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กองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ และสิทธิการเช่ าตรีนิตี !
TRINITY FREEHOLD AND LEASEHOLD PROPERTY FUND
ตัง! แต่ วันที" 1 มกราคม 2559 ถึงวันที" 31 ธันวาคม 2559

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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สาส์ นจากบริษัทจัดการ
เรี ยน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี -พริ นซิเพิล จํากัด ขอนําส่งรายงานประจําปี 2559 ของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี ! ตังแต่
! วนั ที" 1 มกราคม 2559 ถึงวันที" 31 ธันวาคม 2559
ผลประกอบการของกองทุนรวมในปี ที"ผ่านมา กองทุนรวมมีมลู ค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวม ณ
วันที" 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 949.114 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยเท่ากับ 6.4815
บาท เพิ"มขึ !นจาก 736.733 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 5.0311 บาท ในปี
2558 อันเนื"องมาจากการเพิ"มขึ !นของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
โดยในรอบการดําเนินงานระหว่างวันที" 1 มกราคม 2559 ถึงวันที" 31 ธันวาคม 2559 นัน! กองทุน
รวมไม่มีรายได้ จากค่าเช่า เนื"องจากกองทุนรวมมีข้อพิพาทกับผู้เช่าเดิมตังแต่
! ปี 2558 แต่มีรายได้ จาก
ดอกเบี !ยและรายได้ อื"นๆ จํานวน 109,595.21 บาท และมีค่าใช้ จ่ายรวมทังสิ
! น! 15.728 ล้ านบาท ทําให้
กองทุนรวมขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ 15.618 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมมีรายการกําไรสุทธิที"ยงั
ไม่เกิดขึ !นจากเงินลงทุนจํานวน 228.0 ล้ านบาท อันเนื"องมาจากมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่า
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที"ก องทุน รวมลงทุน หรื อมี ไ ว้ เ พิ" ม ขึน! จากการประเมิ น ค่า หรื อสอบทานการประเมิ นค่า
ทรัพย์สิน จํานวน 228.0 ล้ านบาท ดังนัน! สินทรัพย์สุทธิ ของกองทุนรวม ณ วันที" 31 ธนวาคม 2559 จึง
เท่ากับ 949.114 ล้ านบาท ลดลงจาก 736.733 ล้ านบาท อันเนื"องมากจากการลดลงของราคาประเมิน
ทรัพย์สิน ซึง" เป็ นกําไรทางบัญชี มิได้ มีรายได้ ที"เป็ นเม็ดเงินที"จะสามารถนํามาจ่ายปั นผลให้ แก่ผ้ หู น่วยลงทุน
ได้
ในส่วนของภาพรวมเชิงเศรษฐกิจ จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที" 4 ทังปี
! 2559 และ
แนวโน้ มปี 2560 จัดทําโดยสํานักยุทธศาสตร์ และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรื อ สศช ได้ สรุปเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที"สี"ของปี 2559 ว่าขยายตัว
ร้ อยละ 3.0 ต่อเนื"องจากการขยายตัวร้ อยละ 3.2 ในไตรมาสก่อนหน้ า ในด้ านการใช้ จ่ายมีปัจจัยสนับสนุน
จากการขยายตัวเร่งขึ !นของการส่งออกสินค้ า การใช้ จา่ ยของรัฐบาลและการลงทุนรวม ในขณะที"การใช้ จ่ าย
ภาคครัวเรื อนขยายตัวต่อเนื"องและการส่งออกบริ การชะลอตัว ในด้ านการผลิต การผลิตสาขาเกษตร สาขา
อุตสาหกรรม และสาขาการค้ าส่งค้ าปลีกขยายตัวเร่งขึ !น ในขณะที"สาขาโรงแรมและภัตตาคารชะลอตัว
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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โดยเมื"อพิจารณารวมทังปี
! 2559 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้ อยละ 3.2 ปรับตัวดีขึ !นเมื" อเทียบกับการ
ขยายตัวร้ อยละ 2.9 ในปี 2558 โดยการบริ โภคภาคครัวเรื อน การลงทุนภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวร้ อยละ 3.1, 9.9 และ 0.4 ตามลําดับ มูลค่าการส่งออกสินค้ าทรงตัว อัตราเงินเฟ้อทัว" ไปเฉลี"ยร้ อย
ละ 0.2 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้ อยละ 11.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)
ในปี 2559 อัตราดอกเบี !ยเงิ นฝากเฉลี"ยของธนาคารพาณิ ชย์ไ ทยและสถาบันการเงินเฉพาะกิ จ
ปรับตัวลดลงในช่วงร้ อยละ 0.02 – 0.55 ในขณะที"อตั ราดอกเบี !ยเงินกู้เฉลี"ยปรับตัวลดลงในช่วงร้ อยละ
0.10 – 0.25 มีผลทําให้ อตั ราดอกเบี !ยเงินฝากที"แท้ จริ งและอัตราดอกเบี !ยเงิ นกู้ที"แท้ จริ งปรับตัวลดลงร้ อยละ
2.00 และ 2.23 อัตราเงินเฟ้อทัว" ไปอยู่ที"เฉลี"ยร้ อยละ 0.2 เทียบกับการติดลบร้ อยละ 0.9 ในปี 2558 อัตรา
เงินเฟ้อพื !นฐานอยูท่ ี"เฉลี"ยร้ อยละ 0.7 ชะลอตัวลงจากร้ อยละ 1.1 ในปี 2558
ในช่วงเดียวกัน เงินบาทเคลื"อนไหวในกรอบ 34.56 – 36.32 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ทําให้ คา่ เงิน
บาทเฉลี"ยทังปี
! 2559 อยูท่ ี" 35.29 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากค่าเฉลี"ยในปี 2558 ร้ อยละ 2.9
ส่วนภาคอุตสาหกรรมทัง! ปี 2559 การผลิ ตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้ อยละ 1.4 ดัชนี ผลผลิ ต
อุตสาหกรรมเพิ"มขึ !นร้ อยละ 0.4 และอัตราการใช้ กําลังผลิตอยูท่ ี"ร้อยละ 65.64
ในสาขาการค้ าส่งค้ าปลีกขยายตัวร้ อยละ 5.0 โดยได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึ !นของ
ภาคการส่งออก การฟื น! ตัวของฐานรายได้ ในภาคเกษตร รวมทังมาตรการกระตุ
!
้ นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี
2559 และมาตรการภาษี เพื"อสนับสนึนการท่องเที"ยวในระยะเดีย วกัน ส่วนดัชนีค้าปลีกเพิ"มขึ !นในเกือบทุก
หมวด เป็ นผลจากการขยายตัวของยอดขายในห้ างสรรพสินค้ าและร้ านค้ าทัว" ไป การใช้ จ่ายเพื"อการอุปโภค
บริ โภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้ อยละ 2.8 ในปี 2560 ต่อเนื"องจากการขยายตัวร้ อยละ 3.1 ในปี
2559 และ ในส่วนของการจ้ างงาน มีผ้ วู ่า งงานจํานวน 3.8 แสนคน หรื อคิดเป็ นอัตราการว่างงานร้ อยละ
1.0
สําหรับแนวโน้ มเศรษฐกิจไทยปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวร้ อยละ 3.0 – 4.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุน
จาก (1) การขยายตัวของการส่งออกซึง" จะสนับสนุนให้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชน
ปรับตัวดีขึน! (2) การฟื !นตัวและขยายตัวเร่ งขึน! ของการผลิตภาคเกษตรและฐานรายได้ เกษตรกรซึ"งเป็ น
ปั จจัยสนับสนุนการขยายตัวของการใช้ จา่ ยภาคครัวเรื อน (3) การลงทุนภาครัฐยังอยู่ในเกณฑ์สงู และเร่งขึ !น
(4) การจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพิ"มเติม วงเงิน 190,000 ล้ านบาท และ (5) แรงขับเคลื"อนจากภาคการ
ท่องเที"ยว ทังนี
! ! คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้ าจะขยายตัวร้ อยละ 2.9 การบริ โภคภาคเอกชนและการลงทุน
รวมขยายตัวร้ อยละ 2.8 และร้ อยละ 5.3 ตามลําดับ อัตราเงินเฟ้อทัว" ไปอยู่ในช่วงร้ อยละ 1.2 – 2.2 และ
บัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้ อยละ 9.4 ของ GDP อย่างไรก็ตาม การฟื น! ตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงมีความเสี"ยง
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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จากความผันผวนในการฟื น! ตัวของเศรษฐกิจโลกและการเคลื"อนย้ ายเงินทุนที"อาจเกิดขึ !นจากทิศทางการ
ดําเนินนโยบายของสหรัฐฯ เงื"อนไขทางการเมืองในยุโรป การเจรจาระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพ
ยุโรป รวมทัง! ปั ญหาเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิ จของจีน ความคืบหน้ าในการแก้ ไขปั ญ หากรี ซ และความ
อ่อนแอของภาคการเงินในประเทศยุโรป
ข้ อมูลจากศูนย์วิจยั ด้ านการตลาดการท่องเที"ยว การท่องเที"ยวแห่งประเทศไทยพบว่า ในปี 2559 มี
นักท่องเที"ยวต่างชาติเดินทางเข้ ามายังประเทศไทยจํานวนทังสิ
! !น 32,588,303 คน เพิ"มขึ !นร้ อยละ 8.91 เมื"อ
เทียบกับปี 2558 ซึง" มีจํานวนทังสิ
! !น 29,923,185 คน สร้ างรายได้ จากการท่องเที"ยวรวมประมาณ 2.52 ล้ าน
ล้ านบาทเพิ"มขึ !นประมาณร้ อยละ 11 จากปี 2558
ในขณะที"กรุ งเทพมหานครในปี 2559 มีนกั ท่องเที"ยวทังสิ
! !น 33,687,254 คน ลดลงร้ อยละ 3.81
แบ่งออกเป็ นนักท่องเที"ยวชาวไทย 11,699,078 คน และ ชาวต่างชาติ 21,988,176 คน
การท่องเที" ยวแห่ง ประเทศไทยคาดการณ์ สถานการณ์ การเดินทางท่องเที" ยวของนักท่องเที" ย ว
ต่างชาติในปี 2560 จะยังคงมีแนวโน้ มเติบโตต่อเนื"อง และคาดว่าจะสร้ างรายได้ ทางการท่องเที"ยวเป็ นไป
ตามเป้าหมายที"ตงไว้
ั ! เพิ"มขึ !นร้ อยละ 10 ช่นเดียวกันกับสถานการณ์การท่องเที"ยวในประเทศในปี 2560 ก็มี
แนวโน้ มเติบโตต่อเนื"อง และคาดว่าจะสร้ างรายได้ หมุนเวียนภายในประเทศ เป็ นไปตามเป้าหมายที"ตงไว้
ั!
เพิ"มขึ !นร้ อยละ 10
สุดท้ ายนี ! บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี -พริ นซิเพิล จํากัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกท่านที"ได้ มอบความไว้ วางใจบริ ษัทในการบริ หารเงินลงทุนในกองทุนรวมของท่าน โดยบริ ษัทจะ
บริ หารจัดการกองทุนรวมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญภายใต้ หลักธรร
มาภิบาล เพื"อสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนตลอดไป
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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หนึง" ปี ที"ผา่ นมา

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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ส่ วนที" 1
การดําเนินกิจการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าตรี นิตี !

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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ข้ อมูลกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิการเช่ าตรีนิตี !
ชื"อกองทุน (ไทย)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !

ชื"อกองทุน (อังกฤษ)

Trinity Freehold and Leasehold Property Fund

ชื"อย่อ

TNPF

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าประเภทไม่รับซือ! คืนหน่วยลงทุน
โดยบริ ษัทจัดการจะยื" นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์เพื" อให้ รับหน่วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน

ประเภทการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อายุโครงการ

ไม่กําหนดอายุโครงการ

วันที"เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน วันที" 8 มีนาคม 2554
จํานวนเงินทุน

1,449,696,600 บาท

บริษัทจัดการกองทุน

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

วัตถุประสงค์การลงทุน
เพื"อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั"วไป ทัง! ที"เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบุ คคลทัง! ในและต่างประเทศ ซึ"ง
กองทุนรวมจะนําเงินที"ได้ จากการระดมทุนไปซื !อ เช่า และ/หรื อเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ โดยกองทุนรวมจะรับโอน
กรรมสิ ทธิ# และ/หรื อ สิ ทธิ ก ารเช่ า และ/หรื อสิ ทธิ ก ารเช่าช่ วง อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และจัด หาผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว โดยการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง โอน และ/หรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ตา่ ง ๆ ที"กองทุนรวม

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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ได้ ลงทุนไว้ หรื อมีไว้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการนําอสังหาริ มทรัพย์ออกให้ เช่าหรื อเช่าช่วงเพื"อให้ ผ้ ปู ระกอบการ
นําอสังหาริ มทรัพย์ออกหาประโยชน์ในลักษณะเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์ (Serviced Apartment) โรงแรมและ
ศูนย์การค้ า ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี"ยนแปลง รวมถึงดําเนินการก่อสร้ าง และ/หรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้ าง และ/หรื อดําเนินการขอหรื อรั บโอนใบอนุญ าตอื" นๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงแรม (ในกรณีที"กฎหมายอนุญาตให้ ดําเนินการดังกล่าวได้ ) และ/หรื อดําเนินการอื"นใดที"เกี"ยวข้ องและ
จําเป็ นเพื"อประโยชน์ของอสังหาริ มทรัพย์ และเพื"อมุ่งก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื"น และ/หรื อหลักทรัพย์อื"น และ/หรื อการหาดอกผลอื"น
โดยวิธีอื"นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื"นใดที"เกี"ยวข้ องกําหนด

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาประโยชน์

การลงทุนครังแรก
เมื"อวันที" 2$ กุมภาพันธ์ 255$ กองทุนรวมได้ ลงทุนโดยการซื !อทรัพย์สินต่าง ๆ เพื"อเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ# ดังนี !
Ø ที"ดิน, อาคารโกลว์ ตรี นิตี ! สีลม และพืน! ที"พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) รวมทัง! ระบบ
สาธารณูปโภค เฟอร์ นิเจอร์ วัสดุอปุ กรณ์ที"เกี"ยวข้ อง จากบริษัท ตรี นิตี ! แอสเซท จํากัด
Ø ห้ องชุดของอาคารศูนย์การค้ า รวมทังระบบสาธารณู
!
ปโภค วัสดุอปุ กรณ์ที"เกี"ยวข้ องจาก บริ ษัท ตรี นิตี ! แอส
เซท จํากัด
รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ที"เข้ าลงทุนครัง! แรก
1) ที"ดนิ ซึง" ประกอบด้ วยที"ดนิ จํานวน 2 แปลง เนื !อที"รวมทังสิ
! !น 2 งาน 946/10ตารางวา ซึ"งเป็ นที"ตงของอาคาร
ั!
โกลว์ ตรี นิตี ! สีลม จากบริษัท ตรี นิตี ! แอสเซท จํากัด โดยมีรายละเอียดดังนี !
โฉนดเลขที"

เลขที"ดนิ

หน้ าสํารวจ

เนือ! ที" (ไร่ )

3147

73 (68)

531

*-'-%&$/'*

43104

544 (59)

5333

*-*-%-0/'*

ที"ตงั !
ตําบลสีลม (สาทร)
อําเภอบางรัก กรุงเทพฯ
ตําบลสีลม (สาทร)
อําเภอบางรัก กรุงเทพฯ

2) สิ"งปลูกสร้ าง
2.1) ชื"อ
ที"ตงั !

อาคารโกลว์ ตรี นิตี ! สีลม
เลขที"150 ซอยพิพฒ
ั น์ 2 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ข้ อมูลทัว" ไป อาคารโกลว์ ตรี นิตี ! สีลม (Glow Trinity Silom) ตังอยู
! ่บนที"ดินเนื !อที"จํานวน 1 งาน
! ดิน ' ชัน! มีจํานวนห้ องพักรวม
%&$/'* ตารางวา เป็ นอาคารสูง & ชัน! พร้ อมชันใต้
ทังสิ
! !น +- ห้ อง (รวมห้ องพักที"เชื"อมถึงกัน (Connecting Room)) รายละเอียดดังนี !

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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พืน! ที"

จํานวนห้ อง

พืน! ที"
(ตารางเมตร)

ร้ อยละของ
พืน! ที"รวม

1. พื !นที"ห้องพัก
- Superior
- Deluxe
- Connecting room (สามารถแบ่งแยก
เพื"อให้ บริการเพิ"มได้ อีก 26 ห้ อง)
- Junior Suite
- Exclusive Suite
2. พื !นที"ร้านอาหาร
3. พื !นที"จอดรถยนต์
4. พื !นที"สว่ นกลาง
รวม

78
19
29
26

3,170
418
928
1,664

57.50
7.60
16.80
30.20

2
2

70
90
270
939
1,139
5,518

1.30
1.60
4.90
17.00
20.60
100.00

5

อาคารโกลว์ ตรี นิตี ! สี ลม เปิ ดดําเนินกิจการโรงแรมที"ให้ บริ การกับนักธุรกิจและ
นักท่องเที"ยวทังชาวไทยและต่
!
างประเทศ ซึง" ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ตามพระราชบัญญัตโิ รงแรม พ.ศ. 2547 ออกให้ โดยกระทรวงมหาดไทยเมื"อวันที" 7
ธันวาคม 2556 โดยอาคารโกลว์ ตรี นิตี ! สีลม ตังอยู
! ่ในบริ เวณซอยสีลม 1 หรื อ ที"
รู้ จักกันในนาม “ซอยละลายทรัพย์ ” ซึ"งเป็ นเขตพื !นที"ศนู ย์กลางทางการค้ าและ
ธุรกิจ (Central Business District) ที"สําคัญของกรุงเทพมหานคร อาคารโกลว์ ตรี
นิตี ! สีลม มีทางเชื"อมต่อกับถนนสายหลัก 2 สาย คือ ถนนสีลม ถนนสาทร และ
ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ โดยอาคารตังอยู
! ่ห่างจากถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์
ไปทางทิศตะวันออกเป็ นระยะทางประมาณ 150 เมตร และห่างจากถนนสาทรไป
ทางทิ ศ เหนื อ เป็ นระยะทางประมาณ 250 เมตร โดยผ่ า นซอยสาทร - (ซอย
พิพฒ
ั น์) และห่างจากถนนสีลมไปทางทิศใต้ เป็ นระยะทางประมาณ 180 เมตร ซึ"ง
ปั จจุบันเป็ นที"ตงของ
ั!
อาคารสํานักงานขนาดใหญ่สําหรับธุ รกิจ อาทิ อาคารคิว
เฮ้ า ส์ ส าทร อาคารสาธรซิ ตี ท! าวเวอร์ อาคารเอ็ ม ไพร์ สเตจ ทาวเวอร์ อาคาร
สํ า นักงานใหญ่ ข องธนาคารต่า ง ๆ เช่น ธนาคารกรุ ง เทพ ธนาคารยูโ อบี และ

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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ธนาคารสแตนดาร์ ด ชาร์ เ ตอร์ ด(ไทย) เป็ นต้ น ห้ างสรรพสิ นค้ า อาทิ สี ลมคอม
เพล็กซ์ และสถานทูตต่าง ๆ ที"สําคัญ ได้ แก่ สถานทูตเบลเยี"ยม สถานทูตสิงคโปร์
สถานทูตออสเตรเลีย สถานทูตฝรั"งเศส นอกจากนันบริ
! เวณดังกล่าวยังเพียบพร้ อม
ไปด้ วยการคมนาคมที" สะดวกสบายใกล้ สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีช่องนนทรี
ระยะทางประมาณ 150 เมตร และ สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สถานีสีลม ซึ"ง
เป็ นสถานีที"ใกล้ ที"สุด มีระยะห่างประมาณ 1.10 กิโลเมตร เมื"อวันที" 18 มิถุนายน
2552 ได้ ต กลงว่ า จ้ า ง บริ ษั ท อิ น วิ ชั"น ฮอสพิ ท าลิ ตี ! จํ า กัด ดํ า เนิ น การบริ ห าร
โครงการ ในช่วงต้ นปี 2552 ได้ มีการปรับปรุ งภาพลักษณ์ ของอาคารดังกล่าวให้
ทันสมัยเพื"อตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ บริ การมากขึ !น ปั จจุบนั อาคารโกลว์
ตรี นิตี ! สีลม มีห้องพักทังสิ
! !น จํานวน 83 ห้ อง (104 กุญแจ)
2.2) ชื"อ
ที"ตงั !

พื !นที"พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade)
พื น! ที" บ างส่ ว นบนอาคารเลขที" '1* ซอยพิ พั ฒ น์ 0 ถนนสี ล ม เขตบางรั ก
กรุงเทพมหานคร

ข้ อมูลทัว" ไป พื !นที"บางส่วนของอาคารโกลว์ ตรี นิตี ! สีลม ตังอยู
! ่บริ เวณชัน! 1 ของอาคารโกลว์ ตรี
นิตี ! สีลม มี พื !นที"ให้ เช่าสุทธิ 372.05 ตารางเมตร ปั จจุบนั แบ่งเป็ นพื !นที"ให้ เช่าสุทธิ
สําหรับร้ านค้ าประมาณ 128.00 ตารางเมตร และร้ านอาหารประมาณ 244.05
ตารางเมตร โดยมีจํานวนร้ านค้ าให้ เช่าทังสิ
! !น 2 ร้ าน

2.3) ชื"อ
ที"ตงั !

อาคารศูนย์การค้ า
เลขที" 425 ซอยสิริจลุ เสวก (สีลม 5) ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ข้ อมูลทัว" ไป ประกอบด้ ว ยอาคารศูน ย์ ก ารค้ า ระบบสาธารณู ป โภค วัส ดุ และอุ ป กรณ์ ที"
เกี"ยวข้ องของอาคารศูนย์การค้ า ตังอยู
! ่บนห้ องชุดเลขที" $01/'0- (ชันใต้
! ดิน) และ
$01/'0% (ชัน! ') ซึ"งเป็ นของโครงการห้ องชุดตรี นิตี ! คอมเพล็กซ์ ซึ"งตังอยู
! ่ บนที"ดิน
โฉนดเลขที" 12* เลขที"ดนิ $11 หน้ าสํารวจ $'2 ตังอยู
! ่ที" ตําบลสีลม (สาทร) อําเภอ
บางรัก กรุ งเทพ ฯ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคที"ติดตังและใช้
!
งานภายในอาคาร

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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วัสดุ และอุปกรณ์ที"เกี"ยวเนื"องกับการดําเนินธุรกิจของอาคารศูนย์การค้ าจากบริ ษัท
ตรี นิตี ! แอสเซท จํากัด
สําหรับห้ องชุดซึ"งเป็ นอาคารศูนย์การค้ า ในปั จจุบนั มีรูปแบบการหาประโยชน์โดย
เปิ ดให้ ผ้ เู ช่ารายย่อยทําการเช่าพื !นที"เพื"อทําการค้ า โดยได้ มีการสร้ างอาคารชิดกัน
และเปิ ดผนังอาคารร่ วมกับอาคารตรี ทิพย์ 0 ให้ ทะลุถึงกันได้ บริ ษัทจัดการจึงได้
รวบรวมความเห็ นของที" ป รึ กษากฎหมายและวิศ กรอิ สระในเรื" องการก่อ สร้ าง
อาคารชิ ด เขตกัน พร้ อมทัง! ให้ ค วามเห็ น ถึ ง การก่ อ สร้ างดัง กล่ า วว่ า เป็ นการ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์หรื อกฎหมายที"เกี"ยวข้ อง และได้ รับอนุญาตให้ ก่อสร้ าง
ตามใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารแล้ ว
การลงทุนเพิ!มเติ มครังที ! 1
วันที" 29 สิงหาคม 2556 กองทุนรวมได้ ลงทุนในทรัพย์สินเพิ"มเติมต่างๆ เพื"อเป็ นกรรมสิทธิ#และสิทธิการเช่า ดังนี !
Ø ที"ดนิ , อาคารตรี ทิพย์ 2 รวมทังระบบสาธารณู
!
ปโภค เฟอร์ นิเจอร์ วัสดุอปุ กรณ์ที"เกี"ยวข้ อง จากนางวีณา เชิด
บุญญชาติ
Ø สิทธิการเช่าในห้ องชุด จํานวน 5 ห้ อง (พื !นที"มอลล์ 3) อาคารตรี นิตี ! คอมเพล็กซ์ รวมทังระบบสาธารณู
!
ปโภค
วัสดุอุปกรณ์ที"เกี"ยวข้ องจาก บริ ษัท ตรี นิตี ! แอสเซท จํากัด และ บริ ษัท ตรี ทิพย์ คอมเพล็กซ์ จํากัด เป็ น
ระยะเวลา 30 ปี
รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ที"เข้ าลงทุนเพิ"มเติมครัง! ที" 1
1) ที"ดนิ ซึง" ประกอบด้ วยที"ดินจํานวน 2 แปลง เนื !อที"รวมทังสิ
! !น 2 งาน 1 ตารางวา ซึ"งเป็ นที"ตงของอาคารตรี
ั!
ทิพย์ 2 จากนางวีณา เชิดบุญญชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี !

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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โฉนดเลขที"

เลขที"ดนิ

หน้ าสํารวจ

เนือ! ที" (ไร่ )

12746

527

2389

0-1-0

12747

528

2390

0-1-1

ที"ตงั !
ตําบลสีลม (สาธร)
อําเภอบางรัก กรุงเทพฯ
ตําบลสีลม (สาธร)
อําเภอบางรัก กรุงเทพฯ

2) สิ"งปลูกสร้ าง
2.1) ชื"อ

อาคารตรี ทิพย์ 2

ที"ตงั !

เลขที" 22 - 24 ซอยพิพฒ
ั น์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ข้ อมูลทัว" ไป อาคารตรี ทิพย์ 2 ตังอยู
! ่บนที"ดินเนื !อที"จํานวน 2 งาน 1 ตารางวา เป็ นอาคารสูง 7
ชัน! พร้ อมชัน! ใต้ ดิน 1 ชัน! มี จํ า นวนห้ อ งพัก รวมทัง! สิ น! 72 ห้ อ ง (เป็ นห้ อ งแบบ
Studio พื !นที"ประมาณ 31 – 38 ตารางวาต่อห้ องพัก) รายละเอียดดังนี !
พืน! ที"

พืน! ที"
(ตารางเมตร)

จํานวนห้ อง

1. พื !นที"ห้องพัก
2. พื !นที"ร้านค้ า
3. พื !นที"สว่ นกลาง

72
70
รวม

2,608.30
844.89
1,144.81
4,598.00

ร้ อยละของ
พืน! ที"รวม
56.70
18.40
24.90
100.00

อาคารตรี ทิพย์ 2 ตังอยู
! ่ในบริ เวณซอยสีลม 5 หรื อ ที"ร้ ูจกั กันในนาม “ซอยละลาย
ทรั พ ย์ ” เป็ นอาคารที" ใ ช้ ป ระโยชน์ เ พื" อ เป็ นเซอร์ วิ ส อพาร์ ท เมนท์ (Serviced
Apartment) และการพาณิชย์ ที"ให้ บริ การกับนักธุรกิจและนักท่องเที"ยวทังชาวไทย
!
และต่างประเทศ โดยพื !นที"ชนั ! 2 - ชัน! 7 มีลกั ษณะการใช้ ประโยชน์เป็ นเซอร์ วิสอ
พาร์ ทเมนท์ โดยอาจมีนโยบายที"จะเปลี"ยนการบริ หารงานเป็ นโรงแรมในอนาคต
เมื"อบริ ษัทจัดการเห็นว่าอาคารตรี ทิพย์ 2 มีความพร้ อมในการขอรับใบอนุญาต
โรงแรมตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่า งๆ ที" เ กี" ย วข้ อ ง ทัง! นี ! บริ ษั ท จัด การจะ

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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คํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ และพื !นที"ชนใต้
ั!
ดินและชัน! 1 บางส่วนของอาคารตรี ทิพย์ 2 มีลกั ษณะการใช้ ประโยชน์เป็ นพื !นที"
พาณิชยกรรม ประกอบด้ วย 70 ร้ านค้ า แบ่งเป็ นซุปเปอร์ มาร์ เก็ต 1 ร้ าน (Villa
Market) และร้ านค้ ารายย่อยจํานวน 69 ร้ าน
2.2) ชื"อ
ที"ตงั !

พื !นที"มอลล์ 3
เลขที" 425, 425/1 - 4 ซอยสิ ริจุลเสวก (สี ลม 5) ถนนสี ลม เขตบางรั ก
กรุงเทพมหานคร

ข้ อมูลทัว" ไป ประกอบด้ วยห้ องชุด จํานวน 5 ห้ อง ในชันที
! " 1 ของอาคารชุดตรี นิตี ! คอมเพล็กซ์
เพื"อประกอบเป็ นพืน! ที"พาณิชยกรรม รวมพืน! ที" ประมาณ 979.86 ตารางเมตร
รายละเอียดดังนี !
รายละเอียด
พื !นที"ร้านค้ า/พื !นที"ให้ เช่า
พื !นที"สว่ นกลาง
รวม

พืน! ที"
(ตารางเมตร)
638.26
341.60
979.86

ร้ อยละของ
พืน! ที"รวม
65.14
34.86
100.00

พื !นที"มอลล์ 3 ตังอยู
! ่ในชันที
! " 1 ของอาคารชุดตรี นิตี ! คอมเพล็กซ์ ซึ"งตังอยู
! ่บนที"ดิน
โฉนดเลขที" 530 ตําบลสีลม (สาทร) อําเภอบางรัก กรุ งเทพมหานคร ปั จจุบนั มี
ลักษณะการใช้ ประโยชน์เป็ นพื !นที"พาณิชยกรรม

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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มูลค่ าทรั พย์ สินของกองทุนรวม (ข้ อมูล ณ วันที! 31 ธันวาคม 2559)
รายการ
อสังหาริมทรัพย์
ประเภททรัพย์สิน

ที"ตงทรั
ั ! พย์สิน

ชื"อบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สิน
มูลค่าทรัพย์สินจาก
การประเมิน
วันที"ประเมิน/สอบ
ทานมูลค่า
ระยะเวลาการ
ประเมินมูลค่า
วิธีการประเมินมูลค่า

การลงทุนครัง! แรก
อาคารโกลว์
อาคาร
ตรีนิตี ! สีลม
ศูนย์ การค้ า
อาคารสูง 6 ชัน!
ห้ อ ง ชุ ด ร ว ม 2
( ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ห้ อง (พื น! ที" เ ช่ า
โรงแรม และพื น! ที" ประกอบธุ ร กิ จ
เช่าประกอบธุ รกิ จ ธุ ร กิ จ ใ น ชื" อ
ในชื" อ อาคารโกลว์ มอลล์ 1)
ตรี นิ ตี ! สี ล ม และ
โกลว์ ตรี นิ ตี ! สี ล ม
อาเขต)
เลขที" 150 ซอย เลขที" 425 ซอย
พิพัฒน์ 2 ถนนสี สิริจุลเสวก (สีลม
ล ม เ ข ต บ า ง รั ก 5) ถนนสีลม เขต
กรุงเทพฯ
บางรัก กรุงเทพฯ

การลงทุนเพิ"มเติมครัง! ที" 1
อาคารชุด
อาคารตรีทพ
ิ ย์ 2
ตรีนิตี ! คอมเพล็กซ์
อาคารสูง 7 ชัน!
ห้ องชุดรวม 5 ห้ อง
(ประกอบธุ ร กิ จ ในอาคารชุ ด ตรี นิ ตี !
เ ซ อ ร์ วิ ส อ พ า ร์ คอมเพล็ ก ซ์ (พื น! ที"
ทเมนท์ และการ เช่ า ประกอบธุ ร กิ จ
พาณิ ช ย์ ในชื" อ ในชื"อมอลล์ 3)
อาคารตรี ทิพย์ 2)

เลขที" 22-24 ซอย
พิ พั ฒ น์ ถ น น สี
ล ม แ ข ว ง สี ล ม
เ ข ต บ า ง รั ก
กรุงเทพฯ

ห้ องชุ ด เลขที" 425,
425/1 - 4, อาคารตรี
นิตี ! คอมเพล็กซ์ ซอย
สิ ริ จุ ล เสวก ถนนสี
ลม แขวงสี ล ม เขต
บางรัก กรุงเทพฯ

บริษัท เอส.แอล.สแตนดาร์ ด
แอพไพรซัล จํากัด

บริษัท ซี. ไอ. ที. แอพเพรซัล จํากัด

642,000,000 บาท

531,500,000 บาท

26 สิงหาคม 2559

1 มีนาคม 2559

เนื"องจากกองทุนรวมลงทุนในกรรมสิทธิ#จงึ ไม่มีกําหนดเวลา

ระยะเวลา
28 ปี

ผู้ประเมินใช้ วิธีการประเมินโดยพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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รายละเอี ยดเกี! ยวกั บการลงทุ นในอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ หรื อสิทธิ ก ารเช่ า อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ แต่ ละรายการ
สําหรั บรอบระยะเวลาตั"งแต่ วันที! 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559
ในรอบปี บัญชีที"ผา่ นมา กองทุนรวมไม่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ"มเติม

รายละเอียดเกี!ยวกับการจําหน่ ายหรื อการโอนสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ แต่ ละรายการสําหรั บรอบ
ระยะเวลาตั"งแต่ วันที! 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559
ในรอบปี บัญชีที"ผา่ นมา ไม่มีการจําหน่ายหรื อการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

การจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์สินจากการลงทุนครังแรก
อาคารโกลว์ ตรี นิตี ! สีลม
กองทุนรวมตกลงให้ บริ ษัท ตรี นิตี ! แอท สี ลม จํ ากัด ทํ า สัญ ญาเช่าอาคารโกลว์ ตรี นิ ตี ! สี ลม ระบบ
สาธารณูปโภค เฟอร์ นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ที"เกี"ยวข้ อง เป็ นระยะเวลา 3 ปี และเมื"อครบกําหนดระยะเวลาการ
เช่า กองทุนรวมสามารถพิจารณาให้ ผ้ เู ช่ารายเดิมต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ อีกคราวละไม่เกิน 3 ปี
อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั กองทุนรวมได้ บอกเลิกสัญญาเช่าฉบับดังกล่าวแล้ ว ตามรายละเอียดที"ปรากฏใน
หัวข้ อ “ข้ อพิพาททางกฎหมาย”
อาคารศูนย์การค้ า และพื !นที"พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade)
กองทุนรวมตกลงให้ บริ ษัท สีลมออลล์ จํากัด ทําสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้ า ระบบสาธารณู ปโภค
วัสดุ และอุปกรณ์ที"เกี"ยวข้ องของศูนย์การค้ า รวมทังให้
! เช่าพื !นที"พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade)
ระบบสาธารณูปโภค เฟอร์ นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ ที"เกี"ยวข้ องของพื !นที"พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom
Arcade) เป็ นระยะเวลา 3 ปี และเมื"อครบกําหนดระยะเวลาการเช่า กองทุนรวมสามารถพิจารณาให้ ผ้ เู ช่าราย
เดิมต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ อีกคราวละไม่เกิน 3 ปี โดยจะทําการปรั บค่าเช่าขึ !นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของค่าเช่าเดิม
และจะปรับค่าเช่าขึ !นอีกไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของค่าเช่าล่าสุดทุก ๆ 2 ปี

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั กองทุนรวมได้ บอกเลิกสัญญาเช่าฉบับดังกล่าวแล้ ว ตามรายละเอียดที"ปรากฏใน
หัวข้ อ “ข้ อพิพาททางกฎหมาย”
การประกันรายได้จากทรัพย์สินจากการลงทุนครังแรก
บริษัท ตรี นิตี ! แอสเซท จํากัด ได้ ตกลงและรับรองว่ากองทุนรวมจะมีรายได้ จากการนําทรัพย์สินที"กองทุน
รวมเข้ าลงทุนครั ง! แรกออกหาประโยชน์ โ ดยนําออกให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่าอาคารโกลว์ ตรี นิตี ! สี ลมและผู้เช่าอาคาร
ศูนย์การค้ าและพื !นที"พาณิชยกรรม โดยประกันรายได้ ขนตํ
ั ! "าของกองทุนรวม ดังนี !
ปี ที" 1 จํานวนรวมไม่น้อยกว่า 65,700,000 บาท
ปี ที" 2 จํานวนรวมไม่น้อยกว่า 66,700,000 บาท
ปี ที" 3 จํานวนรวมไม่น้อยกว่า 67,100,000 บาท
ปี ที" 4 จํานวนรวมไม่น้อยกว่า 67,100,000 บาท (ในกรณี ที"กองทุนรวมได้ พิจารณาต่ออายุสัญญาเช่า
เมื"อครบ 3 ปี แรก)
ทังนี
! ! การประกันรายได้ ดงั กล่าว บริ ษัท ตรี นิตี ! แอสเซท จํากัด จะรับประกันในกรณีที"ผ้ เู ช่าดังกล่าวคือ
บริ ษัท ตรี นิตี ! แอท สีลม จํากัด และบริ ษัท สีลมออลล์ จํากัด หรื อ บริ ษัทในเครื อเท่านัน! รายละเอียดเกี" ยวกับ
เงื" อนไขการรับประกันและหลักประกันรายได้ ซึ"งตกลงที"จ ะจัดให้ มีการวางหลักประกันรายได้ เป็ นหนังสื อคํา!
ประกันที"ออกโดยธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั กองทุนรวมได้ บอกเลิกสัญญาเช่า ทังสองฉบั
!
บดังกล่าวแล้ ว ตามรายละเอียดที"
ปรากฏในหัวข้ อ “ข้ อพิพาททางกฎหมาย”
ทรัพย์สินจากการลงทุนเพิ!มเติ มครังที ! #
อาคารตรี ทิพย์ 2
กองทุนรวมตกลงให้ บริษัท ตรี นิตี ! แอท สีลม จํากัด ทําสัญญาเช่าอาคารตรี ทิพย์ 2 รวมถึงส่วนควบและ
งานระบบ (ไม่รวมพื !นที"พาณิชยกรรมบริ เวณชันใต้
! ดินและพื !นที"ชนหนึ
ั ! "งบางส่ว น) เป็ นระยะเวลา 3 ปี และเมื"อ
ครบกําหนดระยะเวลาเช่าดังกล่าวข้ างต้ น กองทุนรวมสามารถพิจารณาให้ ผ้ เู ช่ารายเดิมต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ อีก
คราวละไม่เกิน 3 ปี
อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั กองทุนรวมได้ บอกเลิกสัญญาเช่าฉบับดังกล่าวแล้ ว ตามรายละเอียดที"ปรากฏใน
หัวข้ อ “ข้ อพิพาททางกฎหมาย”

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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อาคารชุดตรี นิตี ! คอมเพล็กซ์ (พื !นที"มอลล์ 3)
กองทุนรวมตกลงให้ บริษัท สีลมออลล์ จํากัด ทําสัญญาเช่าพื !นที"มอลล์ 3 และชันใต้
! ดินและพื !นที"ชนหนึ
ั ! "ง
บางส่วน ของอาคารตรี ทิพย์ 2 ซึ"งใช้ เป็ นพื !นที"พาณิชยกรรม รวมถึงให้ บริ ษัท สีลมออลล์ จํากัด ทําสัญญาเช่า
ส่วนควบและงานระบบของพื !นที"มอลล์ 3 เป็ นระยะเวลา 3 ปี และเมื"อครบกําหนดระยะเวลาเช่าดังกล่าวข้ างต้ น
กองทุนรวมสามารถพิจารณาให้ ผ้ เู ช่ารายเดิมต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ อีกคราวละไม่เกิน 3 ปี
อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั กองทุนรวมได้ บอกเลิกสัญญาเช่าฉบับดังกล่าวแล้ ว ตามรายละเอียดที"ปรากฏใน
หัวข้ อ “ข้ อพิพาททางกฎหมาย”

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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การประกันรายได้จากทรัพย์สินจากการลงทุนเพิ!มเติ มครังที ! #
บริษัท ตรี นิตี ! แอสเซท จํากัด ได้ ตกลงและรับรองว่ากองทุนรวมจะมีรายได้ จากการนําทรัพย์สินที"กองทุน
รวมเข้ าลงทุนเพิ"มเติมครัง! ที" ' ออกหาประโยชน์โดยนําออกให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าอาคารตรี ทิพย์ 0 และผู้เช่าพื !นที"มอลล์
2 โดยประกันรายได้ ของกองทุนรวม ดังนี !
ปี ที" ' จํานวนรวมไม่น้อยกว่า &2,0**,*** บาท (สําหรับเดือนที" '-'0)
ปี ที" 0 จํานวนรวมไม่น้อยกว่า &1,0**,*** บาท (สําหรับเดือนที" '2-0$)
ปี ที" 2 จํานวนรวมไม่น้อยกว่า &&,&**,*** บาท (สําหรับเดือนที" 01-2&)
ปี ที" $ จํ านวนรวมไม่น้อยกว่า &%,%2*,*** บาท (สํ าหรั บเดือนที" 2+-$- ในกรณี ที"กองทุนรวมได้
พิจารณาต่ออายุสญ
ั ญาเช่า เมื"อครบ 2& เดือนแรก)
ทัง! นี ! การรับประกันรายได้ จ าก บริ ษัท ตรี นิตี ! แอสเซท จํ ากั ด จะรั บประกันรายได้ ในกรณี ที"ผ้ ูเ ช่าดัง
กล่าวคือ บริ ษัท ตรี นิตี ! แอท สีลม จํากัด และบริ ษัท สีลมออลล์ จํากัด หรื อ บริ ษัทในเครื อเท่านัน! รายละเอียด
เกี"ยวกับเงื"อนไขการรับประกันและหลักประกันรายได้ ซึ"งตกลงที"จะจัดให้ มีการวางหลักประกันรายได้ เป็ นหนังสือ
คํ !าประกันที"ออกโดยธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั กองทุนรวมได้ บอกเลิกสัญญาเช่าทังสองฉบั
!
บดังกล่าวแล้ ว ตามรายละเอียดที"
ปรากฏในหัวข้ อ “ข้ อพิพาททางกฎหมาย”
ปั จจุบันกองทุนรวมไม่ มีรายได้ จากการให้ เช่ าทรั พย์ สิน เนื" องจากผู้ เช่ าเดิมยังคงครอบครอง
ทรั พย์ สินของกองทุนรวม ทัง! ในส่ ว นทรั พย์ สินจากการลงทุนครั !งแรก และทรั พย์ สินจากการลงทุน
เพิ"มเติมครัง! ที" 1 ตามรายละเอียดที"ปรากฏในหัวข้ อ “ข้ อพิพาททางกฎหมาย”
ชื !อและที อ! ยู่ของบริ ษัทผูเ้ ช่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
ปั จจุบนั ไม่มีผ้ เู ช่าทรัพย์สิน
ชื !อและที อ! ยู่ของบริ ษัทผูร้ ับประกันรายได้ให้แก่กองทุนรวม
ปั จจุบนั ไม่มีผ้ รู ับประกันรายได้

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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ภาพรวมอุตสาหกรรมของธุรกิจโรงแรม ปี 2559

สภาวะการตลาดของธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
ข้ อมูลจากศูนย์วิจัยด้ านการตลาดการท่องเที"ยว การท่องเที"ยวแห่งประเทศไทยพบว่า ในปี 2559 มี
นักท่องเที"ยวต่างชาติเดินทางเข้ ามายังประเทศไทยจํานวนทังสิ
! !น 32,588,303 คน เพิ"มขึ !นร้ อยละ 8.91 เมื"อเทียบ
กับปี 2558 ซึ"งมีจํานวนทังสิ
! !น 29,923,185 คน สร้ างรายได้ จากการท่องเที"ยวรวมประมาณ 2.52 ล้ านล้ านบาท
เพิ"มขึ !นประมาณร้ อยละ 11 จากปี 2558

โดยที"ตลอดช่วง 15 ปี ที"ผ่านมา อัตราการเจริ ญเติบโตของนักท่องเที"ยวต่างชาติเฉลี"ยในอัตราร้ อยละ
8.69 ต่อปี

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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ในขณะที"กรุ งเทพมหานครในปี 2559 มีนกั ท่องเที"ยวทังสิ
! !น 33,687,254 คน ลดลงร้ อยละ 3.81 แบ่ง
ออกเป็ นนักท่องเที"ยวชาวไทย 11,699,078 คน และ ชาวต่างชาติ 21,988,176 คน

แม้ ว่ากรุ งเทพมหานครจะมีจํานวนนักท่องเที"ยวปรับตัวลดลงเล็กน้ อย แต่นกั ท่องเที"ยวพักโรงแรมกลับ
ปรับตัวเพิ"มขึ !นจาก 23,767,902 คนในปี 2558 เป็ น 26,383,554 คนในปี 2559 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 11 ใน
ขณะเดียวกัน อัตราการเข้ าพักแรมโดยรวมก็ปรับตัวสูงขึ !นเป็ นร้ อยละ 83.79 เพิ"มจากร้ อยละ 79.26

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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โดยเมื"อพิจารณาเฉพาะโรงแรมในกลุ่ม 2 (ตามคํานิยามของการท่องเที"ยวแห่งประเทศไทย หมายถึง
โรงแรมที"มีค่าห้ องพักในอัตรา 1,500 – 2,499 บาทต่อคืน) อัตราการเข้ าพักแรมก็มีการปรับตัวดีขึ !นและมี
แนวโน้ มที"จะปรับสูงขึ !นในอนาคต

การท่องเที"ยวแห่งประเทศไทยคาดการณ์สถานการณ์การเดินทางท่องเที"ยวของนักท่องเที"ยวต่างชาติใน
ปี 2560 จะยังคงมีแนวโน้ มเติบโตต่อเนื"อง และคาดว่าจะสร้ างรายได้ ทางการท่องเที"ยวเป็ นไปตามเป้าหมายที"ตงั !
ไว้ เพิ"มขึ !นร้ อยละ 10 ช่นเดียวกันกับสถานการณ์การท่องเที"ยวในประเทศในปี 2560 ก็มีแนวโน้ มเติบโตต่อเนื"อง
และคาดว่าจะสร้ างรายได้ หมุนเวียนภายในประเทศ เป็ นไปตามเป้าหมายที"ตงไว้
ั ! เพิ"มขึ !นร้ อยละ 10

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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สภาวะการตลาดของธุรกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์ ในกรุงเทพมหานคร
จากรายงานวิจยั ตลาดอสังหาริ มทรัพย์โดยบริ ษัท ซีบีอาร์ อี จํากัด (CBRE) ซึ"งเป็ นบริ ษัทที"ปรึกษาด้ าน
อสังหาริ มทรัพย์ชนนํ
ั ! า ระบุในรายงานประจําไตรมาส 4 ปี 2559 ว่า อุปทานของเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์เพิ"มขึ !นร้ อย
ละ 0.8 เมื"อเทียบกับระยะเดียวกันในปี ก่อนหน้ าเป็ น 16,024 หน่วย โดยเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์ที"เปิ ดใหม่ตงอยู
ั ! ่ใน
ย่านสุขมุ วิท
อัตราการเข้ าพักเฉลี"ยอยู่ที"ระดับร้ อยละ 83.7 จํานวนชาวต่างชาติที"ทํางานในประเทศไทยเพิ"มขึน!
เล็กน้ อยประมาณร้ อยละ 2.9 เมื"อเทียบกับระยะเดียวกันกับปี ก่อนหน้ า ซึ"งจํานวนนักท่องเที"ยวที"เพิ"มสูงขึ !นถึง
ประมาณ 32 ล้ านคนช่วยกระตุ้นอัตราค่าห้ องพักรายวันและอัตราการเข้ าพักโดยรวม
และจากรายงาน Asia Pacific Real Estate Market Outlook ซีบีอาร์ อี มีความเห็นว่า การจัการกับทัวร์
ศูนย์เหรี ยญจะไม่กระทบกับอัตราค่าห้ องพักรายวันสําหรับเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์ ซึ"งอัตราค่าห้ องพักโดยปกติสูง
กว่ากลุ่มตลาดดังกล่าว อัตราค่าห้ องพักจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราของโรงแรมซึ"งการเพิ"มขึน! ข อง
อุปทานและอัตราการเจริญเติบโตของนักท่องเที"ยวที"ช้าทําให้ โอกาสในการปรับเพิ"มสูงขึ !นของอัตราค่าห้ องพักจะ
มีน้อยลง
ตลาดในระยะยาวจะได้ รับผลกระทบจากการขยายตัวของจํานวนชาวต่างชาติที"ทํางานในประเทศไทยที"
ช้ าลงและการเปลี"ยนแปลงองค์ประกอบของสัญชาติของชาวต่างชาติที"อาศัยในประเทศไทย
ซีบีอาร์ อีเชื"อว่าอัตราการเข้ าพักจะค่อนข้ างคงที"แต่มีโอกาสน้ อยมากที"จะมีการปรับตัวเพิ"มขึ !นของอัตรา
ค่าห้ องพักในปี 2560
สภาวะการตลาดของธุรกิจพืน! ที"ค้าปลีก
ในไตรมาสที" 4 ปี 2559 บริ ษัท ซีบีอาร์ อี จํากัด (CBRE) ซึ"งเป็ นบริ ษัทที"ปรึกษาด้ านอสังหาริ มทรัพย์ชนั !
นํา ระบุในรายงาน วิจัยตลาดอสังหาริ มทรัพย์โดยประจําไตรมาส 4 ปี 2559 ว่า อุทานของพืน! ที"ค้าปลีกใน
กรุงเทพมหานครมีประมาณ 7.3 ล้ านตารางเมตร เพิ"มขึ !นร้ อยละ 1.8 เมื"อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า หรื อร้ อยละ
3.2 เมื"อเทียบกับระยะเดียวกันของปี ก่อนหน้ า โดยเพิ"มขึ !นจากศูนย์การค้ า 9 แห่ง มีพื !นที"ขายรวมกันประมาณ
130,882 ตารางเมตร โดยที" Show DC มีขนาดใหญ่ที"สดุ มีพื !นที"ขายประมาณ 74,000 ตารางเมตร

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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อัตราการเช่าพื !นที"โดยรวมประมาณร้ อยละ 93.8 เพิ"มขึ !นร้ อยละ 0.7 เมื"อเปรี ยบเทียบกับไตรมาสก่อน
และร้ อยละ 0.6 เมื"อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนหน้ า ศูนย์การค้ าที"ทีมีการบริ หารจัดการที"ดีและมีผ้ เู ช่าหลักที"ดี โดย
เฉพาะที"พฒ
ั นาโดยกลุม่ เซ็นทรัล เดอะมอลล์ และสยามฟิ วเจอร์ จะมีอตั ราการเช่าพื !นที"มากกว่าร้ อยละ 95

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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ปั จจัยความเสี"ยง.
ความเสี ย! งโดยตรงต่อกองทุนรวมหรื อผูถ้ ื อหน่วยลงทุน
1.

ความเสีย! งโดยทัว! ไป

ความผันผวนของเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและธุรกิจโดยทัว" ไปของประเทศไทยซึ"งรวมถึง อัตราเงินเฟ้อ
อัตราดอกเบี !ย อัตราแลกเปลี"ยนเงินตรา ราคาเครื" องอุปโภคและบริ โภค ราคาอสังหาริ มทรัพย์ และนโยบายต่าง ๆ
ทางการเงิ นและการคลังของรั ฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื" น มี อิทธิ พลต่อผลการ
ดําเนินงาน สถานะทางการเงินและการลงทุนของกองทุนรวม และภาวะตกตํ"าทางเศรษฐกิจโดยทัว" ไปตลอดจนการ
ลดลงของความต้ องการของผู้บริ โภคอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลการดําเนินงานและสถานะ
ทางการเงินของกองทุนรวมหรื อผู้เช่าอาคารตรี ทิพย์ 0และพื !นที"มอลล์ 2 ซึง" จะมีผลต่อรายได้ ของกองทุนรวม
$.

ความเสีย! งจากภัยธรรมชาติ อุบตั ิ ภยั และการก่อวิ นาศภัย

หากทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้ าลงทุนเพิ"มเติม ประสบภัยธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว หรื อนํ !าท่วม เป็ นต้ น
หรื อการก่อวินาศภัยต่าง ๆ ทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้ าลงทุนเพิ"มเติมอาจเกิดความเสียหาย ซึง" จําเป็ นจะต้ องมีการ
ซ่อมแซมเพื"อแก้ ไขความเสียหายของทรัพย์สิน โดยอาจมีค่าใช้ จ่ายสูงและต้ องใช้ เวลานาน รวมถึงอาจทําให้
กองทุนรวมสูญเสียรายได้ ในจํานวนที"มีนยั สําคัญในช่วงระยะเวลาดังกล่าวซึ"งทําให้ การดําเนิ นงานของกองทุน
รวมหยุดชะงัก ดังนัน! เหตุการณ์ร้ายแรง และ /หรื อความเสียหายที"เกิดขึน! ต่อทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้ าลงทุน
เพิ"มเติมอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม
อย่างไรก็ดี กองทุนรวมได้ จัดให้ มีการประกันภัยในทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้ าลงทุนเพิ"มเติมอาทิ การ
ประกันวินาศภัย (ไม่รวมถึงการก่อการร้ าย) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และการประกันภัยเพื"อประโยชน์ของ
บุคคลภายนอกโดยมีความคุ้มครองและวงเงินประกันที"สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันภัยของอาคารที"มี
ลักษณะและการใช้ งานใกล้ เ คียงกันกับทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้ าลงทุนเพิ"มเติม รวมถึงได้ จัดให้ มีมาตรการ
ป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรงบางประการที"อาจจะเกิดขึ !น อาทิ อัคคีภัย และได้ จดั ให้ มีการซักซ้ อมการดําเนินการ
ตามมาตรการดังกล่าวอย่างสมํ"าเสมอ เช่น การทดสอบสัญญาณเตือนภัย การซักซ้ อมการอพยพหนีภยั เป็ นต้ น

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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3.

ความเสีย! งจากการเข้าลงทุนของกองทุนรวม

ก่ อ นการลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ผู้ จั ด การกองทุ น ได้ ทํ า การศึ ก ษาข้ อมู ล รายละเอี ย ดของ
อสังหาริมทรัพย์นนั ! ๆ โดยทําการตรวจสอบเอกสารที"เกี"ยวข้ อง (Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจากรายงาน
ของผู้ประเมินราคา และรายงานทางวิศวกรรมของอสังหาริ มทรัพย์นนั ! ๆ อย่างละเอียด รวมถึงการแต่งตังที
! "
ปรึ กษากฎหมาย เพื"อศึกษาตรวจสอบใบอนุญาต เอกสารที"เกี" ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การ
กระทําดังกล่าวมิได้ เป็ นการประกันว่า อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวปราศจากความเสียหาย หรื อความบกพร่ องที"
อาจจะต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายในการปรับปรุงหรื อซ่อมแซม รายงานของผู้ประเมินราคา และรายงานทางวิศวกรรมของ
อสังหาริ มทรัพย์ชิ !นนัน! ๆ ที"ผ้ จู ดั การกองทุนใช้ เป็ นพื !นฐานในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริ มทรัพย์อาจมี
ข้ อบกพร่ อง มีความไม่ถูกต้ อง เนื"องจากความบกพร่ องบางอย่างของอสังหาริ มทรัพย์ อาจจะตรวจพบได้ ยาก
หรื อไม่สามารถตรวจพบได้ เนื"องจากข้ อจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที"ใช้ ในการตรวจสอบ หรื อปั จจัย
อื"น ๆ ที"เป็ นข้ อจํากัดในการตรวจสอบของทังผู
! ้ ประเมินราคา และวิศวกร
นอกจากนี !แล้ ว ในการทํา Due Diligence ต่างๆ ได้ มีการแต่งตังที
! "ปรึกษากฎหมายเพื"อทําการตรวจสอบ
ใบอนุญ าตก่อสร้ าง รวมถึง กฎ ระเบียบ ข้ อบัง คับต่างๆ ที" เ กี" ยวข้ องกับอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ"ง การศึกษาข้ อมูล
รายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที"เกี"ยวข้ อง (Due Diligence) นัน! ผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
อาจไม่สามารถครอบคลุมได้ ทงหมด
ั!
ซึ"ง อาจจะส่งผลให้ กองทุนรวมเกิดค่าใช้ จ่ายหรื อข้ อผูกพันที"เกี" ยวกับการ
ดําเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องได้
4.

ความเสีย! งจากการเปลีย! นแปลงในมาตรฐานบัญชี หรื อกฎหมายทีเ! กี !ยวข้อง

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจได้ รับผลกระทบจากการมีผลบังคับใช้ ของมาตรฐานบัญชีฉบับ
ใหม่ หรื อการปรั บปรุ ง มาตรฐานทางบัญ ชี ซึ"ง เป็ นปั จจัยที" กองทุนรวมไม่สามารถควบคุม หรื อคาดการณ์ ไ ด้
สําหรับการแก้ ไขกฎหมาย ประกาศ ข้ อกําหนด ระเบียบ ข้ อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรื อคําสัง" ของ
หน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที"มีอํานาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายที"เกี"ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของ
กองทุ น รวม ภาระภาษี แ ละค่ า ธรรมเนี ย มสํ า หรั บ การซื อ! หรื อ ขายหรื อ โอนกรรมสิ ท ธิ# ใ นสิ ท ธิ ก ารเช่ า หรื อ
อสังหาริ มทรั พย์ ถื อเป็ นเหตุการณ์ ที"ไม่อาจคาดการณ์ ได้ เช่นเดียวกัน ดังนัน! กองทุนรวมจึง ไม่สามารถที" จ ะ
ประเมินผลกระทบจากการเปลี"ยนแปลงดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ ว่าการเปลี"ยนแปลงดังกล่าวจะ
ไม่สง่ ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม หรื อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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5.
ความเสีย! งเกี !ยวกับหน่วยลงทุน อาทิ (ก)ราคาซื อขายของหน่วยลงทุนอาจมี การเปลี !ยนแปลงได้ภายหลัง
การเสนอขาย (ข)การขาดสภาพคล่องในการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ค) มูลค่า
ทรัพย์ สินสุทธิ ต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ! งอาจมี มูลค่าลดลงได้ หากราคาของหน่วยลงทุนที !ออกและเสนอ
ขายเพิ! มเติ มมี ราคาที !ตํ!ากว่ามูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในช่วงเวลาก่ อนที !จะมี การออก
และเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ!มเติ ม
ภายหลังการจดทะเบียนหน่วยลงทุนที"เสนอขายเพิ"มเติมในการเพิ"มทุนครัง! ที" 1 ของกองทุนรวมในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจประสบกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง" ดังต่อไปนี !
(ก) ราคาซื !อขายของหน่วยลงทุนอาจมีการลดลงภายหลังการจดทะเบี ยนหน่วยลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอาจไม่สอดคล้ องกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตอ่ หน่วยของกองทุนรวม
ซึง" ราคาซื !อขายของหน่วยลงทุนนัน! ขึ !นอยู่กบั หลายปั จจัย อาทิ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ความ
ผันผวนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปริ มาณการซื !อขายของหน่ วยลงทุน ผลกระทบจาก
ปั จจัยภายนอกหลายประการซึง" เป็ นปั จจัยที"กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อันได้ แก่ ความเคลื"อนไหว
หรื อ ความเปลี" ย นแปลงของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ใ นต่า งประเทศ อัต ราดอกเบี ย! ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ อัตราแลกเปลี"ยนเงิน นโยบายหรื อมาตรการทังทางตรงหรื
!
อทางอ้ อมที" มีผลต่อการนําเข้ า
หรื อส่งออกเงินตราต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ ปั จจัยความเสี"ยง
ในการดําเนินงานและทางธุรกิจโดยทัว" ไป ปั จจัยทางการเมือง ความผันผวนของตลาดเครื" องอุปโภคและ
บริ โ ภค ระเบี ย บข้ อ บัง คับ ภาษี อ ากร และนโยบายอื" น ใดของรั ฐ บาลรวมถึ ง ผล กระทบจากการ
เปลี"ยนแปลงจากปั จจัยมหภาคอื"นๆ เช่น การวางผังเมือง การได้ รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
โรคระบาด ตลอดจนกรณีการเกิดความไม่สงบในประเทศ เป็ นต้ น
ดังนัน! ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถที"จะขายหน่วยลงทุนได้ ในราคาที"เสนอขายหน่วยลงทุน หรื อใน
ราคาตามมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมรวมถึง ไม่มีหลักประกันได้ ว่าความเปลี"ยนแปลง
ของปั จจัยภายนอกดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อราคาซื !อขายของหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม
(ข) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอาจขาดสภาพคล่องในการซื !อขายในตลาดรองซึ"งขึ !นอยู่กับ
ความถี"และปริมาณการซื !อขายหน่วยลงทุนนันในตลาดหลั
!
กทรัพย์แห่งประเทศไทยและความต้ องการของผู้
ซื !อ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึ"งปริ มาณความต้ องการของผู้ซื !อ-ผู้ขาย (bid-offer) อาจเกิดขึ !นได้ จากปั จจัยหลาย
ประการซึง" กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ปริมาณความต้ องการของตลาดขนาดของกองทุนรวม
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(ค) กองทุนรวมอาจดําเนินการให้ มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ"มเติม ซึ"งราคา
เสนอขายของหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจตํ"ากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใน
ขณะนัน! ซึง" ส่งผลให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิตอ่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมลู ค่าลดลง ภายหลังการออก
และเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ"มเติมดังกล่าว
6.
ความเสี ย! งจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมอาจมิ ได้เป็ นมูลค่าที !แท้จริ งซึ! งกองทุนรวมจะ
ได้รับหากมี การจํ าหน่ายทรัพย์สินออกไปทังหมด หรื อมี การเลิ กกองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมซึ"งได้ กล่าวไว้ ณ ที"นี ! ได้ คํานวณโดยใช้ ข้อมูลจากรายงาน
การประเมินค่าทรัพย์สินที"ลงทุนเป็ นข้ อมูลพื !นฐาน และมูลค่าดังกล่าวอาจมิได้ เป็ นมูลค่าที"แท้ จริ งซึ"งกองทุนรวม
จะได้ รับหากมีการจําหน่ายทรัพย์สินออกไปทังหมด
!
หรื อมีการเลิกกองทุนรวม
7.

ความเสีย! งของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เปรี ยบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอืน!

การที"กองทุนรวมอสัง หาริ มทรัพย์จะต้ องลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ไม่ตํ"ากว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทําให้ การลงทุนกระจุกตัวอยู่ในอสังหาริ มทรัพย์ ในขณะที"กองทุนรวมประเภทอื"น
จะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ
8.
กองทุนรวมจะลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ สําหรับพื นที ! มอลล์ % ซึ! งมูลค่าของสิ ทธิ การเช่าอาจ
ลดลงตามระยะเวลาการเช่าที เ! หลื ออยู่ และจะมี ผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมลดลงตามส่วนไปด้วย
กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์สําหรั บพื !นที"มอลล์ 2 ซึ"งมูลค่าของสิทธิการเช่าอาจ
ลดลงตามระยะเวลาการเช่าที"เหลืออยู่ อันเนื"องมาจากการประเมินค่าของสิทธิการเช่า การเปลี"ยนแปลงในอัตรา
การเช่าพื !นที" และ/หรื ออัตราค่าเช่า และ/หรื อค่าบริการสาธารณูปโภคในพื !นที"มอลล์ 2 หรื อเนื"องจากสาเหตุอื"นใด
ที"อยูน่ อกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม ทังนี
! ! การเปลี"ยนแปลงในมูลค่าสิทธิการเช่าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม มูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรื อการจ่ายเงินปั นผลของ
กองทุนรวมในท้ ายที"สดุ
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ความเสีย! งทีส! ่งผลกระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์ ของกองทุนรวมในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินทีเ! ช่า
1.
ความเสี !ยงด้านรายได้ของกองทุนรวมอันเกิ ดจากปั จจัยที !ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชํ าระค่า
เช่าของผูเ้ ช่า
รายได้ ของกองทุนรวมซึง" ได้ จากการนําทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้ าลงทุนเพิ"มเติมออกหาประโยชน์โดยการ
นําทรัพย์สินดังกล่าวออกให้ เช่า
อย่างไรก็ดี ผลการดําเนินงานของผู้เ ช่า อาจลดลงได้ อันเนื"องมาจากสาเหตุต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุ ง
ภาพลักษณ์ของทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้ าลงทุนเพิ"มเติมให้ เป็ นที"พึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ การให้ บริ การอย่างมี
คุณภาพ และการบํารุงรักษาทรัพย์สินที"กองทุ นรวมเข้ าลงทุนเพิ"มเติม ให้ อยู่ในสภาพที"ดี หรื อกรณีที"มีเหตุการณ์
ใด ๆ ที"ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที"ยวของประเทศอย่างมีนยั สําคัญ จึงส่งผลในทาง
ลบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลประกอบการและฐานะทางการเงินของผู้เช่าซึ"งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การชําระค่าเช่าให้ แก่กองทุนรวมในท้ ายที"สดุ
2.
ความเสี ! ยงจากจํ านวนผู้ใ ช้ บริ การทรั พ ย์ สิ น ที !กองทุน รวมเข้ า ลงทุนเพิ! ม เติ ม ลดลงอย่ างมี นัยสํ าคัญ
เนื อ! งจากการแข่งขันที ส! ูงขึน
ในอนาคตอาจมีการก่อสร้ างเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์ โรงแรมและ/หรื อศูนย์การค้ าขึ !นใหม่หรื อปรับปรุงเซอร์ วิสอ
พาร์ ทเมนท์ โรงแรมและ/หรื อศูนย์การค้ าที"มีอยู่เดิมให้ ดีขึ !นโดยผู้ประกอบการรายอื"นในบริ เวณใกล้ เคียงกันกับ
ที"ตงของทรั
ั!
พย์สินที"กองทุนรวมเข้ าลงทุนเพิ"มเติมซึง" ส่งผลให้ การให้ บริ การห้ องพักและ/หรื อศูนย์การค้ าในบริ เวณ
ที"ใกล้ เคียงกับที"ตงของโครงการตรี
ั!
นิตี !มีการแข่งขันที"สูงขึ !น และอาจส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ บริ การของทรัพย์สินที"กองทุน
รวมเข้ าลงทุนเพิ"มเติมในครัง! นี !มีจํานวนเปลี"ยนแปลงลดลง หากเกิดกรณีดงั กล่าวอาจทําให้ ผ้ เู ช่าอาคารตรี ทิพย์ 0
(ไม่รวมพืน! ที"พาณิชยกรรมที"ตงอยู
ั ! ่ที" ชนหนึ
ั ! "งบางส่วนและชัน! ใต้ ดินของอาคารตรี ทิพย์ 0)ซึ"งมีรายได้ หลักจากการ
ให้ บริการห้ องพัก และผู้เช่าพื !นที"มอลล์ 2 และพื !นที"พาณิชยกรรมที"ตงอยู
ั ! ่ที"ชนหนึ
ั ! "งบางส่วนและชันใต้
! ดินของอาคารตรี
ทิพย์ 0 ซึง" มีรายได้ จากการให้ เช่าพื !นที"พาณิชยกรรมได้ รับผลกระทบซึ"งส่งผลต่อความสามารถในการชําระค่าเช่า
ของผู้เช่าที"อาจลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าให้ แก่กองทุนรวมในท้ ายที"สดุ
3.

ความเสี ย! งเกี !ยวกับการหาคู่สญ
ั ญาเช่ารายใหม่

ในกรณีที"มีการยกเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้ าลงทุนเพิ"มเติม ไม่วา่ กรณีใด และ กองทุนรวม
ไม่สามารถดําเนินการให้ มีการเช่าทรัพย์สินที"ก องทุนรวมเข้ าลงทุนเพิ"มเติม ได้ ตลอดระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที"
กองทุนรวมเข้ าลงทุนเพิ"มเติมหรื อตลอดระยะเวลาการเช่า ในกรณีที"มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า โดยมีเงื"อนไขการ
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เช่าเช่นเดียวกันกับเงื" อนไขที"กําหนดในสัญ ญาเช่าระหว่างกองทุนรวมกับผู้เ ช่าทัง! สองราย หรื อ กรณี ที"ครบ
กําหนดอายุตามสัญญาเช่าแล้ ว กองทุนรวมอาจต้ องเข้ าทําสัญญาเช่าฉบับใหม่ ซึ"งสัญญาเช่าใหม่อาจมีเงื"อนไข
ที"ด้อยไปกว่าสัญญาเช่าเดิม อาทิ เงื"อนไขที"กําหนดให้ กองทุนรวมได้ รับค่าเช่าในจํานวนที"น้อยกว่าได้
4.
ความเสี ย! งที เ! กิ ดขึนจากความสามารถในการชํ าระค่าเช่าของผู้เช่าในระยะเวลาที !มีการรับประกันรายได้
ของผูเ้ ช่าทรัพย์สิน
ค่าเช่าที" ก องทุนรวมจะได้ รับ จากผู้เ ช่าตามสัญ ญาเช่า จะเป็ นที" ม าของรายได้ ห ลักของกองทุนรวม
กองทุนรวมอาจมีความเสี"ยงจากฐานะการเงินและความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่า ไม่ชําระค่าเช่าหรื อ
ยอมเลิกสัญญาเช่าก่อนกํา หนด และกองทุนรวมไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนได้ ซึ"งอาจส่งผลกระทบต่อ
รายได้ ของกองทุนรวมได้

5.

ความเสีย! งจากรายได้ของกองทุนรวมเมื !อพ้นระยะเวลาการรับประกันรายได้

เมื" อ สิ น! สุดระยะเวลาการรั บประกันรายได้ ที"บริ ษัท ตรี นิ ตี ! แอสเซท จํ ากัด ให้ ไ ว้ แก่ก องทุนรวมแล้ ว
กองทุนรวมอาจได้ รับผลกระทบโดยตรงจากความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าและอาจส่งผลกระทบต่อ
การจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้

6.

ความเสีย! งทีเ! กิ ดขึนเมื !อต้องมี การปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินที !กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ!มเติ ม

สําหรับธุรกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์ โรงแรม พื !นที"พาณิชยกรรม และศูนย์การค้ า มีความจําเป็ นที"จะต้ องมี
การซ่อมแซม และ/หรื อปรับปรุ งทรัพย์สินให้ ดใู หม่ ทันสมัยและสอดคล้ องกับความพอใจของลูกค้ าอยู่เสมอ ซึ"ง
ส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ บริการและลูกค้ าสนใจเข้ ามาใช้ บริการในทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้ าลงทุนเพิ"มเติมอย่างต่อเนื"อง
ในกรณีปกติ การปรับปรุ งหรื อการบํารุ งรักษาประจําปี หรื อการตรวจสอบและการซ่อมบํารุ งย่อยจะไม่
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้ าลงทุนเพิ"มเติม แต่หากมีการตรวจสอบ
หรื อซ่อมบํารุงใหญ่ซึ"งเป็ นการซ่อมแซมในกรณีที" อาคารตรี ทิพย์ 0 และพื !นที" มอลล์ 2 มีความเสียหายเกิดขึ !น หรื อ
การปรับปรุ งโครงสร้ างหรื อการเปลี"ยนแปลงภาพลักษณ์ของอาคารตรี ทิพย์ 0 และพืน! ที" มอลล์ 2 รวมถึงการ
เปลี"ยนระบบสาธารณูปโภคที"สําคัญของอาคารตรี ทิพย์ 0 และพื !นที"มอลล์ 2 อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวม
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อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่หรื อการปรับปรุงโครงสร้ างหรื อการเปลี"ยนแปลงภาพลักษณ์ของ
ทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้ าลงทุนเพิ"มเติมที"อาจจะเกิดขึ !นนันจะส่
! งผลที"ดีในการประกอบการของทรัพย์สินที"กองทุน
รวมเข้ าลงทุนเพิ"มเติมในระยะยาว ทังนี
! ! กองทุนรวมจะดําเนินการให้ มีการกําหนดงบประมาณสําหรับค่าใช้ จ่ายที"
เกี"ยวข้ อง การวางแผนงาน กําหนดระยะเวลาล่วงหน้ า ศึกษาผลกระทบต่อรายได้ และประมาณการผลตอบแทนที"
คาดว่าจะได้ รับจากการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ หรื อการปรับปรุงโครงสร้ างหรื อการเปลี"ยนแปลงภาพลักษณ์ รวมถึง
การปรั บปรุ งหรื อเปลี" ยนระบบสาธารณูปโภคที" สําคัญของอาคารตรี ทิ พ ย์ 0 และพื น! ที" ม อลล์ 2 ทัง! นี ! เพื" อลด
ระยะเวลาในการดําเนินการและลดผลกระทบที"อาจมีขึ !นต่อการดําเนินธุรกิจของทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้ าลงทุน
เพิ"มเติมและลูกค้ า รวมถึงในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตรี ทิพย์ 0 และพื !นที"มอลล์ 2 จะดําเนินการเฉพาะพื !นที"ที"มี
การปรับปรุงซ่อมแซมเท่านัน! ซึง" กองทุนรวมจะได้ รับผลกระทบดังกล่าวเฉพาะพื !นที"ที"มีการปรับปรุงซ่อมแซมเท่านัน!
แต่เนื"องจากอาคารตรี ทิพย์ 2 เพิ"งได้ ทําการปรับปรุ งและซ่อมแซมใหญ่ในระหว่างปี 2554 และ 2555
ดังนัน! ผลกระทบจากการซ่อมแซมใหญ่ของอาคารตรี ทิพย์ 0 อาจยังไม่สง่ ผลในระยะอันใกล้ นี !
7.
ความเสี !ยงเรื ! อ งการเวนคื นทรั พ ย์ ที!ก องทุน รวมลงทุน ทังหมดหรื อในส่ วนที !เ ป็ นสาระสํ าคัญภายใต้
กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนทีด! ิ น และกองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที!กําหนดอาจส่งผล
กระทบต่อผลประกอบการของกองทุนรวม
หากมีการเวนคืนทรัพย์ที"กองทุนรวมเข้ าลงทุนเพิ"มเติมทังหมดหรื
!
อในส่วนที"เป็ นสาระสําคัญ กองทุนรวม
มีสิทธิดําเนินการต่าง ๆ เพื"อให้ ได้ รับค่าทดแทนตามจํานวน หลักเกณฑ์และวิธีการที"กําหนดในพระราชบัญญัติว่า
ด้ วยการเวนคืน อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ พ.ศ. 012*(รวมทั ง! ที" มี การแก้ ไ ขเพิ"ม เติม )รวมถึง กฎหมายอื" น ที" เ กี" ย วข้ อง)
(“กฎหมายว่ าด้ วยการเวนคืน”)
ในกรณี ดงั กล่าวข้ างต้ น กองทุนรวมอาจได้ รับเงินค่าทดแทนในจํานวนที"น้อยกว่าค่าขาดประโยชน์ที"
กองทุนรวมคาดว่าจะได้ รับจากการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้ าลงทุนเพิ"มเติม ซึ"งจะส่งผลกระทบอย่าง
มีนยั สําคัญต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม อาทิ อาจส่งผลให้ กองทุนรวมไม่
สามารถใช้ ประโยชน์ในทรัพย์ที"กองทุนรวมเข้ าลงทุนเพิ"มเติมได้ ตามวัตถุประสงค์ในการลงทุน และรายได้ ที"
กองทุนรวมคาดว่าจะได้ รับเปลี"ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
8.

ความเสีย! งเกี !ยวกับการประกันภัย

ความเสี"ยงที"อาจเกิดขึ !นกับทรัพย์สินหรื อการประกอบธุรกิจในทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้ าลงทุนเพิ"มเติมบาง
ประเภท กองทุนรวมไม่อาจจัดทําประกันภัยเพื"อคุ้มครองความเสี"ยงดังกล่าวได้ หรื อแม้ ว่ากองทุนรวมสามารถจัดหา
ประกันภัยได้ แต่อัตราเบี !ยประกันอาจไม่ค้ มุ กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที"กองทุนรวมอาจได้ รับ หรื ออาจเกิด
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เหตุการณ์ ที"มิได้ อยู่ภายใต้ การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย เช่น การก่อการร้ ายหรื อการเวนคืน เป็ นต้ น
ความเสียหายนันเกิ
! นกว่าวงเงินที"ครอบคลุมตามกรมธรรม์ประกันภัย หรื อกองทุนรวมไม่สามารถเรี ยกเงินประกัน
ได้ ครบถ้ วนตามกรมธรรม์ ซึ"งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงานและสถานะของกองทุนรวม
อย่างไรก็ดี ภายใต้ ข้อกําหนดของสัญญาเช่า กองทุนรวมตกลงที"จะจัดให้ มีการประกันอัคคีภยั และวินาศ
ภัยต่าง ๆ ที"จําเป็ นและสมควรตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที"กําหนด เพื"อคุ้มครองความเสียหายที"อาจเกิดขึ !น
แก่ทรัพย์สินที"กองทุนลงทุน ได้ แก่ การประกันวินาศภัย (ไม่รวมถึงกรณีความเสี"ยงภัยใด ๆ อันเกิดจากนํ !าท่วม
หรื อความเสียหายอันเป็ นผลโดยตรงหรื อโดยอ้ อมมาจากหรื อสืบเนื"องจากการจลาจล การก่อความไม่ส งบของ
ประชาชน การก่อการร้ าย การปฏิวตั ิเป็ นต้ น) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และการประกันภัยเพื"อประโยชน์
ของบุคคลภายนอกโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ตามที"กําหนดในข้ อ 7
9.

ความเสีย! งเกี !ยวกับความสามารถในการจ่ายเงิ นปันผลของกองทุนรวม

การดําเนินการของกองทุนรวมจะส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม ซึ"งการ
ดํา เนิ นงานดัง กล่าวขึน! อยู่กับปั จ จัยหลายประการ อาทิ สภาวะทางเศรษฐกิ จ ในประเทศและต่างประเทศ
ความสามารถของผู้บริ หารในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ต้ นทุนในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินงานอื"น ๆ การแข่งขัน การเปลี"ยนแปลงกฎหมายและข้ อบังคับที"เกี"ยวข้ องกับทรัพย์สิน ภัยธรรมชาติ สภาวะ
ทางการเมือง เป็ นต้ น ดังนัน! จึงมีความเสี"ยงที"นกั ลงทุนจะไม่ได้ รับเงินปั นผลตามที"นักลงทุนได้ ประมาณการ
เอาไว้ ในปี ที"เกิดเหตุการณ์หรื อกองทุนรวมจะไม่สามารถที"จะรักษาระดับการจ่ายเงินปั น ผลหรื อเพิ"มการจ่ายเงิน
ปั นผลได้ ในปี ต่อ ๆ ไป รวมทังความสามารถในการจ่
!
ายเงินปั นผลของกองทุนรวมยังขึ !นอยู่กบั ความสามารถของ
ผู้เช่าอาคารตรี ทิพย์ 0 และพื !นที"มอลล์ 2 ในการชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าที"เกี"ยวข้ อง และความสามารถของ
บริ ษัท ตรี นิตี ! แอสเซท จํากัด ในการชําระเงิ นค่าเช่าแทนผู้เช่าตามที"ได้ เข้ าคํ !าประกันความสามารถในการชําระ
ค่าเช่าของผู้เ ช่าดัง กล่าว นอกจากนี ! ความสามารถของกองทุนรวมในการบัง คับหลักประกันหรื อบัง คับให้
ดําเนินการเพื"อให้ เป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการ และ/หรื อสัญญาเช่า (ตามแต่กรณี) ตามขันตอนและใน
!
เวลาอันควรเมื"อเกิดเหตุเลิกสัญญา ยังเป็ นอีกปั จจัยหนึ"งที"อาจส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของ
กองทุนรวมด้ วย ดังนัน! ความเสี"ยงเกี"ยวกับความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนมี
ความเสี"ยงที"จะไม่ได้ รับเงินปั นผลตามที"ได้ ประมาณการเอาไว้ ณ ที"นี ! หรื อกองทุนรวมจะไม่สามารถที"จะรักษา
ระดับการจ่ายเงินปั นผลหรื อเพิ"มการจ่ายเงินปั นผลได้ ในปี ต่อ ๆ ไป

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !

หน้ า 27

รายงานประจําปี 2559

นอกจากนี ! ในรอบปี บัญชีที"กองทุนรวมมีคา่ ใช้ จ่ายในการปรับปรุงภาพลักษณ์ (Renovation) และ/หรื อ
ค่าใช้ จ่ายในการจัดซื !อจัดหาเฟอร์ นิเจอร์ วัสดุและอุปกรณ์ที"เกี"ยวข้ อง (FF&E) สําหรับทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้ า
ลงทุนเพิ"มเติมเกิดขึ !นจริ งเงินปั นผลของกองทุนรวมในปี บัญชีดงั กล่าวจะลดลงอย่างมีนยั สําคัญเมื"อเปรี ยบเทียบ
กับจํานวนเงินปั นผลของกองทุนรวมในรอบปี บัญชีที"กองทุนรวมไม่ต้องชําระค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว
10.

ความเสีย! งจากการผิ ดสัญญาเช่าหลัก

เนื"องจากการลงทุนในพื !นที"มอลล์ 2 ของกองทุนรวม เป็ นการลงทุนโดยการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ และนํา
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวออกให้ เช่าช่วงแก่ บริ ษัทสีลมออลล์ จํากัด เพื"อการจัดหาผลประโยชน์ แม้ ว่าการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมดังกล่าวจะมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเป็ นระยะเวลา 2* ปี ต่อสํานักงานที"ดิน
ที"เกี"ยวข้ องแล้ วก็ตาม แต่กองทุนรวมยังมีความเสี"ยงที"อาจเกิดขึ !นจากการผิดสัญญาเช่า เนื"องจากหาก บริ ษัท ตรี
นิตี ! แอสเซท จํากัด และ บริษัท ตรี ทิพย์ คอมเพล็กซ์ จํากัด ซึ"งเป็ นเจ้ าของพื !นที"มอลล์ 2 ปฏิบตั ิผิดข้ อกําหนดและ
เงื" อนไขของสัญญาเช่าที"ได้ มีการจดทะเบียนสิทธิ การเช่าดังกล่าวแล้ ว และไม่ดําเนินการแก้ ไขและปฏิบตั ิให้
ถูกต้ องตามสัญญาภายในระยะเวลาที"กําหนดไว้ (อาทิ ในกรณีที"เจ้ าของพื !นที"มอลล์ 2 ก่อสร้ างหรื อต่อเติมส่วน
หนึ"งส่วนใดของพื !นที"มอลล์ 2 อันเป็ นการขัดขวางการใช้ ประโยชน์หรื อขัดขวางการนําพื !นที"ออกให้ เช่าช่วงของ
กองทุนรวม หรื อกรณีที"เจ้ าของพื !นที"มอลล์ 2 ทําการดัดแปลงหรื อก่อสร้ างสิ"งปลูกสร้ างใด ๆ เกี"ยวกับทรัพย์สินที"
เช่าโดยไม่ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบที"เกี"ยวข้ องและต่อมาภายหลังปรากฏข้ อเท็จจริ งว่ามี
คําสัง" จากหน่วยงานราชการให้ ดําเนินการรื อ! ถอนสิ"งปลูกสร้ างดังกล่าวเพื"อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย เป็ นต้ น) กรณี
ดังกล่าวย่อมจะส่งผลให้ สญ
ั ญาเช่าของพื !นที"มอลล์ 2 ระหว่างกองทุนรวมและบริ ษัท ตรี นิตี ! แอสเซท จํากัด และ
บริษัท ตรี ทิพย์ คอมเพล็กซ์ จํากัด ระงับสิ !นลง ซึ"งการสิ !นสุดลงของสัญญาเช่าดังกล่าวจะส่งผลให้ กองทุนรวมไม่
มีสิทธิในการนําพื !นที"มอลล์ 2 ออกให้ เช่าช่วง ซึง" ทําให้ กองทุนรวมสูญเสียรายได้ คา่ เช่าช่วงจากการนําพื !นที"มอลล์
2 ออกให้ เช่าช่วงแก่ผ้ เู ช่าช่วง และจะส่งผลกระทบต่อรายได้ ของกองทุนรวม รวมถึงจะกระทบต่อการจ่ายเงินปั น
ผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในท้ ายที"สดุ
อย่างไรก็ดี เพื"อเป็ นการป้องกันความเสี"ยงดังกล่าวที"อาจเกิดขึ !น กองทุนรวมจึงกําหนดเงื"อนไขในการเช่า
พื !นที"มอลล์ 2 กับ บริษัท ตรี นิตี ! แอสเซท จํากัด และ บริษัท ตรี ทิพย์ คอมเพล็กซ์ จํากัด ซึ"งเป็ นเจ้ าของพื !นที"มอลล์
2 ว่า ในกรณีที"ผ้ ใู ห้ เช่าปฏิบตั ิผิดสัญญาเช่าพื !นที"มอลล์ 2 ในสาระสําคัญและไม่ดําเนินการแก้ ไขและปฏิบตั ิให้
ถูกต้ องตามสัญญาภายในระยะเวลาที"กําหนดไว้ ส่งผลให้ กองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์ในพื !นที"มอลล์ 2 ได้
จนเป็ นเหตุให้ กองทุนรวมใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าพื !นที"มอลล์ 2กองทุนรวมมีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายต่างๆ
ตามที"กฎหมายกําหนดจากผู้ให้ เช่าได้ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการที"กองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์ซึ"ง
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ทรัพย์สินที"เช่าได้ ตามระยะเวลาการเช่าที"เหลืออยู่ ตามที"กําหนดไว้ ในสัญญาเช่าพื !นที"มอลล์ 2 โดยรายละเอียด
เป็ นไปตามเงื"อนไขในสัญญาเช่าพื !นที"มอลล์ 2

ความเสี !ยงเพิ! ม เติ ม ที !ส่ง ผลกระทบต่ อการจัดหาผลประโยชน์ ของกองทุนรวม ในการจัดหาผลประโยชน์ ใน
ทรัพย์สินทีเ! ช่า
1.
ความเสี !ยงจากการเปลี !ยนความนิ ยมในการท่องเที !ยวและการใช้บริ การสํ าหรับอาคารตรี ทิพย์ $ และ
พืนทีม! อลล์ %
เนื"องจากกองทุนรวมลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพื"อการท่องเที"ยวและการบริ การ ดังนัน! หากความนิยม
ของนักท่องเที"ยวในการท่องเที"ยวและใช้ บริ การเปลี"ยนแปลงอาจมีผลกระทบต่อจํานวนนักท่องเที" ยวที"มาใช้
บริ การในโครงการ และหากโครงการไม่สามารถปรับปรุ งเปลี"ยนแปลงรู ปแบบ หรื อภาพลักษณ์ของโครงการได้
ทันต่อการเปลี"ยนแปลงความนิยมดังกล่ าวอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และผลประกอบการของผู้เช่าและต่อผล
การดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวมในท้ ายที"สดุ
2.
ความเสีย! งจากการทีก! องทุนรวมไม่สามารถใช้ทางเข้าออกทางด้านถนนส่วนบุคคลของโครงการห้องชุด
ตรี นิตีคอมเพล็กซ์ ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้ถนนและทางเดิ นกับนิ ติบคุ คลอาคารชุดตรี นิตีคอมเพล็กซ์ และความ
เสีย! งในเรื !องความสามารถในการปฏิ บตั ิ หน้าที !ตามคํารับรองการซื อทรัพย์สินคื น
ปั จจุบนั อาคารตรี ทิพย์ 0 และพืน! ที"มอลล์ 2 มีทางเข้ าออกจากตัวอาคารตรี ทิพย์ 0 และพื !นที"มอลล์ 2
ได้ แก่ทางสาธารณะประโยชน์ ซึ"ง อยู่ด้านข้ างของอาคารตรี ทิพ ย์ 0 และถนนส่วนบุคคลซึ"ง เป็ นส่วนหนึ"ง ของ
โครงการห้ องชุดตรี นิตี !คอมเพล็กซ์
ในสภาพปั จจุบนั ผู้ใช้ บริ การ ผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคารตรี ทิพย์ 0 หรื อลูกค้ าร้ านค้ าปลีกส่วนใหญ่จะใช้
ทางเข้ าออกทางด้ านถนนส่วนบุคคลของโครงการห้ องชุดตรี นิตี !คอมเพล็กซ์เป็ นทางเข้ าออกหลักสู่ซอยนราธิวาส
ราชนครินทร์ 2 ซึง" การใช้ ถนนหรื อทางเดินร่วมกับเจ้ าของห้ องชุดในโครงการห้ องชุดตรี นิตี !คอมเพล็กซ์ดงั กล่าวนัน!
จะต้ องได้ รับความยินยอมจากนิติบุคคลอาคารชุดตรี นิตี !คอมเพล็กซ์เป็ นลายลักษณ์ อักษรด้ วย ทัง! นี ! หากไม่
สามารถใช้ ทางเข้ าออกทางด้ านถนนส่วนบุคคล อาคารตรี ทิพ ย์ 0 จะเหลื อทางเข้ าออกด้ านถนนสาธารณะ
ประโยชน์ซึ"งอยู่ด้านข้ างของอาคารตรี ทิพย์ 0 เพียงทางเดียว และผู้ใช้ บริ การผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคารตรี ทิพย์ 0
หรื อลูกค้ าร้ านค้ าปลีก อาจไม่ได้ รับความสะดวกมากนัก ซึง" อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และผลประกอบการ ของผู้
เช่าอาคารตรี ทิพย์ 0 และต่อผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวมในท้ ายที"สดุ
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ดังนัน! เพื"อให้ กองทุนรวมสามารถใช้ ถนนส่วนบุคคลหรื อทางเดินร่วมได้ อย่างต่อเนื"องกองทุนรวมได้ เข้ า
ทํา สัญญาอนุญ าตให้ ใช้ ถนนและทางเดินกับนิติบุคคลอาคารชุดตรี นิตีค! อมเพล็ กซ์ โดยมี ค่าใช้ จ่า ยเดือนละ
ประมาณ 0*,*** บาท ซึ"งเป็ นสัญญาที"ไม่ได้ กําหนดอายุของสัญญา (กองทุนรวมได้ มีข้อตกลงอนุญาตให้ ใช้
ถนนและทางเดินดังกล่าวกับนิติบุคคลอาคารชุดตรี นิตี !คอมเพล็กซ์อยู่แล้ วสําหรับทรัพ ย์สินที"กองทุนรวมเข้ า
ลงทุนในครัง! แรก)
นอกจากนี ! บริ ษัท ตรี นิตี ! แอสเซท จํ ากัด ตกลงต่อกองทุนรวมว่าตลอดระยะเวลาที" กองทุนรวมเป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ#ในที"ดิน อาคารตรี ทิพย์ 0 และพื !นที"มอลล์ 2 และเฟอร์ นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ หากปรากฏว่า
นิตบิ คุ คลอาคารชุดตรี นิตี !คอมเพล็กซ์ผิดสัญญาอนุญาตให้ ใช้ ถนนและทางเดินหรื อกรณีที"สญ
ั ญาดังกล่าวสิ !นสุด
ลงไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ๆ ก็ตาม บริ ษัท ตรี นิตี ! แอสเซท จํากัด ตกลงจะดําเนินการใด ๆ ที"จําเป็ นเพื"อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ ผู้
มาติดต่อธุรกิจในอาคารตรี ทิพย์ 0 สามารถใช้ ทางเข้ าออกได้ ทัง! นี ! เพื"อทําให้ ผ้ ูใช้ บริ การ ผู้มาติดต่อธุรกิจใน
อาคารตรี ทิพย์ 0 หรื อลูกค้ าร้ านค้ าปลีกสามารถเข้ าออกผ่านทางซอยนราธิวาสราชนคริ นทร์ 2 ได้ อย่างไรก็ตาม
ในกรณี ที"บริ ษัทไม่สามารถดําเนินการให้ ผ้ ูใช้ บริ การหรื อผู้ม าติดต่อดัง กล่าวสามารถใช้ ทางเข้ าออกได้ หรื อ
หลังจากที"บริ ษัท ตรี นิตี ! แอสเซท จํากัด ได้ ดําเนินการใด ๆ ที"จําเป็ นเพื"อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ ผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคาร
ตรี ทิพ ย์ 0 สามารถใช้ ทางเข้ าออกได้ แล้ ว และหากกองทุนรวมยัง คงเห็นว่าอาคารตรี ทิพ ย์ 0 ไม่สามารถใช้
ประกอบธุรกิจได้ ดีเหมือนเดิมนันหรื
! อปรากฏว่าบริ ษัท ตรี นิตี ! แอสเซท จํากัด ไม่ได้ ปฏิบตั ิให้ ผ้ ูใช้ บริ การ ผู้มา
ติดต่อธุรกิจในอาคารตรี ทิพย์ 0 สามารถใช้ ทางเข้ าออกได้ ภายในระยะเวลาที"กําหนดตามสัญญาแล้ ว บริ ษัท ตรี
นิตี ! แอสเซท จํากัด ตกลงจะรับซื !อคืนอาคารตรี ทิพย์ 0 และเฟอร์ นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ จากกองทุนรวมใน
ราคาไม่ตํ"ากว่าราคาประเมินของทรัพย์สินดังกล่าว ซึง" บริษัทจัดการจะจัดให้ มีการประเมินค่า ภายหลังที"ได้ มีการ
ตัดสินใจจําหน่ายทรัพย์สินและรายงานการประเมินค่าดังกล่าวจะต้ องมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนจนถึงวันที"
จําหน่ายไปซึง" ทรัพย์สิน
ทังนี
! ! กรณีการซื !อคืนทรัพย์สินตามที"กล่าวข้ างต้ นกําหนดขึ !นสําหรับกรณีที"กองทุนรวมยังคงเห็นว่าอาคาร
ตรี ทิพย์ 0 ไม่สามารถใช้ ประกอบธุรกิจได้ ดีเหมือนเดิมเท่านั น! ดังนัน! กองทุนรวมจะขายอาคารตรี ทิพย์ 0 และ
เฟอร์ นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ ของอาคารตรี ทิพย์ 0 คืนให้ แก่บริ ษัทตรี นิตี ! แอสเซท จํากัด โดยไม่ถือเป็ นการขาย
ทรัพย์สินโดยทัว" ไปของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที"กําหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ที"
เกี"ยวข้ อง
อย่างไรก็ ดี หากเป็ นการซื อ! ขายทรั พ ย์ สินในกรณี อื"น ๆ ให้ การขายทรั พ ย์ สินดัง กล่าวให้ เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที"กําหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ที"เกี"ยวข้ อง
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ในการปฏิบตั หิ น้ าที"ตามคํารับรองของบริษัท ตรี นิตี ! แอทเซท จํากัด ในการซื !อทรัพย์สินคืนดังกล่าวอาจมี
ความเสี"ยงในเรื" องความสามารถในการปฏิบตั ิหน้ าที"ได้ เนื"องจากจะต้ องใช้ เงินในการเข้ าซื !อทรัพย์สินคืนตาม
ราคาที"กําหนดจากกองทุนรวม
%.
ความเสีย! งจากการที !กองทุนรวมไม่สามารถใช้พืนที !ทางเชื !อมระหว่างห้องชุดของอาคารศูนย์ การค้า กับ
อาคารตรี ทิพย์ $ และความเสีย! งในเรื !องความสามารถในการปฏิ บตั ิ หน้าที !ตามคํารับรองการซื อทรัพย์สินคื น
ปั จจุบนั ผู้ใช้ บริการและผู้มาติดต่อธุรกิจในบริเวณพื !นที"พาณิชยกรรมของอาคารตรี ทิพย์ 0 (ชัน! ' และชัน!
ใต้ ดิน) สามารถเข้ าออกโดยผ่านทางเชื"อมที"อยู่ระหว่างห้ องชุด ของอาคารศูนย์การค้ า (ห้ องชุดเลขที" $01/'0และ $01/'0%) ซึ"งพื !นที"บริ เวณทางเชื"อมดังกล่าวโดยสภาพเป็ นพื !นที"ส่วนกลางของอาคารชุดตรี นิตี ! คอมเพล็กซ์
ซึง" นางวีณา เชิดบุญญชาติได้ เช่าพื !นที"ดงั กล่าวเพื"อใช้ ประโยชน์เป็ นพื !นที"พาณิชยกรรมและทางเชื"อมเพื"อผ่านเข้ า
ออกจากนิตบิ คุ คลอาคารชุด ตรี นิตี ! คอมเพล็กซ์ตามสัญ ญาเช่าซึ"งทําขึ !นระหว่างนิติบคุ คลอาคารชุด ตรี นิตี ! คอม
เพล็กซ์ กับ นางวีณา เชิดบุญญชาติ โดยหากกองทุนรวมเข้ าลงทุนในที"ดินและอาคารตรี ทิพย์ 0 แล้ ว นางวีณา
เชิดบุญญชาติ ตกลงและให้ คํารับรองโดยให้ สิทธิแก่กองทุนรวมในการใช้ พื !นที"ทางเชื"อมห้ องชุดและอาคารตรี
ทิพย์ 2 ดังกล่าวเพื"อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ รวมถึงการใช้ เป็ นทางเชื"อมเพื"อผ่านเข้ าออกจากห้ องชุด
ไปยังพื !นที"ของอาคารตรี ทิพย์ 2 ได้ ตลอดระยะเวลาที"กองทุนรวมเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ#ที"ดินและอาคารตรี ทิพย์ 2
โดยไม่เรี ยกเก็บค่าใช้ จา่ ยใดๆ เพิ"มเติมจากกองทุนรวมอีก
ทังนี
! ! แม้ ว่านางวีณา เชิดบุญญชาติจะตกลงและให้ คํารับรองแก่กองทุนรวมในการใช้ พืน! ที"ทางเชื"อม
ดังกล่าวได้ โดยมิได้ จํากัดระยะเวลาก็ตาม แต่สิทธิในการใช้ พื !นที"ทางเชื"อมดังกล่าวนันเป็
! นไปตามสัญญาเช่า
พื !นที"ระหว่างนิตบิ คุ คลอาคารชุด ตรี นิตี ! คอมเพล็กซ์ กับ นางวีณา เชิดบุญญชาติซงึ" มีกําหนดระยะเวลาเพียง 2 ปี
และมีเงื"อนไขให้ ต่ออายุออกไปได้ เป็ นคราวๆ คราวละ 2 ปี ซึ"งแม้ ว่าที"ประชุมเจ้ าของร่ วมของอาคารชุด ตรี นิตี !
คอมเพล็กซ์ จะมีมติอนุมตั ิให้ เช่าพื !นที"ดงั กล่าวและให้ สิทธิแก่นางวีณา เชิดบุญญชาติในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
เป็ นคราวๆ คราวละ 2 ปี ก็ตาม แต่กองทุนรวมก็มีความเสี"ยงในกรณีที"สญ
ั ญาเช่าระหว่างนิติบคุ คลอาคารชุด ตรี
นิตี ! คอมเพล็กซ์ กับ นางวีณา เชิดบุญญชาติอาจสิ !นสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ ก็ตาม ซึ"งจะส่งผลให้ สิทธิในการใช้
พื !นที"ทางเชื"อมดังกล่าวของกองทุนรวมสิ !นสุดลงไปด้ วย และทําให้ ผ้ ใู ช้ บริ ก ารและผู้มาติดต่อธุรกิจอาคารตรี ทิพย์
0 ไม่ได้ รับความสะดวกในการผ่านเข้ าออกระหว่างห้ องชุดของอาคารศูนย์การค้ าและอาคารตรี ทิพย์ 0 ซึ"งอาจ
ส่ง ผลกระทบต่อจํ านวนผู้ม าใช้ บริ การ จํ านวนผู้เ ช่าพืน! ที" ร้านค้ ารายย่อย และจะส่ง ผลกระทบต่อการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมในท้ ายที"สดุ ได้
ในส่วนนี ! บริษัท ตรี นิตี ! แอสเซท จํากัดได้ เข้ าทําสัญญาตกลงกระทําการเพื"อรับประกันแก่กองทุนรวมว่า
หากเกิดปั ญหาในกรณีดงั กล่าวซึ"งส่งผลให้ สิทธิในการใช้ พื !นที"ทางเชื"อมของกองทุนรวมสิ !นสุดลง บริ ษัท ตรี นิตี !
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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แอสเซท จํากัดจะดําเนินการใด ๆ ที"จําเป็ นเพื"อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ ผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคารตรี ทิพย์ 0 สามารถใช้
พื !นที"และทางเข้ าออกทางอื"นที"มีลกั ษณะ สภาพและการใช้ งานใกล้ เคียงกับพื !นที"และทางเชื"อมเดิม โดยบริ ษัทตก
ลงเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ที"เกิดขึ !นแต่เพียงผู้เดียว และหากกองทุนรวมยังคงเห็นว่าอาคารตรี ทิพย์ 0 ไม่
สามารถใช้ ประกอบธุรกิจได้ ดีเหมือนเดิมนันหรื
! อปรากฏว่าบริษัทไม่ได้ ดําเนินการจัดหาพื !นที"และทางเข้ าออกทาง
อื"นให้ ผ้ ใู ช้ บริการผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคารอาคารตรี ทิพย์ 0 สามารถใช้ ทางเข้ าออกได้ ภายในระยะเวลาที"กองทุน
รวมกําหนด บริ ษัทตกลงจะรับซื !อคืนอาคารตรี ทิพย์ 0 และเฟอร์ นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ จากกองทุนรวมใน
ราคาไม่ตํ"ากว่าราคาประเมินของทรัพย์สินดังกล่าว ซึ"งการให้ คํารับรองนี !ช่วยลดความเสี"ยงที"อาจเกิดขึ !นได้ แต่ก็
ยังคงมีความเสี"ยงในการปฏิบตั ิหน้ าที"ตามคํารับรองของบริ ษัท ตรี นิตี ! แอทเซท จํากัด ในการซื !อทรัพย์สินคืน
ข้ างต้ น เนื"องจากจะต้ องใช้ เงินในการเข้ าซื !อทรัพย์สินคืนตามราคาที"กําหนดจากกองทุนรวม
ความเสี !ยงเพิ! มเติ มที !ส่งผลกระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์ ของกองทุนรวมซึ! งเกี !ยวข้องกับความสามารถของผู้
เช่าอาคารศูนย์การค้าในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที เ! ช่า
1.

ความเสีย! งจากการก่อสร้างอาคารชิ ดเขตกัน

ปั จจุบนั ห้ องชุดซึ"งเป็ นอาคารศูนย์การค้ ามีการจัดทํารู ปแบบการหาประโยชน์โดยการเปิ ดให้ ผ้ เู ช่าราย
ย่อยทําการเช่าพืน! ที" เพื"อทําการค้ า และมีการเปิ ดผนัง อาคารตรี ทิพย์ 0 ซึ"งทํ าการปลูกสร้ างอาคารมาชิ ดกับ
อาคารศูนย์การค้ าให้ ทะลุถึงกันได้ เพื"อประโยชน์ร่วมกันทางการค้ าซึ"งลักษณะของการก่อสร้ างดังกล่าว ที"ปรึกษา
กฎหมายและวิศกรอิสระได้ ให้ ความเห็นว่าเป็ นการดําเนินการตามหลักเกณฑ์หรื อกฎหมายที"เกี"ยวข้ อง และได้ รับ
อนุญาตให้ ก่อสร้ างตามใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารแล้ ว อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอาจมีเหตุใดๆ ที"จะทําให้ อาคาร
ดังกล่าวจะต้ องดําเนินการจัดทํารู ปแบบอาคารให้ เป็ นผนังทึบได้ ซึ"งอาจส่งผลกระทบต่อรู ปแบบในการจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินที"เช่าและรายได้ คา่ เช่าของกองทุนรวมได้
อย่างไรก็ดี หากกองทุนรวมจําเป็ นจะต้ องมีการสร้ างผนังปิ ดทึบขึ !นกองทุนรวมก็จะสามารถดําเนินการ
ได้ อย่างรวดเร็ วและจะไม่กระทบต่อโครงสร้ างอาคารและการจัดหาประโยชน์ในอาคารมากนักเนื"องจากอาคาร
ศูนย์การค้ าที"กองทุนรวมลงทุนมีทางเข้ า-ออกอยูบ่ ริเวณด้ านหน้ าซึง" ติดกับถนนภายในโครงการ ผู้เช่าหรื อลูกค้ าที"
เข้ ามาติดต่อในอาคารศูนย์การค้ ายังมีความสะดวกอยูเ่ ช่นเดิม
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ข้ อพิพาททางกฎหมาย
กองทุนรวมมีข้อพาททางกฎหมายและการฟ้องคดีกับบริ ษัท ตรี นิตี ! แอท สีลม จํากัด และบริ ษัท สีลม
ออลล์ จํากัด ซึง" เป็ นผู้เช่าทรัพย์สินของกองทุนรวม (“ผู้เช่าเดิม”) รวมทัง! บริ ษัท ตรี นิตี ! แอสเซท จํากัด ซึ"งเป็ นผู้คํ !า
ประกันรายได้ เนื"องจาก ผู้เช่าเดิมได้ ผิดนัดชําระค่าเช่า และผู้รับประกันรายได้ รวมทังธนาคารผู
!
้ ออกหนังสือคํ !า
ประกันได้ ปฎิเสธชําระหนีใ! ห้ กับกองทุน ทัง! ในส่วนการลงทุนครัง! แรกและส่วนการลงทุนเพิ"มเติมครัง! ที" 1 และ
กองทุนรวมได้ มีหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สิน ส่วนการลงทุนครัง! แรก และส่วนการลงทุนเพิ"มเติมครัง! ที" 1
ต่อผู้เช่าทรัพย์สินทังสองราย
!
เมื"อวันที" 5 สิงหาคม 2558 วันที" 21 ตุลาคม 2558 และวันที" 13 พฤศจิกายน 2558
ตามลําดับ ซึ"งการเลิกสัญญามีผลตามกฎหมายแล้ ว ทัง! นี ! เพื"อให้ กองทุนรวมสามารถนําทรัพย์สินของกองทุน
รวมมาแสวงหาประโยชน์ตอ่ ไปได้ ต่อมาได้ มีการฟ้องคดีตอ่ ศาล นอกจากนี ! กลุ่มผู้เช่าเดิมได้ ฟ้องกองทุนเป็ นคดี
ต่อศาลเช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี !
1.
คดีแพ่ง หมายเลขดําที" พ. 93/2559 โดยนางวีณา เชิดบูญญชาติ และบริ ษัท ตรี นิตี ! แอสเซท
จํากัด ซึ"งเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (รวมเรี ยกว่า “ผู้ร้อง”) ได้ ยื"นคําร้ องต่อศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ เมื"อ
วันที" 15 มกราคม 2559 เพื"อขอให้ ศาลมีคําสัง" เพิกถอนมติการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครัง! ที" 1/2558 เมื"อวันที" 17
ธันวาคม 2558 โดยคดีนี ! กองทุนรวม (“ผู้คดั ค้ าน”) ได้ ยื"นคําคัดค้ านการขอเพิกถอนมติการประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในวันที" 13 พฤษภาคม 2559 โดยศาลได้ กําหนดวันนัดสืบพยานในวันที" 13 กรกฎาคม 2559 และ
เมื"อวันที" 26 สิงหาคม 2559 ศาลได้ มีคําสัง" ให้ ยกคําร้ องของผู้ร้อง
ต่อมา เมื"อวันที" 25 พฤศจิกายน 2559 ผู้ร้องได้ ยื"นขออุทธรณ์คําพิพากษาศาลชันต้
! นต่อศาล แต่มิได้ นํา
เงินค่าธรรมเนียมมาวางศาลพร้ อมอุทธรณ์ ต่อมาเมื"อวันที" 29 พฤศจิกายน 2559 ศาลจึงได้ มีคําสัง" ไม่รับอุทธรณ์
ของผู้ร้อง และได้ ออกใบสําคัญแสดงว่าคดีถึงที"สดุ ลงวันที" 28 ธันวาคม 2559 เป็ นที"เรี ยบร้ อยแล้ ว
2.
คดีแพ่ง หมายเลขดําที" พ. 341/2559 โดยบริษัท ตรี นิตี ! แอสเซท จํากัด, บริ ษัท ตรี นิตี ! แอท สีลม
จํากัด และบริ ษัท สีลมออลล์ จํากัด (“ฝ่ ายโจทก์ ”) ในฐานะคูส่ ญ
ั ญา ผู้เช่าโรงแรม (อาคารตรี ทิพย์ 2) และผู้เช่า
พื !นที"พาณิชยกรรม ตามลําดับ ได้ ยื"นฟ้องกองทุนรวม (“จําเลย”) ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เมื"อวันที" 19 กุมภาพันธ์
2559 เพื"อขอให้ ศาลสัง" ให้ กองทุนรวมระงับการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องตามหนังสือคํ !าประกันของธนาคาร และให้ ชําระ
เงินพร้ อมดอกเบี !ยสําหรับค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที"ผ้ เู ช่าทังสองอ้
!
างว่าได้ สํารองชําระไปเพื"อประโยชน์ของกองทุนรวม
อาทิ ค่าใช้ จ่ายในการติดตังเครื
! " องวัดกระแสไฟฟ้าของอาคารตรี ทิพย์ 2, ค่าใช้ จ่ายงานว่าจ้ างผู้รับเหมาปรับปรุ ง
ระบบเครื" องปรับอากาศในพื !นที"ตอ่ เติมของส่วนพาณิชยกรรม มอลล์ 3, ค่าใช้ จ่ายในการเปลี"ยนชุดป้องกันประตู
หนีบของอาคารตรี ทิพย์ 2 และค่าใช้ จ่ายในการเปลี"ยนอุปกรณ์ที"ชํารุ ดของประตูอตั โนมัติของส่วนพาณิชยกรรม
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มอลล์ 3 เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ
! !น 891,584.32 บาท โดยศาลชัน! ต้ นได้ กําหนดวันนัดสืบพยานของคูค่ วามทัง! 2
ฝ่ าย ในวันที" 19, 20 และ 21 ตุลาคม 2559 ตามลําดับ
ต่อมาเมื"อวันที" 28 พฤศจิกายน 2559 ศาลชันต้
! นได้ มีคําพิพากษายกฟ้อง อย่างไรก็ตามคดีนี !ฝ่ ายโจทก์
ได้ ยื"นคําร้ องขอขยายระยะเวลายื"นอุทธรณ์คําพิพากษาศาลชันต้
! นออกไปจนถึงวันที" 26 กุมภาพันธ์ 2560 และ
ศาลมีคําสัง" อนุญาตตามคําขอดังกล่าว
3.
คดีแพ่ง หมายเลขดําที" พ. 625/2559 โดยกองทุนรวมเป็ นโจทก์ ในฐานะผู้ให้ เช่ าอาคารตรี ทิพย์
0 และพื !นที"พาณิชยกรรม และผู้มีสิทธิเรี ยกร้ องตามหนังสือคํ !าประกันของธนาคาร ได้ ยื"นฟ้อง บริ ษัท ตรี นิตี ! แอท
สีลม จํากัด, บริ ษัท สีลมออลล์ จํากัด บริ ษัท ตรี นิตี ! แอสเซท จํากัด และ ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน (“ฝ่ าย
จําเลย”) ในฐานะผู้เช่าอาคารตรี ทิพย์ 0, ผู้เช่าพื !นที"พาณิชยกรรม, ผู้รับประกันรายได้ ขนตํ
ั ! "าจากค่าเช่าที"กองทุน
รวมจะได้ รับจากผู้เช่า และธนาคารผู้ออกหนังสือคํ !าประกัน ตามลําดับ ต่อศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ เมื" อวันที" 25
มีนาคม 2559 เพื"อขอให้ ศาลสัง" ให้ ฝ่ายจําเลยออกจากอาคารตรี ทิพย์ 0 และพื !นที"พาณิชยกรรม พร้ อมทังให้
! ชําระ
ค่าเช่าค้ างชําระ ค่าเสียหาย ค่าปรับ เงินรับประกันรายได้ ขนตํ
ั ! "า รวมถึงให้ ชําระเงินตามหนังสือคํ !าประกันของ
ธนาคาร และดอกเบี !ย รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิ
! !น 164,967,883บาท โดยศาลชันต้
! นได้ กําหนดวันนัดสืบพยานของ
คูค่ วามทัง! 2 ฝ่ าย ในวันที" 25 และวันที" 26 ตุลาคม 2559 ตามลําดับ
ในเบื !องต้ น ศาลชันต้
! นได้ กําหนดวันนัดอ่านคําพิพากษาในวันที" 20 ธันวาคม 2559 ต่อมาในวันกล่าว
ศาลชันต้
! นได้ เลื"อนกําหนดวันนัดอ่านคําพิพากษาเป็ นวันที" 20 มกราคม 2560
4.
คดี ห มายเลขดํ า ที" พ.1806/2558 คดี ห มายเลขดํ า ที" พ.2091/2558 คดี ห มายเลขดํ า ที"
พ.121/2559 และคดีหมายเลขดําที" พ. 217/2559 (รวมการพิจารณา) ณ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
4.1 คดีหมายเลขดําที" พ.1806/2558 โดยบริษัท ตรี นิตี ! แอสเซท จํากัด บริ ษัท ตรี นิตี ! แอท สีลม จํากัด
และ บริ ษัท สีลมออลล์ จํากัด ในฐานะคูส่ ญ
ั ญา ผู้เช่าอาคารโกลว์ ตรี นิตี ! สีลม และผู้เช่าห้ องชุดและพื !นที"พาณิช
ยกรรม ตามลําดับ (“ฝ่ ายโจทก์ ”) ได้ ยื"นฟ้องกองทุนรวม (“จําเลย”) ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เมื"อวันที" 6 สิงหาคม
2558 เพื"อขอให้ ศาลสัง" ให้ กองทุนรวมระงับการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องตามหนังสือคํ !าประกันของธนาคาร และให้ ชําระ
เงินพร้ อมดอกเบี !ยสําหรั บค่าใช้ จ่ายต่า งๆ ที"ผ้ ูเช่าทัง! สองและบริ ษัทในเครื อ อ้ างว่าได้ สํารองออกไปก่อนเพื" อ
กองทุนรวม อาทิ ค่าดําเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุงพื !นที"จอดรถจํานวน
12 คัน ค่าใช้ จ่ายในการติดตังตั
! วส่ง สัญ ญาณอินเตอร์ เน็ตไร้ สาย (Wireless Router) และค่าใช้ จ่ายในการ
ปรับปรุงภูมิทศั น์หน้ าอาคารมอลล์ 1 รวมเป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ
! !น 48,888,618 บาท

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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4.2 คดีหมายเลขดําที" พ.2091/2558 โดยกองทุนรวม (“โจทก์ ”) ในฐานะผู้มี สิทธิ เ รี ยกร้ องตาม
หนังสือคํ !าประกันของธนาคาร ได้ ยื"นฟ้อง ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน (“จําเลย”) ในฐานะผู้ออกหนังสือคํ !า
ประกันเพื"อประกันการชํ าระหนี ! ต่อศาลแพ่งกรุ ง เทพใต้ เมื"อวันที" 4 กันยายน 2558 เพื"อขอให้ ศาลสั"ง ให้ ฝ่าย
จําเลยชําระเงินตามหนังสือคํ !าประกันของธนาคาร รวมถึงดอกเบี !ย รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิ
! !น 52,467,809 บาท
4.3 คดีหมายเลขดําที" พ.121/2559 โดยกองทุนรวม (“โจทก์”) ในฐานะผู้ให้ เช่าอาคารโกลว์ ตรี นิตี ! สี
ลม และพื !นที"พาณิชยกรรม ได้ ยื"นฟ้อง บริ ษัท ตรี นิตี ! แอทสีลม จํากัด และบริ ษัท ตรี นิตี ! แอสเซท จํากัด (“ฝ่ าย
จําเลย”) ในฐานะผู้เช่า และผู้รับประกันรายได้ ขนตํ
ั ! "าจากค่าเช่าที"กองทุนรวมจะได้ รับจากผู้เช่า ตามลําดับ ต่อ
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เมื"อวันที" 20 มกราคม 2559 เพื"อขอให้ ศาลสัง" ให้ ฝ่ายจําเลยออกจากอาคารโกลว์ ตรี นิตี ! สีลม
และพื !นที"พาณิชยกรรม พร้ อมทังส่
! งมอบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมโกลว์ ตรี นิตี ! ชําระค่าเช่าค้ างชําระ
ค่าเสียหาย ค่าปรับ เงินรับประกันรายได้ ขนตํ
ั ! "า และดอกเบี !ย รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิ
! !น 122,837,315 บาท
4.4 คดีหมายเลขดําที" พ.217/2559 โดยกองทุนรวม (“โจทก์ ”) ในฐานะผู้ให้ เช่าห้ องชุดและพื !นที"
พาณิชยกรรม ได้ ยื"นฟ้อง บริ ษัท สีลมออลล์ จํากัด (“จําเลย”) ในฐานะผู้เช่าห้ องชุดและพื !นที"พาณิชยกรรม ต่อ
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เมื"อวันที" 3 กุมภาพันธ์ 2559 เพื"อขอให้ ศาลสัง" ให้ ฝ่ายจําเลยออกจากห้ องชุดและพื !นที"พาณิช
ยกรรม พร้ อมทังชํ
! าระค่าเช่าค้ างชําระ ค่าเสียหาย ค่าปรับ และดอกเบี !ย รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิ
! !น 20,374,175
บาท
ทังนี
! ! เมื"อวันที" 15 มิถุนายน 2559 ศาลได้ รวมพิจารณาคดีทงสี
ั ! "ข้างต้ นเข้ าด้ วยกัน โดยศาลชันต้
! นได้
กําหนดวันนัดสืบพยานของคูค่ วามทัง! 2 ฝ่ าย ในวันที" 24, 25, 29 และ 30 พฤศจิกายน 2559 ตามลําดับ
ศาลชันต้
! นได้ กําหนดวันนัดอ่านคําพิพากษาเป็ นวันที" 20 มกราคม 2560

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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ข้ อมูลสําคัญอื"น
ข้ อเสนอเพื"อยุตขิ ้ อพิพาท
เมื"อวันที" 19 กันยายน 2559 ผู้เช่าเดิมได้ มีข้อเสนอเพื"อยุติข้อพิพาทต่างๆ กับกองทุนรวม แต่เนื"องจาก
ข้ อเสนอที"ได้ รับดังกล่าวนัน! บริษัทจัดการได้ พิจารณาร่วมกับผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแล้ วมีความเห็นร่วมกัน
ว่าเป็ นข้ อเสนอที"ทําให้ กองทุนรวมเสียเปรี ยบเป็ นอย่างมาก และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของกองทุน
รวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ปั จจุบนั บริษัทจัดการอยูร่ ะหว่างเจรจาเพิ"มเติม เพื"อให้ ได้ ข้อเสนอที"เป็ นประโยชน์ตอ่ กองทุน
รวมและผู้ถือหน่วยอย่างสูงสุด เพื"อนําเสนอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนพิจารณา
การเปลี"ยนแปลงสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุน
กองทุนรวมมีการเปลี"ยนแปลงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่อย่างมีนยั ยะสําคัญ
ในปี 2559 ดังนี !
จากการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย ณ วันที" 30 มิถนุ ายน 2559
ผู้ถือหน่วยลงทุน

จํานวนหน่วยลงทุน

คิดเป็ นร้ อยละ

1. นาง วีณา เชิดบุญญชาติ

31,897,737 หน่วย

21.78

2. บริษัท ตรี นิตี ! แอสเซท จํากัด

14,300,000 หน่วย

9.77

3. นางสาว อมรรัตน์ ฐายิกากุล

5,516,000 หน่วย

3.77

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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จากการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย ณ วันที" 30 ธันวาคม 2559
ผู้ถือหน่วยลงทุน

จํานวนหน่วยลงทุน

คิดเป็ นร้ อยละ

1. บริษัท ต้ น เติ !ง โซล่าร์ จํากัด

45,500,000 หน่วย

31.07

2. นาย เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์

4,718,000 หน่วย

3.22

3. นางสาว จันทร์ เพ็ญ ชีรานนท์

3,260,870 หน่วย

2.23

ผู้ถือหน่ วยรายใหญ่ รายใหม่ ขอให้ เรี ยกประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุน
ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ผู้ถือหน่วยรายใหญ่รายใหม่ ซึ"งถือหน่วยลงทุน 45,500,000 หน่วย หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 31.07 ของหน่วยลงทุนทังหมดของกองทุ
!
นรวม ได้ มีหนังสือถึงบริษัทจัดการ เพื"อขอให้ บริษัทจัดการเรี ยกประชุม
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพื"อพิจารณาข้ อเสนอเพื"อยุตขิ ้ อพิพาทต่างๆ กับกองทุนรวมที"ได้ รับจากกลุ่มผู้เช่าเดิม
ดังกล่าว ปั จจุบนั บริษัทจัดการกําลังตรวจสอบข้ อเท็จจริงเกี"ยวกับการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าว
และตรวจสอบสิทธิในอันที"จะขอให้ บริ ษัทจัดการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตลอดจนข้ อกฎหมาย
และประเด็นอื"นๆ ที"เกี"ยวข้ อง เพื"อพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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ส่ วนที" 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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ข้ อมูลหน่ วยลงทุน หลักทรั พย์ ตราสารที"กองทุนรวมเป็ นผู้ออก
ข้ อมูลหน่ วยลงทุน
จํานวนเงินทุนของโครงการ

1,449,696,600 บาท

มูลค่าที"ตราไว้ ตอ่ หน่วยลงทุน

9.90 บาท

จํานวนหน่วยลงทุน

146,434,000 หน่วย

ประเภทหน่วยลงทุน

ระบุชื"อผู้ถือ

ราคาของหน่วยลงทุนที"เสนอขาย

การเสนอขายครัง! แรก เท่ากับ 10.00 บาท
การเสนอขายเพิ"มเติมครัง! ที" 1 เท่ากับ 9.20 บาท

จํานวนเงินทุนจดทะเบียนในปั จจุบนั

1,449,696,600 บาท

ข้ อมูลราคาหลักทรั พย์
ราคาปิ ด ณ วันที" 30 ธันวาคม 2559

หน่วยละ 3.26 บาท

มูลค่าตามราคาตลาด ณ วันที" 30 ธันวาคม 2559

477,374,840 บาท

มูลค่าการซื !อขาย ณ วันที" 30 ธันวาคม 2559

15,060 บาทต่อวัน

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที" 31 ธันวาคม 2559

หน่วยละ 8.0238 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วันที" 31 ธันวาคม 2559

1,174,967,214.78 บาท

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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ข้ อมูลผู้ถือหน่ วย
ภาพรวมข้ อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที" 30 ธันวาคม 2559
กลุ่มผูถ้ ื อหน่วยที !ถือหน่วยสูงสุด 10 รายแรก
ลําดับ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จํานวนหุ้น (หุ้น)

% หุ้น

1.

บริษัท ต้ น เติ !ง โซล่าร์ จํากัด

45,500,000

31.07

2.

นายเดชพงศ์ กาญจนลักษณ์

4,718,000

3.22

3.

นางสาวจันทร์ เพ็ญ ชีรานนท์

3,260,870

2.23

4.

มูลนิธิพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

3,043,500

2.08

5.

นายณรงค์ศกั ดิ# ไมตรี พจน์

2,453,600

1.68

6.

นายยรรยง จูอนุวฒ
ั นกุล

2,174,000

1.48

7.

บริษัท อุตสาหกรรมอํานวยไชย จํากัด

2,174,000

1.48

8.

มูลนิธิ อุบลรัตน์

2,000,000

1.37

9.

นางปราณี เผอิญโชค

1,974,200

1.35

10.

ดร.วีณา เชิดบุญญชาติ

1,784,737

1.22

ผูถ้ ื อหน่วยรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุนตังแต่ร้อยละ 10 ขึน ไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกัน)
ลําดับ
1.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท ต้ น เติ !ง โซล่าร์ จํากัด

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !

จํานวนหุ้น (หุ้น)
45,500,000

% หุ้น
31.07
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กลุ่มผูถ้ ื อหน่วยรายใหญ่ของกองทุนที โ! ดยพฤติ การณ์ มีอิทธิ พลต่อการกํ าหนดนโยบายการจัดการหรื อ
การจัดการหรื อการดําเนิ นงานของบริ ษัทจัดการอย่างมี นยั สําคัญ
ลําดับ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จํานวนหุ้น (หุ้น)

% หุ้น

ไม่มี

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !

หน้ า 41

รายงานประจําปี 2559

ประวัติการลดทุนจดทะเบียน
เงินทุนจดทะเบียน
เงินทุนจดทะเบียน
มูลค่าที"ลดลง
หลังลดมูลค่าหน่วย
วันที"เฉลี"ย ก่อนลดมูลค่าหน่วย
วันปิ ดสมุด
ลงทุน
ลงทุน
เงินคืนจาก
ครัง! ทะเบียนพัก
การลด
มูลค่า เงินทุน มูลค่า
มูลค่า
ที"
การโอน
เงินทุน
เงินทุน
มูลค่าหน่วย
ต่อ
จด
ต่อ
ต่อ
หน่วย
จดทะเบียน
จดทะเบียน
ลงทุน
หน่วย ทะเบียน หน่วย
หน่วย
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(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
ประวัติการจ่ายเงิ นปันผล
รอบผลประกอบการ
24 ก.พ. - 30 มิ.ย. 2554
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2554
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2555
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2555
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2555
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2555
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2556
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2556
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2556
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2556
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2557
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2557
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2557

วันปิ ดสมุด
ทะเบียน
31 ส.ค. 2554
30 พ.ย. 2554
29 ก.พ. 2555
31 พ.ค. 2555
3 ก.ย. 2555
7 ธ.ค. 2555
15 มี.ค. 2556
29 พ.ค. 2556
8 ส.ค. 2556
28 พ.ย. 2556
14 มี.ค. 2557
29 พ.ค. 2557
10 ก.ย. 2557
27 ม.ค. 2558

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !

วันจ่ ายเงินปั นผล

บาท/หน่ วย

15 ก.ย. 2554
16 ธ.ค. 2554
15 มี.ค. 2555
15 มิ.ย. 2555
14 ก.ย. 2555
21 ธ.ค. 2555
29 มี.ค. 2556
12 มิ.ย. 2556
22 ส.ค. 2556
12 ธ.ค. 2556
28 มี.ค. 2557
12 มิ.ย. 2557
24 ก.ย. 2557
10 ก.พ. 2558

0.2650
0.1890
0.1890
0.1870
0.1890
0.0895
0.1900
0.1900
0.1903
0.1900
0.1910
0.1885
0.1875
0.1350
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นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ในกรณีที"กองทุนรวมมีกําไรตามเกณฑ์ที"สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปั น
ผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง! โดยมีรายละเอียดดังนี !
(1) ในกรณีที"กองทุนรวมมีกําไรสุทธิ ในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกํ าไรสุทธิที"ปรับปรุ งแล้ วของรอบปี บัญชี กําไรสุทธิ ที"ปรับปรุ งแล้ ว
หมายความว่ากําไรสุทธิที"หกั กําไรที"ยงั ไม่เกิดขึ !น (unrealized gain) จากการประเมินค่าหรื อการสอบทานการ
ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทังปรั
! บปรุงด้ วยรายการดังต่อไปนี !
1.1 ส่วนต่างของรายได้ คา่ เช่าที"รับรู้ในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑ์เส้ นตรงกับรายได้ คา่ เช่าที"
ได้ รับจริงตามสัญญา
1.2 ส่วนต่างของค่าเช่าจ่ายที"รับรู้ ในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑ์เส้ นตรงกับค่าเช่าจ่ายที"ได้
จ่ายจริงตามสัญญา
1.3

รายการอื"นตามที"สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ"มเติม

(2) ในกรณีที"กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั นผลให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้
ทังนี
! ! การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวต้ องไม่ทําให้ กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ"มขึ !นในรอบระยะเวลา
บัญชีที"มีการจ่ายเงินปั นผลนัน!

กรณี การจ่ายเงิ นปันผลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ประจํ าปี
บริ ษัทจัดการจะประกาศจ่ายเงินปั นผลและปิ ดสมุดทะเบียนเพื"อระบุชื"อผู้ถือหน่วยลงทุนที"มีสิทธิได้ รับ
เงินปั นผล และจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ !นรอบปี
บัญชี หรื อวันสิ !นรอบระยะเวลาบัญชีที"มีการจ่ายเงินปั นผลนัน! แล้ วแต่กรณี
ทังนี
! ! ในกรณีที"บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
ให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และหากบริ ษัทจัดการไม่
สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ภายในระยะเวลาที"ได้ ประกาศกํ าหนดอันเนื"องมาจากความ

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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ผิดพลาดของบริ ษัทเอง บริ ษัทจะชําระดอกเบี !ยไม่ตํ"ากว่าร้ อยละเจ็ดครึ" งต่อปี นั บแต่วันที"ครบกํ าหนดเวลานัน!
จนถึงวันที"บริษัทจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหน่วย
กรณี การจ่ายเงิ นปันผลระหว่างกาล
บริ ษัทจัดการจะประกาศจ่ายเงินปั นผลและปิ ดสมุดทะเบียนเพื"อระบุชื"อผู้ถือหน่วยลงทุนที"มีสิทธิได้ รับ
เงินปั นผล และจะดําเนินการจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถื อหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันนับแต่วันปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื"อจ่ายเงินปั นผล
เงือ! นไขเพิ!มเติ ม
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล การกําหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผลจะขึ !นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริ ษัทจัดการ ซึ"งหากเงินปั นผลที"จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีใดมีมลู ค่าตํ"า
กว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะไม่จ่ายเงินปั นผลในครัง! นัน! และให้ สะสมเงินปั นผล
ดังกล่าวเพื"อนําไปจ่ายรวมกับเงินปั นผลที"จะให้ มีการจ่ายในงวดถัดไป
สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เ ป็ นไปตามที"ระบุไว้ เว้ นแต่
กรณี ที" ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. สํ า นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน และ/หรื อ
หน่วยงานอื"นใดที"มีอํานาจตามกฏหมาย ได้ มีการแก้ ไขเปลี"ยนแปลง เพิ"มเติม ประกาศ กําหนด สัง" การ เห็นชอบ
และ/หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่างอื"น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน!

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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โครงสร้ างการจัดการ
บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
เลขที" 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน! 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500 โทรสาร 0-2657-3167
เว็บไซต์ http://www.cimb-principal.co.th
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี -พริ นซิเพิล จํากัด หนึ"งในบริ ษัทเครื อบริ ษัท ซีไอเอ็มบี-พริ นซิ
เพิล แอสเซท แมเนจเม้ นท์ เบอร์ หาด ประเทศมาเลเซีย เพื"อให้ บริ การด้ านการจัดการกองทุนครบวงจร ทัง!
กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสํารองเลี !ยงชีพ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี -พริ นซิเพิล จํากัด ประเทศไทย ถือหุ้น 99.99% โดยบริ ษัท ซี
ไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้ นท์ เบอร์ หาด และเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัท ซีไอเอ็มบี -พริ นซิเพิล แอสเซท
แมเนจเม้ นท์ ในประเทศสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย โดยบริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้ นท์ เบอร์ หาด
ประเทศมาเลเซีย เกิดจากความร่วมมือของสองสถาบันการเงินชันนํ
! าทังในระดั
!
บภูมิภาคและระดับโลก ได้ แก่
กลุม่ ซีไอเอ็มบี ประเทศมาเลเซีย ถือหุ้น 60%
กลุม่ พรินซิเพิล ไฟแนนซ์เชียล ถือหุ้น 40%
ดังนัน! จึงทําให้ เรามีความพร้ อมในการให้ บริ การการบริ หารสินทรัพย์ด้วยมาตรฐานระดับโลก ภายใต้
การสนับสนุนจากกลุม่ ผู้ถือหุ้นทังกลุ
! ม่ ซีไอเอ็มบีและกลุม่ พรินซิเพิลไฟแนนซ์เชียล
ในปั จจุบนั บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล ประเทศไทย เป็ นบริ ษัทจัดการที"มี
ความพร้ อมที"จะให้ บริ การครอบคลุมแก่ลูกค้ าทุกกลุ่ม ทังบุ
! คคลทัว" ไป ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงองค์กรภาครัฐภายใต้ ความแข็งแกร่งด้ านเครื อข่ายการลงทุนที"เชื"อมโยงการ
ลงทุนในทุกภูมิภาคทัว" โลก ทําให้ เรามีความได้ เปรี ยบในด้ านข้ อมูลการลงทุน ด้ วยระบบการบริ หารจัดการลงทุน
ที"เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ผ่านกระบวนการคัดสรรหลักทรัพย์คณ
ุ ภาพ โดยคัดสรรทังเชิ
! งคุณภาพ (Qualitative) เชิง
ปริ มาณ (Quantitative) การวิเคราะห์ปัจจัยพื !นฐานของแต่ละบริ ษัท (Fundamental analysis) และมีการวาง

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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กรอบวินยั การลงทุนอย่างเคร่งครัด ระบบเทคโนโลยีที"ทนั สมัย เพื"อให้ เราสามารถที"จะพัฒนานวัตกรรมการลงทุน
และการสรรสร้ างผลิตภัณฑ์ที"เหมาะสม
ภายใต้ ก ารกํ ากับ ดูแลการบริ ห ารความเสี" ย งและธรรมาภิ บ าลสํ าหรั บการบริ หารการลงทุนภายใต้
หลักการและแนวคิด TRUST เราจึงให้ ความสําคัญอันที"จะทําให้ นกั ลงทุนบรรลุเป้าหมายทางการเงินและสร้ าง
ผลตอบแทนที"ดีในระยะยาว ด้ วยการลงทุนอย่างรอบคอบ ภายใต้ การบริหารจัดการความเสี"ยงอย่างเหมาะสม
หลักการและแนวคิด
Think

= คิดบวกเพื"อหาทางแก้ ปัญหา และมุง่ มัน" ที"จะแก้ ปัญหา

Respect

= เคารพความคิดผู้อื"นอย่างซื"อสัตย์

Unleash

= ไม่หยุดที"จะเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง

Show

= แสดงถึงความกล้ าหาญและความคิดริเริ"มและตอบสนองอย่างรวดเร็ว

Teamwork

= ทํางานกันเป็ นทีมเพื"อให้ ได้ ผลลัพธ์ที"ดีที"สดุ

รายชื!อกรรมการ และเจ้ าหน้ าที!บริ หารบริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
รายชื !อกรรมการ
1. คุณเอฟเฟนดี ! ชาฮูล ฮามิด
2. คุณเปโดร เอสเตอบัน บอร์ ดา
3. คุณเร็กซ์ ปั ก ควน อาว หย่ง
4. คุณอเลฮานโดร เอลเรี ยส เอทึกกอริ โรดรี เกซ
5. คุณอดิศร เสริมชัยวงศ์
6. คุณจุมพล สายมาลา
7. คุณวิไลพร ลิ"วเกษมศานต์
8. คุณบุญศักดิ# เจียมปรี ชา

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

รายชื !อเจ้าหน้าทีบ! ริ หาร
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1. คุณจุมพล สายมาลา
2. คุณโช ซู ฮุน
3. คุณวิน พรหมแพทย์

ประธานเจ้ าหน้ าที"บริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที"สายวางแผนและปฏิบตั ิการ
ประธานเจ้ าหน้ าที"การลงทุน

รายชื !อผูจ้ ดั การกองทุน
1. คุณสุทธิพนั ธ์ กรี มหา
2. คุณวิน พรหมแพทย์
สิ ทธิ หน้าที ! และความรับผิ ดชอบของบริ ษัทจัดการ
บริษัทจัดการมีสิทธิหน้ าที"และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี !
1)
สิทธิในการดําเนินการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศอื"นใดที"เกี"ยวข้ อง และให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การลงทุน ข้ อจํากัดการลงทุน และโครงการ
ที"ได้ รับอนุมตั ิ รวมถึงสัญญาต่าง ๆ ที"ได้ ทําขึ !น ตลอดจนข้ อผูกพันตามใบจองซื !อหน่วยลงทุนที"ทําไว้ กบั ผู้ถือหน่วย
ลงทุนอย่างเคร่งครัด
2)
สิทธิที"จะไม่อนุญาตให้ มีการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที"การโอนหน่วยลงทุนนัน! เป็ นการขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง" หรื อหนังสือเวียนที"หน่วยงานที"มีอํานาจตามกฎหมายได้ ประกาศ
กําหนด และ/หรื อกรณีที"เป็ นการขัดต่อข้ อกําหนดที"ได้ ระบุไว้ ในโครงการนี !
3)
สิทธิในการลาออกจากการทําหน้ าที"เป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนรวมให้ กบั กองทุนรวมรายละเอียด
ตามที"กําหนดในเรื" องเงื"อนไขในการเปลี"ยนบริษัทจัดการ และ / หรื อเลิกโครงการ
4)
สิทธิ ในการยับยัง! พิเ ศษ (veto right) สํ าหรั บการดําเนินการหรื อการตัดสิ นใจใด ๆ ของ
คณะกรรมการลงทุน หรื อการลงมติใด ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน เพื"อแก้ ไขเพิ"มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
ที"ขดั ต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และ/หรื อ จรรยาบรรณ และ/หรื อโครงการ หรื อเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการ
อาจเสียชื"อเสียง หรื อได้ รับความเสียหาย หรื อขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวม
สิทธิในการดําเนินการจัดการ ดังต่อไปนี !
สิทธิที"จะเลิกโครงการ/ยุติโครงการ และ/หรื อกองทุนรวม เฉพาะในกรณีที"บริ ษัทจัดการ
บอกกล่าวการลาออกจากการเป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนรวมและกองทุนรวมไม่สามารถจัดหาบริ ษัท
5)
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จัดการอื"นมารับหน้ าที"ได้ ภายในกําหนดเวลา %* วันให้ แก่กองทุนรวม (รายละเอียดตามที"กําหนดในเรื" อง
เงื"อนไขในการเปลี"ยนบริษัทจัดการ)
สิทธิในการดําเนินการให้ เป็ นไปตามที"กําหนดไว้ ในโครงการ และ/หรื อ ตามที"สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื"นใดที"มีอํานาจตามกฎหมาย กําหนด อนุมตั ิ เห็นชอบ ผ่อน
ผัน และ/หรื อสัง" การ
สิ ท ธิ ใ นการแก้ ไข เพิ" ม เติ ม เปลี" ย นแปลงโครงการให้ เป็ นไปตามการสั"ง การของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื"นใดที"มี อํานาจตามกฎหมายในกรณี ที"มีการ
เปลี"ยนแปลง แก้ ไข เพิ"มเติม ประกาศ กําหนด อนุมตั ิ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผัน
สิทธิที"จะดําเนินการขาย จําหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรื อทังหมดของกองทุ
!
น
รวมตามที"เห็นสมควร ในกรณีที"กองทุนรวมเกิดปั ญหาขาดสภาพคล่อง
สิทธิในการจัดการกองทุนรวมเพื"อให้ บรรลุซึ"งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้
ซึง" สิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
! ! ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื"น
ใดที"เกี"ยวข้ อง
6)
สิทธิในการสัง" ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ และ/หรื อผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ ามี) แก้ ไขคุณสมบัติ
ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ และ/หรื อผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื"อให้ เป็ นไปตามกฎหมายที"กําหนด
7)
สิ ท ธิ อื" น ใดตามกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อ กฎหมายอื"น ๆ ที"เกี"ยวข้ อง
8)
จัดให้ มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ รวมทังเข้
! าทําสัญญาต่าง ๆ ในนาม
ของกองทุนรวม ภายใต้ ขอบเขตของกฎหมาย
9)
จัด ส่ง แจกจ่า ยและจัด ให้ มี ห นัง สื อ ชี ช! วนที" เ ป็ นปั จ จุบัน และรายละเอี ย ดของโครงการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี !
(') ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือชี !ชวนส่วน
สรุ ป ข้ อ มูล สํ า คัญ ให้ สํ า นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่น้ อ ยกว่า ' วัน ทํ า การก่ อ นการเริ" ม จัด ส่ง
แจกจ่าย หรื อจัดให้ มีหนังสือชี !ชวนให้ แก่ผ้ ลู งทุน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวผ่านระบบรับและเผยแพร่
ข้ อมูลหนังสือชี !ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP))
ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(0) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะจัดส่งและดําเนินการให้
บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จัดส่งหนังสือชี !ชวนส่วนสรุปข้ อมูล
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สําคัญที"ผ้ ลู งทุนควรทราบพร้ อมกับใบจองซื !อหน่วยลงทุนให้ ผ้ ทู ี"สนใจจะลงทุนและจัดให้ มีหนังสือชี !ชวน
ส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ณ ที"ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและ ณ สถานที"ติดต่อของบริ ษัทจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุนและของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแล้ วแต่กรณี เพื"อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผ้ ูที"
สนใจจะลงทุนได้ ตลอดเวลาที"เสนอขายหน่วยลงทุน
(2) เมื"อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิ !นสุดลง บริษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี !ชวน
ส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ณ ที" ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการเพื"อให้ ประชาชนสามารถตรวจดูได้ และจัด
สําเนาให้ เมื"อผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอในกรณีที"หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากมีการแก้ ไขเพิ"มเติมโครงการบริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งการ
แก้ ไ ขเพิ"ม เติม ดัง กล่าวให้ ตลาดหลักทรัพ ย์แห่ง ประเทศไทยทราบ หลังจากที" กองทุนรวมได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ แก้ ไขเพิ"มเติมโครงการหรื อหลังจากวันที"ได้ มีมติให้ แก้ ไข
เพิ"มเติมโครงการแล้ วแต่กรณี ทังนี
! ! จนกว่าจะเลิกกองทุนรวม
10) ยื"นจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน '1 วัน
ทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการ
11) ยื"นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื"อขอให้ รับพิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 2* วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุนรวม
12) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อทรัพย์สิ นอื"น รวมทังจั
! ดหาผลประโยชน์
การซื อ! เช่า จําหน่าย โอนสิทธิ การเช่า ขาย สั"ง โอน และเปลี"ยนแปลงเพิ"ม เติมปรับปรุ งอสัง หาริ ม ทรัพย์ หรื อ
ทรัพย์สินอื"นที"ลงทุนไว้ ตามนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื"อนไข วิธีการที"กําหนดในโครงการ โดยเป็ นไป
ตามข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนด้ วย
13) ตรวจสอบหรื อดําเนินการให้ มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วย
ลงทุนเกิ น หนึ"ง ในสามของจํ า นวนหน่วยลงทุน ที" จํ าหน่ายได้ แล้ วทัง! หมด โดยวิ ธี ก ารดํา เนิน การเป็ นไปตาม
“หลักเกณฑ์และข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน”
14) จัดสรรผลกําไรของกองทุนรวมเพื"อจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที"กําหนดในโครงการ และเป็ นไปตามที"สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
15) จัดให้ มีการประกันภัยของกองทุนรวมตามข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต
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16) จัดให้ มีการตรวจตราสภาพอสังหาริ มทรัพย์ตามข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
17) จัดให้ มีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ"งมีคณ
ุ สมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เรื" องคุณสมบัตขิ องผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
18) ดําเนินการแยกทรัพ ย์ สินของกองทุนรวมไว้ ต่างหากจากทรั พย์ สินของบริ ษัทจัดการและนํ า
ทรัพย์สินของกองทุนรวมไปฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
19) จัดให้ ได้ มาซึ"งรายได้ และผลประโยชน์ของกองทุนรวม และนําเงินได้ และผลประโยชน์ดงั กล่าว
ฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
20) แต่งตังที
! "ปรึ กษาของกองทุนรวม (ถ้ ามี) เพื"อให้ คําปรึกษาเกี"ยวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
หรื อการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ หรื อให้ คําแนะนําเกี"ยวกับการจัดตังกองทุ
!
น เพื"อประโยชน์ในการ
จัดการกองทุนรวมโดยบริ ษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานการแต่งตัง! ถอดถอน หรื อเลิกสัญญาให้ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน '1 วันนับแต่วนั แต่งตังถอดถอน
!
หรื อเลิกสัญญากับบุคคลดังกล่าว และจะจัดส่ง
สําเนาสัญญาให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ภายใน 1 วันทําการนับแต่วนั ทําสัญญาดังกล่าว
21) แต่งตังผู
! ้ จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เพื"อรับผิดชอบเกี"ยวกับการจัดการลงทุนในหรื อมีไว้
ซึ"งอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ทังนี
! ! ผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที"
ได้ รับการแต่งตังต้
! องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
22) แต่งตังผู
! ้ บริหารสินทรัพย์สภาพคล่องเพื"อรับผิดชอบเกี"ยวกับการจัดการลงทุนในสินทรัพย์สภาพ
คล่องของกองทุนรวม ทังนี
! ! ผู้ที"ได้ รับการแต่งตังเป็
! นผู้บริ หารสินทรัพย์สภาพคล่องต้ องได้ รับความเห็นชอบเป็ น
ผู้จดั การกองทุนรวมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
23) แต่งตังนายทะเบี
!
ยนหน่วยลงทุน (ซึ"งอาจได้ แก่บริ ษัทจัดการ) และจัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที"คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
และเก็บรักษาไว้ ซงึ" ทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน
24) แต่งตังบริ
! ษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื"อการประเมินค่าและสอบทานตามหลักเกณฑ์ที"สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดเพื"อทําการประเมินค่าหรื อทําการสอบ
ทานการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม พร้ อมทัง! แจ้ งและจัดส่ง
สําเนารายงานการประเมินค่าและรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้ อมด้ วยสําเนาเอกสารหลักฐานที"
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เกี"ยวข้ องให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์โดยพลัน และให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน '1 วันนับแต่วนั ที"
ได้ รับรายงานการประเมินค่า
25) แต่ง ตัง! ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (ถ้ ามี ) ทัง! นี ! ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ดัง กล่ า วจะต้ อ งมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที"ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
กําหนด
26) จัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีของกองทุนรวมซึง" มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อกําหนดแห่ง
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื" องหลักเกณฑ์การให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีและแจ้ งให้ สํานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเมื"อจัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้ โดยถูกต้ องและจัดทํารายงานการ
ลงทุน ของกองทุน รวมให้ ผ้ ูดูแ ลผลประโยชน์ ข องกองทุนรวมทราบตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที" สํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
27) แต่งตังบริ
! ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพื"อทําหน้ าที"จําหน่าย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทังนี
! ! บริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนต้ องไม่มีความสัมพันธ์กบั เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอน
สิทธิการเช่า และผู้ให้ สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที"กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกัน
28) แต่งตังบุ
! คคลอื"นใดเพื"อทําหน้ าที"ตา่ ง ๆ ที"เกี"ยวกับกองทุนรวม (ถ้ ามี) อาทิ ผู้ควบคุมงานก่อสร้ าง
ผู้ เชี" ย วชาญด้ านต่ า ง ๆ ผู้ จั ด ทํ า ประมาณการ ผู้ ตรวจรั บ อาคาร ผู้ ดู แ ลรั ก ษาความสะอาดสถานที"
ผู้รับเหมาก่อสร้ าง เป็ นต้ น
29) จัดส่งหนังสือสรุ ปข้ อมูลที"เป็ นสาระสําคัญเกี" ยวกับการลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมให้ แก่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ภายใน
'1 วันนับแต่วนั ที"ลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์นนั ! รวมทังจั
! ดให้ มีข้อมูลที"
เป็ นสาระสํา คัญ ดังกล่าวไว้ ในที" เปิ ดเผย ณ ที"ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสํานักงานใหญ่ของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน '1 วันนับแต่วนั ที"ลงทุน หรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์นนั !
เพื" อ ให้ ผู้ ลงทุ น สามารถตรวจดูไ ด้ โ ดยหนั ง สื อ สรุ ป ข้ อมู ล ต้ อ งมี ส าระสํ า คัญ อย่ า งน้ อยตามที" สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด
30) จัด ส่ ง เอกสารดัง ต่ อ ไปนี ใ! ห้ ผู้ ดูแ ลผลประโยชน์ โ ดยพลัน เมื" อ มี ก ารลงทุ น หรื อ จํ า หน่ า ย
อสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
(') เอกสารที"แสดงกรรมสิทธิ#หรื อสิทธิ ครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ และสัญญาซื !อ เช่า
รับโอนสิทธิการเช่า หรื อให้ สิทธิในอสังหาริมทรัพย์แล้ วแต่กรณี
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(0) สั ญ ญาเป็ นหนั ง สื อ ที" แ สดงการจํ า หน่ า ยอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ห รื อสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์
ทังนี
! ! บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะมีหนังสือแจ้ งการเข้ าครอบครองอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์ ภายใน 1 วันทําการนับแต่วนั ที"เข้ าครอบครองอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวด้ วย รวมทังจั
! ดให้ มีข้อมูลที"
เป็ นสาระสําคัญดังกล่าวไว้ ในที"เปิ ดเผย ณ ที"ทําการทุกแห่งของบริ ษัทและสํานักงานใหญ่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ภายใน '1 วันนับแต่วนั ที"ลงทุน หรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิก ารเช่าอสังหาริ มทรัพย์นนเพื
ั ! "อให้ ผ้ ลู งทุน
สามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุ ปข้ อมูลต้ องมีสาระสําคัญอย่างน้ อยตามที"สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
จัดส่งสําเนาสัญญาดังต่อไปนี !ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
(') สัญญาแต่งตังบริ
! ษัทประเมินค่าทรัพย์สินภายใน 1 วันทําการนั บแต่วนั ทําสัญญาหรื อ
นับแต่วนั แต่งตังผู
! ้ ดแู ลผลประโยชน์ ในกรณีที"มีการแต่งตังบริ
! ษัทประเมินค่าทรัพย์สินก่อนการแต่งตัง!
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ แล้ วแต่กรณี
(0) สัญ ญาแต่ง ตังผู
! ้ บริ หารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (ถ้ ามี ) และสัญญาแต่ง ตัง! ที" ปรึ กษา (ถ้ ามี )
ภายใน 1 วันทําการนับแต่วนั ทําสัญญาดังกล่าว
31)

32) รวบรวม ติ ด ตาม ดํ า เนิ น การ สั"ง ให้ ผู้ มี ห น้ าที" ต่ า ง ๆ ตามสัญ ญาแต่ ง ตัง! อาทิ ผู้ บริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์ ที"ปรึกษา ผู้คมุ งานก่อสร้ าง เป็ นต้ น จัดเตรี ยม จัดส่ง จัดทํารายงานต่าง ๆ และ/หรื อดําเนินการ
ต่างๆ ตามที"ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตัง! และ / หรื อตามที"คณะกรรมการลงทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/
หรื อผู้มีอํานาจตามกฎหมายร้ องขอ
33) ดํ า เนิ น การขาย จํ า หน่ า ย จ่า ย โอน ทรั พ ย์ สิ น บางส่ว นหรื อ ทัง! หมดของกองทุน รวมตามที"
เห็นสมควร
34) ปฏิบตั ิหน้ าที"อื"น ๆ ตามที"กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดให้ เป็ นหน้ าที"
ของบริษัทจัดการ
35) ในกรณี ที" ห น่ว ยลงทุน ของกองทุน รวมได้ รั บ อนุมัติใ ห้ เ ป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือสรุปข้ อมูลที"เป็ นสาระสําคัญตามข้ อ 0% ให้ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ภายในวันทําการถัดจากวันที"ซื !อ เช่า จําหน่าย
หรื อโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมหรื อภายในกําหนดเวลาอื"นตามที"ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกําหนด
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36) คํานวณมูลค่าทรัพ ย์ สิน มูลค่าทรั พ ย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วัน
สุดท้ ายของเดือนมิถนุ ายน และเดือนธัน วาคมให้ แล้ วเสร็ จภายใน $1 วันนับแต่วนั สุดท้ ายของเดือนมิถนุ ายน
และเดือนธันวาคม แล้ วแต่กรณี และจัดให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ รับรองการคํานวณมูลค่าดังกล่าวพร้ อมทัง!
ประกาศมูลค่าดังกล่าวในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อยหนึง" ฉบับและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง!
ปิ ดประกาศไว้ ในที"เปิ ดเผย ณ ที"ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสํานักงานใหญ่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์
พร้ อมทังการเปิ
!
ดเผยชื"อ ประเภท และที"ตงอสั
ั ! งหาริมทรัพย์ที"กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุนด้ วย
37) ในกรณี ที" มี เ หตุก ารณ์ ห รื อ การเปลี" ย นแปลงใด ๆ เกิ ด ขึ น! ภายหลัง จากวัน ที" คํ า นวณมูล ค่า
ทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองการคํานวณ
ดังกล่าวแล้ ว อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์อย่างมีนยั สําคัญ บริ ษัท
จัดการจะเปิ ดเผยเหตุการณ์หรื อการเปลี"ยนแปลงดังกล่าวไปพร้ อ มกับการเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อ 2- และหาก
เหตุการณ์หรื อการเปลี"ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึน! ภายหลังจากวันที"มีการเปิ ดเผยตามข้ อ 2& บริ ษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยเรื" องดังกล่าวโดยพลัน
38) จัดทํ างบการเงิ นของกองทุนรวมให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี สําหรั บกิ จ การที" มี ธุ รกิ จ
เฉพาะด้ านการลงทุน และมาตรฐานการบัญชีที"สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด รวมทังจั
! ดทํารายงานของกองทุนรวม
ทุกวันสิ !นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวมและส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรายที"มี
ชื"ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน $ เดือ นนับแต่
วันสิ !นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี โดยรายงานดังกล่าวต้ องมีรายการอย่างน้ อยตามที"สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
39)

ดําเนินการเพิ"มเงินทุนและลดเงินทุนตามหัวข้ อ “การเพิ"มเงินทุนและการลดเงินทุนของกองทุน

รวม”
40) ดําเนินการฟ้องร้ องหรื อแก้ ตา่ งคดีแพ่งหรื อคดีอาญาแทนกองทุนรวม รวมถึงการแต่งตังตั
! วแทน
เพื"อกระทําการดังกล่าว
41) เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเกี"ยวกับทรัพย์สิน สิ ทธิหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ในส่วนที"
กองทุนรวมถือหลักทรัพย์อยูเ่ ท่าที"จําเป็ นเพื"อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
42) เปลี" ย นแปลงหรื อ แก้ ไ ขเพิ" ม เติม โครงการหรื อวิ ธี ก ารจัด การตามหัว ข้ อ “การแก้ ไ ขเพิ" ม เติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ”
43)

ยกเลิกกองทุนรวมตามหัวข้ อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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44) แต่งตังผู
! ้ ชําระบัญชีกรณีเลิกกองทุนรวมเพื"อทําหน้ าที"รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ู ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทังทํ
! าการอย่างอื"นตามแต่จําเป็ นเพื"อชําระบัญชีให้ เสร็ จสิ !นและแจ้ งให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์ทราบ
45)

ได้ รับค่าตอบแทนในการจัดการโครงการตามอัตราที"ระบุไว้ ในโครงการที"ได้ รับอนุมตั ิ

46) ปฏิบตั ิการอื"น ๆ เพื"อให้ ถึงซึ"งวัตถุประสงค์ของโครงการและรักษาไว้ ซึ"งผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามที"กําหนดไว้ ในโครงการโดยไม่ขดั ต่อกฎหมายไทยและประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และกฎหมายอื"น
ที"เกี"ยวข้ อง
เงือ! นไขการเปลี !ยนบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี"ยนบริษัทจัดการได้ เมื"อเกิดกรณีใดกรณีหนึง" ดังต่อไปนี ! และ/หรื อเมื"อได้ รับการอนุมตั ิ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(') เมื"อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติรวมกันเกินกึ"งหนึ"งของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดให้
!
เปลี"ยนบริ ษัทจัดการก่อนครบระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที"จดทะเบียนจัดตังกองทุ
!
นรวม โดยที"
หากสาเหตุการเปลี"ยนบริษัทจัดการนันไม่
! ได้ เกิดจากความผิดหรื อการประกอบหน้ าที"อนั บกพร่องอย่างร้ ายแรงที"
เกิดจากบริ ษัทจัดการโดยตรงแล้ ว กองทุนรวมจะต้ องจ่ายค่าชดเชย ค่าธรรมเนียมการจัดการให้ บริ ษัทจัดการ
ตามจํ านวนวันที" คํานวณได้ จ ากระยะเวลาที" เ หลื ออยู่ก่อนครบ 1 ปี บริ บูรณ์ โดยใช้ มูลค่าทรั พ ย์ สินสุทธิ ที"ไ ด้
คํานวณไว้ ของเดือนล่าสุดเป็ นฐานในการคํานวณ เว้ นแต่ บริษัทจัดการและกองทุนรวมจะตกลงกันว่าไม่ต้องจ่าย
ค่าชดเชยค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าว
ทังนี
! ! ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ บริษัทจัดการทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 1 วัน เว้ นแต่ บริษัทจัดการตกลงยินยอมให้ ยน่ ระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้ าดังกล่าว
(0) ในกรณีที"มีการเปลี"ยนแปลงแก้ ไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติที"ประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรื อมีการแก้ ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมาย
อื"นๆ ที"เกี"ยวข้ อง อันจะมีผลให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการให้ สอดคล้ องกับประกาศ คําสัง" ระเบียบ และ
ข้ อบังคับดังกล่าว ทังนี
! ! เนื"องจากการเปลี"ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้ เป็ นการเพิ"มภาระหน้ าที"แก่บริ ษัทจัดการ และ
บริ ษัทจัดการไม่ประสงค์จะรับหน้ าที"ต่อไป บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้ าที"ในการจัดการกองทุน
รวมต่อไป ทังนี
! ! บริษัทจัดการจะต้ องแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่ประสงค์ที"จะรับ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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หน้ าที"ตอ่ ไป โดยบริษัทจัดการจะนําเสนอบริษัทจัดการที"มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนแสดงความ
ประสงค์ที"จะจัดหาบริ ษัทจัดการรายใหม่เอง ทังนี
! ! ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องดําเนินการแต่งตังบริ
! ษัทจัดการราย
ใหม่ให้ แล้ วเสร็จภายใน %* วันนับจากวันที"ได้ รับแจ้ งจากบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ หรื อมีมติเปลี"ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ
การดําเนินงาน การบริ หารจัดการกองทุน หรื อมีการเปลี"ยนแปลงโครงสร้ างการถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ
(การเปลี"ยนแปลงรายชื"อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อการเปลี"ยนแปลงการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันในอัตราตังแต่
! ร้อยละ 1 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด)
!
หรื อกรณีอื"นใดอันจะมี
ผลให้ บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที"จะปฏิบตั หิ น้ าที"ตอ่ ไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้ าที"ในการจัดการ
กองทุนรวมต่อไป ทังนี
! ! บริษัทจัดการจะต้ องแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่ประสงค์
ที"จ ะรั บหน้ าที" ต่อไปโดยบริ ษัทจัดการจะนํ าเสนอบริ ษัทจัดการรายใหม่ที"มี คุณสมบัติครบถ้ วนตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์ที"จะจัดหาบริ ษัทจัดการรายใหม่เอง ทังนี
! ! ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องดําเนินการแต่งตัง!
บริษัทจัดการรายใหม่ให้ แล้ วเสร็จภายใน %* วันนับจากวันที"ได้ รับแจ้ งจากบริษัทจัดการ
($) ในกรณี ที"บริ ษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญ าตการประกอบธุรกิจ หลักทรัพ ย์ประเภทจัดการ
กองทุนรวม ซึ"งมีผลให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที"บริ ษัทจัดการได้ ต่อไปบริ ษัทจั ดการจะยังคงได้ รับค่าธรรมเนียม
การจัดการตามอัตราที"ระบุไว้ ในโครงการจนถึงวันสุดท้ ายของการปฏิบตั หิ น้ าที"เป็ นบริษัทจัดการ
ในการเปลี"ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็ นกรณีที"กฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ดําเนินการขอความเห็นชอบดัง กล่าวก่อน โดยบริ ษัทจัดการจะปฏิบัติหน้ าที"ต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตังบริ
! ษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็ นกรณีที"บริ ษัทจัดการได้ ทําการบอกกล่าวการ
ลาออกจากการเป็ นบริษัทจัดการตามข้ อ (0) หรื อข้ อ (2) ข้ างต้ นนี !จนครบถ้ วน แต่กองทุนรวมและ/หรื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่สามารถแต่งตังบริ
! ษัทจัดการกองทุนรวมอื"นใดมารับหน้ าที"ได้ ภายใน %* วันนับแต่วนั ที"บริ ษัทจัดการได้
ทําการบอกกล่าว บริษัทจัดการสงวนสิทธิที"จะเลิกโครงการ
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ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที" 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2299-1278
เว็บไซต์ www.tmbbank.com
สิ ทธิ หน้าที ! และความรับผิ ดชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้ าที" และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี !
1)
ได้ รับค่าตอบแทนจากการทําหน้ าที"เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามอัตราที"กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง!
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ที"ทําขึ !นกับบริษัทจัดการ
2)
ดูแลให้ บริ ษั ทจัดการปฏิ บัติ หน้ าที" ให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมที" ไ ด้ รั บอนุมัติ
ตลอดจนข้ อผูกพันที"ทําไว้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้ บทบัญญัติในมาตรา 125 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที"ออกตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว ทังที
! "มีอยู่ในปั จจุบนั และที"แก้ ไขเพิ"มเติม
ในอนาคต โดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ ปฏิบตั ิตาม ให้ แจ้ งบริษัทจัดการโดยทันที
3)
จัดทํารายงาน และส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริ ษัทจัดการกระทําการ
หรื องดเว้ นกระทําการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที"ตามบทบัญญัติในมาตรา 125
ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วันนับตัง! แต่วันถัดจากวันที" ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์ได้ ทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
4)
เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ และทรั พย์ สินของลูกค้ าอื" น ๆ ภายใต้ การดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้ อมทัง! ดูแลการเบิกจ่าย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม ให้ เป็ นไปตามที"ตกลงกันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์
5)
ดํ า เนิ น การตรวจตราอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที" ก องทุ น รวมได้ ม าจากการลงทุ น ให้ แล้ วเสร็ จ ตาม
กําหนดเวลา ดังต่อไปนี !
(1) ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที"ได้ รับหนังสือแจ้ งการเข้ าครอบครองอสังหาริมทรัพย์จาก
บริษัทจัดการ
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(2)

ทุกหนึง" ปี นับแต่วนั ที"ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ตรวจตราครัง! ก่อนแล้ วเสร็ จ

6)
บันทึกสภาพอสังหาริ มทรัพย์ที"ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ ตรวจตราให้ ถูกต้ องและครบถ้ วนตามความ
เป็ นจริงให้ แล้ วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที"เริ"มดําเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์นนั !
7)
แจ้ งให้ บริ ษั ท จั ด การทราบภายในห้ าวั น ทํ า การนั บ แต่ วั น ที" ผ้ ู ดู แ ลผลประโยชน์ พ บว่ า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมชํารุดบกพร่องอย่างมีนยั สําคัญ
8)
แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ใหม่
โดยพลัน เมื"อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์ หรื อการเปลี"ยนแปลงใด ๆ เกิดขึน! อันมีผลกระทบต่อมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์หรื อมูลค่าสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
9)
ตรวจสอบการลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
ให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ
ก.ล.ต.หรื อ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
10) ให้ ความเห็นชอบในการที"บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการประกันวินาศภัยเพื"อคุ้มครองความเสียหายที"
อาจจะเกิ ดขึน! กับอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทุนรวมได้ อย่างเพี ยงพอและเหมาะสม โดยมี กองทุนรวมเป็ นผู้ รั บ
ผลประโยชน์
11)

ให้ ความเห็นเกี"ยวกับการดําเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม

12) ในกรณี ทรัพย์สินที"ลงทุนเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาโฉนดที"ดินหรื อ
เอกสารแสดงกรรมสิ ท ธิ# ใ นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ นั น! หนั ง สื อ กรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย เอกสารอื" น ใดที" เ กี" ย วข้ องกั บ
อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนเอกสารที"เกี"ยวข้ องกับการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ และในกรณีทรัพย์สินที"
ลงทุ น เป็ นสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ต้ องเก็ บ รั ก ษาเอกสารแสดงสิ ท ธิ ก ารเช่ า ใน
อสังหาริ มทรัพย์นนั ! เอกสารอื"นใดที"เกี" ยวข้ องกับสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนเอกสารที"เกี"ยวข้ องกับการ
จัดหาผลประโยชน์ จ ากสิ ทธิ การเช่ าอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ดัง กล่ าว เช่ น สัญญาเช่ าหรื อสัญ ญาโอนสิ ทธิ การเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้ น ยกเว้ นในการเก็บทรัพย์สินที"โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ ที"ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ หรื อ
บริษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ตกลงกันเป็ นอย่างอื"น
13) รั บมอบหรื อส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิ ทธิ# ดังกล่ าวข้ างต้ นเกี" ยวกับการลงทุนหรื อจํ าหน่ าย
อสังหาริ มทรัพย์โดยกองทุนรวม และรั บมอบหรื อส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ การเช่าในอสังหาริ มทรั พย์ดังกล่าว
ข้ างต้ นเกี" ยวกับการลงทุนหรื อจําหน่ายสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์โดยกองทุนรวม เพื"อให้ เป็ นไปตามโครงการ
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จัดการกองทุนรวมและประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน
14) รับรองความถูกต้ องของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมที"บริ ษัทจัดการได้ คํานวณไว้ แล้ ว ในกรณีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เห็นว่าการคํานวณดังกล่าวถูกต้ องตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที"สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนประกาศกําหนด
จัดเตรี ยมและส่งรายงานและเอกสารดังต่อไปนี !ให้ บริษัทจัดการ
(1) รายละเอียดเกี"ยวกับการรับจ่ายเงินจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ทุกสิ !นวันทําการที"
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์เปิ ดทําการในประเทศไทย (“วันทําการ”)
(2) รายงานเกี"ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทและสถานะของหลักทรัพย์ทกุ
สิ !นวันทําการ
(3) รายงานรายละเอียดเจ้ าหนี !ค่าซื !อหลักทรัพย์ และลูกหนี !ค่าขายหลักทรัพย์ (ถ้ ามี)
15)

16) เพื"อวัตถุประสงค์ในการดําเนินการคํานวณและจัดทํารายงานตามข้ อ 14 และ 15 ข้ างต้ น ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์จะใช้ ข้อมูลซึง" ได้ จากบริษัทจัดการหรื อบุคคลใดๆ ที"บริษัทจัดการกําหนด
17) รายงานที" ไ ด้ รั บ รองโดยผู้ ดูแ ลผลประโยชน์ ต ามข้ อ 14 และรายงานที" ไ ด้ จัด ทํ า โดยผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์ตามข้ อ 15 ข้ างต้ นให้ ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากบริ ษัทจัดการ หากบริ ษัทจัดการมิได้ ทกั ท้ วงภายใน
180 วันนับจากวันที"ในรายงาน
18) ดําเนินการฟ้องร้ องในนามของกองทุนรวมให้ บริ ษัทจัดการปฏิ บตั ิตามหน้ าที"ของตน และ/หรื อ
ฟ้องร้ องเรี ยกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการเพื"อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน หรื อเมื"อ
ได้ รั บคํ าสั"งจากสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง! นี ! ค่าใช้ จ่ายที" เ กิ ดขึน! ในการฟ้ องร้ องบัง คับคดี ให้ ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์เรี ยกร้ องจากทรัพย์สินของกองทุนรวมได้
19) ในกรณีที"บริ ษัทจัดการได้ แต่งตังผู
! ้ ชําระบัญชีเพื"อการเลิกกองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ
ได้ รับค่าตอบแทนตามอัตราที"จะได้ ตกลงกันและจะดําเนินการ ดังต่อไปนี !
(1) เมื" อได้ รั บแจ้ งการแต่งตัง! ผู้ชํ าระบัญชี จากบริ ษั ทจัดการ ให้ ส่งมอบบรรดาบัญชี และ
เอกสารอื"น ๆ ของกองทุนรวมแก่ผ้ ชู ําระบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันเลิกกองทุนรวม
(2) ดูแลรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม จนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็ จสิ !น
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(3) ดูแลให้ ผ้ ูชําระบัญชีปฏิบตั ิตามมาตรา 130 ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที"ผ้ ชู ําระบัญชีกระทําการ หรื อ งดเว้ นกระทําการตามมาตราดังกล่าว ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์จะรายงานให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้ า
(4) แจกจ่ายเงินและ/หรื อทรัพย์สินอื"นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมตามสมุดทะเบียนเมื"อได้ รับคําสัง" จากผู้ชําระบัญชี
20) ดูแล รับเงินฝาก และรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม รับเงินที"ได้ จากการดําเนินงานของกองทุน
รวม และนําเข้ าฝากในบัญชีออมทรัพย์และ/หรื อบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสัง" ของบริษัทจัดการ
21)

จ่ายค่าใช้ จา่ ยของกองทุนรวมตามคําสัง" ของบริ ษัทจัดการ

22)

มีสิทธิ หน้ าที" และความรับผิดชอบอื"นตามที"กําหนดในสัญญาแต่งตังผู
! ้ ดแู ลผลประโยชน์

23) ปฏิบตั ิหน้ าที"อื"นใดตามที"กฎหมายเกี"ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด โดยปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ ประกาศสํ า นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ/หรื อ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทังที
! "มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที"แก้ ไขเพิ"มเติมในอนาคต
24) รับผิดชอบต่อความเสียหายแก่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อต่อความสูญเสีย เสียหาย และค่ าใช้ จ่าย
ต่าง ๆ ที"เกิดขึ !นกับบริ ษัทจัดการ และ/หรื อกองทุนรวม จากการที"ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทํา หรื อละเว้ นการกระทํา
ภายใต้ สัญญา หรื อตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 และซึ"งเกิ ดขึน! จากความ
ประมาทเลินเล่อหรื อการไม่กระทําตามหน้ าที"โดยเจตนาทุจริ ต ของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที"
ลูกจ้ าง บริ วารหรื อบุคคลอื"นใดที"ทํางานให้ แก่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ ความเสียหายดังกล่าว รวมถึงความเสียหายที"
เกิดขึ !นจากความล่าช้ าโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ในขันตอนการขออนุ
!
มตั ิภายในของผู้ดแู ลผลประโยชน์ในเรื" องต่าง ๆ
ที"ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จะต้ องดําเนินการภายใต้ สญ
ั ญา หรื อตามโครงการจัดการกองทุนรวม
25) ตกลงให้ ผ้ แู ทนของบริ ษัทจัดการรวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที"ร้องขอ หรื อผู้สอบบัญชี
ของกองทุนรวมเข้ าตรวจนับทรัพย์สิน หรื อตรวจสอบบัญชีและเอกสารต่างๆ ของกองทุนรวมที"เก็บรักษาไว้ หรื ออยู่ใน
ความครอบครองของผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ ตลอดเวลา ภายในเวลาทําการของผู้ดูแลผลประโยชน์ และให้ ความ
ร่วมมือใดๆ แก่บริ ษัทจัดการในการดําเนินการตามที"กําหนดในสัญญา หรื อในโครงการจัดการกองทุนรวม รวมถึง
การส่งมอบเอกสารต่างๆ ตามที"บริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อผู้มีอํานาจตามกฎหมายร้ องขอ
26) รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที"เกิดขึ !นกับกองทุนรวม เพราะการกระทําหรื อการละเว้ นกระทํา
โดยทุจริต ประมาทเลินเล่อ หรื อไม่กระทําการตามหน้ าที"โดยไม่มีเหตุอนั ควร หรื อโดยเจตนาของผู้ดแู ลผลประโยชน์
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หรื อเจ้ าหน้ าที" พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อตัวแทนของผู้ดแู ลผลประโยชน์เอง หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามที"ได้ ตกลงไว้ กบั บริ ษัท
จัดการ
เงื อ! นไขการเปลี ย! นผูด้ ูแลผลประโยชน์
บริษัทจัดการในฐานะตัวแทนของกองทุนรวมอาจเปลี"ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ เมื"อเกิดกรณีใดกรณีหนึง"
ดังต่อไปนี !และเมื"อได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
(1) เมื" อบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ"ง มี ความประสงค์จะบอกเลิ กสัญญา
แต่งตังผู
! ้ ดแู ลผลประโยชน์ ให้ คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายที"จะเลิกสัญญาบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึ"งทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์
อักษรไม่น้อยกว่า %* วัน
(2) เมื"อคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ"งปฏิบตั ิผิดสัญญาหรื อปฏิบตั ิผิดเงื"อนไขใด ๆที"กําหนดไว้ ในสัญญาไม่
ว่าโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงก็ตามคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ"งอาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าว
ล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 2* วันในกรณีที"ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เป็ นผู้ปฏิบตั ิผิดสัญญาหรื อปฏิบตั ิผิด
เงื"อนไขใด ๆที"กําหนดไว้ ในสัญญาไม่วา่ โดย จงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงก็ตามผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ อง
รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและความเสียหายให้ แก่บริ ษัทจัดการและ/หรื อ กองทุนรวมรวมถึงค่าใช้ จ่ายที"เกิดจากการที"
บริ ษัทจัดการต้ องติดต่อกับบุคคลอื"นที"เกี"ยวข้ องกับการเปลี"ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ด้วยและในกรณีที"บริ ษัทจัดการ
เป็ นผู้ปฏิบตั ิผิดสัญญาหรื อปฏิบตั ิผิดเงื"อนไขใด ๆที"กําหนดไว้ ในสัญญาไม่ว่าโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ ายแรงก็ตามบริษัทจัดการต้ องรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและ/หรื อความเสียหายที"เกิดขึ !นกับผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ แก่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ด้วย
(3) ในกรณี ที"มี การเปลี" ยนแปลงเงื" อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรื อมี การแก้ ไขเปลี" ยนแปลง
กฎหมาย ประกาศของทางราชการ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อกรณีอื"นใดอันจะมีผลให้ บริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที" จะแก้ ไขเปลี"ยนแปลงสัญญา
แต่งตัง! ผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้ สอดคล้ องกับประกาศคําสั"ง ระเบี ยบและข้ อบังคับดังกล่าว ทัง! นี ! เนื" องจากการ
เปลี"ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้ เป็ นการเพิ"มภาระหน้ าที"แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ และผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้ าที"ดงั กล่าวต่อไป ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
! ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริ ษัท
จัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า %* วัน
(4) ในกรณีที"ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที"มีมติโดยเสียงข้ างมาก ซึ"งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า
กึ" ง หนึ"ง ของจํ านวนหน่วยลงทุนที" จํ าหน่ายได้ แล้ วทัง! หมดของกองทุน เรี ยกร้ องให้ มี การเปลี" ยนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้ บริษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า %* วัน
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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(5) ในกรณีที"ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรื" อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ และที" แก้ ไขเพิ"มเติม บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จดั การแก้ ไขเหตุขาดคุณสมบัติดงั กล่าวให้ ถูกต้ องภายใน '1 วันนับตังแต่
! วนั ถัด
จากวันที"บริ ษัทจัดการตรวจพบเอง หรื อปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริ ษัท
จัดการจะแจ้ งการแก้ ไข ดังกล่าวให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2 วันทําการนับตังแต่
! วนั ถัดจาก
วันที" แก้ ไขเสร็จสิ !น
ในกรณีที"ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มิได้ ทําการแก้ ไขให้ ถูกต้ องภายในระยะเวลาที"กําหนดดังกล่าว บริ ษัทจัดการ
จะดําเนินการขออนุญาตเปลี"ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ตอ่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน '1 วันนับตังแต่
!
วันถัดจากวันที"ครบกําหนดเวลาให้ แก้ ไข เมื"อได้ รับอนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัทจัดการ
จะแต่งตังผู
! ้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดแู ลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทัง! นีเ! ว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. จะสัง" การเป็ น อย่างอื"น
(6) หากผู้ดแู ลผลประโยชน์นําข้ อมูลที"เกี"ยวข้ องกับการจัดการกองทุน หรื อข้ อมูลอื"นใดที"เกี"ยวข้ องกับ
การจัดการกองทุนรวมไปเปิ ดเผยโดยมิชอบ เพื"อก่อหรื ออาจก่อให้ เกิ ดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรื อบริ ษัท
จัดการ หรื อมี บุคคลอื" นได้ รับประโยชน์ ใด ๆ อันเนื" องมาจากการเปิ ดเผยที" ไม่เหมาะสมดังกล่าว หรื อก่อให้ เกิ ด
ประโยชน์ตอ่ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
! ้ ดแู ลผลประโยชน์นี !ได้ โดยบอกกล่าว
ล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า '1 วัน โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและความ
เสียหายให้ แก่บริษัทจัดการ และ/หรื อกองทุนรวม รวมถึงค่าใช้ จ่ายที"เกิดจากการที"บริ ษัทจัดการต้ องติดต่อกับบุคคล
อื"นที"เกี"ยวข้ องกับการเปลี"ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ด้วย
(7) เมื"อมีผ้ ูใดเสนอหรื อยื"นคําร้ องต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการที"เกี" ยวข้ องในส่วนที"เกี" ยวกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุน (ก) เพื"อเลิกกิจการหรื อเพื"อการอื"นใดที"คล้ ายคลึงกัน หรื อ (ข) เพื"อฟื น! ฟูกิจการ ประนอมหนี !
หรื อผ่อนผันการชําระหนี ! จัดการทรัพย์สิน ชําระบัญชีเลิกกิจการ หรื อร้ องขออื"นใดที"คล้ ายคลึงกัน ภายใต้ กฎหมาย
ปั จจุบนั หรื อในอนาคต หรื อตามข้ อบังคับต่างๆ บริ ษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
! ้ ดแู ลผลประโยชน์นี !
ได้ ทนั ที
(8) เมื"อหน่วยงานหรื อองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี"ยวกับการปฏิบตั ิงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ว่ามี
ความผิด หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงและแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบหรื อประกาศเป็ นการทัว" ไป บริ ษัทจัดการ
สามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
! ้ ดแู ลผลประโยชน์นี !ได้ ทนั ที
ในทุกกรณี การเปลี" ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อนเนื" องจากพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 0121 รวมทัง! ฉบับแก้ ไขเพิ" มเติม
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !

หน้ า 61

รายงานประจําปี 2559

กําหนดให้ กองทุนรวมต้ องมีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ดังนัน! ในกรณีที"ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ หมดหน้ าที"ลงตามเงื"อนไขการ
เปลี" ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นัน! ต้ องทํ าหน้ าที" ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมต่อไปอย่าง
สมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทังหมดของกองทุ
!
นรวมให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ราย
ใหม่หรื อตามคําสัง" ของบริ ษัทจัดการ หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื"นใดที"จําเป็ น
เพื"อให้ การโอนทรัพย์สิน และเอกสารทังหลายเป็
!
นไปโดยเรี ยบร้ อยให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็ จสิ !น และ
ภายในเวลาอันสมควรที"สามารถทํางานได้ อย่างต่อเนื"อง
ในกรณี ที"สัญญาแต่งตังผู
! ้ ดูแลผลประโยชน์ สิน! สุดลงเนื" องจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บอกเลิกสัญญาหาก
บริ ษัทจัดการยังไม่สามารถหาผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานได้ ภายในวันสิ !นสุดสัญญาดังกล่าวผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ ยัง ต้ องปฏิ บัติหน้ าที" ตามสัญ ญาแต่งตัง! ผู้ดูแลผลประโยชน์ ต่อไปจนกว่าจะมี การแต่ง ตัง! ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์จากกองทุนรวม
ตามสัดส่วนของระยะเวลาที"ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์นนได้
ั ! ปฏิบตั ิหน้ าที"จนถึงวันที"ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ ได้ สิ !นสุดการทํา
หน้ าที"เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์รวมทังค่
! าใช้ จ่ายใด ๆที"เกิดขึ !นจริ งเนื"องจากการปฏิบตั ิหน้ าที"ตามสัญญาแต่งตังผู
! ้ ดแู ล
ผลประโยชน์นับตังแต่
! วันสิ !นสุดสัญญาเป็ นต้ นไปจนกว่าบริ ษัทจัดการจะแต่งตังผู
! ้ ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่และ
สามารถปฏิบตั หิ น้ าที"ดงั กล่าวได้
ในกรณีการเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์สิ !นสุดลงผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องรวบรวมและโอนทรัพย์สินทังหมด
!
และเอกสารหลักฐานของกองทุนรวมให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ที"มาแทนหรื อดําเนินการอย่างอื"นตามคําสัง" ของบริ ษัท
จัดการหรื อสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการใด ๆที"จําเป็ นเพื"อให้ การโอนทรัพย์สินและเอกสาร
ทังหลายเป็
!
นไปโดยเรี ยบร้ อยภายใน '1 วันทําการนับจากวันที"การเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์สิ !นสุดลง
สถานที!เก็บรั กษาทรั พย์ สินของกองทุนรวม
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที" 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2299-1278
เว็บไซต์ www.tmbbank.com
ในกรณีที"มีการเปลี"ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะทําการเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ ที"สํานักงาน
ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที"บริษัทจัดการแต่งตังขึ
! !นหรื อที"สํานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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อย่างไรก็ตามในกรณีทรัพย์สินที"ลงทุนเป็ นอสังหาริ มทรัพย์บริ ษัทจัดการจะทําการเก็บรักษาโฉนดที"ดิน
หรื อหนัง สื อรั บรองการทํ าประโยชน์ หรื อหนังสื อแสดงกรรมสิทธิ# ห้องชุดและสัญ ญาซื อ! ขายอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
สัญญาเช่าหรื อสัญญาโอนสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์หนังสือกรมธรรม์ประกันภัย ไว้ ที"สํานั กงานของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมยกเว้ นในการเก็บทรัพย์สินที"โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ ที"ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ได้

ผู้สอบบัญชี
นายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที" 2109
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
เลขที" 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2294-8504 โทรสาร 0-2294-2345

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259

ประวัตกิ ารถูกลงโทษและการเปรี ยบเทียบปรั บ
เมื"อวันที" '% กุมภาพันธ์ 011& สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ ได้ มี
หนังสือ ที" กลต.ฝค.0%-/011& เรื" อง การเปรี ยบเทียบกรณีปฏิบตั ิไม่ชอบด้ วยกฎหมาย แจ้ งว่าบริ ษัทจัดการ มีการ
ดําเนินการที"เข้ าข่ายเป็ นการปฎิบตั ิไม่ชอบด้ วยมาตรา ''+ และมาตรา '01(') แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.0121 โดยสรุปดังนี !

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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1.

ระหว่างวันที" 27 กุม ภาพันธ์ 2555 ถึงวันที" 17 กรกฎาคม 2555 บริ ษัทจัดการ มิไ ด้ ปฏิ บตั ิให้

เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื"อนไข และวิธีการที"คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด กล่าวคือ มิได้ จดั ให้ มี
ระบบงานการจัดการลงทุนที"มีการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานที"เหมาะสม เพื"อให้ การจัดการลงทุนเป็ นไปด้ วย
ความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้ แก่ลูกค้ า โดยมิได้ ตรวจสอบและสอบ
ทานอสังหาริมทรัพย์ก่อนการลงทุน (Due Diligence)
ระหว่างวันที" 17 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที" 27 กุมภาพันธ์ 2556 บริ ษัทจัดการในฐานะบริ ษัทที"
รับจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ แบบมี กรรมสิทธิ# เมอร์ เคียว สมุย (กองทุนรวมเมอร์ เคียว) มิได้ จัดการ
2.

กองทุนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื"อนไข และวิธีการที"คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และมิได้
จัดการกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามโครงการที"ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงาน กล่าวคือ มิได้ ควบคุมดูแลให้ ผ้ คู ํ !าประกัน
รายได้ ปฏิบตั ติ ามสัญญาคํ !าประกันรายได้ ตามเงื"อนไขของโครงการ
3.

ระหว่างวัน ที" 27 กุม ภาพันธ์ 2555 ถึ ง วันที" 25 ธันวาคม 2555 บริ ษั ท จัด การ มิ ไ ด้ ปฏิ บัติใ ห้

เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื"อนไข และวิธีการที"คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด กล่าวคือ (1) มิได้
ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (2) มิได้ ตรวจตราสภาพอสังหาริ มทรัพย์ที"
กองทุนรวมลงทุนทุกๆ หนึ"งปี โดยจัดทําทะเบียนรายการทรัพย์สินที"กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เข้ าไปลงทุนให้
ถูกต้ องและครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง (3) มิได้ จดั ทําสัญญาคํ !าประกันรายได้ และมิได้ ติดตามควบคุมดูแลให้ ผ้ ู
คํ !าประกันรายได้ ปฏิบตั ิตามสัญญาคํ !าประกันรายได้ (4) มิได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในโครงการจัดการกองทุนและ
หนังสือชี !ชวนให้ ถกู ต้ อง
โดยบริ ษัทจัดการได้ ยินยอมรับการเปรี ยบเที ยบตามที" คณะกรรมการเปรี ยบเทียบพิจ ารณาตามการ
ประชุมเปรี ยบเทียบครัง! ที" 1/2556 วันที"ประชุมเปรี ยบเทียบ 27 กุมภาพันธ์ 2556 คําสัง" เปรี ยบเทียบที" 12/2556

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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การกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสัง" หรื อหนังสือเวียนตามที"ได้
แก้ ไขหรื อออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด
และมีการจัดตังคณะกรรมการการลงทุ
!
นในอสังหาริมทรัพย์ เพื"อพิจารณาในรายละเอียดที"เกี"ยวข้ องกับการลงทุน
และมีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์คอยสอบทานการทํางานของบริ ษัทจัดการอีกด้ วย
โดยทางบริษัทจัดการ ได้ กําหนดให้ มีนโยบายการกํากับดูแลทางด้ านต่างๆ เช่น การจัดทํารายงานความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ นโยบายในการปฏิบตั ิงานด้ านธุรกิจจัดการลงทุน จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
จัดการลงทุน เป็ นต้ น

ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสัง" หรื อหนังสือเวียนตามที"ได้
แก้ ไขหรื อออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี"ยง
บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสัง" หรื อหนังสือเวียนตามที"ได้
แก้ ไขหรื อออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด
นอกเหนือจากคณะกรรมการการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการได้ กําหนดให้ มีฝ่ายกํากับดูแลและฝ่ าย
บริ หารความเสี"ยง ที"สายการรายงานและกํากับดูแลที"แยกออกจากคณะกรรมการการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
แต่ขึ !นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และของกลุม่ บริษัท ซีไอเอ็มบี

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
รายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกองทุนรวม กับบริ ษัทจัดการ และบุคคลทีเ! กี !ยวข้อง/เกี !ยวโยงกันกับบริ ษัทจัดการ
สําหรับรอบระยะเวลาตังแต่วนั ที ! 1 มกราคม 2559 ถึงวันที ! 31 ธันวาคม 2559
ลําดับ
ที"
1

รายชื"อบุคคลที"เกี"ยวข้ องกับ
กองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล
จํากัด

ความสัมพันธ์กบั กองทุนรวม

รายละเอียดการทําธุรกรรม

บริษัทจัดการกองทุนรวม

รับค่าธรรมเนียมการจัดการ
จากกองทุนรวม

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที"เกี"ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ที"บริษัทจัดการโดยตรง โดย
กองทุนรวมได้ เปิ ดเผยข้ อมูลบางส่วนในหมายเหตุประกอบงบการเงินที"แนบมา และสามารถตรวจสอบรายชื"อ
ผู้บริหารของบริ ษัทจัดการและกองทุนรวมภายใต้ การบริ หารจัดการได้ ที"เว็ปไซต์ของบริ ษัทจัดการที"
http://www.cimb-principal.co.th
รายการระหว่างกองทุนรวม กับผูด้ ูแลผลประโยชน์ และบุคคลที เ! กี !ยวข้อง/เกี !ยวโยงกันกับผูด้ ูแลผลประโยชน์
สําหรับรอบระยะเวลาตังแต่วนั ที ! 1 มกราคม 2559 ถึงวันที ! 31 ธันวาคม 2559
ลําดับ
ที"
1

รายชื"อบุคคลที"เกี"ยวข้ องกับ
กองทุนรวม
ธนาคารทหารไทย จํากัด
(มหาชน)

ความสัมพันธ์กบั กองทุนรวม

รายละเอียดการทําธุรกรรม

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

รับค่าธรรมเนียมการดูแล
ผลประโยชน์จากกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทน เนือ! งจากการที !กองทุนใช้บริ การบุคคลอืน! (Soft Commission)
ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้ บริ การบุคคลอื"น

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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ค่านายหน้าทังหมดจากการทีบ! ริ ษัทสัง! ซื อขายหลักทรัพย์ฯ
ไม่มีการรับค่านายหน้ าจากการที"บริษัทสัง" ซื !อขายหลักทรัพย์ฯ

แนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดําเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียง
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิ ออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิ ออกเสียงในการ
ประชุม ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ต่ า งๆ ในรอบปี ปฏิ ทิ น ได้ จ าก web site ของบริ ษั ท จัด การ (www.cimbprincipal.com)

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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ส่ วนที" 3
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินการ

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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ข้ อมูลทางการเงินที"สาํ คัญ
ผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าตรี นิตี
สําหรับรอบระยะเวลาตังแต่วนั ที ! 1 มกราคม 2559 ถึงวันที ! 31 ธันวาคม 2559
สรุปมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนรวม ณ วันที ! 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ

1,174,967,214.78 บาท

จํานวนหน่วย

146,434,000 หน่วย

มูลค่าต่อหน่วยลงทุน

8.0238 บาท

ข้อมูลเกี !ยวกับการลงทุน การกู้ยืมเงิ น และการก่อภาระผูกพัน ของกองทุนรวม ณ วันที ! 31 ธันวาคม 2559
รายการ
หลักทรั พย์ หรือทรัพย์ สินในประเทศ
หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
เงินฝากธนาคาร
อื"น ๆ
สินทรัพย์อื"น
หนี !สินอื"น
มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ
หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที"รวมดอกเบี !ยค้ างรับแล้ ว

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !

มูลค่ าตามราคาตลาด
(บาท)*1

% NAV

1,173,500,000.00
7,155,721.81

99.87
0.61

144,607,312.99
(150,295,820.02)

12.31
(12.79)

1,174,967,214.78

100.00
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รายงานสรุปจํ านวนเงิ นลงทุนในตราสารแห่งหนี เงิ นฝากหรื อตราสารกึ!งหนีกึ!งทุน ของกองทุนรวม

กลุ่มของตราสาร
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารที"ธนาคารที"มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
! !น ธนาคารพาณิชย์ หรื อบริ ษัท
เงินทุนเป็ นผู้ออก ผู้สงั" จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อ ผู้คํ !าประกัน
(ค) ตราสารที"มีอนั ดับความน่าเชื"อถืออยู่ในอันดับที"สามารถลงทุนได้ (investment
grade)
(ง) ตราสารที"มีอนั ดับความน่าเชื"อถืออยู่ในอันดับตํ"ากว่าอันดับที"สามารถลงทุนได้
(investment grade) หรื อตราสารที"ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื"อถือ
สัดส่ วนเงินลงทุนขัน! สูง (upper limit) ที"บริษัทจัดการคาดว่ าจะลงทุนในตรา
สารกลุ่ม (ง)15% NAV
หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที"รวมดอกเบี !ยค้ างรับแล้ ว

มูลค่ าตาม
ราคาตลาด
(บาท)*

%
NAV

- ไม่มี - ไม่มี -

- ไม่มี - ไม่มี -

7,155,721.81

0.61

- ไม่มี -

- ไม่มี -

1,173,500,000.00

99.87

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื !อถื อของตราสารทุกตัวใน Port

ประเภท

ผู้ออก

ผู้คํ !า/
อันดับ
วันครบ
ผู้รับรอง/
ความ
กําหนด
ผู้สลักหลัง
น่าเชื"อถือ

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
เงินฝาก
ธนาคาร ทหารไทย จํากัด
ธนาคาร (มหาชน)
หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที"รวมดอกเบี !ยค้ างรับแล้ ว
หน่วยลงทุน

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !

N/A
N/A

จํานวนเงินต้ น/
มูลค่าหน้ าตัว<

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1

1,173,500,000.00 1,173,500,000.00
7,148,139.35

7,155,721.81
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ค่าใช้จ่ายทีบ! ริ ษัทจัดการเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าตรี นิตี
สําหรับระยะเวลาตังแต่วนั ที ! 1 มกราคม 2559 ถึงวันที ! 31 ธันวาคม 2559
ค่ าใช้ จ่ายที"เรียกเก็บจากกองทุน *
จํานวนเงิน
ร้ อยละของ
(Fund's Direct Expenses)
หน่ วย : พันบาท มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน
2,079.09
0.22
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
200.88
0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
589.44
0.06
ค่าที"ปรึกษา
320.99
0.03
ค่าที"ปรึกษาทางกฏหมาย
10,495.63
1.12
ค่าสอบบัญชี
624.10
0.07
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - รายปี
107.00
0.01
ค่าประเมินทรัพย์
128.40
0.01
ค่าจัดประชุมผู้ถือหน่วย
39.11
0.01
ค่าเบี !ยประกันภัย
405.16
0.04
ค่าใช้ จา่ ยส่วนกลาง
480.00
0.05
ค่าวารสารสิ"งพิมพ์
23.39
0.00
ค่าใช้ จา่ ยอื"นๆ
35.18
0.01
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง! หมด **
15,528.37
1.65
หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ จะบวกด้ วยภาษีมลู ค่าเพิ"ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื"นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
** ไม่รวมค่านายหน้ าซื !อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที"เกิดขึ !นจากการซื !อขายหลักทรัพย์
มูลค่าทรัพย์สิน

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี !
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เอกสารแนบ 1
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงินที! ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี

รายงานประจําปี 2559

เอกสารแนบ 2
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี!ยวกับการดําเนินงานของกองทุนรวม
ในรอบระยะเวลาหนึ!งปี ที!ผ่านมา

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี

