเพล็กซ์ ซึ่งตัง้อยู่บนท่ีดิน
โฉนดเลขท่ี 530 เลขท่ีดนิ 455 หน้าส ารวจ 413 ตัง้อยู่ท่ี ต าบลสีลม (สาทร) อ าเภอ
บางรัก กรุงเทพ ฯ  รวมถึงระบบสาธารณูปโภคท่ีติดตัง้และใช้งานภายในอาคาร 
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วสัด ุและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินธุรกิจของอาคารศนูย์การค้าจากบริษัท 
ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั 

ส าหรับห้องชดุซึ่งเป็นอาคารศนูย์การค้า ในปัจจบุนัมีรูปแบบการหาประโยชน์โดย
เปิดให้ผู้ เช่ารายย่อยท าการเช่าพืน้ท่ีเพ่ือท าการค้า โดยได้มีการสร้างอาคารชิดกัน
และเปิดผนงัอาคารร่วมกบัอาคารตรีทิพย์ 2 ให้ทะลุถึงกนัได้  บริษัทจดัการจึงได้
รวบรวมความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายและวิศกรอิสระในเร่ืองการก่อสร้าง
อาคารชิดเขตกัน พร้อมทัง้ให้ความเห็นถึงการก่อสร้างดังกล่าวว่าเป็นการ
ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และได้รับอนญุาตให้ก่อสร้าง
ตามใบอนญุาตก่อสร้างอาคารแล้ว 

 

การลงทนุเพ่ิมเติมครั้งที ่1     

วนัท่ี 29 สิงหาคม 2556 กองทนุรวมได้ลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเตมิตา่งๆ เพ่ือเป็นกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเชา่ ดงันี ้

 ท่ีดนิ, อาคารตรีทิพย์ 2 รวมทัง้ระบบสาธารณูปโภค เฟอร์นิเจอร์ วสัดอุปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง จากนางวีณา เชิด
บญุญชาต ิ

 สิทธิการเช่าในห้องชุด จ านวน 5 ห้อง (พืน้ท่ีมอลล์ 3) อาคารตรีนิตี ้คอมเพล็กซ์  รวมทัง้ระบบ
สาธารณูปโภค วสัดอุปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องจาก บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั  และ บริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ 
จ ากดั เป็นระยะเวลา 30 ปี 

รายละเอียดอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเข้าลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ท่ี 1 

1) ท่ีดนิ ซึง่ประกอบด้วยท่ีดินจ านวน 2 แปลง เนือ้ท่ีรวมทัง้สิน้ 2 งาน 1 ตารางวา ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของอาคารตรี
ทิพย์ 2 จากนางวีณา เชิดบญุญชาต ิโดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ เนือ้ที่ (ไร่) ที่ตัง้ 

12746 527 2389 0-1-0 
ต าบลสีลม (สาธร) 

อ าเภอบางรัก กรุงเทพฯ 
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2) สิ่งปลกูสร้าง 

2.1)   ช่ือ   อาคารตรีทิพย์ 2 

ท่ีตัง้  เลขท่ี 22 - 24 ซอยพิพฒัน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 ข้อมลูทัว่ไป  อาคารตรีทิพย์ 2 ตัง้อยู่บนท่ีดินเนือ้ท่ีจ านวน 2 งาน 1 ตารางวา เป็นอาคารสูง 7 
ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ มีจ านวนห้องพักรวมทัง้สิน้ 72 ห้อง (เป็นห้องแบบ 
Studio พืน้ท่ีประมาณ 31 – 38 ตารางวาตอ่ห้องพกั) รายละเอียดดงันี ้

 

อาคารตรีทิพย์ 2  ตัง้อยู่ในบริเวณซอยสีลม 5 หรือ ท่ีรู้จกักนัในนาม “ซอยละลาย
ทรัพย์” เป็นอาคารท่ีใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ (Serviced 
Apartment) และการพาณิชย์ ท่ีให้บริการกบันกัธุรกิจและนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทย
และตา่งประเทศ  โดยพืน้ท่ีชัน้ 2 - ชัน้ 7 มีลกัษณะการใช้ประโยชน์เป็นเซอร์วิสอ
พาร์ทเมนท์  โดยอาจมีนโยบายท่ีจะเปล่ียนการบริหารงานเป็นโรงแรมในอนาคต
เม่ือบริษัทจดัการเห็นว่าอาคารตรีทิพย์ 2 มีความพร้อมในการขอรับใบอนุญาต
โรงแรมตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะ
ค านงึถึงประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และพืน้ท่ีชัน้ใต้
ดินและชัน้ 1 บางส่วนของอาคารตรีทิพย์ 2 มีลกัษณะการใช้ประโยชน์เป็นพืน้ท่ี
พาณิชยกรรม ประกอบด้วย 70 ร้านค้า แบ่งเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต 1 ร้าน (Villa 
Market) และร้านค้ารายยอ่ยจ านวน 69 ร้าน   

12747 528 2390 0-1-1 
ต าบลสีลม (สาธร) 

อ าเภอบางรัก กรุงเทพฯ 

พืน้ท่ี จ านวนห้อง 
พืน้ท่ี 

(ตารางเมตร) 
ร้อยละของ 
พืน้ท่ีรวม 

1. พืน้ท่ีห้องพกั 72 2,608.30 56.70 
2.  พืน้ท่ีร้านค้า 70 844.89 18.40 
3.  พืน้ท่ีสว่นกลาง - 1,144.81 24.90 

รวม  4,598.00 100.00 
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2.2)  ช่ือ        พืน้ท่ีมอลล์ 3  

ท่ีตัง้ เลขท่ี 425, 425/1 - 4 ซอยสิริจุลเสวก (สีลม 5) ถนนสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

ข้อมลูทัว่ไป  ประกอบด้วยห้องชุด จ านวน 5 ห้อง ในชัน้ท่ี 1 ของอาคารชดุตรีนิตี ้คอมเพล็กซ์ 
เพ่ือประกอบเป็นพืน้ท่ีพาณิชยกรรม รวมพืน้ท่ีประมาณ 979.86 ตารางเมตร 
รายละเอียดดงันี ้

รายละเอียด 
พืน้ท่ี 

(ตารางเมตร) 
ร้อยละของ 
พืน้ท่ีรวม 

พืน้ท่ีร้านค้า/พืน้ท่ีให้เชา่ 638.26 65.14 
พืน้ท่ีสว่นกลาง 341.60 34.86 

รวม 979.86 100.00 

 

พืน้ท่ีมอลล์ 3  ตัง้อยู่ในชัน้ท่ี 1 ของอาคารชดุตรีนิตี ้คอมเพล็กซ์ ซึ่งตัง้อยู่บนท่ีดิน

โฉนดเลขท่ี 530 ต าบลสีลม (สาทร) อ าเภอบางรัก กรุงเทพมหานคร  ปัจจุบนัมี

ลกัษณะการใช้ประโยชน์เป็นพืน้ท่ีพาณิชยกรรม 

 

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558) 

รายการ 
อสังหาริมทรัพย์ 

การลงทุนครัง้แรก  การลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ที่ 1  
อาคารโกลว์  
ตรีนิตี ้สีลม 

อาคาร
ศูนย์การค้า 

 อาคารตรีทพิย์ 
2  

 อาคารชุด 
ตรีนิตี ้คอมเพล็กซ์  

ประเภททรัพย์สิน อาคารสงู 6 ชัน้  
( ป ร ะ กอบธุ ร กิ จ
โรงแรม และพืน้ท่ี
เช่าประกอบธุรกิจ 
ในช่ืออาคารโกลว์ 
ตรีนิ ตี  ้ สีลม และ
โกลว์ ตรีนิตี ้สีลม 

ห้ อ ง ชุ ด ร ว ม  2 
ห้อง  ( พื น้ ท่ี เช่ า
ประกอบธุ ร กิ จ 
ธุ ร กิ จ  ใ น ช่ื อ
มอลล์ 1) 

อาคารสงู 7 ชัน้ 
(ประกอบธุรกิจ
เ ซอ ร์ วิ ส อพา ร์
ทเมนท์ และการ
พาณิชย์ ในช่ือ
อาคารตรีทิพย์ 
2)  

ห้องชดุรวม 5 ห้อง ใน
อาคารชุดตรีนิ ตี  ้คอม
เ พ ล็ ก ซ์  ( พื ้น ท่ี เ ช่ า
ประกอบธุรกิจ ในช่ือ
มอลล์ 3) 
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รายการ 
อสังหาริมทรัพย์ 

การลงทุนครัง้แรก  การลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ที่ 1  
อาคารโกลว์  
ตรีนิตี ้สีลม 

อาคาร
ศูนย์การค้า 

 อาคารตรีทพิย์ 
2  

 อาคารชุด 
ตรีนิตี ้คอมเพล็กซ์  

อาเขต) 

ท่ีตัง้ทรัพย์สิน เลขท่ี 150 ซอย
พิพัฒน์ 2 ถนนสี
ล ม  เ ข ต บ า ง รั ก 
กรุงเทพฯ 

เลขท่ี 425 ซอย
สิริจุลเสวก (สีลม 
5) ถนนสีลม เขต
บางรัก กรุงเทพฯ 

เ ล ข ท่ี  22-24 
ซ อ ย พิ พั ฒ น์ 
ถนนสีลม แขวง
สีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 

ห้ อ ง ชุ ด เ ล ข ท่ี  425, 
425/1 - 4, อาคารตรี
นิตี ้คอมเพล็กซ์ ซอยสิริ
จุ ล เ ส ว ก  ถ น น สี ล ม 
แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 

ช่ือบริษัทประเมิน
คา่ทรัพย์สิน 

บริษัท เอส.แอล.สแตนดาร์ด  
แอพไพรซลั จ ากดั 

 บริษัท ซี. ไอ. ที. แอพเพรซลั จ ากดั  

มลูคา่ทรัพย์สิน
จากการประเมิน 

661,000,000 บาท  440,160,000 บาท  
 

222,790,000 
บาท 

วนัท่ีประเมิน/สอบ
ทานมลูคา่ 

28 สิงหาคม 2558 2 มีนาคม 2558 

ระยะเวลาการ
ประเมินมลูคา่ 

เน่ืองจากกองทนุรวมลงทนุในกรรมสิทธ์ิจงึไมมี่ก าหนดเวลา 
 ระยะเวลา 
28.50 ปี  

วิธีการประเมิน
มลูคา่ 

ผู้ประเมินใช้วิธีการประเมินโดยพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการ
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2558 ถงึ 31 ธันวาคม 2558 

ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา กองทนุรวมไมมี่การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเตมิ 
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รายละเอียดเก่ียวกับการจ าหน่ายหรือการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการส าหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2558 ถงึ 31 ธันวาคม 2558 

ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา ไมมี่การจ าหนา่ยหรือการโอนสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

ทรัพย์สินจากการลงทนุครั้งแรก 

อาคารโกลว์ ตรีนิตี ้สีลม 
กองทนุรวมตกลงให้ บริษัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากดั ท าสญัญาเช่าอาคารโกลว์ ตรีนิตี ้สีลม ระบบสาธารณูปโภค 
เฟอร์นิเจอร์ วสัด ุและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง เป็นระยะเวลา 3 ปี และเม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่า กองทนุรวม
สามารถพิจารณาให้ผู้ เชา่รายเดมิตอ่อายสุญัญาเชา่ได้อีกคราวละไมเ่กิน 3 ปี อย่างไรก็ตาม ปัจจบุนั กองทนุรวม
ได้บอกเลิกสญัญาเชา่ฉบบัดงักลา่วแล้ว ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหวัข้อ “ข้อพิพาททางกฎหมาย” 

อาคารศนูย์การค้า และพืน้ท่ีพาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

กองทนุรวมตกลงให้ บริษัท สีลมออลล์ จ ากดั ท าสญัญาเช่าอาคารศนูย์การค้า ระบบสาธารณูปโภค วสัด ุและ
อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องของศนูย์การค้า รวมทัง้ให้เช่าพืน้ท่ีพาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) ระบบ
สาธารณูปโภค เฟอร์นิเจอร์ วสัด ุและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องของพืน้ท่ีพาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 
เป็นระยะเวลา 3 ปี และเม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่า กองทนุรวมสามารถพิจารณาให้ผู้ เช่ารายเดิมตอ่อายุ
สญัญาเช่าได้อีกคราวละไม่เกิน 3 ปี โดยจะท าการปรับค่าเช่าขึน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าเช่าเดิม และจะ
ปรับคา่เชา่ขึน้อีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของคา่เช่าล่าสดุทกุ ๆ 2 ปี อย่างไรก็ตาม ปัจจบุนั กองทนุรวมได้บอกเลิก
สญัญาเชา่ฉบบัดงักลา่วแล้ว ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหวัข้อ “ข้อพิพาททางกฎหมาย” 

การประกนัรายไดจ้ากทรัพย์สินจากการลงทนุครั้งแรก 
บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั ได้ตกลงและรับรองว่ากองทนุรวมจะมีรายได้จากการน าทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมเข้า
ลงทุนครัง้แรกออกหาประโยชน์โดยน าออกให้เช่าแก่ผู้ เช่าอาคารโกลว์ ตรีนิตี ้สีลมและผู้ เช่าอาคารศนูย์การค้า
และพืน้ท่ีพาณิชยกรรม โดยประกนัรายได้ขัน้ต ่าของกองทนุรวม ดงันี ้

ปีท่ี 1 จ านวนรวมไมน้่อยกวา่ 65,700,000 บาท  
ปีท่ี 2 จ านวนรวมไมน้่อยกวา่ 66,700,000 บาท   
ปีท่ี 3 จ านวนรวมไมน้่อยกวา่ 67,100,000 บาท  
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ปีท่ี 4 จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 67,100,000 บาท (ในกรณีท่ีกองทุนรวมได้พิจารณาต่ออายุสญัญาเช่า เม่ือ
ครบ 3 ปี แรก) 

ทัง้นี ้การประกนัรายได้ดงักล่าว บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั จะรับประกนัในกรณีท่ีผู้ เช่าดงักล่าวคือ บริษัท ตรี
นิตี ้แอท สีลม จ ากดั และบริษัท สีลมออลล์ จ ากดั หรือ บริษัทในเครือเท่านัน้ รายละเอียดเก่ียวกับเง่ือนไขการ
รับประกนัและหลกัประกนัรายได้ซึง่ตกลงท่ีจะจดัให้มีการวางหลกัประกนัรายได้เป็นหนงัสือค า้ประกนัท่ีออกโดย
ธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย  
 
ทรัพย์สินจากการลงทนุเพ่ิมเติมครั้งที ่1    

อาคารตรีทิพย์ 2 

กองทุนรวมตกลงให้ บริษัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากัด ท าสญัญาเช่าอาคารตรีทิพย์ 2 รวมถึงส่วนควบและงาน
ระบบ (ไม่รวมพืน้ท่ีพาณิชยกรรมบริเวณชัน้ใต้ดินและพืน้ท่ีชัน้หนึ่งบางส่วน) เป็นระยะเวลา 3 ปี และเม่ือครบ
ก าหนดระยะเวลาเชา่ดงักลา่วข้างต้น กองทนุรวมสามารถพิจารณาให้ผู้ เชา่รายเดมิตอ่อายสุญัญาเช่าได้อีกคราว
ละไม่เกิน 3 ปี อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั กองทุนรวมได้บอกเลิกสัญญาเช่าฉบบัดงักล่าวแล้ว ตามรายละเอียดท่ี
ปรากฏในหวัข้อ “ข้อพิพาททางกฎหมาย” 

อาคารชดุตรีนิตี ้คอมเพล็กซ์ (พืน้ท่ีมอลล์ 3) 

กองทุนรวมตกลงให้ บริษัท สีลมออลล์ จ ากัด ท าสัญญาเช่าพืน้ท่ีมอลล์ 3 และชัน้ใต้ดินและพืน้ท่ีชัน้หนึ่ง
บางส่วน ของอาคารตรีทิพย์ 2 ซึ่งใช้เป็นพืน้ท่ีพาณิชยกรรม รวมถึงให้ บริษัท สีลมออลล์ จ ากัด ท าสญัญาเช่า
สว่นควบและงานระบบของพืน้ท่ีมอลล์ 3 เป็นระยะเวลา 3 ปี และเม่ือครบก าหนดระยะเวลาเช่าดงักล่าวข้างต้น 
กองทนุรวมสามารถพิจารณาให้ผู้ เชา่รายเดิมตอ่อายสุญัญาเช่าได้อีกคราวละไม่เกิน 3 ปี อย่างไรก็ตาม ปัจจบุนั 
กองทนุรวมได้บอกเลิกสญัญาเชา่ฉบบัดงักลา่วแล้ว ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหวัข้อ “ข้อพิพาททางกฎหมาย” 

อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการได้พิจารณาคณุสมบตัิตา่งๆของผู้ เช่าแล้ว และมีความเห็นว่าผู้ เช่ามีประสบการณ์และ
ความสามารถในการบริหารจดัการทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้าลงทนุเป็นอย่างดี อีกทัง้ภายใต้สญัญาเช่า บริษัท 
ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากัด และ บริษัท สีลมออลล์ จ ากัด ในฐานะผู้ เช่าจะมีหน้าท่ีในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
ปรับปรุง ดแูลภาพลกัษณ์ทัง้ภายในและภายนอก หรือเปล่ียนแปลงระบบงานท่ีส าคญัของทรัพย์สิน ให้อยู่ใน
สภาพท่ีดี เรียบร้อย เหมาะสมกบัการใช้งาน และให้มีความทนัสมยั และเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของภาวะ
ตลาดอยา่งสม ่าเสมอ  
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การประกนัรายไดจ้ากทรัพย์สินจากการลงทนุเพ่ิมเติมครั้งที ่1    

บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั ได้ตกลงและรับรองว่ากองทนุรวมจะมีรายได้จากการน าทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมเข้า
ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ออกหาประโยชน์โดยน าออกให้เช่าแก่ผู้ เช่าอาคารตรีทิพย์ 2 และผู้ เช่ าพืน้ท่ีมอลล์ 3 โดย
ประกนัรายได้ของกองทนุรวม ดงันี ้

ปีท่ี 1  จ านวนรวมไมน้่อยกวา่ 63,200,000 บาท (ส าหรับเดือนท่ี 1-12)   
ปีท่ี 2  จ านวนรวมไมน้่อยกวา่ 65,200,000 บาท (ส าหรับเดือนท่ี 13-24)   
ปีท่ี 3  จ านวนรวมไมน้่อยกวา่ 66,600,000 บาท (ส าหรับเดือนท่ี 25-36)   
ปีท่ี 4  จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 69,930,000 บาท (ส าหรับเดือนท่ี 37-48 ในกรณีท่ีกองทนุรวมได้พิจารณา

ตอ่อายสุญัญาเชา่ เม่ือครบ 36 เดือนแรก)  
ทัง้นี ้การรับประกนัรายได้จาก บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั จะรับประกนัรายได้ในกรณีท่ีผู้ เช่าดงักล่าวคือ บริษัท 
ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากดั และบริษัท สีลมออลล์ จ ากดั หรือ บริษัทในเครือเท่านัน้ รายละเอียดเก่ียวกบัเง่ือนไขการ
รับประกนัและหลกัประกนัรายได้ซึง่ตกลงท่ีจะจดัให้มีการวางหลกัประกนัรายได้เป็นหนงัสือค า้ประกนัท่ีออกโดย
ธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย  

 

ชื่อและทีอ่ยู่ของบริษัทผูเ้ช่าทรัพย์สินของกองทนุรวม 

บริษัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากดั 
เลขท่ี 425 ซอยสิริจลุเสวก (สีลม 5) ถนนสีลม แขวงสีลม   
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 
บริษัท สีลมออลล์ จ ากดั 
เลขท่ี 425 ซอยสิริจลุเสวก (สีลม 5) ถนนสีลม แขวงสีลม  
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
   

ชื่อและทีอ่ยู่ของบริษัทผูรั้บประกนัรายไดใ้หแ้ก่กองทนุรวม 

บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั  
เลขท่ี 425/15 ซอยสิริจลุเสวก (สีลม 5) ถนนสีลม แขวงสีลม   
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 



  รายงานประจ าปี 2558 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าตรีนิตี ้ 

 

 

หน้า 14 

ภาพรวมอุตสาหกรรมของธุรกิจโรงแรม ปี 2558 

 

บริษัทจดัการได้มอบหมายให้บริษัท ดีทีแซท (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีปรึกษาด้านอสงัหาริมทรัพย์ 
ด าเนินการศกึษาด้านการตลาดอสงัหาริมทรัพย์ท่ีบริษัทจดัการกองทนุได้ลงทนุไว้ ซึง่ผลการศกึษาโดยสรุปมีดงันี  ้

 

สภาวะการตลาดของธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานคร   

 

ภาคโรงแรมของกรุงเทพมหานครแสดงให้เห็นวา่มีการเติบโตอย่างช้าๆ ซึ่งเป็นผลมาจากเสถียรภาพทาง
การเมืองภายในประเทศและการเพิ่มจ านวนของนกัท่องเท่ียวตา่งชาติ ซึ่งตวัเลขจ านวนนกัท่องเท่ียวตา่งชาติท่ี
มากเป็นปรากฏการณ์สงูถึง 29.88 ล้านในปี 2558 เพิ่มขึน้มากถึงร้อยละ 20.44 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า คาดว่า
จ านวนนกัท่องเท่ียวตา่งชาติจะเพิ่มจาก 32.54 ล้านคนเป็น 34.02 ล้านคนในปี 2559 หรือเพิ่มขึน้จากร้อยละ 
7.96 เป็นร้อยละ 13.04 เม่ือเทียบปีตอ่ปี อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวยงัคงเป็นกญุแจหลกัในการขบัเคล่ือนการ
เจริญเตบิโตของเศรษฐกิจประเทศไทย 

 

การเพิ่มจ านวนของโรงแรมใหม่ในกรุงเทพมหานครเร่ิมฟื้นตวัขึน้ในช่วงสองสามปีท่ีผ่านมา ตวัเลข
ห้องพกัจ านวน 1,606 ห้องจากโรงแรมเปิดใหม่อีก 9 แห่ง ในปี 2558 ท าให้จ านวนห้องพกัรวมในปัจจบุนัคือ 
75,112 ห้อง คาดการณ์กันว่าในระหว่างปี 2559 - 2560 จะมีการสร้างโรงแรมใหม่และห้องพกัจะมีเพิ่มขึน้อีก
จ านวน 5,669 ห้อง และยงัมีอีก 515 ห้องท่ียงัไม่มีก าหนดวนัเปิดบริการท่ีแน่นอน ทัง้หมดนีท้ าให้ตลาดห้องพกั
โรงแรมในกรุงเทพมหานครจะมีจ านวนรวมทัง้สิน้เป็น 81,296 ห้อง 

 

อัตราการเข้าพักเฉล่ียของโรงแรมทุกระดับในกรุงเทพมหานครเร่ิมขยับตวัเพิ่มขึน้ทีละนิดเน่ืองจาก
นกัท่องเท่ียวเร่ิมมัน่ใจ และเดินทางกลบัมาอนัเป็นผลจากเสถียรภาพของการเมืองในปี 2557 อตัราการเข้าพกั
เฉล่ียทัง้หมดในปี 2558 อยู่ท่ีร้อยละ 76.33 ซึ่งเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.83 จากปีก่อนหน้านี ้คาดว่า อตัราการพกัเฉล่ีย
ของโรงแรมทุกระดบัจะเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 80.26 ภายในสิน้ปี 2559 และคาดว่าจะเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 87.84 
ภายในสิน้ปี  2561 
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อตัราเฉล่ียราคาห้องพกัรายวนั (ADR) ของโรงแรมทกุระดบัของปี 2558 อยู่ท่ี 3,287 บาทซึ่งเป็นอตัรา
การเพิ่มสูงขึน้ร้อยละ 4.3 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า จากผลของการเพิ่มขึน้ของอตัราการเข้าพกั ท าให้รายได้ต่อ
ห้องพกั (RevPAR) ของทุกระดบัเพิ่มขึน้เป็น 2,509 ตอ่คืนหรือเป็นร้อยละ 17.9 เม่ือเทียบปีตอ่ปี เช่ือว่าอตัรา
เฉล่ียราคาห้องพกัรายวนั (ADR) ของโรงแรมทกุระดบัในกรุงเทพมหานครจะสงูเพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองไปในอีกสองสาม
ปีข้างหน้า ระดบัของอตัราเฉล่ียราคาห้องพกัจะเพิ่มสูงขึน้ถึง 3,334 บาทตอ่คืนในปี 2559 หรือคิดเป็นร้อยละ 
1.4 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า ประมาณการไว้ว่า อตัราเฉล่ียราคาห้องพกัรายวนัจะสงูขึน้ถึง 3,481 บาทตอ่คืนใน
ปี 2561  

 

การเติบโตของอตัราเฉล่ียการเข้าพกัท่ีคาดไว้จะเป็นตวัขบัเคล่ือนรายได้ตอ่ห้องพกั (RevPAR) ส าหรับ
หลายโรงแรมให้เพิ่มขึน้ คาดว่ารายได้ของราคาต่อห้องพักของโรงแรมทุกระดบัในกรุงเทพมหานคร ณ สิน้ปี 
2559 จะเพิ่มสงูขึน้เป็น 2,676 บาทตอ่คืน หรือสงูขึน้ถึงร้อยละ 6.66 เม่ือเทียบปีตอ่ปี และคาดว่าราคาจะขยบัสงู
ไปได้ถึง 3,481 บาทตอ่คืนเม่ือสิน้ปี 2561    

 

อตัราผลตอบแทนของโรงแรมระดบัหรูหราและระดบัชัน้หนึ่งในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 8-10 
ในปี 2558 จากร้อยละ 7-9 ในปี 2557 ในขณะท่ีโรงแรมระดบักลางและระดบัประหยดัเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 7-9 
จากเดมิร้อยละ 6-8  

 

กลา่วโดยทัว่ไป ตลาดของธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานครจะมีสภาวะท่ีดีในการเติบโตตอ่ไป ขึน้อยู่กบั
สภาพการพฒันาการเมืองในประเทศและตวัเลขจ านวนนกัท่องเท่ียวตา่งชาติท่ีคาดว่าจะเดินทางเข้ามาในระยะ
สัน้ 

 

สภาวะการตลาดของธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ในกรุงเทพมหานคร 

 

ส าหรับธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ในกรุงเทพมหานคร มีสญัญาณบง่ชี เ้ร่ิมฟืน้ตวัขึน้ในปี 2558 จ านวน
ห้องใหมข่องเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ในปี 2558 มีเพิ่มขึน้อีก 292 ห้อง จ านวนห้องของเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ณ สิน้ปี 
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2558 มีรวมทัง้สิน้ 16,095 ห้องซึ่งเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.80 เม่ือเทียบปีตอ่ปี ในปี 2561 จะมีห้องเพิ่มขึน้ในธุรกิจนีอี้ก 
832 ห้อง คาดวา่จ านวนห้องของธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์จะมีเพิ่มขึน้เป็น 16,927 ห้อง 

 

จากการท่ีนกัท่องเท่ียวตา่งชาติเร่ิมกลบัมามีความมัน่ใจท่ีจะมาเท่ียว บวกกับจ านวนพนกังานตา่งชาติ
ท่ีมาท างานในบริษัทต่าง ๆ และสภาวะของการเมืองท่ีลงตวัมากขึน้ ท าให้อตัราเฉล่ียการเข้าพกัของเซอร์วิสอ
พาร์ทเมนท์เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 82.8 ในปี 2558 ซึ่งเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 8.4 จากปีก่อนหน้า คาดการณ์ว่า อตัรา
เฉล่ียการเข้าพกัของเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์จะเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 84.9 ในสิน้ปี 2559 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.1 จากปี 
2558  ถึงปี 2561 ยงัคาดอีกว่าอตัราเฉล่ียการเข้าพกัของเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์จะเพิ่มขึน้ไปเป็นร้อยละ 88.6 อีก
ด้วย ประมาณการใช้พืน้ท่ีของธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์จะเพิ่มขึน้จาก 13,327 ตารางเมตรในปี 2558 เป็น 
15,005 ตารางเมตรในปี 2561  

 

ผลตอบแทนการเช่าพืน้ท่ีส าหรับเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ระดบั A ในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัคงท่ี
ในชว่งปี 2556-2558 คือดร้อยละ 6-8 ตอ่ปี ขณะท่ีของเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ระดบั B เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 6-7 ตอ่ปี
ในปี 2558 

 

ภาพรวมทัว่ไปของธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์คาดกันว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึน้เน่ืองจากอตัราการเข้าพกั
และอตัราเฉล่ียราคาห้องพกั การเชา่ห้องพกัในระยะยาวจะยงัคงท่ี จ านวนพนกังานตา่งชาติท่ีท างานในบริษัทจะ
เดินทางเข้ามาเพิ่มขึน้เล็กน้อย ในขณะท่ี การเช่าห้องพักในระยะสัน้จะได้ผลประกอบการดีขึน้จากจ านวน
นกัท่องเท่ียวตา่งชาติท่ีเพิ่มขึน้โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวจากประเทศจีน คาดว่าอตัราเฉล่ียราคาห้องพกัเซอร์วิสอ
พาร์ทเมนท์จะสูงขึน้เล็กน้อย ธุรกิจนีมี้การแข่งขนัสงูขึน้มากในกลุ่มโครงการท่ีมีอยู่แล้ว และจะยงัคงแข่งขนักัน
ตอ่เน่ืองไปเน่ืองจากมีโครงการใหมเ่กิดขึน้ในธุรกิจนีใ้นอีก 24 เดือนข้างหน้า 
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สภาวะการตลาดของธุรกิจพืน้ท่ีค้าปลีก 

 

ธุรกิจพืน้ท่ีค้าปลีกในประเทศไทยเผชิญกบัการท้าทายในช่วงระหว่างคร่ึงปีหลงัของ 2556 ถึง คร่ึงปีแรก
ของ 2558 เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจและก าลงัซือ้ท่ีอ่อนลง ธุรกิจพืน้ท่ีค้าปลีกโดยรวมเร่ิมฟืน้สภาพในช่วงไตร
มาสสุดท้ายของปี 2558 เน่ืองจากผู้ บริโภคเร่ิมกลับมาจับจ่ายใช้สอยมากขึน้ ท าให้ความต้องการพืน้ท่ีใน
ศนูย์การค้า (Shopping Malls) และพืน้ท่ีค้าขายแบบอ่ืนเร่ิมโตขึน้ ดชันีค้าปลีก (Retail Sale Index) ของไตร
มาส 4 ปี 2558 โตขึน้ร้อยละ 2.59 เม่ือเทียบกบัระยะเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

 

จ านวนพืน้ท่ีค้าปลีกรวม ในประเทศไทยในปี 2558 เพิ่มขึน้เป็น 5,979,620 ตารางเมตร ซึ่งเพิ่มสูงขึน้
ร้อยละ 11.21 เม่ือเทียบปีตอ่ปี เน่ืองจากมีพืน้ท่ีให้เช่าเพิ่มขึน้อีก 602,979 ตารางเมตรจากพืน้ท่ีค้าปลีก ใหม่อีก 
24 แห่งในปี 2558 หากมองภาพการขยายตวัของพืน้ท่ีค้าปลีก ในอีก 24 เดือนข้างหน้า พืน้ท่ีค้าปลีก ในเขต
กรุงเทพมหานครจะยังคงแออัดเน่ืองจากผู้ ประกอบการพัฒนาพืน้ท่ี ค้าปลีกรายใหม่ในพืน้ท่ีนีถู้กจ ากัดด้วย
จ านวนพืน้ท่ีค้าปลีกใหม่มีเพิ่มขึน้น้อยมากในแตล่ะปี พืน้ท่ีรวมส าหรับการค้าปลีก  อีกจ านวน 275,475 ตาราง
เมตรก าหนดวา่จะแล้วเสร็จในปี 2561  ในทางกลบักนัพืน้ท่ีในกลางเมืองและชานเมืองคาดว่าจะมีการเติบโตขึน้  
ภายในปี 2561 จะมีพืน้ท่ีค้าปลีกเพิ่มขึน้ประมาณ 983,921 ตารางเมตร และคาดว่าพืน้ท่ีค้าปลีกรวมทัง้หมด จะ
มีทัง้สิน้ถึง 7,239,016 ตารางเมตร 

 

อตัราการใช้พืน้ท่ีโดยรวมในปี 2558 เพิ่มสงูขึน้เป็นร้อยละ 93.6 หรือเพิ่มสงูขึน้ร้อยละ 0.23 จากปีก่อน
หน้า อตัราเฉล่ียการใช้พืน้ท่ีค้าปลีกในกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสงูขึน้ร้อยละ 93.92 ภายในสิน้ปี 2559 หรือคิด
เป็นร้อยละ 0.32 จากปี 2558 การคาดการณ์นีม้าจากความต้องการใช้พืน้ท่ีในเขตธุรกิจใจกลางเมืองและพืน้ท่ี
ในตวัเมือง ประมาณการไว้วา่ระดบัการใช้พืน้ท่ีจะเพิ่มสงูขึน้ถึงร้อยละ 94.47 ภายในสิน้ปี 2561 และการใช้พืน้ท่ี
ค้าปลีกรวมทัง้สิน้จะเพิ่มขึน้จาก 5,596,924 ตารางเมตรในปี 2558 เป็น 6,838,907 ตารางเมตร ภายในปี 2561 

 

อตัราเฉล่ียราคาพืน้ท่ีให้เช่าย่านใจกลางเมือง (downtown) โดยรวมในปี 2558 อยู่ท่ีเดือนละ 2,630 
บาทตอ่ตารางเมตรซึ่งเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 3.14 เม่ือเทียบปีตอ่ปี ขณะท่ีอตัราเฉล่ียราคาพืน้ท่ีให้เช่าย่านรอบนอก
เมือง (midtown) เพิ่มขึน้เป็นเดือนละ 1,590 บาทตอ่ตารางเมตรคิดเป็นร้อยละ 1.92 เม่ือเทียบปีตอ่ปี ส่วนอตัรา
เฉล่ียราคาพืน้ท่ีให้เชา่ยา่นชานเมือง (suburban) เพิ่มขึน้เป็นเดือนละ 1,260 บาทตอ่ตารางเมตรหรือเป็นร้อยละ 



  รายงานประจ าปี 2558 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าตรีนิตี ้ 

 

 

หน้า 18 

0.8 เม่ือเทียบปีตอ่ปี คาดว่าอตัราคา่เช่าพืน้ท่ีใจกลางธุรกิจในเมืองจะเพิ่มขึน้เป็นเดือนละ 2,646 บาทตอ่ตาราง
เมตรในปี 2559 หรือเป็นร้อยละ 0.61เม่ือเทียบปีต่อปี ส่วนอตัราค่าเช่าพืน้ท่ีในย่านชานเมืองคาดไว้ว่าจะเพิ่ม
เป็นเดือนละ 1,270 บาทต่อตารางเมตรในปี 2559 ซึ่งเป็นร้อยละ 0.77 เม่ือเทียบปีตอ่ปี คาดว่าการเช่าพืน้ท่ีใน
เมืองจะลดลงเน่ืองจากการแขง่ขนัอยา่งรุนแรงระหวา่งพืน้ท่ีเดมิท่ีมีอยูแ่ล้วกบัพืน้ท่ีห้างสรรพสินค้าใหม่ท่ีก าลงัจะ
เสร็จงานก่อสร้างในบริเวณดงักลา่ว และคาดวา่อตัราคา่เชา่พืน้ท่ีในเมืองจะลดลงไปอยู่ท่ีเดือนละ 1,582 บาทตอ่
ตารางเมตร หรือลดลงร้อยละ 0.52 เม่ือเทียบปีตอ่ปี 

 

อตัราผลตอบแทนจากอสงัหาริมทรัพย์พืน้ท่ีให้เช่าค้าปลีกในย่านธุรกิจใจกลางเมืองของปี 2558 ยงัคง
นิ่งอยูท่ี่ร้อยละ 8-10 ส าหรับอตัราผลตอบแทนของพืน้ท่ีในย่านกลางเมืองและชานเมืองยงัคงไม่เปล่ียนแปลงคือ
อยู่ท่ีร้อยละ 7-9  การพฒันาพืน้ท่ีค้าปลีก (Retail Development) ในกรุงเทพมหานครดเูหมือนจะมีอัตรา
ผลตอบแทนท่ีนา่สนใจ ธุรกิจการให้เช่าพืน้ท่ีค้าปลีก (Retail Sector) ในกรุงเทพมหานครคาดว่ายงัน่าท้าทายอยู่
อย่างมาก การแข่งขนัในกลุ่มนกัพฒันา (Developers) ก าลงัเติบโตขึน้พร้อมไปกบัโครงการพฒันาพืน้ท่ีค้าปลีก
ใหม่ๆ ท่ีก าลงัจะก่อสร้างเสร็จ  คาดว่าบรรดาศนูย์การค้าเล็ก และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ท่ีด าเนินการโดย
กลุม่ผู้พฒันาการลงทนุท่ีมีช่ือเสียงยงัคงมีผู้จบัจา่ยซือ้ของจ านวนมากไปเยือนอยูไ่มข่าดสาย 
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ปัจจัยความเส่ียง 

 
ความเสีย่งโดยตรงต่อกองทนุรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทนุ 

1. ความเสีย่งโดยทัว่ไป 

ความผนัผวนของเศรษฐกิจ การเมือง สงัคมและธุรกิจโดยทัว่ไปของประเทศไทยซึ่งรวมถึง อตัราเงินเฟ้อ อตัรา
ดอกเบีย้ อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ราคาเคร่ืองอุปโภคและบริโภค ราคาอสงัหาริมทรัพย์ และนโยบายต่าง ๆ 
ทางการเงินและการคลงัของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอ่ืน มีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงาน สถานะทางการเงินและการลงทนุของกองทนุรวม และภาวะตกต ่าทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไปตลอดจน
การลดลงของความต้องการของผู้บริโภคอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อผลการด าเนินงาน
และสถานะทางการเงินของกองทุนรวมหรือผู้ เช่าอาคารตรีทิพย์ 2และพืน้ท่ีมอลล์ 3 ซึ่งจะมีผลต่อรายได้ของ
กองทนุรวม 

2. ความเสีย่งจากภยัธรรมชาติ อบุติัภยัและการก่อวินาศภยั 

หากทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติม ประสบภัยธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว หรือน า้ท่วม เป็นต้น 
หรือการก่อวินาศภยัตา่ง ๆ ทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุเพิ่มเติมอาจเกิดความเสียหาย ซึ่งจ าเป็นจะต้อง
มีการซอ่มแซมเพ่ือแก้ไขความเสียหายของทรัพย์สิน โดยอาจมีคา่ใช้จา่ยสงูและต้องใช้เวลานาน รวมถึงอาจ
ท าให้กองทุนรวมสูญเสียรายได้ในจ านวนท่ีมีนยัส าคญัในช่วงระยะเวลาดงักล่าวซึ่งท าให้การด าเนินงาน
ของกองทุนรวมหยดุชะงกั ดงันัน้ เหตกุารณ์ร้ายแรง และ /หรือความเสียหายท่ีเกิดขึน้ตอ่ทรัพย์สินท่ีกองทุน
รวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการ
เงินของกองทนุรวม 

อยา่งไรก็ดี กองทนุรวมได้จดัให้มีการประกนัภยัในทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุเพิ่มเติมอาทิ การประกนั
วินาศภัย (ไม่รวมถึงการก่อการร้าย) การประกนัภัยธุรกิจหยุดชะงกั และการประกันภยัเพ่ือประโยชน์ของ
บคุคลภายนอกโดยมีความคุ้มครองและวงเงินประกนัท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานการประกนัภยัของอาคารท่ี
มีลักษณะและการใช้งานใกล้เคียงกันกับทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงได้จัดให้มี
มาตรการป้องกนัเหตกุารณ์ร้ายแรงบางประการท่ีอาจจะเกิดขึน้ อาทิ อคัคีภยั และได้จดัให้มีการซกัซ้อมการ
ด าเนินการตามมาตรการดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอ เชน่ การทดสอบสญัญาณเตือนภยั การซกัซ้อมการอพยพ
หนีภยั เป็นต้น 
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3. ความเสีย่งจากการเข้าลงทนุของกองทนุรวม 

ก่อนการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จดัการกองทนุได้ท าการศกึษาข้อมูลรายละเอียดของอสงัหาริมทรัพย์
นัน้ ๆ  โดยท าการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้
ประเมินราคา และรายงานทางวิศวกรรมของอสังหาริมทรัพย์นัน้ ๆ  อย่างละเอียด รวมถึงการแต่งตัง้ท่ี
ปรึกษากฎหมาย เพ่ือศกึษาตรวจสอบใบอนญุาต เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์  อย่างไรก็ตาม การ
กระท าดงักลา่วมิได้เป็นการประกนัวา่ อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวปราศจากความเสียหาย หรือความบกพร่อง
ท่ีอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม รายงานของผู้ ประเมินราคา และรายงานทาง
วิศวกรรมของอสังหาริมทรัพย์ชิน้นัน้ ๆ ท่ีผู้ จัดการกองทุนใช้เป็นพืน้ฐานในการประเมินและตรวจสอบ
อสงัหาริมทรัพย์อาจมีข้อบกพร่อง มีความไม่ถกูต้อง เน่ืองจากความบกพร่องบางอย่างของอสงัหาริมทรัพย์ 
อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ เน่ืองจากข้อจ ากดัในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคท่ี
ใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเป็นข้อจ ากดัในการตรวจสอบของทัง้ผู้ประเมินราคา และวิศวกร 

นอกจากนีแ้ล้ว ในการท า Due Diligence ตา่งๆ ได้มีการแต่งตัง้ท่ีปรึกษากฎหมายเพ่ือท าการตรวจสอบ
ใบอนุญาตก่อสร้าง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งการศกึษาข้อมูล
รายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (Due Diligence) นัน้ ผู้ จัดการกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์อาจไม่สามารถครอบคลุมได้ทัง้หมด ซึ่งอาจจะส่งผลให้กองทุนรวมเกิดค่าใช้จ่ายหรือข้อ
ผกูพนัท่ีเก่ียวกบัการ ด าเนินการแก้ไขให้ถกูต้องได้ 

4. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงในมาตรฐานบญัชีหรือกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง  

ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมอาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบงัคบัใช้ของมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม ่
หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีกองทุนรวมไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้ 
ส าหรับการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบ ข้อบงัคบั บทบญัญัติ แนวนโยบาย และ /หรือค าสัง่ 
ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบ
ธุรกิจของกองทนุรวม ภาระภาษีและคา่ธรรมเนียมส าหรับการซือ้หรือขายหรือโอนกรรมสิทธ์ิในสิทธิการเช่า
หรืออสงัหาริมทรัพย์ ถือเป็นเหตกุารณ์ท่ีไมอ่าจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกนั ดงันัน้ กองทนุรวมจึงไม่สามารถท่ี
จะประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม หรือความสามารถในการจ่ายเงินปันผล
ของกองทนุรวม 
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5. ความเสี่ยงเก่ียวกบัหน่วยลงทุน อาทิ (ก)ราคาซ้ือขายของหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลงั
การเสนอขาย (ข)การขาดสภาพคล่องในการซ้ือขายหน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ค) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอาจมีมูลค่าลดลงได้  หากราคาของหน่วยลงทุนที่
ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมมีราคาที่ต ่ากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมในช่วงเวลา
ก่อนทีจ่ะมีการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม 

ภายหลงัการจดทะเบียนหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ท่ี 1 ของกองทุนรวมในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจประสบกบัเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) ราคาซือ้ขายของหน่วยลงทุนอาจมีการลดลงภายหลงัการจดทะเบียนหน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และอาจไม่สอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม ซึ่งราคาซือ้
ขายของหนว่ยลงทนุนัน้ ขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั  อาทิ ผลการด าเนินงานของกองทนุรวม  ความผนัผวน
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และปริมาณการซือ้ขายของหน่วยลงทุน ผลกระทบจากปัจจยั
ภายนอกหลายประการซึง่เป็นปัจจยัท่ีกองทนุรวมไมส่ามารถควบคมุได้ อนัได้แก่ ความเคล่ือนไหวหรือ
ความเปล่ียนแปลงของตลาดหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศ อตัราดอกเบีย้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 
อตัราแลกเปล่ียนเงิน นโยบายหรือมาตรการทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมท่ีมีผลต่อการน าเข้าหรือส่งออก
เงินตราต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ ปัจจยัความเส่ียงในการ
ด าเนินงานและทางธุรกิจโดยทั่วไป ปัจจัยทางการเมือง ความผันผวนของตลาดเคร่ืองอุปโภคและ
บริโภค ระเบียบข้อบังคับ ภาษีอากร และนโยบายอ่ืนใดของรัฐบาลรวมถึง ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงจากปัจจัยมหภาคอ่ืนๆ เช่น การวางผังเมือง การได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต ิโรคระบาด ตลอดจนกรณีการเกิดความไมส่งบในประเทศ เป็นต้น 

ดงันัน้ ผู้ลงทนุอาจไมส่ามารถท่ีจะขายหนว่ยลงทนุได้ในราคาท่ีเสนอขายหน่วยลงทนุ หรือในราคาตาม
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิตอ่หน่วยของกองทนุรวมรวมถึงไม่มีหลกัประกนัได้ว่าความเปล่ียนแปลงของปัจจยั
ภายนอกดงักลา่วจะไมมี่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ราคาซือ้ขายของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

(ข) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอาจขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายในตลาดรองซึ่งขึน้อยู่กับความถ่ีและ
ปริมาณการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและความต้องการของผู้ ซือ้-ผู้ขาย 
(bid-offer) ซึ่งปริมาณความต้องการของผู้ ซือ้-ผู้ขาย (bid-offer) อาจเกิดขึน้ได้จากปัจจยัหลายประการ
ซึง่กองทนุรวมไมส่ามารถควบคมุได้ อาทิ ปริมาณความต้องการของตลาดขนาดของกองทนุรวม 
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 (ค) กองทุนรวมอาจด าเนินการให้มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งราคาเสนอขายของ
หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจต ่ากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในขณะนัน้ ซึ่ง
ส่งผลให้มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมมีมลูคา่ลดลง ภายหลงัการออกและเสนอ
ขายหนว่ยลงทนุเพิ่มเตมิดงักลา่ว 

6. ความเสี่ยงจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทนุรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงซ่ึงกองทุนรวมจะ
ไดร้ับหากมีการจ าหน่ายทรัพย์สินออกไปทัง้หมด หรือมีการเลิกกองทนุรวม 

มลูค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทนุรวมซึ่งได้กล่าวไว้ ณ ท่ีนี ้ได้ค านวณโดยใช้ข้อมูลจากรายงานการ
ประเมินคา่ทรัพย์สินท่ีลงทนุเป็นข้อมลูพืน้ฐาน และมลูคา่ดงักลา่วอาจมิได้เป็นมลูคา่ท่ีแท้จริงซึ่งกองทนุรวม
จะได้รับหากมีการจ าหนา่ยทรัพย์สินออกไปทัง้หมด หรือมีการเลิกกองทนุรวม 

7. ความเสีย่งของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกบักองทนุรวมประเภทอืน่ 

การท่ีกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์จะต้องลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 75   ของมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม ท าให้การลงทนุกระจกุตวัอยู่ในอสงัหาริมทรัพย์ ในขณะท่ีกองทนุรวมประเภทอ่ืนจะมี
นโยบายการกระจายการลงทนุในตราสารทางการเงินประเภทตา่ง ๆ 

8. กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับพื้นที่ มอลล์ 3 ซ่ึงมูลค่าของสิทธิการเช่าอาจ
ลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ และจะมีผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมลดลงตามส่วนไป
ดว้ย 

กองทนุรวมจะลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ส าหรับพืน้ท่ีมอลล์ 3 ซึง่มลูคา่ของสิทธิการเช่าอาจลดลง
ตามระยะเวลาการเชา่ท่ีเหลืออยู ่ อนัเน่ืองมาจากการประเมินคา่ของสิทธิการเช่า การเปล่ียนแปลงในอตัรา
การเชา่พืน้ท่ี และ/หรืออตัราคา่เช่า และ/หรือคา่บริการสาธารณูปโภคในพืน้ท่ีมอลล์ 3 หรือเน่ืองจากสาเหตุ
อ่ืนใดท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของกองทุนรวม ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงในมูลคา่สิทธิการเช่าดงักล่าวอาจ
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม มูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือการ
จา่ยเงินปันผลของกองทนุรวมในท้ายท่ีสดุ 
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ความเสีย่งทีส่่งผลกระทบต่อการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุรวมในการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่
เช่า   

1. ความเสี่ยงด้านรายได้ของกองทนุรวมอนัเกิดจากปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระค่าเช่า
ของผูเ้ช่า 

รายได้ของกองทนุรวมซึง่ได้จากการน าทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุเพิ่มเติมออกหาประโยชน์โดยการน า
ทรัพย์สินดงักลา่วออกให้เชา่เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุเพิ่มเติม กองทนุรวมจะเข้า
ท าสญัญาเชา่ท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกบัคา่เชา่ท่ีกองทนุรวมจะได้รับเป็นคา่ตอบแทนในรูปแบบของคา่เช่าคงท่ี
มีรายละเอียดดงันี ้

พืน้ท่ีมอลล์ 3 และพืน้ท่ีพาณิชยกรรมท่ีตัง้อยู่ท่ีชัน้หนึ่งบางส่วนและชัน้ใต้ดินของอาคารตรีทิพย์ 2  รวมถึง
เฟอร์นิเจอร์ วสัดแุละอปุกรณ์ของพืน้ท่ีดงักลา่ว 

ปีท่ี 1   จ านวน 40,200,000 บาทตอ่ปี (ส าหรับเดือนท่ี 1-12) 
ปีท่ี 2   จ านวน 40,200,000 บาทตอ่ปี (ส าหรับเดือนท่ี 13-24) 
ปีท่ี 3   จ านวน 40,600,000 บาทตอ่ปี (ส าหรับเดือนท่ี 25-36) 
ปีท่ี 4   จ านวน 42,630,000 บาทตอ่ปี (ส าหรับเดือนท่ี 37-48 เฉพาะในกรณีท่ีมีการตอ่อายสุญัญาเช่า

เม่ือครบ 36 เดือนแรก) 

อาคารตรีทิพย์ 2 (ไม่รวมพืน้ท่ีพาณิชยกรรมท่ีตัง้อยู่ท่ีชัน้หนึ่งบางส่วนและชัน้ใต้ดินของอาคารตรีทิพย์ 2) 
รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ วสัด ุและอปุกรณ์ของอาคารตรีทิพย์ 2  

ปีท่ี 1     23,000,000 บาทตอ่ปี (ส าหรับเดือนท่ี 1-12) 
ปีท่ี 2     25,000,000 บาทตอ่ปี (ส าหรับเดือนท่ี 13-24) 
ปีท่ี 3     26,000,000 บาทตอ่ปี (ส าหรับเดือนท่ี 25-36) 

ปีท่ี 4     27,300,000 บาทตอ่ปี (ส าหรับเดือนท่ี 37-48 เฉพาะในกรณีท่ีมีการตอ่อายสุญัญาเช่าเม่ือครบ 
36 เดือนแรก) 

อย่างไรก็ดี ผลการด าเนินงานของอาคารตรีทิพย์ 2 (ไม่รวมพืน้ท่ีพาณิชยกรรมท่ีตัง้อยู่ท่ีชัน้หนึ่งบางส่วนและ
ชัน้ใต้ดินของอาคารตรีทิพย์ 2) ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท อินวิชัน่ ฮอสพิทาลิตี ้จ ากดัหรือผู้บริหาร
รายอ่ืนท่ีมีคณุสมบตัิอยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับบริษัท อินวิชัน่ ฮอสพิทาลิตี ้จ ากัด ในฐานะผู้บริหาร และ
ผลการด าเนินงานของพืน้ท่ีมอลล์ 3 และพืน้ท่ีพาณิชยกรรมท่ีตัง้อยู่ท่ีชัน้หนึ่งบางส่วนและชัน้ใต้ดินของอาคารตรี
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ทิพย์ 2  ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท สีลมออลล์ จ ากดั ในฐานะผู้ เช่าพืน้ท่ีมอลล์ 3 และพืน้ท่ีพาณิชยก
รรมท่ีตัง้อยูท่ี่ชัน้หนึง่บางส่วนและชัน้ใต้ดินของอาคารตรีทิพย์ 2  อาจลดลงได้ อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่ง ๆ อาทิ 
การปรับปรุงภาพลกัษณ์ของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมให้เป็นท่ีพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ การ
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ และการบ ารุงรักษาทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมให้อยู่ในสภาพท่ีดี 
หรือกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ใด ๆ ท่ีส่งผลกระทบตอ่ภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศอย่าง
มีนัยส าคญัจึงส่งผลในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อผลประกอบการและฐานะทางการเงินของผู้ เช่าซึ่งอาจ
สง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการช าระคา่เช่าให้แก่กองทนุรวมในท้ายท่ีสดุ 

2. ความเสี่ยงจากจ านวนผู้ใช้บริการทรัพย์สินที่กองทนุรวมเข้าลงทนุเพ่ิมเติมลดลงอย่างมีนยัส าคญัเนื่องจาก
การแข่งขนัทีสู่งข้ึน 

ในอนาคตอาจมีการก่อสร้างเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โรงแรมและ/หรือศนูย์การค้าขึน้ใหม่หรือปรับปรุงเซอร์วิสอ
พาร์ทเมนท์ โรงแรมและ/หรือศนูย์การค้าท่ีมีอยู่เดิมให้ดีขึน้โดยผู้ประกอบการรายอ่ืนในบริเวณใกล้เคียงกนั
กบัท่ีตัง้ของทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมซึ่งส่งผลให้การให้บริการห้องพกัและ/หรือศนูย์การค้า
ในบริเวณท่ีใกล้เคียงกับท่ีตัง้ของโครงการตรีนิตีมี้การแข่งขันท่ีสูงขึน้ และอาจส่งผลให้ผู้ ใช้บริการของ
ทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นีมี้จ านวนเปล่ียนแปลงลดลง หากเกิดกรณีดงักล่าวอาจท า
ให้ผู้ เชา่อาคารตรีทิพย์ 2 (ไม่รวมพืน้ท่ีพาณิชยกรรมท่ีตัง้อยู่ท่ีชัน้หนึ่งบางส่วนและชัน้ใต้ดินของอาคารตรีทิพย์ 
2)ซึ่งมีรายได้หลกัจากการให้บริการห้องพัก และผู้ เช่าพืน้ท่ีมอลล์ 3 และพืน้ท่ีพาณิชยกรรมท่ีตัง้อยู่ท่ีชัน้หนึ่ง
บางส่วนและชัน้ใต้ดินของอาคารตรีทิพย์ 2 ซึ่งมีรายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีพาณิชยกรรมได้รับผลกระทบซึ่ง
ส่งผลตอ่ความสามารถในการช าระค่าเช่าของผู้ เช่าท่ีอาจลดลง และอาจส่งผลกระทบตอ่ความสามารถใน
การช าระคา่เชา่ให้แก่กองทนุรวมในท้ายท่ีสดุ 

3. ความเสีย่งเก่ียวกบัการหาคู่สญัญาเช่ารายใหม่ 

ในกรณีท่ีมีการยกเลิกสญัญาเชา่ทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุเพิ่มเตมิ ไมว่า่กรณีใด และ กองทนุรวม ไม่
สามารถด าเนินการให้มีการเช่าทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติม ได้ตลอดระยะเวลา 3 ปีนบัจาก
วนัท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมหรือตลอดระยะเวลาการเช่า ในกรณีท่ีมีการต่ออายุสัญญาเช่า โดยมี
เง่ือนไขการเช่าเช่นเดียวกนักับเง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญาเช่าระหว่างกองทุนรวมกับผู้ เช่าทัง้สองราย หรือ 
กรณีท่ีครบก าหนดอายุตามสัญญาเช่าแล้ว  กองทุนรวมอาจต้องเข้าท าสัญญาเช่าฉบับใหม่กับ
บคุคลภายนอกแทนผู้ เชา่เดมิทัง้สองราย ในกรณีดงักลา่ว สญัญาเชา่ใหมอ่าจมีเง่ือนไขท่ีด้อยไปกว่าสญัญา
เชา่เดมิ อาทิ เง่ือนไขท่ีก าหนดให้กองทนุรวมได้รับคา่เชา่ในจ านวนท่ีน้อยกว่าได้  
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4. ความเสีย่งทีเ่กิดข้ึนจากความสามารถในการช าระค่าเช่าของผู้เช่าในระยะเวลาที่มีการรับประกนัรายได้ของ
ผูเ้ช่าทรัพย์สิน 

ค่าเช่าท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากผู้ เช่าตามสัญญาเช่า จะเป็นท่ีมาของรายได้หลักของกองทุนรวม และ
เน่ืองจากผู้ เชา่ตามสญัญาเชา่เป็นนิตบิคุคลท่ีมีทนุจดทะเบียนจ านวน 1 ล้านบาท  เม่ือเทียบกบัภาระคา่เช่า
ท่ีผู้ เช่าจะต้องช าระให้แก่กองทนุรวม (บริษัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากดั จะต้องช าระคา่เช่าคงท่ีปีท่ี 1 จ านวน 
23.00 ล้านบาท ปีท่ี 2 จ านวน 25.00 ล้านบาท ปีท่ี 3 จ านวน 26.00 ล้านบาท และในปีท่ี 4 จ านวน 27.30 
ล้านบาท(ในกรณีท่ีต่ออายสุญัญาเช่า) และ บริษัท สีลมออลล์ จ ากดั จะต้องช าระคา่เช่าคงท่ีปีท่ี 1จ านวน 
40.20 ล้านบาท ปีท่ี 2 จ านวน 40.20 ล้านบาท ปีท่ี 3 จ านวน 40.60 ล้านบาท และในปีท่ี 4 จ านวน 42.63 
ล้านบาท(ในกรณีท่ีตอ่อายสุญัญาเชา่)) กองทนุรวมอาจมีความเส่ียงจากฐานะการเงินและความสามารถใน
การช าระคา่เชา่ของผู้ เช่า ไม่ช าระคา่เช่าหรือยอมเลิกสญัญาเช่าก่อนก าหนด และกองทนุรวมไม่สามารถหา
ผู้ เชา่รายใหมม่าทดแทนได้ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อรายได้ของกองทนุรวมได้ 

อยา่งไรก็ดี ในชว่งระยะเวลา 3 ปี หรือ 4 ปีหากมีการตอ่อายสุญัญาเชา่ บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั ซึ่งเป็น
ผู้ ท่ีรับประกนัการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ เช่าและเป็นผู้ รับประกนัรายได้และได้วางหลกัประกนัเพิ่มเติมโดยการ
น าหนังสือค า้ประกันจากธนาคารมาวางไว้กับกองทุนรวมเพ่ือป้องกันผลกระทบดงักล่าว  ซึ่งในปีท่ี 1 มี
วงเงินค า้ประกนัรายได้เป็นจ านวน 63,200,000 บาท ในปีท่ี 2 จ านวน 65,200,000 บาท  ในปีท่ี 3 จ านวน 
66,600,000 บาท และในปีท่ี 4 จ านวน 69,930,000 บาท (ในกรณีท่ีมีการต่ออายสุญัญาเช่า) อย่างไรก็ดี 
ยงัมีความเส่ียงกรณีท่ีหนงัสือค า้ประกนัดงักลา่วมีอนัสิน้สดุลงก่อนครบก าหนดอายไุม่ว่าด้วยเหตใุดๆก็ตาม 
บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั ไมส่ามารถจดัหาหนงัสือค า้ประกนัฉบบัใหม่มาทดแทนหนงัสือค า้ประกนัฉบบั
เดิมได้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการได้วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและความสามารถในการปฏิบตัิตามหน้าท่ีตาม
ข้อตกลงการรับประกนัการปฏิบตัหิน้าท่ีของผู้ เช่า และการรับประกนัรายได้ของผู้ เช่า โดยบริษัท ตรีนิตี ้แอส
เซท จ ากดั ไว้แล้วตามรายละเอียดท่ีปรากฏในภาคผนวก1 

5. ความเสีย่งจากรายไดข้องกองทนุรวมเมื่อพน้ระยะเวลาการรับประกนัรายได้ 

เม่ือสิน้สดุระยะเวลาการรับประกนัรายได้ท่ีบริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด ให้ไว้แก่กองทุนรวมแล้ว กองทุน
รวมอาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากความสามารถในการช าระคา่เชา่ของผู้ เช่าและอาจส่งผลกระทบตอ่การ
จา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ 

อย่างไรก็ดี  เน่ืองจากรายได้คา่เช่าหลกัของกองทุนรวมซึ่งมาจากการให้เช่าอาคารตรีทิพย์ 2 (ชัน้ 2-7 ไม่
รวมพืน้ท่ีพาณิชยกรรมท่ีตัง้อยู่ท่ีชัน้หนึ่งบางส่วนและชัน้ใต้ดินของอาคารตรีทิพย์ 2) โดยบริษัท  ตรีนิตี ้แอท สี
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ลม จ ากดั เป็นผู้ เช่าและจากการให้เช่าพืน้ท่ีมอลล์ 3 และพืน้ท่ีพาณิชยกรรมท่ีตัง้อยู่ท่ีชัน้หนึ่งบางส่วนและ
ชัน้ใต้ดินของอาคารตรีทิพย์ 2 ซึ่งมีบริษัท สีลมออลล์ จ ากดั เป็นผู้ เช่าซึ่ง บริษัท  ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากดั ใน
ฐานะผู้ เช่าอาคารตรีทิพย์ 2 (ชัน้ 2-7 ไม่รวมพืน้ท่ีพาณิชยกรรมท่ีตัง้อยู่ท่ีชัน้หนึ่งบางส่วนและชัน้ใต้ดินของ
อาคารตรีทิพย์ 2) จะด าเนินการจดัหาผู้บริหารเพ่ือบริหารอาคารตรีทิพย์ 2 โดยจะว่าจ้างบริษัท อินวิชัน่ ฮอสพิ
ทาลิตี ้จ ากัด หรือผู้บริหารรายอ่ืนท่ีมีคณุสมบตัิอยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับ บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี ้
จ ากัด เป็นผู้ บริหารจัดการอาคารตรีทิพย์ 2 ท าให้เช่ือได้ว่าจากความสามารถและประสบการณ์ในการ
บริหารธุรกิจของผู้บริหารคาดว่าจะสามารถช่วยสร้างรายได้ให้แก่อาคารตรีทิพย์ 2 ได้เป็นอย่างดี อีกทัง้
อาคารตรีทิพย์ 2 และพืน้ท่ีมอลล์ 3 ตัง้อยู่ในบริเวณศนูย์กลางทางการค้า ธุรกิจ และการเงินท่ีส าคญัแห่งหนึ่ง
ของกรุงเทพมหานคร และเพียบพร้อมไปด้วยการคมนาคมท่ีสะดวกและสาธารณูปโภคท่ีเป็นระบบ ท าให้เช่ือได้
ว่าแม้สิน้สุดระยะเวลาของการรับประกันดงักล่าวแล้ว บริษัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากัด และ บริษัท สีลม
ออลล์ จ ากดัในฐานะผู้ เช่าของกองทนุรวมยงัคงสามารถจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเช่าและสร้างผล
การด าเนินงานได้ดีซึง่สง่ผลให้ผู้ เชา่มีความสามารถในการช าระคา่เช่าให้กบักองทนุรวมได้ตามสญัญาเชา่ 

6. ความเสีย่งทีเ่กิดข้ึนเมื่อต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินที่กองทนุรวมเข้าลงทนุเพ่ิมเติม 

ส าหรับธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โรงแรม พืน้ท่ีพาณิชยกรรม และศนูย์การค้า มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการ
ซ่อมแซม และ/หรือปรับปรุงทรัพย์สินให้ดใูหม่ ทนัสมยัและสอดคล้องกับความพอใจของลกูค้าอยู่เสมอ ซึ่ง
ส่งผลให้ผู้ ใช้บริการและลูกค้าสนใจเข้ามาใช้บริการในทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมอย่าง
ตอ่เน่ือง  

ในกรณีปกติ การปรับปรุงหรือการบ ารุงรักษาประจ าปีหรือการตรวจสอบและการซ่อมบ ารุงย่อยจะไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติม แต่หากมีการ
ตรวจสอบหรือซ่อมบ ารุงใหญ่ซึ่งเป็นการซ่อมแซมในกรณีท่ีอาคารตรีทิพย์ 2 และพืน้ท่ีมอลล์ 3 มีความ
เสียหายเกิดขึน้ หรือการปรับปรุงโครงสร้างหรือการเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ของอาคารตรีทิพย์ 2 และพืน้ท่ี 
มอลล์ 3  รวมถึงการเปล่ียนระบบสาธารณูปโภคท่ีส าคญัของอาคารตรีทิพย์ 2 และพืน้ท่ีมอลล์ 3 อาจส่งผล
กระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ธุรกิจ ผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทนุรวม 

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่หรือการปรับปรุงโครงสร้างหรือการเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ของ
ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมท่ีอาจจะเกิดขึน้นัน้จะส่งผลท่ีดีในการประกอบการของทรัพย์สินท่ี
กองทนุรวมเข้าลงทนุเพิ่มเตมิในระยะยาว ทัง้นี ้กองทนุรวมจะด าเนินการให้มีการก าหนดงบประมาณส าหรับ
คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง การวางแผนงาน ก าหนดระยะเวลาล่วงหน้า ศึกษาผลกระทบต่อรายได้และประมาณ
การผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับจากการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ หรือการปรับปรุงโครงสร้างหรือการ
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เปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ รวมถึงการปรับปรุงหรือเปล่ียนระบบสาธารณูปโภคท่ีส าคญัของอาคารตรีทิพย์ 2 
และพืน้ท่ีมอลล์ 3  ทัง้นี ้เพ่ือลดระยะเวลาในการด าเนินการและลดผลกระทบท่ีอาจมีขึน้ตอ่การด าเนินธุรกิจ
ของทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุเพิ่มเติมและลกูค้า รวมถึงในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตรีทิพย์ 2 และ
พืน้ท่ีมอลล์ 3 จะด าเนินการเฉพาะพืน้ท่ีท่ีมีการปรับปรุงซ่อมแซมเท่านัน้ ซึ่งกองทุนรวมจะได้รับผลกระทบ
ดงักลา่วเฉพาะพืน้ท่ีท่ีมีการปรับปรุงซอ่มแซมเทา่นัน้ 

แตเ่น่ืองจากอาคารตรีทิพย์ 2 เพิ่งได้ท าการปรับปรุงและซ่อมแซมใหญ่ในระหว่างปี 2554 และ 2555 ดงันัน้ 
ผลกระทบจากการซอ่มแซมใหญ่ของอาคารตรีทิพย์ 2 อาจยงัไมส่ง่ผลในระยะอนัใกล้นี ้

7. ความเสี่ยงเร่ืองการเวนคืนทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทนุทัง้หมดหรือในส่วนที่เป็นสาระส าคญัภายใต้กฎหมาย
ว่าด้วยการเวนคืนที่ดิน และกองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดอาจส่งผล
กระทบต่อผลประกอบการของกองทนุรวม 

หากมีการเวนคืนทรัพย์ท่ีกองทุนรวมเข้าลงทนุเพิ่มเติมทัง้หมดหรือในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั กองทุนรวมมี
สิทธิด าเนินการต่าง ๆ เ พ่ือให้ไ ด้ รับค่าทดแทนตามจ านวน หลักเกณฑ์และวิ ธีการท่ีก าหนดใน
พระราชบญัญตัวิา่ด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม)รวมถึงกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง) (“กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน”) 

ในกรณีดงักลา่วข้างต้น กองทนุรวมอาจได้รับเงินคา่ทดแทนในจ านวนท่ีน้อยกว่าคา่ขาดประโยชน์ท่ีกองทนุ
รวมคาดวา่จะได้รับจากการเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุเพิ่มเติมซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัตอ่ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวม อาทิ อาจส่งผลให้กองทนุรวม
ไมส่ามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์ท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุเพิ่มเตมิได้ตามวตัถปุระสงค์ในการลงทนุ และรายได้
ท่ีกองทนุรวมคาดวา่จะได้รับเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั  

8. ความเสีย่งเกี่ยวกบัการประกนัภยั 

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้กับทรัพย์สินหรือการประกอบธุรกิจในทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมบาง
ประเภท กองทนุรวมไม่อาจจดัท าประกนัภยัเพ่ือคุ้มครองความเส่ียงดงักล่าวได้ หรือแม้ว่ากองทนุรวมสามารถ
จดัหาประกันภัยได้ แตอ่ตัราเบีย้ประกันอาจไม่คุ้มกบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีกองทุนรวมอาจได้รับ หรือ
อาจเกิดเหตกุารณ์ท่ีมิได้อยูภ่ายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัภยั เช่น การก่อการร้ายหรือการเวนคืน 
เป็นต้น ความเสียหายนัน้เกินกว่าวงเงินท่ีครอบคลุมตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือกองทุนรวมไม่สามารถ
เรียกเงินประกนัได้ครบถ้วนตามกรมธรรม์ ซึง่อาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน ผลการด าเนินงานและสถานะของกองทนุรวม 
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อยา่งไรก็ดี ภายใต้ข้อก าหนดของสญัญาเชา่ กองทนุรวมตกลงท่ีจะจดัให้มีการประกนัอคัคีภยัและวินาศภยั
ตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นและสมควรตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานท่ีก าหนด เพ่ือคุ้มครองความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้
แก่ทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทนุ ได้แก่ การประกนัวินาศภัย (ไม่รวมถึงกรณีความเส่ียงภัยใด ๆ อนัเกิดจากน า้
ทว่ม หรือความเสียหายอนัเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมมาจากหรือสืบเน่ืองจากการจลาจล การก่อความไม่
สงบของประชาชน การก่อการร้าย การปฏิวตัิเป็นต้น) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และการประกันภัย
เพ่ือประโยชน์ของบคุคลภายนอกโดยมีรายละเอียดตา่ง ๆ ตามท่ีก าหนดในข้อ 7 

9. ความเสีย่งเกี่ยวกบัความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

การด าเนินการของกองทุนรวมจะส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม ซึ่งการ
ด าเนินงานดงักล่าวขึน้อยู่กับปัจจยัหลายประการ อาทิ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ 
ความสามารถของผู้บริหารในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ต้นทนุในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ คา่ใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานอ่ืน ๆ การแข่งขนั การเปล่ียนแปลงกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สิน ภัยธรรมชาต ิ
สภาวะทางการเมือง เป็นต้น ดงันัน้ จึงมีความเส่ียงท่ีนักลงทุนจะไม่ได้รับเงินปันผลตามท่ีนักลงทุนได้
ประมาณการเอาไว้ในปีท่ีเกิดเหตกุารณ์หรือกองทุนรวมจะไม่สามารถท่ีจะรักษาระดบัการจ่ายเงินปันผล
หรือเพิ่มการจ่ายเงินปันผลได้ในปีต่อ ๆ ไป รวมทัง้ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมยัง
ขึน้อยู่กับความสามารถของผู้ เช่าอาคารตรีทิพย์ 2 และพืน้ท่ีมอลล์ 3 ในการช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่าท่ี
เก่ียวข้อง และความสามารถของบริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั ในการช าระเงินคา่เช่าแทนผู้ เช่าตามท่ีได้เข้า
ค า้ประกันความสามารถในการช าระค่าเช่าของผู้ เช่าดงักล่าว นอกจากนี ้ความสามารถของกองทุนรวมใน
การบงัคบัหลกัประกนัหรือบงัคบัให้ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการ และ/หรือสญัญา
เชา่ (ตามแตก่รณี) ตามขัน้ตอนและในเวลาอนัควรเม่ือเกิดเหตเุลิกสญัญา  ยงัเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีอาจส่งผล
ตอ่ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวมด้วย ดงันัน้ ความเส่ียงเก่ียวกบัความสามารถในการ
จ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมส่งผลให้ผู้ลงทุนมีความเส่ียงท่ีจะไม่ได้รับเงินปันผลตามท่ีได้ประมาณการ
เอาไว้ ณ ท่ีนี ้หรือกองทนุรวมจะไมส่ามารถท่ีจะรักษาระดบัการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ่มการจ่ายเงินปันผลได้
ในปีตอ่ ๆ ไป  

นอกจากนี ้ในรอบปีบญัชีท่ีกองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภาพลกัษณ์  (Renovation) และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายในการจดัซือ้จดัหาเฟอร์นิเจอร์ วสัดแุละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง (FF&E) ส าหรับทรัพย์สินท่ีกองทุน
รวมเข้าลงทนุเพิ่มเตมิเกิดขึน้จริงเงินปันผลของกองทนุรวมในปีบญัชีดงักล่าวจะลดลงอย่างมีนยัส าคญัเม่ือ
เปรียบเทียบกบัจ านวนเงินปันผลของกองทนุรวมในรอบปีบญัชีท่ีกองทนุรวมไมต้่องช าระคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 
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10.  ความเสีย่งจากการผิดสญัญาเช่าหลกั 

เน่ืองจากการลงทุนในพืน้ท่ีมอลล์ 3 ของกองทุนรวม เป็นการลงทุนโดยการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และน า
อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวออกให้เช่าช่วงแก่ บริษัทสีลมออลล์ จ ากดั เพ่ือการจดัหาผลประโยชน์ แม้ว่าการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมดังกล่าวจะมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี ต่อ
ส านักงานท่ีดินท่ีเก่ียวข้องแล้วก็ตาม แต่กองทุนรวมยังมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการผิดสัญญาเช่า 
เน่ืองจากหาก บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด และ บริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ จ ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของพืน้ท่ี
มอลล์ 3 ปฏิบตัิผิดข้อก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาเช่าท่ีได้มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าดงักล่าวแล้ ว 
และไม่ด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ (อาทิ ในกรณีท่ี
เจ้าของพืน้ท่ีมอลล์ 3 ก่อสร้างหรือต่อเติมส่วนหนึ่งส่วนใดของพืน้ท่ีมอลล์ 3 อันเป็นการขัดขวางการใช้
ประโยชน์หรือขดัขวางการน าพืน้ท่ีออกให้เช่าช่วงของกองทุนรวม หรือกรณีท่ี เจ้าของพืน้ท่ีมอลล์ 3 ท าการ
ดดัแปลงหรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใด ๆ เก่ียวกับทรัพย์สินท่ีเช่าโดยไม่ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและตอ่มาภายหลงัปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีค าสัง่จากหน่วยงานราชการให้ด าเนินการ
รือ้ถอนสิ่งปลกูสร้างดงักล่าวเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นต้น) กรณีดงักล่าวย่อมจะส่งผลให้สญัญาเช่า
ของพืน้ท่ีมอลล์ 3 ระหว่างกองทุนรวมและบริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด และ บริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ 
จ ากัด ระงับสิน้ลง ซึ่งการสิน้สุดลงของสญัญาเช่าดงักล่าวจะส่งผลให้กองทนุรวมไม่มีสิทธิในการน าพืน้ท่ี
มอลล์ 3 ออกให้เช่าช่วง ซึ่งท าให้กองทนุรวมสญูเสียรายได้คา่เช่าช่วงจากการน าพืน้ท่ีมอลล์ 3 ออกให้เช่า
ชว่งแก่ผู้ เช่าช่วง และจะส่งผลกระทบตอ่รายได้ของกองทนุรวม รวมถึงจะกระทบตอ่การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้
ถือหนว่ยลงทนุในท้ายท่ีสดุ 

อย่างไรก็ดี เพ่ือเป็นการป้องกันความเส่ียงดังกล่าวท่ีอาจเกิดขึน้ กองทุนรวมจึงก าหนดเง่ือนไขในการเช่า
พืน้ท่ีมอลล์ 3 กบั บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั และ บริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ จ ากดั ซึ่งเป็นเจ้าของพืน้ท่ี
มอลล์ 3 วา่ ในกรณีท่ีผู้ให้เชา่ปฏิบตัผิิดสญัญาเช่าพืน้ท่ีมอลล์ 3 ในสาระส าคญัและไม่ด าเนินการแก้ไขและ
ปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ ส่งผลให้กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ใน
พืน้ท่ีมอลล์ 3 ได้ จนเป็นเหตุให้กองทุนรวมใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าพืน้ท่ีมอลล์ 3กองทุนรวมมีสิทธิ
เรียกร้องคา่เสียหายตา่งๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดจากผู้ ให้เช่าได้ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการท่ีกองทนุ
รวมไมส่ามารถใช้ประโยชน์ซึง่ทรัพย์สินท่ีเชา่ได้ตามระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ ตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญา
เชา่พืน้ท่ีมอลล์ 3  โดยรายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญาเชา่พืน้ท่ีมอลล์ 3 
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ความเสี่ยงเพ่ิมเติมที่ส่งผลกระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม ในการจัดหาผลประโยชน์ใน
ทรัพย์สินทีเ่ช่า 

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนความนิยมในการท่องเที่ยวและการใช้บริการส าหรับอาคารตรีทิพย์ 2 และพืน้ที่
มอลล์ 3 

เน่ืองจากกองทนุรวมลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการท่องเท่ียวและการบริการ ดงันัน้ หากความนิยมของ
นกัท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวและใช้บริการเปล่ียนแปลงอาจมีผลกระทบต่อจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีมาใช้
บริการในโครงการ และหากโครงการไมส่ามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบ หรือภาพลกัษณ์ของโครงการ
ได้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงความนิยมดงักล่าวอาจส่งผลกระทบตอ่รายได้และผลประกอบการของผู้ เช่าและ
ตอ่ผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทนุรวมในท้ายท่ีสดุ 

2. ความเสี่ยงจากการที่กองทนุรวมไม่สามารถใช้ทางเข้าออกทางด้านถนนส่วนบคุคลของโครงการห้องชุดตรี
นิตี้คอมเพล็กซ์ตามสญัญาอนุญาตให้ใช้ถนนและทางเดินกับนิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี้คอมเพล็กซ์และ
ความเสีย่งในเร่ืองความสามารถในการปฏิบติัหนา้ที่ตามค ารับรองการซ้ือทรัพย์สินคืน 

ปัจจบุนัอาคารตรีทิพย์ 2 และพืน้ท่ีมอลล์ 3 มีทางเข้าออกจากตวัอาคารตรีทิพย์ 2 และพืน้ท่ีมอลล์ 3 ได้แก่
ทางสาธารณะประโยชน์ซึ่งอยู่ด้านข้างของอาคารตรีทิพย์ 2 และถนนส่วนบุคคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการห้องชดุตรีนิตีค้อมเพล็กซ์ 

ในสภาพปัจจุบนัผู้ ใช้บริการ ผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคารตรีทิพย์ 2 หรือลูกค้าร้านค้าปลีกส่วนใหญ่จะใช้
ทางเข้าออกทางด้านถนนส่วนบุคคลของโครงการห้องชุดตรีนิตีค้อมเพล็กซ์เป็นทางเข้าออกหลักสู่ซอย
นราธิวาสราชนครินทร์ 3 ซึ่งการใช้ถนนหรือทางเดินร่วมกับเจ้าของห้องชุดในโครงการห้องชุดตรีนิตีค้อม
เพล็กซ์ดงักล่าวนัน้จะต้องได้รับความยินยอมจากนิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตีค้อมเพล็กซ์เป็นลายลักษณ์
อักษรด้วย ทัง้นี ้หากไม่สามารถใช้ทางเข้าออกทางด้านถนนส่วนบุคคล  อาคารตรีทิพย์ 2 จะเหลือ
ทางเข้าออกด้านถนนสาธารณะประโยชน์ซึ่งอยู่ด้านข้างของอาคารตรีทิพย์ 2 เพียงทางเดียว และ
ผู้ ใช้บริการผู้มาติดตอ่ธุรกิจในอาคารตรีทิพย์ 2 หรือลูกค้าร้านค้าปลีก อาจไม่ได้รับความสะดวกมากนกั ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบตอ่รายได้และผลประกอบการ ของผู้ เช่าอาคารตรีทิพย์ 2 และต่อผลการด าเนินงานและ
สถานะทางการเงินของกองทนุรวมในท้ายท่ีสดุ 

ดงันัน้ เพ่ือให้กองทนุรวมสามารถใช้ถนนส่วนบคุคลหรือทางเดินร่วมได้อย่างต่อเน่ืองกองทนุรวมได้เข้าท า
สญัญาอนุญาตให้ใช้ถนนและทางเดินกับนิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตีค้อมเพล็กซ์โดยมีค่าใช้จ่ายเดือนละ
ประมาณ 20,000 บาท ซึ่งเป็นสญัญาท่ีไม่ได้ก าหนดอายขุองสญัญา (กองทนุรวมได้มีข้อตกลงอนญุาตให้
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ใช้ถนนและทางเดินดังกล่าวกับนิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตีค้อมเพล็กซ์อยู่แล้วส าหรับทรัพย์สินท่ีกองทุน
รวมเข้าลงทนุในครัง้แรก) 

นอกจากนี ้บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั ตกลงต่อกองทนุรวมว่าตลอดระยะเวลาท่ีกองทนุรวมเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิในท่ีดนิ อาคารตรีทิพย์ 2 และพืน้ท่ีมอลล์ 3 และเฟอร์นิเจอร์ วสัด ุและอปุกรณ์ หากปรากฏว่านิติ
บุคคลอาคารชุดตรีนิตีค้อมเพล็กซ์ผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้ถนนและทางเดินหรือกรณีท่ีสัญญาดงักล่าว
สิน้สุดลงไม่ว่าด้วยเหตใุด ๆ ก็ตาม บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด ตกลงจะด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือให้
ผู้ ใช้บริการ ผู้มาติดตอ่ธุรกิจในอาคารตรีทิพย์ 2 สามารถใช้ทางเข้าออกได้ ทัง้นี ้เพ่ือท าให้ผู้ ใช้บริการ ผู้มา
ติดตอ่ธุรกิจในอาคารตรีทิพย์ 2 หรือลกูค้าร้านค้าปลีกสามารถเข้าออกผ่านทางซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 
3 ได้ อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถด าเนินการให้ผู้ ใช้บริการหรือผู้มาติดตอ่ดงักล่าวสามารถใช้
ทางเข้าออกได้หรือหลงัจากท่ีบริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั ได้ด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือให้ผู้ ใช้บริการ ผู้
มาตดิตอ่ธุรกิจในอาคารตรีทิพย์ 2 สามารถใช้ทางเข้าออกได้แล้ว และหากกองทนุรวมยงัคงเห็นว่าอาคารตรี
ทิพย์ 2 ไม่สามารถใช้ประกอบธุรกิจได้ดีเหมือนเดิมนัน้หรือปรากฏว่าบริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด ไม่ได้
ปฏิบตัิให้ผู้ ใช้บริการ ผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคารตรีทิพย์ 2 สามารถใช้ทางเข้าออกได้ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดตามสญัญาแล้ว บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั ตกลงจะรับซือ้คืนอาคารตรีทิพย์ 2 และเฟอร์นิเจอร์ 
วสัด ุและอปุกรณ์ จากกองทนุรวมในราคาไมต่ ่ากวา่ราคาประเมินของทรัพย์สินดงักล่าว ซึ่งบริษัทจดัการจะ
จดัให้มีการประเมินค่า ภายหลงัท่ีได้มีการตดัสินใจจ าหน่ายทรัพย์สินและรายงานการประเมินคา่ดงักล่าว
จะต้องมีระยะเวลาไมเ่กิน 6 เดือนจนถึงวนัท่ีจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สิน 

ทัง้นี ้กรณีการซือ้คืนทรัพย์สินตามท่ีกล่าวข้างต้นก าหนดขึน้ส าหรับกรณีท่ีกองทนุรวมยงัคงเห็นว่าอาคารตรี
ทิพย์ 2 ไม่สามารถใช้ประกอบธุรกิจได้ดีเหมือนเดิมเท่านัน้ ดงันัน้ กองทนุรวมจะขายอาคารตรีทิพย์ 2 และ
เฟอร์นิเจอร์ วสัด ุและอปุกรณ์ ของอาคารตรีทิพย์ 2 คืนให้แก่บริษัทตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั โดยไม่ถือเป็นการ
ขายทรัพย์สินโดยทัว่ไปของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎหมาย
หลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง 

อย่างไรก็ดี หากเป็นการซือ้ขายทรัพย์สินในกรณีอ่ืน ๆ  ให้การขายทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎหมายหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง 

ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามค ารับรองของบริษัท ตรีนิตี ้แอทเซท จ ากัด ในการซือ้ทรัพย์สินคืนดงักล่าวอาจมี
ความเส่ียงในเร่ืองความสามารถในการปฏิบตัิหน้าท่ีได้ เน่ืองจากจะต้องใช้เงินในการเข้าซือ้ทรัพย์สินคืน
ตามราคาท่ีก าหนดจากกองทนุรวม 
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3. ความเสี่ยงจากการที่กองทุนรวมไม่สามารถใช้พื้นที่ทางเชื่อมระหว่างห้องชุดของอาคารศูนย์การค้า กับ
อาคารตรีทิพย์ 2 และความเสีย่งในเร่ืองความสามารถในการปฏิบติัหนา้ที่ตามค ารับรองการซ้ือทรัพย์สินคืน 

ปัจจบุนัผู้ใช้บริการและผู้มาติดตอ่ธุรกิจในบริเวณพืน้ท่ีพาณิชยกรรมของอาคารตรีทิพย์ 2 (ชัน้ 1 และชัน้ใต้
ดนิ) สามารถเข้าออกโดยผา่นทางเช่ือมท่ีอยู่ระหว่างห้องชุดของอาคารศนูย์การค้า (ห้องชดุเลขท่ี  425/128 
และ 425/129) ซึ่งพืน้ท่ีบริเวณทางเช่ือมดงักล่าวโดยสภาพเป็นพืน้ท่ีส่วนกลางของอาคารชุดตรีนิตี ้คอม
เพล็กซ์ ซึง่นางวีณา เชิดบญุญชาตไิด้เชา่พืน้ท่ีดงักลา่วเพ่ือใช้ประโยชน์เป็นพืน้ท่ีพาณิชยกรรมและทางเช่ือม
เพ่ือผ่านเข้าออกจากนิติบุคคลอาคารชุด ตรีนิตี ้คอมเพล็กซ์ตามสัญญาเช่าซึ่งท าขึน้ระหว่างนิติบุคคล
อาคารชุด ตรีนิตี ้คอมเพล็กซ์ กับ นางวีณา เชิดบุญญชาติ  โดยหากกองทุนรวมเข้าลงทุนในท่ีดินและ
อาคารตรีทิพย์ 2 แล้ว นางวีณา เชิดบุญญชาติ ตกลงและให้ค ารับรองโดยให้สิทธิแก่กองทนุรวมในการใช้
พืน้ท่ีทางเช่ือมห้องชดุและอาคารตรีทิพย์ 2 ดงักล่าวเพ่ือประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ รวมถึงการใช้
เป็นทางเช่ือมเพ่ือผ่านเข้าออกจากห้องชดุไปยงัพืน้ท่ีของอาคารตรีทิพย์ 2 ได้ตลอดระยะเวลาท่ีกองทนุรวม
เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดนิและอาคารตรีทิพย์ 2 โดยไมเ่รียกเก็บคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ่มเตมิจากกองทนุรวมอีก 

ทัง้นี ้แม้วา่นางวีณา เชิดบญุญชาตจิะตกลงและให้ค ารับรองแก่กองทนุรวมในการใช้พืน้ท่ีทางเช่ือมดงักล่าว
ได้โดยมิได้จ ากดัระยะเวลาก็ตาม แต่สิทธิในการใช้พืน้ท่ีทางเช่ือมดงักล่าวนัน้เป็นไปตามสญัญาเช่าพืน้ท่ี
ระหวา่งนิตบิคุคลอาคารชดุ ตรีนิตี ้คอมเพล็กซ์ กบั นางวีณา เชิดบญุญชาตซิึง่มีก าหนดระยะเวลาเพียง 3 ปี 
และมีเง่ือนไขให้ต่ออายุออกไปได้เป็นคราวๆ คราวละ 3 ปี ซึ่งแม้ว่าท่ีประชมุเจ้าของร่วมของอาคารชดุ ตรี
นิตี ้คอมเพล็กซ์ จะมีมติอนุมัติให้เช่าพืน้ท่ีดงักล่าวและให้สิทธิแก่นางวีณา เชิดบุญญชาติในการต่ออายุ
สญัญาเช่าเป็นคราวๆ คราวละ 3 ปีก็ตาม แต่กองทุนรวมก็มีความเส่ียงในกรณีท่ีสัญญาเช่าระหว่างนิติ
บคุคลอาคารชดุ ตรีนิตี ้คอมเพล็กซ์ กบั นางวีณา เชิดบญุญชาติอาจสิน้สดุลงไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ ก็ตาม ซึ่ง
จะสง่ผลให้สิทธิในการใช้พืน้ท่ีทางเช่ือมดงักลา่วของกองทนุรวมสิน้สดุลงไปด้วย และท าให้ผู้ ใช้บริการและผู้
มาติดต่อธุรกิจอาคารตรีทิพย์ 2 ไม่ได้รับความสะดวกในการผ่านเข้าออกระหว่างห้องชุดของอาคาร
ศนูย์การค้าและอาคารตรีทิพย์ 2 ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่จ านวนผู้มาใช้บริการ จ านวนผู้ เช่าพืน้ท่ีร้านค้าราย
ยอ่ย และจะสง่ผลกระทบตอ่การจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุรวมในท้ายท่ีสดุได้  

ในส่วนนี ้บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัดได้เข้าท าสัญญาตกลงกระท าการเพ่ือรับประกันแก่กองทุนรวมว่า 
หากเกิดปัญหาในกรณีดงักล่าวซึ่งส่งผลให้สิทธิในการใช้พืน้ท่ีทางเช่ือมของกองทนุรวมสิน้สดุลง บริษัท ตรี
นิตี ้แอสเซท จ ากัดจะด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือให้ผู้ ใช้บริการ ผู้ มาติดต่อธุรกิจในอาคารตรีทิพย์ 2 
สามารถใช้พืน้ท่ีและทางเข้าออกทางอ่ืนท่ีมีลกัษณะ สภาพและการใช้งานใกล้เคียงกับพืน้ท่ีและทางเช่ือม
เดิม โดยบริษัทตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้แต่เพียงผู้ เดียว  และหากกองทุนรวมยงัคง
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เห็นวา่อาคารตรีทิพย์ 2 ไมส่ามารถใช้ประกอบธุรกิจได้ดีเหมือนเดมินัน้หรือปรากฏว่าบริษัทไม่ได้ด าเนินการ
จดัหาพืน้ท่ีและทางเข้าออกทางอ่ืนให้ผู้ ใช้บริการผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคารอาคารตรีทิพย์ 2 สามารถใช้
ทางเข้าออกได้ภายในระยะเวลาท่ีกองทุนรวมก าหนด  บริษัทตกลงจะรับซือ้คืนอาคารตรีทิพย์ 2 และ
เฟอร์นิเจอร์ วสัด ุและอปุกรณ์ จากกองทนุรวมในราคาไมต่ ่ากวา่ราคาประเมินของทรัพย์สินดงักล่าว ซึ่งการ
ให้ค ารับรองนีช้่วยลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ได้ แต่ก็ยงัคงมีความเส่ียงในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามค ารับรอง
ของบริษัท ตรีนิตี ้แอทเซท จ ากัด ในการซือ้ทรัพย์สินคืนข้างต้น เน่ืองจากจะต้องใช้เงินในการเข้าซือ้
ทรัพย์สินคืนตามราคาท่ีก าหนดจากกองทนุรวม 

ความเสี่ยงเพ่ิมเติมที่ส่งผลกระทบต่อการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุรวมซ่ึงเก่ียวข้องกบัความสามารถของผู้
เช่าอาคารศูนย์การคา้ในการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินทีเ่ช่า 

1. ความเสีย่งจากการก่อสร้างอาคารชิดเขตกนั 

ปัจจบุนัห้องชุดซึ่งเป็นอาคารศนูย์การค้ามีการจดัท ารูปแบบการหาประโยชน์โดยการเปิดให้ผู้ เช่ารายย่อย
ท าการเช่าพืน้ท่ีเพ่ือท าการค้า และมีการเปิดผนังอาคารตรีทิพย์ 2 ซึ่งท าการปลูกสร้างอาคารมาชิดกับ
อาคารศนูย์การค้าให้ทะลุถึงกันได้เพ่ือประโยชน์ร่วมกันทางการค้าซึ่งลกัษณะของการก่อสร้างดงักล่าว ท่ี
ปรึกษากฎหมายและวิศกรอิสระได้ให้ความเห็นว่าเป็นการด าเนินการตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง และได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามใบอนญุาตก่อสร้างอาคารแล้ว อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอาจมี
เหตใุดๆ ท่ีจะท าให้อาคารดงักล่าวจะต้องด าเนินการจดัท ารูปแบบอาคารให้เป็นผนงัทึบได้  ซึ่งอาจส่งผล
กระทบตอ่รูปแบบในการจดัหาประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเชา่และรายได้คา่เชา่ของกองทนุรวมได้    

อย่างไรก็ดี หากกองทุนรวมจ าเป็นจะต้องมีการสร้างผนงัปิดทึบขึน้กองทุนรวมก็จะสามารถด าเนินการได้
อยา่งรวดเร็วและจะไมก่ระทบตอ่โครงสร้างอาคารและการจดัหาประโยชน์ในอาคารมากนกัเน่ืองจากอาคาร
ศนูย์การค้าท่ีกองทนุรวมลงทนุมีทางเข้า-ออกอยู่บริเวณด้านหน้าซึ่งติดกบัถนนภายในโครงการ ผู้ เช่าหรือ
ลกูค้าท่ีเข้ามาตดิตอ่ในอาคารศนูย์การค้ายงัมีความสะดวกอยูเ่ชน่เดมิ 
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ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

สรุปความเป็นมา 
 กองทุนรวมมีข้อพาททางกฎหมายและการฟ้องคดีกับบริษัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากัด และบริษัท สีลม
ออลล์ จ ากดั ซึง่เป็นผู้ เชา่ทรัพย์สินของกองทนุรวม (“ผู้ เชา่เดมิ”) รวมทัง้ บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั ซึ่งเป็นผู้ค า้
ประกันรายได้ เน่ืองจาก ผู้ เช่าเดิมได้ผิดนดัช าระค่าเช่า และผู้ รับประกันรายได้รวมทัง้ธนาคารผู้ออกหนงัสือค า้
ประกันได้ปฎิเสธช าระหนีใ้ห้กับกองทุนทัง้ในส่วนการลงทุนครัง้แรกและส่วนการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1  และ
กองทนุรวมได้มีหนงัสือบอกเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สิน ส่วนการลงทนุครัง้แรก และส่วนการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 
ตอ่ผู้ เชา่ทรัพย์สินทัง้สองราย เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2558 วนัท่ี 21 ตลุาคม 2558 และวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 
ตามล าดบั ซึ่งการเลิกสญัญามีผลตามกฎหมายแล้ว ทัง้นี ้เพ่ือให้กองทุนรวมสามารถน าทรัพย์สินของกองทุน
รวมมาแสวงหาประโยชน์ตอ่ไปได้ ตอ่มาได้มีการฟ้องคดีตอ่ศาล นอกจากนี ้กลุ่มผู้ เช่าเดิมได้ฟ้องกองทนุเป็นคดี
ตอ่ศาลเชน่เดียวกนั โดยมีรายละเอียด ณ รอบระยะเวลาปี 2558 ดงันี ้ 
 เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 ผู้ เช่าเดิมได้ย่ืนฟ้องกองทุนรวมเป็นจ าเลยต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ คดี
หมายเลขด าท่ี พ.1806/2558 เพ่ือขอให้ศาลสัง่ให้กองทุนรวมระงับการใช้สิทธิเรียกร้องตามหนงัสือค า้ประกัน
ของธนาคาร และให้ช าระเงินพร้อมดอกเบีย้ส าหรับคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีผู้ เช่าโรงแรมและผู้ เช่าพืน้ท่ีพาณิชยกรรม 
อ้างวา่ได้ออกไปเพ่ือกองทนุรวม อาทิ คา่ใช้จ่ายในการด าเนินการขอใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม คา่ใช้จ่าย
ในการปรับปรุงพืน้ท่ีจอดรถเพ่ือขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เป็นต้น โดยมีจ านวนทุนทรัพย์ 
48,888,618.82 บาท โดยกองทนุรวมได้รับหมายเรียกและส าเนาค าฟ้องคดีดงักล่าวเม่ือวนัท่ี  7 กนัยายน 2558 
กองทุนรวมโดยบริษัทจดัการ ได้แตง่ตัง้บริษัท ส านกักงานฎหมาย สยาม ซิตี ้จ ากดั เป็นทนายในคดีและได้ย่ืน
ค าให้การพร้อมเอกสารแนบตอ่ศาลแพง่กรุงเทพใต้เพ่ือประกอบการพิจารณาคดี เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558   

 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2558 บริษัทจัดการได้มอบหมายท่ีปรึกษากฎหมายของกองทุนรวม ย่ืนฟ้อง
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  ตอ่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เป็นคดีหมายเลขด าท่ี พ. 2091/2558 เพ่ือเรียกให้ธนาคาร
ช าระหนี ้ตามหนงัสือค า้ประกนั ส าหรับส่วนการลงทนุครัง้แรก ท่ีออกโดยธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทัง้ 3 ฉบบั 
เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2558 และวนัท่ี 3 มิถนุายน 2558 โดยมีจ านวนทนุทรัพย์ 52,467,809.49 บาท  
 ปัจจบุนั คดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาล  

 

ข้อมูลส าคัญอ่ืน 

ไมมี่ข้อมลูท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจของผู้ลงทนุอย่างมีนยัส าคญั 
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การเปล่ียนบริษัทจัดการของกองทุนรวม 

 

 



  รายงานประจ าปี 2558 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าตรีนิตี ้ 

 

 

หน้า 36 

การเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
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ส่วนที่ 2 

 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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ข้อมูลหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารท่ีกองทุนรวมเป็นผู้ออก 

 
ข้อมูลหน่วยลงทุน 

จ านวนเงินทนุของโครงการ      1,449,696,600 บาท 

มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วยลงทนุ     9.90 บาท 

จ านวนหน่วยลงทนุ       146,434,000 หนว่ย 

ประเภทหนว่ยลงทนุ      ระบช่ืุอผู้ ถือ 

ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขาย     การเสนอขายครัง้แรก เทา่กบั 10.00 บาท 

        การเสนอขายเพิ่มเตมิครัง้ท่ี 1 เทา่กบั 9.20 บาท 

จ านวนเงินทนุจดทะเบียนในปัจจบุนั     1,449,696,600 บาท 

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ 

ราคาปิด ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558     หนว่ยละ 4.84 บาท 

มลูคา่ตามราคาตลาด ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558   708,740,560 บาท 

มลูคา่การซือ้ขาย ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558     3,388 บาทตอ่วนั 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558   หนว่ยละ 5.0311 บาท 

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558  736,732,591.54 บาท 

 

 

 



  รายงานประจ าปี 2558 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าตรีนิตี ้ 

 

 

หน้า 39 

ข้อมูลผู้ถือหน่วย 

ภาพรวมข้อมลูผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 ประเภทการปิดสมดุทะเบียน : XM 

กลุม่ผู้ ถือหนว่ยท่ีถือหน่วยสงูสดุ 10 รายแรก 

ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 

1. ดร.วีณา เชิดบญุญชาติ 32,010,637 21.86 

2. บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั 14,300,000 9.77 

3. น.ส.อมรรัตน ฐายิกากลุ 5,516,000 3.77 

4. นายเดชพงศ์ กาญจนลกัษณ์ 4,718,000 3.22 

5. น.ส.จนัทร์เพ็ญ ชีรานนท์ 3,260,870 2.23 

6. มลูนิธิพระบรมธาตเุจดีย์กาญจนาภิเษก 3,043,500 2.08 

7. นายยรรยง จอูนวุฒันกลุ 2,174,000 1.48 

8. บริษัท อตุสาหกรรมอ านวยไชย จ ากดั 2,174,000 1.48 

9. มลูนิธิ อบุลรัตน์ 2,000,000 1.37 

10. นางปราณี เผอิญโชค 1,974,200 1.35 

 
ผูถื้อหน่วยรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทนุตัง้แต่ร้อยละ 10 ข้ึน ไป โดยรวมกลุ่มบคุคลเดียวกนั) 

ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 

1. ดร.วีณา เชิดบญุญชาติ 32,010,637 21.86 

2. บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั 14,300,000 9.77 
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กลุ่มผูถื้อหน่วยรายใหญ่ของกองทนุทีโ่ดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการหรือ 
การจดัการหรือการด าเนินงานของบริษัทจดัการอย่างมีนยัส าคญั 

ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 

 ไมมี่   

 
ประวติัการลดทนุจดทะเบียน 

ครัง้
ท่ี 

วนัปิดสมดุ
ทะเบียนพกั
การโอน
หนว่ย 

วนัท่ีเฉล่ีย
เงินคืนจาก
การลด

มลูคา่หนว่ย
ลงทนุ 

เงินทนุจดทะเบียน 
ก่อนลดมลูคา่หนว่ย

ลงทนุ 
มลูคา่ท่ีลดลง 

เงินทนุจดทะเบียน 
หลงัลดมลูคา่หนว่ย

ลงทนุ 

เงินทนุ 
จดทะเบียน 
(บาท) 

มลูคา่
ตอ่
หนว่ย 
(บาท) 

เงินทนุ 
จด

ทะเบียน 
(บาท) 

มลูคา่
ตอ่
หนว่ย 
(บาท) 

เงินทนุ 
จดทะเบียน 
(บาท) 

มลูคา่
ตอ่
หนว่ย 
(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 

            
ประวติัการจ่ายเงินปันผล 

รอบผลประกอบการ 
วันปิดสมุด
ทะเบียน 

วันจ่ายเงนิปันผล 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.-55 14-ก.ย.-55 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 
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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.-57 12-มิ.ย.-57 0.1885 
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2557 10-ก.ย.-57 24-ก.ย.-57 0.1875 
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2557 27-ม.ค.-58 10-ก.พ.-58 0.1350 

 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีก าไรตามเกณฑ์ท่ีสามารถจา่ยเงินปันผลได้ กองทนุรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1)  ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีก าไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี  ก าไรสุทธิท่ี
ปรับปรุงแล้ว หมายความว่าก าไรสทุธิท่ีหกัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้ (unrealized gain) จากการประเมิน
ค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้
ปรับปรุงด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ส่วนต่างของรายได้คา่เช่าท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทนุตามเกณฑ์เส้นตรงกับรายได้คา่เช่าท่ีได้รับ
จริงตามสญัญา 

1.2 ส่วนตา่งของค่าเช่าจ่ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทนุตามเกณฑ์เส้นตรงกบัคา่เช่าจ่ายท่ีได้จ่ายจริง
ตามสญัญา 

1.3 รายการอ่ืนตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเตมิ  

(2)  ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุจากก าไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ 

ทัง้นี ้การจา่ยเงินปันผลดงักล่าวต้องไม่ท าให้กองทนุรวมเกิดยอดขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ในรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีมีการจา่ยเงินปันผลนัน้ 
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กรณีการจ่ายเงินปันผลในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 

บริษัทจดัการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมดุทะเบียนเพ่ือระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล 
และจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใน 90 วนันบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชี หรือวนั
สิน้รอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจา่ยเงินปันผลนัน้ แล้วแตก่รณี  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อักษร และหากบริษัทจัดการไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ภายในระยะเวลาท่ีได้ประกาศก าหนดอันเน่ืองมาจากความ
ผิดพลาดของบริษัทเอง บริษัทจะช าระดอกเบีย้ไม่ต ่ากว่าร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนับแต่วันท่ีครบก าหนดเวลานัน้
จนถึงวนัท่ีบริษัทจา่ยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหน่วย 

กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

บริษัทจดัการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมดุทะเบียนเพ่ือระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล 
และจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายใน 30 วนันบัแต่วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุเพ่ือจา่ยเงินปันผล  

เงือ่นไขเพ่ิมเติม 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การก าหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัท
จดัการ ซึ่งหากเงินปันผลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างรอบระยะเวลาบญัชีใดมีมูลค่าต ่ากว่าหรือ
เทา่กบั 0.10 บาท บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไมจ่า่ยเงินปันผลในครัง้นัน้ และให้สะสมเงินปันผลดงักล่าวเพ่ือ
น าไปจา่ยรวมกบัเงินปันผลท่ีจะให้มีการจา่ยในงวดถดัไป 

ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ เว้นแต่ กรณีท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใด
ท่ีมีอ านาจตามกฏหมาย ได้มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อน
ผนัเป็นอยา่งอ่ืน บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ 
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โครงสร้างการจัดการ 

 
บริษัทจัดการ 

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

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั หนึ่งในบริษัทเครือบริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิ

เพิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ เบอร์หาด ประเทศมาเลเซีย เพ่ือให้บริการด้านการจัดการกองทุนครบวงจร ทัง้ 
กองทนุรวม กองทนุสว่นบคุคล กองทนุส ารองเลีย้งชีพ และกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั ประเทศไทย ถือหุ้น 99.99% โดยบริษัท ซี

ไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ เบอร์หาด และเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แอสเซท 
แมเนจเม้นท์ ในประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซีย โดยบริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ เบอร์หาด 
ประเทศมาเลเซีย เกิดจากความร่วมมือของสองสถาบนัการเงินชัน้น าทัง้ในระดบัภมูิภาคและระดบัโลก ได้แก่  

 กลุม่ซีไอเอ็มบี ประเทศมาเลเซีย ถือหุ้น 60%  
 กลุม่พรินซิเพิล ไฟแนนซ์เชียล ถือหุ้น 40%  

 
ดงันัน้ จึงท าให้เรามีความพร้อมในการให้บริการการบริหารสินทรัพย์ด้วยมาตรฐานระดบัโลก  ภายใต้

การสนบัสนนุจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นทัง้กลุม่ซีไอเอ็มบีและกลุม่พรินซิเพิลไฟแนนซ์เชียล 
 
ในปัจจุบนั บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ประเทศไทย เป็นบริษัทจดัการท่ีมี

ความพร้อมท่ีจะให้บริการครอบคลุมแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ทัง้บุคคลทัว่ไป ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงองค์กรภาครัฐภายใต้ความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายการลงทนุท่ีเช่ือมโยงการ
ลงทนุในทกุภมูิภาคทัว่โลก ท าให้เรามีความได้เปรียบในด้านข้อมลูการลงทนุ ด้วยระบบการบริหารจดัการลงทนุ
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ผา่นกระบวนการคดัสรรหลกัทรัพย์คณุภาพ โดยคดัสรรทัง้เชิงคณุภาพ (Qualitative) เชิง
ปริมาณ (Quantitative) การวิเคราะห์ปัจจยัพืน้ฐานของแต่ละบริษัท (Fundamental analysis) และมีการวาง
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กรอบวินยัการลงทนุอยา่งเคร่งครัด ระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพ่ือให้เราสามารถท่ีจะพฒันานวตักรรมการลงทนุ
และการสรรสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสม  

 
ภายใต้การก ากับดูแลการบริหารความเส่ียงและธรรมาภิบาลส าหรับการบริหารการลงทุนภายใต้

หลกัการและแนวคิด TRUST เราจึงให้ความส าคญัอนัท่ีจะท าให้นกัลงทนุบรรลเุป้าหมายทางการเงินและสร้าง
ผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาว ด้วยการลงทนุอยา่งรอบคอบ ภายใต้การบริหารจดัการความเส่ียงอย่างเหมาะสม 

หลักการและแนวคิด 

 Think   = คดิบวกเพ่ือหาทางแก้ปัญหา และมุง่มัน่ท่ีจะแก้ปัญหา 

 Respect  = เคารพความคิดผู้ อ่ืนอย่างซ่ือสตัย์ 

 Unleash = ไมห่ยดุท่ีจะเรียนรู้และพฒันาตนเอง 

 Show   = แสดงถึงความกล้าหาญและความคิดริเร่ิมและตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

 Teamwork  = ท างานกนัเป็นทีมเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสดุ 
 

รายช่ือกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากัด 

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

รายชื่อผูจ้ดัการกองทนุ 
1. คณุสทุธิพนัธ์ กรีมหา 
2. คณุวิน พรหมแพทย์ 
3. คณุสมุาลี ขวญัเมือง 
 
สิทธิ หนา้ที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการมีสิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี ้

1) สิทธิในการด าเนินการบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทนุรวมให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง และให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ หลกัเกณฑ์การลงทุน ข้อจ ากัดการลงทุน 
และโครงการท่ีได้รับอนุมตัิ รวมถึงสญัญาต่าง ๆ ท่ีได้ท าขึน้ ตลอดจนข้อผูกพนัตามใบจองซือ้หน่วย
ลงทนุท่ีท าไว้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งเคร่งครัด 

2) สิทธิท่ีจะไมอ่นญุาตให้มีการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการโอนหน่วยลงทนุนัน้เป็นการขดัตอ่กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หรือหนงัสือเวียนท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายได้ ประกาศ 
ก าหนด และ/หรือกรณีท่ีเป็นการขดัตอ่ข้อก าหนดท่ีได้ระบไุว้ในโครงการนี ้

3) สิทธิในการลาออกจากการท าหน้าท่ีเป็นบริษัทจดัการกองทนุรวมให้กบักองทนุรวมรายละเอียดตามท่ี
ก าหนดในเร่ืองเง่ือนไขในการเปล่ียนบริษัทจดัการ และ / หรือเลิกโครงการ 

4) สิทธิในการยบัยัง้พิเศษ (veto right) ส าหรับการด าเนินการหรือการตดัสินใจใด ๆ ของคณะกรรมการ
ลงทุน หรือการลงมติใด ๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ เพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการ ท่ี
ขดัตอ่กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ/หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือเป็นเหตใุห้บริษัท
จดัการอาจเสียช่ือเสียง หรือได้รับความเสียหาย หรือขดัตอ่ประโยชน์ของกองทนุรวม 

5) สิทธิในการด าเนินการจดัการ ดงัตอ่ไปนี ้
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-  สิทธิท่ีจะเลิกโครงการ/ยตุิโครงการ และ/หรือกองทนุรวม เฉพาะในกรณีท่ีบริษัทจดัการบอกกล่าว
การลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการกองทนุรวมและกองทนุรวมไม่สามารถจดัหาบริษัทจดัการอ่ืน
มารับหน้าท่ีได้ภายในก าหนดเวลา 90 วันให้แก่กองทุนรวม (รายละเอียดตามท่ีก าหนดในเร่ือง
เง่ือนไขในการเปล่ียนบริษัทจดัการ) 

- สิทธิในการด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ก าหนด อนมุตัิ เห็นชอบ 
ผอ่นผนั และ/หรือสัง่การ 

- สิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงโครงการให้เป็นไปตามการสั่งการของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมายในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง แก้ไข  เพิ่มเตมิ ประกาศ ก าหนด อนมุตัิ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนั 

- สิทธิท่ีจะด าเนินการขาย จ าหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรือทัง้หมดของกองทุนรวมตามท่ี
เห็นสมควร ในกรณีท่ีกองทนุรวมเกิดปัญหาขาดสภาพคลอ่ง 

- สิทธิในการจดัการกองทนุรวมเพ่ือให้บรรลุซึ่งวตัถปุระสงค์ของกองทนุรวมและรักษาไว้ซึ่งสิทธิและ
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ต้องไม่ขดัต่อกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ี
เก่ียวข้อง 

6)  สิทธิในการสัง่ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) แก้ไขคุณสมบตัิของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนด 

7) สิทธิอ่ืนใดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  ประกาศ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือ  กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

8) จดัให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ รวมทัง้เข้าท าสัญญาต่าง ๆ ในนามของ
กองทนุรวม ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 

9) จดัส่งแจกจ่ายและจดัให้มีหนงัสือชีช้วนท่ีเป็นปัจจุบนัและรายละเอียดของโครงการตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ก่อนการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะจดัส่งหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลู

ส าคญัให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า 1 วนัท าการก่อนการเร่ิมจดัส่ง แจกจ่าย 
หรือจดัให้มีหนงัสือชีช้วนให้แก่ผู้ลงทนุ และจดัสง่เอกสารดงักลา่วผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมลู
หนงัสือชีช้วนและการรายงานของกองทนุรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) 
ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 



  รายงานประจ าปี 2558 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าตรีนิตี ้ 

 

 

หน้า 47 

(2) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจดัการจะจัดส่งและด าเนินการให้บริษัทจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จัดส่งหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูล
ส าคญัท่ีผู้ลงทนุควรทราบพร้อมกบัใบจองซือ้หน่วยลงทนุให้ผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุและจัดให้มีหนงัสือ
ชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ท่ีท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและ ณ สถานท่ีติดตอ่ของบริษัท
จดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุและของผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุแล้วแตก่รณีเพ่ือประโยชน์ในการ
แจกจา่ยแก่ผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุได้ตลอดเวลาท่ีเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

(3) เม่ือระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุสิน้สดุลง บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลู
โครงการไว้ ณ ท่ี ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้ และจัด
ส าเนาให้เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอในกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการบริษัทจดัการจะ
ด าเนินการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ หลงัจากท่ี
กองทุนรวมได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
หรือหลงัจากวนัท่ีได้มีมตใิห้แก้ไขเพิ่มเตมิโครงการแล้วแตก่รณี ทัง้นี ้จนกวา่จะเลิกกองทนุรวม 

10)  ย่ืนจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทนุรวมตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการ
นบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุของโครงการ 

11) ย่ืนค าขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพ่ือขอให้รับพิจารณารับหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวม 

12)  น าเงินของกองทุนรวมไปลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้จดัหาผลประโยชน์ การซือ้ 
เช่า จ าหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย สัง่โอน และเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนท่ีลงทนุไว้ตามนโยบาย วตัถปุระสงค์ หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการท่ีก าหนดในโครงการ โดย
เป็นไปตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุด้วย 

13) ตรวจสอบหรือด าเนินการให้มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน
เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยวิธีการด าเนินการเป็นไปตาม ”
หลกัเกณฑ์และข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ” 

14) จดัสรรผลก าไรของกองทนุรวมเพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ และ วิธีการท่ี
ก าหนดในโครงการ และเป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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15) จัดให้มีการประกันภัยของกองทุนรวมตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต 

16) จัดให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

17) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมซึง่มีคณุสมบตัติามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เร่ืองคณุสมบตัขิองผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

18) ด าเนินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการและน าทรัพย์สิน
ของกองทนุรวมไปฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

19) จดัให้ได้มาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ของกองทนุรวม และน าเงินได้ และผลประโยชน์ดงักล่าวฝากไว้
กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

20) แตง่ตัง้ท่ีปรึกษาของกองทนุรวม (ถ้ามี) เพ่ือให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือการ
จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ หรือให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการจดัตัง้กองทนุ   เพ่ือประโยชน์ใน
การจดัการกองทนุรวมโดยบริษัทจดัการจะจดัท าและส่งรายงานการแตง่ตัง้ ถอดถอน หรือเลิกสญัญา
ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัแตง่ตัง้ถอดถอน หรือเลิกสญัญากบับคุคล
ดงักล่าว และจะจดัส่งส าเนาสญัญาให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท าสญัญา
ดงักลา่ว 

21) แต่งตัง้ผู้ จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพ่ือรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ทัง้นี  ้ผู้ จัดการกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

22) แตง่ตัง้ผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัการลงทนุในสินทรัพย์สภาพคล่อง
ของกองทนุรวม ทัง้นี ้ผู้ ท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคล่องต้องได้รับความเห็นชอบ
เป็นผู้จดัการกองทนุรวมจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

23) แตง่ตัง้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ (ซึง่อาจได้แก่บริษัทจดัการ) และจดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด และ
เก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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24) แต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพ่ือการประเมินค่าและสอบทานตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดเพ่ือท าการประเมินค่าหรือ
ท าการสอบทานการประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม พร้อม
ทัง้แจ้งและจัดส่งส าเนารายงานการประเมินค่าและรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้อมด้วย
ส าเนาเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยพลนั และให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานการประเมินคา่ 

25) แตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวจะต้องมีคณุสมบตัิและ
ไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 

26) จัดให้มีผู้ สอบบัญชีของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อก าหนดแห่ง
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีและแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเม่ือจดัท าบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้อง
และจัดท ารายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

27) แตง่ตัง้บริษัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุและผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุเพ่ือท าหน้าท่ีจ าหน่ายหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุต้องไม่มีความสมัพนัธ์กบัเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้
โอนสิทธิการเช่า และผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ ท่ีกองทนุรวมจะลงทุนในลกัษณะของการเป็นกลุ่ม
บคุคลเดียวกนั 

28) แต่งตัง้บุคคลอ่ืนใดเพ่ือท าหน้าท่ีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับกองทุนรวม (ถ้ามี) อาทิ ผู้ ควบคุมงานก่อสร้าง 
ผู้ เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ ผู้ จัดท าประมาณการ ผู้ ตรวจรับอาคาร ผู้ ดูแลรักษาความสะอาดสถานท่ี 
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น 

29) จดัสง่หนงัสือสรุปข้อมลูท่ีเป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัการลงทนุหรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ
เชา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุและส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ภายใน 
15 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุหรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นัน้ รวมทัง้จดัให้
มีข้อมลูท่ีเป็นสาระส าคญัดงักล่าวไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการและส านกังาน
ใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีลงทุน  หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์นัน้เพ่ือให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจดไูด้โดยหนงัสือสรุปข้อมลูต้องมีสาระส าคญั
อยา่งน้อยตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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30) จดัส่ง เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยพลนั เม่ือมีการลงทุนหรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 
(1) เอกสารท่ีแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาซือ้ เชา่ รับโอนสิทธิ

การเชา่ หรือให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์แล้วแตก่รณี 
(2) สญัญาเป็นหนงัสือท่ีแสดงการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

 ทัง้นี ้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมีหนังสือแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวด้วย รวมทัง้จดัให้
มีข้อมลูท่ีเป็นสาระส าคญัดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการทกุแหง่ของบริษัทและส านกังานใหญ่ของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีลงทุน หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์นัน้เพ่ือให้ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนงัสือสรุปข้อมูลต้องมีสาระส าคญัอย่าง
น้อยตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

31) จดัสง่ส าเนาสญัญาดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
(1) สญัญาแต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท าสญัญาหรือนบัแต่วัน

แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ในกรณีท่ีมีการแตง่ตัง้บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สินก่อนการแตง่ตัง้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ แล้วแตก่รณี 

(2) สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) และสญัญาแตง่ตัง้ท่ีปรึกษา (ถ้ามี) ภายใน 5 วนั
ท าการนบัแตว่นัท าสญัญาดงักลา่ว 

32) รวบรวม ตดิตาม ด าเนินการ สัง่ให้ผู้ มีหน้าท่ีตา่ง ๆ ตามสญัญาแตง่ตัง้ อาทิ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ท่ี
ปรึกษา ผู้คมุงานก่อสร้าง เป็นต้น จัดเตรียม จดัส่ง จัดท ารายงานต่าง ๆ และ/หรือด าเนินการต่าง ๆ  
ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาแต่งตัง้ และ / หรือตามท่ีคณะกรรมการลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน และ/
หรือผู้ มีอ านาจตามกฎหมายร้องขอ 

33) ด าเนินการขาย จ าหนา่ย จา่ย โอน ทรัพย์สินบางสว่นหรือทัง้หมดของกองทนุรวมตามท่ีเห็นสมควร 

34) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของ
บริษัทจดัการ 

35) ในกรณีท่ีหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมได้รับอนมุตัิให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลท่ีเป็นสาระส าคัญตามข้อ 29 ให้ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการจดัส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถัดจากวนัท่ีซือ้ เช่า 
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จ าหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมหรือภายในก าหนดเวลาอ่ืนตามท่ีตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 

36) ค านวณมลูคา่ทรัพย์สิน มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ และมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุรวม ณ วนัสดุท้ายของ
เดือนมิถนุายน และเดือนธันวาคมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วนันบัแตว่นัสดุท้ายของเดือนมิถนุายน และ
เดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี และจดัให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองการค านวณมูลค่าดงักล่าวพร้อมทัง้
ประกาศมูลค่าดงักล่าวในหนงัสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบบัและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมทัง้ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและส านกังานใหญ่ของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์พร้อมทัง้การเปิดเผยช่ือ ประเภท และท่ีตัง้อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมได้มาจาก
การลงทนุด้วย 

37) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึน้ภายหลังจากวันท่ีค านวณมูลค่าทรัพย์สิน 
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองการค านวณ
ดังกล่าวแล้ว อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อย่างมี
นยัส าคญั บริษัทจดัการจะเปิดเผยเหตกุารณ์หรือการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไปพร้อมกับการเปิดเผย
ข้อมูลตามข้อ 38 และหากเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดขึน้ภายหลังจากวันท่ีมีการ
เปิดเผยตามข้อ 36 บริษัทจดัการจะเปิดเผยเร่ืองดงักลา่วโดยพลนั 

38) จดัท างบการเงินของกองทนุรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีส าหรับกิจการท่ีมีธุรกิจเฉพาะด้าน
การลงทนุ และมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีก าหนด รวมทัง้จดัท ารายงานของกองทนุรวมทกุ
วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทนุรวมและส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทุก
รายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
4 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี โดยรายงานดงักล่าวต้องมีรายการอย่างน้อยตามท่ี
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

39) ด าเนินการเพิ่มเงินทนุและลดเงินทนุตามหวัข้อ “การเพิ่มเงินทนุและการลดเงินทนุของกองทนุรวม” 

40) ด าเนินการฟ้องร้องหรือแก้ต่างคดีแพ่งหรือคดีอาญาแทนกองทุนรวม รวมถึงการแต่งตัง้ตวัแทนเพ่ือ
กระท าการดงักลา่ว 

41) เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนเก่ียวกบัทรัพย์สิน สิทธิหรือผลประโยชน์ใด ๆ ในส่วนท่ีกองทุน
รวมถือหลกัทรัพย์อยูเ่ทา่ท่ีจ าเป็นเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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42) เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามหัวข้อ “การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
จดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

43) ยกเลิกกองทนุรวมตามหวัข้อ “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” 

44) แต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีกรณีเลิกกองทุนรวมเพ่ือท าหน้าท่ีรวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวม รวมทัง้ท าการอยา่งอ่ืนตามแตจ่ าเป็นเพ่ือช าระบญัชีให้เสร็จสิน้และแจ้งให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ทราบ 

45) ได้รับคา่ตอบแทนในการจดัการโครงการตามอตัราท่ีระบไุว้ในโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ 

46) ปฏิบตัิการอ่ืน ๆ เพ่ือให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการโดยไม่ขดัต่อกฎหมายไทยและประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

เงือ่นไขการเปลี่ยนบริษัทจดัการ 

กองทนุรวมอาจเปล่ียนบริษัทจดัการได้เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้และ/หรือเม่ือได้รับการอนมุตัเิห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดให้เปล่ียนบริษัทจดัการก่อนครบระยะเวลา 5 ปีนบัจากวนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุรวม โดยท่ีหาก
สาเหตกุารเปล่ียนบริษัทจดัการนัน้ไมไ่ด้เกิดจากความผิดหรือการประกอบหน้าท่ีอนับกพร่องอย่างร้ายแรงท่ี
เกิดจากบริษัทจัดการโดยตรงแล้ว กองทุนรวมจะต้องจ่ายค่าชดเชย ค่าธรรมเนียมการจัดการให้บริษัท
จดัการตามจ านวนวันท่ีค านวณได้จากระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ก่อนครบ 5 ปีบริบูรณ์ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
สทุธิท่ีได้ค านวณไว้ของเดือนลา่สดุเป็นฐานในการค านวณ เว้นแต ่บริษัทจดัการและกองทนุรวมจะตกลงกนั
วา่ไมต้่องจา่ยคา่ชดเชยคา่ธรรมเนียมการจดัการดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าไมน้่อย
กวา่ 5 วนั เว้นแต ่บริษัทจดัการตกลงยินยอมให้ยน่ระยะเวลาการบอกกลา่วล่วงหน้าดงักลา่ว  

(2) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขนโยบายในการจดัการโครงการตามมติท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือมี
การแก้ไขพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
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กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง อนัจะมีผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการให้สอดคล้องกบัประกาศ ค าสัง่ 
ระเบียบ และข้อบงัคบัดงักล่าว ทัง้นี ้เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่
บริษัทจดัการ และบริษัทจดัการไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ีตอ่ไป บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าท่ี
ในการจดัการกองทนุรวมตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะต้องแจ้งตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรว่าไม่ประสงค์ท่ีจะรับหน้าท่ีต่อไป โดยบริษัทจดัการจะน าเสนอบริษัทจัดการท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน
ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ท่ีจะจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่เอง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
จะต้องด าเนินการแตง่ตัง้บริษัทจดัการรายใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากบริษัท
จดัการ 

(3) ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ หรือมีมติเปล่ียนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การ
ด าเนินงาน การบริหารจดัการกองทนุ หรือมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั 
(การเปล่ียนแปลงรายช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือการเปล่ียนแปลงการถือหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือ
กลุ่มบคุคลเดียวกนัในอตัราตัง้แตร้่อยละ 5 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด) หรือกรณีอ่ืน
ใดอนัจะมีผลให้บริษัทจดัการไมป่ระสงค์ท่ีจะปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่ไป บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้า
ท่ีในการจดัการกองทนุรวมตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะต้องแจ้งตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรว่าไม่ประสงค์ท่ีจะรับหน้าท่ีต่อไปโดยบริษัทจดัการจะน าเสนอบริษัทจัดการรายใหม่ท่ีมีคุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผู้ ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ท่ีจะจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่เอง ทัง้นี ้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุจะต้องด าเนินการแตง่ตัง้บริษัทจดัการรายใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง
จากบริษัทจดัการ 

(4) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการถกูเพิกถอนใบอนญุาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทจดัการกองทนุรวม ซึ่งมี
ผลให้ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีบริษัทจดัการได้ต่อไปบริษัทจัดการจะยงัคงได้รับค่าธรรมเนียมการจดัการ
ตามอตัราท่ีระบไุว้ในโครงการจนถึงวนัสดุท้ายของการปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นบริษัทจดัการ 

ในการเปล่ียนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ด าเนินการขอความเห็นชอบดงักล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตัง้บริษัทจดัการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการได้ท าการบอกกล่าวการ
ลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการตามข้อ (2) หรือข้อ (3) ข้างต้นนีจ้นครบถ้วน แตก่องทนุรวมและ/หรือผู้ ถือหน่วย
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ลงทนุไม่สามารถแตง่ตัง้บริษัทจดัการกองทนุรวมอ่ืนใดมารับหน้าท่ีได้ภายใน 90 วนันบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการได้
ท าการบอกกลา่ว บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเลิกโครงการ 

 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์  0-2299-1111 โทรสาร 0-2299-1278 
เว็บไซต์ www.tmbbank.com 

 
สิทธิ หนา้ที่ และความรับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ 
 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี ้  

1) ได้รับคา่ตอบแทนจากการท าหน้าท่ีเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราท่ีก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ท่ีท าขึน้กบับริษัทจดัการ 

2) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวมท่ีได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อ
ผกูพนัท่ีท าไว้กับผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายใต้บทบญัญัติในมาตรา 125 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  ท่ีออกตามพระราชบญัญัติดงักล่าว ทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัและ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิในอนาคต โดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตาม ให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที 

3) จดัท ารายงาน และส่งรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษัทจดัการกระท าการ หรือ
งดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุรวม หรือไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีตามบทบญัญัติในมาตรา 
125 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วนันบัตัง้แต่วันถัดจาก
วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ทราบถึงเหตกุารณ์ดงักล่าว 

4) เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอ่ืน ๆ ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ดูแลการ
เบกิจา่ยทรัพย์สินของกองทนุรวม ให้เป็นไปตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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5) ด าเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมได้มาจากการลงทุนให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ภายในสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์จากบริษัทจดัการ 
(2) ทกุหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ตรวจตราครัง้ก่อนแล้วเสร็จ 

6) บนัทึกสภาพอสงัหาริมทรัพย์ท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถกูต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีเร่ิมด าเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์นัน้ 

7) แจ้งให้บริษัทจดัการทราบภายในห้าวนัท าการนบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์พบว่าอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทนุรวมช ารุดบกพร่องอย่างมีนยัส าคญั 

8) แจ้งให้บริษัทจดัการจดัให้มีการประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ใหม่โดยพลนั 
เม่ือผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์ หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึน้อันมีผลกระทบต่อมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์หรือมลูคา่สิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 

9) ตรวจสอบการลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้
เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

10) ให้ความเห็นชอบในการท่ีบริษัทจดัการจดัให้มีการประกันวินาศภัยเพ่ือคุ้มครองความเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดขึน้กับอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยมีกองทุนรวมเป็นผู้ รับ
ผลประโยชน์ 

11) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทนุรวมในรายงานของกองทนุรวม 

12) ในกรณีทรัพย์สินท่ีลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย์ ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาโฉนดท่ีดินหรือเอกสาร
แสดงกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์นัน้ หนังสือกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับ
อสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ และในกรณี
ทรัพย์สินท่ีลงทนุเป็นสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาเอกสารแสดงสิทธิการ
เช่าในอสงัหาริมทรัพย์นัน้ เอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนเอกสารท่ี
เก่ียวข้องกบัการจดัหาผลประโยชน์จากสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว เช่น สญัญาเช่าหรือสญัญา
โอนสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินท่ีโดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ท่ี
ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ หรือบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืน 
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13) รับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิดังกล่าวข้างต้นเก่ียวกับการลงทุนหรือจ าหน่าย
อสังหาริมทรัพย์โดยกองทุนรวม และรับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์
ดงักลา่วข้างต้นเก่ียวกบัการลงทนุหรือจ าหนา่ยสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โดยกองทนุรวม เพ่ือให้เป็นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมและประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

14) รับรองความถูกต้องของการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการได้ค านวณไว้แล้ว ในกรณีผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าการค านวณดังกล่าว
ถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

15) จดัเตรียมและสง่รายงานและเอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้บริษัทจดัการ 
(1) รายละเอียดเก่ียวกบัการรับจ่ายเงินจากบญัชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ทกุสิน้วนัท าการท่ีตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์เปิดท าการในประเทศไทย (“วนัท าการ”) 
(2) รายงานเก่ียวกบัเงินลงทนุของกองทนุรวม แยกตามประเภทและสถานะของหลกัทรัพย์ทกุสิน้วนัท า

การ 
(3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนีค้า่ซือ้หลกัทรัพย์ และลกูหนีค้า่ขายหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) 

16) เพ่ือวัตถุประสงค์ในการด าเนินการค านวณและจัดท ารายงานตามข้อ 14 และ 15 ข้างต้น ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์จะใช้ข้อมลูซึง่ได้จากบริษัทจดัการหรือบคุคลใดๆ ท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

17) รายงานท่ีได้รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 14 และรายงานท่ีได้จดัท าโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ตาม
ข้อ 15 ข้างต้นให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการ หากบริษัทจดัการมิได้ทกัท้วงภายใน 180 
วนันบัจากวนัท่ีในรายงาน 

18) ด าเนินการฟ้องร้องในนามของกองทุนรวมให้บริษัทจัดการปฏิบตัิตามหน้าท่ีของตน และ/หรือฟ้องร้อง
เรียกคา่สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุคน หรือเม่ือ
ได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทนุรวมได้ 

19) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้แต่งตัง้ผู้ ช าระบัญชีเพ่ือการเลิกกองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับ
คา่ตอบแทนตามอตัราท่ีจะได้ตกลงกนัและจะด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
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(1) เม่ือได้รับแจ้งการแตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีจากบริษัทจดัการ ให้ส่งมอบบรรดาบญัชีและเอกสารอ่ืน ๆ 
ของกองทนุรวมแก่ผู้ช าระบญัชีภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัเลิกกองทนุรวม 

(2) ดแูลรับฝากทรัพย์สินของกองทนุรวม จนกว่าการช าระบญัชีจะเสร็จสิน้ 
(3) ดแูลให้ผู้ช าระบญัชีปฏิบตัิตามมาตรา 130 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 ในกรณีท่ีผู้ช าระบญัชีกระท าการ หรือ งดเว้นกระท าการตามมาตราดงักลา่ว ผู้ดแูล
ผลประโยชน์จะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า 

(4) แจกจ่ายเงินและ/หรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุ
รวมตามสมดุทะเบียนเม่ือได้รับค าสัง่จากผู้ช าระบญัชี 

20) ดแูล รับเงินฝาก และรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม รับเงินท่ีได้จากการด าเนินงานของกองทนุรวม และ
น าเข้าฝากในบญัชีออมทรัพย์และ/หรือบญัชีทรัพย์สินของกองทนุรวมตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 

21) จา่ยคา่ใช้จา่ยของกองทนุรวมตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 

22) มีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบอ่ืนตามท่ีก าหนดในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

23) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายเก่ียวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ทัง้ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิในอนาคต 

24) รับผิดชอบต่อความเสียหายแก่บริษัทจดัการ และ/หรือตอ่ความสูญเสีย เสียหาย และคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึน้กบับริษัทจดัการ และ/หรือกองทนุรวม จากการท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท า หรือละเว้นการกระท า
ภายใต้สญัญา หรือตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และซึ่งเกิดขึน้จาก
ความประมาทเลินเลอ่หรือการไม่กระท าตามหน้าท่ีโดยเจตนาทจุริตของผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือพนกังาน
เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีท างานให้แก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ ความเสียหายดังกล่าว 
รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากความล่าช้าโดยไม่มีเหตอุนัสมควร ในขัน้ตอนการขออนุมตัิภายในของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ในเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องด าเนินการภายใต้สญัญา หรือตามโครงการ
จดัการกองทนุรวม 

25) ตกลงให้ผู้ แทนของบริษัทจัดการรวมถึงผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีร้องขอ หรือผู้สอบบญัชีของ
กองทุนรวมเข้าตรวจนบัทรัพย์สิน หรือตรวจสอบบญัชีและเอกสารต่างๆ ของกองทุนรวมท่ีเก็บรักษาไว้
หรืออยู่ในความครอบครองของผู้ ดูแลผลประโยชน์ ได้ตลอดเวลา ภายในเวลาท าการของผู้ ดูแล
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ผลประโยชน์ และให้ความร่วมมือใดๆ แก่บริษัทจดัการในการด าเนินการตามท่ีก าหนดในสญัญา หรือใน
โครงการจดัการกองทนุรวม รวมถึงการส่งมอบเอกสารตา่งๆ ตามท่ีบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือผู้
มีอ านาจตามกฎหมายร้องขอ 

26) รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้กับกองทุนรวม เพราะการกระท าหรือการละเว้นกระท าโดย
ทุจริต ประมาทเลินเล่อ หรือไม่กระท าการตามหน้าท่ีโดยไม่มีเหตุอันควร หรือโดยเจตนาของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ หรือเจ้าหน้าท่ี พนกังาน ลูกจ้าง หรือตวัแทนของผู้ดแูลผลประโยชน์เอง หรือการไม่ปฏิบตัิ
ตามท่ีได้ตกลงไว้กบับริษัทจดัการ 

 
เงือ่นไขการเปลีย่นผูดู้แลผลประโยชน์ 

บริษัทจดัการในฐานะตวัแทนของกองทนุรวมอาจเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ได้เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
และเม่ือได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต.  

(1) เม่ือบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ ให้คูส่ญัญาฝ่ายท่ีจะเลิกสญัญาบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่
น้อยกวา่ 90 วนั 

(2) เม่ือคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบตัิผิดสญัญาหรือปฏิบตัิผิดเง่ือนไขใด ๆท่ีก าหนดไว้ในสญัญาไม่ว่าโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตามคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสญัญาได้โดยบอกกล่าวล่วงหน้า
เป็นลายลกัษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วันในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้ปฏิบตัิผิดสญัญาหรือปฏิบตัิผิด
เง่ือนไขใด ๆท่ีก าหนดไว้ในสญัญาไม่ว่าโดย จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตามผู้ดแูลผลประโยชน์
จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสียหายให้แก่บริษัทจดัการและ/หรือ กองทนุรวมรวมถึงค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดจากการท่ีบริษัทจดัการต้องติดต่อกับบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วยและใน
กรณีท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ปฏิบตัผิิดสญัญาหรือปฏิบตัผิิดเง่ือนไขใด ๆท่ีก าหนดไว้ในสญัญาไม่ว่าโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตามบริษัทจดัการต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและ/หรือความเสียหายท่ีเกิด
ขึน้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย 

(3) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในโครงการจดัการกองทนุ หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมาย ประกาศ
ของทางราชการ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่ืนใด
อนัจะมีผลให้บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ไมส่ามารถตกลงท่ีจะแก้ไขเปล่ียนแปลงสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับประกาศค าสัง่ ระเบียบและข้อบงัคบัดงักล่าว ทัง้นี ้เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
ดงักลา่วมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดแูลผลประโยชน์  และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ี
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ดงักล่าวต่อไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัท
จดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

(4) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

(5) ในกรณีท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. เร่ือง 
คุณสมบัติของผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขเหตขุาดคณุสมบตัิดงักล่าวให้ถกูต้องภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นั
ถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไข ดงักล่าวให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัท่ี แก้ไขเสร็จสิน้ 

ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนดดงักล่าว บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการขออนุญาตเปล่ียนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลาให้แก้ไข เม่ือได้รับอนญุาตจาก ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 
บริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั ทัง้นีเ้ว้นแตส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่การเป็น อยา่งอ่ืน  

(6) หากผู้ดแูลผลประโยชน์น าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการ
กองทนุรวมไปเปิดเผยโดยมิชอบ เพ่ือก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่กองทนุรวม หรือบริษัทจดัการ หรือ
มีบคุคลอ่ืนได้รับประโยชน์ใด ๆ อนัเน่ืองมาจากการเปิดเผยท่ีไม่เหมาะสมดงักล่าว หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้ ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์นีไ้ด้ โดยบอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและ
ความเสียหายให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท่ีบริษัทจัดการต้อง
ตดิตอ่กบับคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย 

(7) เม่ือมีผู้ ใดเสนอหรือย่ืนค าร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องในส่วนท่ีเก่ียวกับผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทุน (ก) เพ่ือเลิกกิจการหรือเพ่ือการอ่ืนใดท่ีคล้ายคลึงกนั หรือ (ข) เพ่ือฟืน้ฟูกิจการ ประนอมหนี ้หรือ
ผอ่นผนัการช าระหนี ้จดัการทรัพย์สิน ช าระบญัชีเลิกกิจการ หรือร้องขออ่ืนใดท่ีคล้ายคลึงกนั ภายใต้กฎหมาย
ปัจจุบัน หรือในอนาคต หรือตามข้อบังคับต่างๆ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์นีไ้ด้ทนัที 
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(8) เม่ือหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ว่ามีความผิด หรือ
ประมาทเลินเลอ่อยา่งร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจดัการทราบหรือประกาศเป็นการทัว่ไป  บริษัทจดัการสามารถ
บอกเลิกสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์นีไ้ด้ทนัที 

ในทุกกรณีการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
เน่ืองจากพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดให้กองทุน
รวมต้องมีผู้ ดูแลผลประโยชน์ ดังนัน้ ในกรณีท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์ หมดหน้าท่ีลงตามเง่ือนไขการเปล่ียนผู้ ดูแล
ผลประโยชน์  ผู้ดแูลผลประโยชน์นัน้ต้องท าหน้าท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตอ่ไปอย่างสมบรูณ์จนกว่าจะ
จดัการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามค าสัง่
ของบริษัทจัดการ หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการด าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็น เพ่ือให้การโอน
ทรัพย์สิน และเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิน้ และภายในเวลาอนั
สมควรท่ีสามารถท างานได้อย่างตอ่เน่ือง 

ในกรณีท่ีสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์สิน้สดุลงเน่ืองจากผู้ดแูลผลประโยชน์บอกเลิกสญัญาหากบริษัทจดัการ
ยงัไมส่ามารถหาผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมม่ารับมอบงานได้ภายในวนัสิน้สดุสญัญาดงักล่าวผู้ดแูลผลประโยชน์ยงั
ต้องปฏิบตัหิน้าท่ีตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ตอ่ไปจนกว่าจะมีการแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่โดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์รายเดมิมีสิทธิได้รับคา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์จากกองทนุรวมตามสดัส่วนของระยะเวลาท่ี
ผู้ดแูลผลประโยชน์นัน้ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีจนถึงวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ได้สิน้สุดการท าหน้าท่ีเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์
รวมทัง้ค่าใช้จ่ายใด ๆท่ีเกิดขึน้จริงเน่ืองจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์นับตัง้แต่วัน
สิน้สุดสัญญาเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจัดการจะแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่และสามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ดงักลา่วได้ 

ในกรณีการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิน้สดุลงผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องรวบรวมและโอนทรัพย์สินทัง้หมดและเอกสาร
หลกัฐานของกองทนุรวมให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีมาแทนหรือด าเนินการอย่างอ่ืนตามค าสัง่ของบริษัทจดัการหรือ
ส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. รวมถึงการด าเนินการใด ๆท่ีจ าเป็นเพ่ือให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลาย
เป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัท่ีการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิน้สดุลง 
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สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์  0-2299-1111 โทรสาร 0-2299-1278 
เว็บไซต์ www.tmbbank.com 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ บริษัทจดัการจะท าการเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ท่ีส านักงานของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้หรือท่ีส านกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม ่  

อย่างไรก็ตามในกรณีทรัพย์สินท่ีลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย์บริษัทจัดการจะท าการเก็บรักษาโฉนดท่ีดินหรือ
หนงัสือรับรองการท าประโยชน์ หรือหนงัสือแสดงกรรมสิทธ์ิห้องชดุและสญัญาซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์สญัญาเช่า
หรือสญัญาโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์หนงัสือกรมธรรม์ประกนัภัย ไว้ท่ีส านกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวมยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินท่ีโดยสภาพไมส่ามารถเก็บรักษาไว้ท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

ผู้สอบบัญชี 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์   ทะเบียนเลขท่ี 4917 หรือ 
นายเทอดทอง เทพมงักร   ทะเบียนเลขท่ี 3787 หรือ 
นางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้    ทะเบียนเลขท่ี 8382 หรือ 
นายไกรสิทธ์ิ ศลิปมงคลกลุ                    ทะเบียนเลขท่ี 9429 

บริษัท พีวี ออดทิ จ ากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท์  0-2645-0080  โทรสาร 0-2645-0020 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์  0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259 
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ประวัตกิารถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ 
 

เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2556 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มี
หนงัสือ ท่ี กลต.ฝค.298/2556 เร่ือง การเปรียบเทียบกรณีปฏิบตัิไม่ชอบด้วยกฎหมาย แจ้งว่าบริษัทจดัการ มีการ
ด าเนินการท่ีเข้าข่ายเป็นการปฎิบตัิไม่ชอบด้วยมาตรา 117 และมาตรา 125(1) แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยสรุปดงันี ้ 

1. ระหว่างวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2555 บริษัทจัดการ มิได้ปฏิบตัิให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด กล่าวคือ มิได้จดัให้มี

ระบบงานการจัดการลงทุนท่ีมีการก ากับดูแลการปฏิบตัิงานท่ีเหมาะสม เพ่ือให้การจัดการลงทุนเป็นไปด้วย

ความรอบคอบ ระมดัระวงั โดยค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยมิได้ตรวจสอบและสอบ

ทานอสงัหาริมทรัพย์ก่อนการลงทนุ (Due Diligence)  

2. ระหว่างวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2555 ถึงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2556 บริษัทจดัการในฐานะบริษัทท่ี

รับจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธ์ิ เมอร์เคียว สมุย (กองทุนรวมเมอร์เคียว) มิได้จัดการ

กองทนุให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด และมิได้

จดัการกองทนุรวมให้เป็นไปตามโครงการท่ีได้รับอนมุตัิจากส านกังาน กล่าวคือ มิได้ควบคมุดแูลให้ผู้ค า้ประกัน

รายได้ปฏิบตัติามสญัญาค า้ประกนัรายได้ตามเง่ือนไขของโครงการ   

3. ระหว่างวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันท่ี 25 ธันวาคม 2555 บริษัทจัดการ มิได้ปฏิบัติให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทนุประกาศก าหนด กล่าวคือ (1) มิได้

ควบคมุและตรวจสอบการเบกิจา่ยเงินของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ (2) มิได้ตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์ท่ี

กองทุนรวมลงทนุทุกๆ หนึ่งปี โดยจดัท าทะเบียนรายการทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เข้าไปลงทนุให้

ถกูต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง (3) มิได้จดัท าสญัญาค า้ประกนัรายได้และมิได้ติดตามควบคมุดแูลให้ผู้

ค า้ประกันรายได้ปฏิบตัิตามสัญญาค า้ประกันรายได้ (4) มิได้เปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนและ

หนงัสือชีช้วนให้ถกูต้อง   

โดยบริษัทจัดการได้ยินยอมรับการเปรียบเทียบตามท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาตามการ
ประชมุเปรียบเทียบครัง้ท่ี 1/2556  วนัท่ีประชมุเปรียบเทียบ  27 กมุภาพนัธ์ 2556 ค าสัง่เปรียบเทียบท่ี 12/2556 
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การก ากับดูแลกิจการ 

 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
 

บริษัทจดัการปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ ค าสัง่ หรือหนงัสือเวียนตามท่ีได้
แก้ไขหรือออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด 
และมีการจดัตัง้คณะกรรมการการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือพิจารณาในรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุ 
และมีผู้ดแูลผลประโยชน์คอยสอบทานการท างานของบริษัทจดัการอีกด้วย 

 
โดยทางบริษัทจดัการ ได้ก าหนดให้มีนโยบายการก ากบัดแูลทางด้านตา่งๆ เช่น การจดัท ารายงานความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายในการปฏิบตัิงานด้านธุรกิจจดัการลงทุน จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
จดัการลงทนุ เป็นต้น 
 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บริษัทจดัการปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ ค าสัง่ หรือหนงัสือเวียนตามท่ีได้
แก้ไขหรือออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ อยา่งเคร่งครัด 
 
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

บริษัทจดัการปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ ค าสัง่ หรือหนงัสือเวียนตามท่ีได้
แก้ไขหรือออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ อย่างเคร่งครัด 
นอกเหนือจากคณะกรรมการการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการได้ก าหนดให้มีฝ่ายก ากบัดแูลและฝ่าย
บริหารความเส่ียง ท่ีสายการรายงานและก ากบัดแูลท่ีแยกออกจากคณะกรรมการการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 
แตข่ึน้ตรงตอ่คณะกรรมการบริษัท และของกลุม่บริษัท ซีไอเอ็มบี 
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รายการระหว่างกัน 
 
รายการระหว่างกองทนุรวม กบับริษัทจดัการ และบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง/เก่ียวโยงกนักบับริษัทจดัการ 
ส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

ล าดบั
ท่ี 

รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบั 
กองทนุรวม 

ความสมัพนัธ์กบักองทนุรวม รายละเอียดการท าธุรกรรม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 

จ ากดั 

บริษัทจดัการกองทนุรวม รับคา่ธรรมเนียมการจดัการ
จากกองทนุรวม 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ท่ีบริษัทจดัการโดยตรง โดย
กองทนุรวมได้เปิดเผยข้อมลูบางสว่นในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีแนบมา และสามารถตรวจสอบรายช่ือ
ผู้บริหารของบริษัทจดัการและกองทนุรวมภายใต้การบริหารจดัการได้ท่ีเว็ปไซต์ของบริษัทจดัการท่ี 
http://www.cimb-principal.co.th 

 
รายการระหว่างกองทนุรวม กบัผูดู้แลผลประโยชน์ และบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง/เก่ียวโยงกนักบัผูดู้แลผลประโยชน์ 
ส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

ล าดบั
ท่ี 

รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบั 
กองทนุรวม 

ความสมัพนัธ์กบักองทนุรวม รายละเอียดการท าธุรกรรม 

1 ธนาคารทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ รับคา่ธรรมเนียมการดแูล
ผลประโยชน์จากกองทนุรวม 

 

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทน เนือ่งจากการที่กองทนุใช้บริการบคุคลอืน่ (Soft Commission) 

ไมมี่การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบคุคลอ่ืน 

ค่านายหนา้ทัง้หมดจากการทีบ่ริษัทสัง่ซ้ือขายหลกัทรัพย์ฯ 

 ไมมี่การรับคา่นายหน้าจากการท่ีบริษัทสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ฯ 

http://www.cimb-principal.co.th/
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการ
ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทต่างๆ ในรอบปีปฏิทิน ได้จาก web site ของบริษัทจัดการ (www.cimb-
principal.com) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cimb-principal.com/
http://www.cimb-principal.com/
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ส่วนที่ 3 

 

ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินการ 
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ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 

 
ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้  
ส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2558 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 
 
สรุปมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ และมูลค่าหน่วยลงทนุกองทนุรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิ   736,732,591.54   บาท 

จานวนหน่วย         146,434,000   หนว่ย 

มลูคา่ตอ่หน่วยลงทนุ                 5.0311   บาท 

 
ข้อมูลเก่ียวกบัการกู้ยืมเงินของกองทนุรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา ไมมี่การกู้ ยืมเงินของกองทนุรวม 
 
 
รายงานสรุปจ านวนเงินลงทนุในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุ ของกองทนุรวม 
 

กลุ่มของตราสาร 

มูลค่าตาม %  

ราคาตลาด NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ   
      - ตราสารภาครัฐไทย - ไมมี่ - - ไมมี่ - 
      - ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - ไมมี่ - - ไมมี่ - 
 (ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท    
      เงินทนุเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือ ผู้ค า้ประกนั 18,389,404.30  2.50 
 (ค) ตราสารท่ีมีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment 

grade) - ไมมี่ - - ไมมี่ - 
 (ง) ตราสารท่ีมีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้    
      (investment grade) หรือตราสารท่ีไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ - ไมมี่ - - ไมมี่ - 
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หน้า 68 

สัดส่วนเงนิลงทุนขัน้สูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตรา
สารกลุ่ม (ง)15% NAV   
หมายเหต ุ: * มลูคา่ตามราคาตลาดท่ีรวมดอกเบีย้ค้างรับแล้ว 
 
 
รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารทกุตวัใน Port 
 

ประเภท ผู้ออก 
ผู้ค า้/ 

ผู้ รับรอง/ 
ผู้สลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

นา่เช่ือถือ 

 จ านวนเงินต้น/ 
มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

เงินฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารทหารไทย 
จ ากดั (มหาชน) - - 

N/A 18,320,823.41 18,332,958.18 

เงินฝาก
ธนาคาร 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี 
ไทย จ ากดั (มหาชน) - - 

N/A 56,134.84 56,446.12 

หมายเหต ุ: *1 มลูคา่ตามราคาตลาดท่ีรวมดอกเบีย้ค้างรับแล้ว 
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หน้า 69 

ค่าใช้จ่ายทีบ่ริษัทจดัการเรียกเก็บจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ 
ส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
 

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

คา่ธรรมเนียมจดัการกองทนุ               3,124.76                                0.23  
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                  301.91                                0.02  
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน                  586.17                                0.04  
คา่ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย                  949.62                                0.07  
คา่ประเมินทรัพย์                  270.96                                0.02  
คา่สอบบญัชี                  230.00                                0.02  
คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ-รายปี                    98.08                                0.01  
คา่ประกนัภยั                  123.99                                0.01  
คา่ใช้จา่ยส่วนกลาง                  520.00                                0.04  
คา่โฆษณา                  229.60                                0.02  
คา่จดัพิมพ์/จดัสง่รายงานถึงผู้ ถือหน่วย                  322.21                                0.02  
คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ                  376.41                                0.03  

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด**               7,133.71                                0.53  
หมายเหต ุ    * คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ จะบวกด้วยภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดใน

ท านองเดียวกนั (ถ้ามี) 
   **  ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์

มลูคา่ทรัพย์สิน 
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เอกสารแนบ 1 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 
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เอกสารแนบ 2 
 

ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน์เก่ียวกับการด าเนินงานของกองทุนรวม 
ในรอบระยะเวลาหน่ึงปีที่ผ่านมา 

 




