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สาส์นจากบริษัทจัดการ 

 

เรียน ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุท่าน 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด ขอนําส่งรายงานประจําปี 2560 ของ
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ตรีนิตี ! ตั !งแตว่นัที" 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที" 31 ธนัวาคม 2560 

ผลประกอบการของกองทนุรวมในปีที"ผ่านมา กองทนุรวมมีมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ณ 
วนัที" 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1,031.09 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 7.0413 
บาท เพิ"มขึ !นจาก 949.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 6.4859 บาท ในปี 
2559 อนัเนื"องมาจากการเพิ"มขึ !นของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 

โดยในรอบการดําเนินงานระหว่างวนัที" 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที" 31 ธันวาคม 2560 นั !น กองทุน
รวมไม่มีรายได้จากค่าเช่า เนื"องจากกองทุนรวมมีข้อพิพาทกับผู้ เช่าเดิมตั !งแต่ปี 2558 แต่มีรายได้จาก
ดอกเบี !ยและรายได้อื"น ๆ จํานวน 3,548.70 บาท และมีคา่ใช้จ่ายรวมทั !งสิ !น 11.68 ล้านบาท ทําให้กองทนุ
รวมขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ 11.67 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมมีรายการกําไรสุทธิที"ยังไม่   
เกิดขึ !นจากเงินลงทุนจํานวน 93.0 ล้านบาท อันเนื"องมาจากมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ที"กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ เพิ"มขึ !นจากการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่า
ทรัพย์สิน จํานวน 93.0 ล้านบาท ดงันั !น สินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม ณ วันที" 31 ธันวาคม 2560            

จงึเทา่กบั 1,031.09 ล้านบาท เพิ"มขึ !นจาก 949.76 ล้านบาท อนัเนื"องมากจากการเพิ"มขึ !นของราคาประเมิน
ทรัพย์สิน ซึ"งเป็นกําไรทางบญัชี มิได้มีรายได้ที"เป็นเม็ดเงินที"จะสามารถนํามาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้ 

ในส่วนของภาพรวมเชิงเศรษฐกิจ จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที" 4 ทั !งปี 2560 และ 
แนวโน้มปี 2561 จดัทําโดยสํานกัยทุธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สํานกังานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช ณ วันที" 19 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้สรุปเศรษฐกิจไทยใน       
ไตรมาสที" 4 ของปี 2560 วา่ขยายตวัร้อยละ 4.0 ตอ่เนื"องจากการขยายตวัร้อยละ 4.3 ในไตรมาสก่อนหน้า  

 รวมทั !งปี 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 3.9 ปรับตวัดีขึ !นจากการขยายตวัร้อยละ 3.3 ในปี 

2559 โดยมลูคา่การส่งออกสินค้าขยายตวัร้อยละ 9.7 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทนุรวมขยายตวั
ร้อยละ 3.2 และร้อยละ 0.9 ตามลําดบั อตัราเงินเฟ้อทั"วไปเฉลี"ยอยู่ที"ร้อยละ 0.7 และบญัชีเดินสะพดั
เกินดลุร้อยละ 10.8 ของ GDP  
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สาขาอตุสาหกรรมขยายตวัในเกณฑ์ดีโดยได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากการเร่งตวัขึ !นของอตุสาหกรรม
การผลิตเพื"อการส่งออก แม้ว่าการลดลงของอุตสาหกรรมการผลิตบางรายการจะทําให้การผลิต 

ภาคอตุสาหกรรมในภาพรวมชะลอตวัลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้าก็ตาม  ในไตรมาสที" 4 ของปี 2560 

การผลิตสาขาอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 3.0 ชะลอตวัลงเล็กน้อยจากการขยายตวัร้อยละ 4.2 ในไตร
มาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการเพิ"มขึ !นร้อยละ 2.1 ของดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม โดยดชันีผลผลิต
อตุสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื"อส่งออก สดัส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60 เพิ"มขึ !นร้อยละ 3.1 ปรับตวัดีขึ !น
จากการลดลงร้อยละ 0.1 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกบัการขยายตวัเร่งขึ !นของปริมาณการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรม โดยการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื"น ๆ และการผลิตเครื"องใช้ใน
บ้านเรือน ซึ"งมิได้จดัประเภทไว้ในที"อื"น เพิ"มขึ !นร้อยละ 31.8 และร้อยละ 5.6 ตามลําดบั 

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีแนวโน้มที"จะขยายตวัในเกณฑ์ดีและเร่งตวัขึ !นจากปี 2560 โดยมีปัจจยั
สนบัสนนุจากการปรับตวัดีขึ !นของเศรษฐกิจโลกที"จะส่งผลให้การผลิตภาคอตุสาหกรรมขยายตวัเร่งขึ !นและ
สนบัสนนุเศรษฐกิจในภาพรวมได้มากขึ !น แรงขบัเคลื"อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลที"ยงัอยู่ในเกณฑ์ดีและ
การลงทนุภาครัฐที"มีแนวโน้มเร่งตวัขึ !น รวมทั !งการขยายตวัในเกณฑ์ดีของสาขาเศรษฐกิจสําคญั ๆ ตอ่เนื"อง
จากปี 2560 และการปรับตวัดีขึ !นของการจ้างงานและฐานรายได้ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ แม้
กระนั !นก็ตาม การขยายตวัของเศรษฐกิจยงัมีข้อจํากัดจากการชะลอตวัเข้าสู่ภาวะปกติของการผลิตภาค
เกษตร รวมทั !งยงัมีความเสี"ยงจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกที"อาจเกิดขึ !นจากการ
ปรับทิศทางนโยบายการเงินของประเทศสาคญั ๆ ที"เร็วกว่าปัจจยัพื !นฐานทางเศรษฐกิจ และการปรับการ
คาดการณ์ของนักลงทุนในช่วงการปรับตัวเข้าสู่ช่วงขาขึ !นของวัฏจักรราคาสินค้าและอัตราดอกเบี !ยใน
ตลาดโลก รวมทั !งความผนัผวนที"เกิดจากการดําเนินนโยบายการค้าของสหรัฐฯ และเงื"อนไขทางการเมืองใน
ประเทศสําคญัๆ 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 3.6 – 4.6 โดยมีแรงสนบัสนนุ ที"สําคญั 

ประกอบด้วย (1) การขยายตวัเร่งขึ !นของเศรษฐกิจโลก (2) แรงขบัเคลื"อนจากการใช้จ่ายภาครัฐที"ยงัอยู่ใน
เกณฑ์ดี และการลงทนุภาครัฐที"จะเร่งตวัขึ !นตามการเพิ"มขึ !นของกรอบงบประมาณรายจ่ายลงทนุ และความ
คืบหน้าของโครงการลงทนุภาครัฐ (3) การฟื!นตวัที"ชดัเจนมากขึ !นของการลงทนุภาคเอกชน (4) แนวโน้ม
การขยายตวัในเกณฑ์ดีตอ่เนื"องของสาขาเศรษฐกิจสําคญัๆ และ (5) การปรับตวัดีขึ !นของการจ้างงานและ
ฐานรายได้ ในระบบเศรษฐกิจ ทั !งนี ! คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตวัร้อยละ 6.8 การบริโภค
ภาคเอกชน และการลงทนุรวมขยายตวัร้อยละ 3.2 และร้อยละ 5.5 ตามลําดบั อตัราเงินเฟ้อทั"วไปเฉลี"ยอยู่
ในชว่งร้อยละ 0.9 – 1.9 และบญัชีเดนิสะพดัเกินดลุร้อยละ 7.8 ของ GDP  
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สถานการณ์การท่องเที"ยวโดยรวมปรับตวัดีขึ !น นกัท่องเที"ยวต่างชาติในปี 2558 มีประมาณ 29.9 

ล้านคน และขยายตวัเป็น 32.5 ล้านคน ในปี 2560 และ 35.3 ล้านคน ในปี 2560 ซึ"งมีอตัราการขยายตวั
เพิ"มขึ !นเฉลี"ยร้อยละ 8 และคาดว่าในปี 2561 – 2562 จํานวนนกัท่องเที"ยวตา่งชาติจะยงัคงขยายตวัเฉลี"ย
ร้อยละ 8.77 ต่อปี หรือคาดว่าจะมีนกัท่องเที"ยวตา่งชาติประมาณ 41.8 ล้านคนในปี 2562 แสดงให้เห็น    
ถึงการเติบโตอย่างต่อเนื"องของปริมาณนกัท่องเที"ยวในไทยหลงัจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง
หยดุลง 

อย่างไรก็ตามเมื"อดจูากแนวโน้มนกัท่องเที"ยวต่างชาติที"เข้ามาในไทย พบว่า แม้ว่านักท่องเที"ยว
ตา่งชาติจะเข้ามาในประเทศไทยเพิ"มขึ !น แต่นกัท่องเที"ยวต่างชาติเข้ามาในกรุงเทพฯ ลดลงอย่างต่อเนื"อง  

นบัตั !งแตปี่ 2558 – 2560 ตามลําดบั 

สดุท้ายนี ! บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด ขอขอบพระคณุผู้ ถือหน่วย
ลงทุนทุกท่านที"ได้มอบความไว้วางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทุนในกองทุนรวมของท่าน โดยบริษัท        
จะบริหารจดัการกองทุนรวมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญัภายใต้หลัก    
ธรรมาภิบาล เพื"อสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุตลอดไป 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 
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ชื"อกองทนุ (ไทย) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ตรีนิตี !  

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

ชื"อยอ่ TNPF 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าประเภทไม่รับซื !อคืนหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะยื"นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์เพื"อให้รับหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียน 

ประเภทการลงทนุ อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ 

อายโุครงการ ไมกํ่าหนดอายโุครงการ 

วนัที"เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน วนัที" 8 มีนาคม 2554  

จํานวนเงินทนุ 1,396,892,800 บาท 

บริษัทจดัการกองทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 

วตัถปุระสงค์การลงทนุ  

 

เพื"อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั"วไป ทั !งที"เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั !งในและต่างประเทศ ซึ"ง
กองทนุรวมจะนําเงินที"ได้จากการระดมทนุไปซื !อ เชา่ และ/หรือเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ โดยกองทนุรวมจะรับโอน
กรรมสิทธิ#  และ/หรือ สิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง อสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ตา่ง ๆ ที"กองทุนรวม



  รายงานประจําปี 2560  

 

 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ตรีนิตี !                                                                                                หน้า 3 

ได้ลงทนุไว้หรือมีไว้ รวมถึงแตไ่ม่จํากดัเพียงการนําอสงัหาริมทรัพย์ออกให้เช่าหรือเช่าช่วงเพื"อให้ผู้ประกอ บการ
นําอสังหาริมทรัพย์ออกหาประโยชน์ในลักษณะเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ (Serviced Apartment) โรงแรมและ
ศนูย์การค้า ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี"ยนแปลง รวมถึงดําเนินการก่อสร้าง และ/หรือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือดําเนินการขอหรือรับโอนใบอนุญาตอื"นๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงแรม (ในกรณีที"กฎหมายอนุญาตให้ดําเนินการดงักล่าวได้) และ/หรือดําเนินการอื"นใดที"เกี"ยวข้องและ
จําเป็นเพื"อประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์ และเพื"อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สินอื"น และ/หรือหลกัทรัพย์อื"น และ/หรือการหาดอกผลอื"น 
โดยวิธีอื"นใดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื"นใดที"เกี"ยวข้องกําหนด 
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นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาประโยชน์ 

 

การลงทนุครั งแรก 

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

Ø ที"ดิน, อาคารโกลว์ ตรีนิตี ! สีลม และพื !นที"พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) รวมทั !งระบบ
สาธารณปูโภค เฟอร์นิเจอร์ วสัดอุปุกรณ์ที"เกี"ยวข้อง จากบริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากดั 

Ø ห้องชดุของอาคารศนูย์การค้า รวมทั !งระบบสาธารณูปโภค วสัดอุปุกรณ์ที"เกี"ยวข้องจาก บริษัท ตรีนิตี ! แอส
เซท จํากดั 

รายละเอียดอสงัหาริมทรัพย์ที"เข้าลงทนุครั !งแรก 

1) ที"ดิน ซึ"งประกอบด้วยที"ดินจํานวน 2 แปลง เนื !อที"รวมทั !งสิ !น 2 งาน 94
6/10ตารางวา ซึ"งเป็นที"ตั !งของ

อาคารโกลว์ ตรีนิตี ! สีลม จากบริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากดั โดยมีรายละเอียดดงันี ! 

2) สิ"งปลกูสร้าง 

2.1) ชื"อ อาคารโกลว์ ตรีนิตี ! สีลม 

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

ข้อมลูทั"วไป  อาคารโกลว์ ตรีนิตี ! สีลม (Glow Trinity Silom) ตั !งอยู่บนที"ดินเนื !อที"จํานวน 1 งาน 
$%&/'* ตารางวา เป็นอาคารสูง % ชั !น พร้อมชั !นใต้ดิน ' ชั !น มีจํานวนห้องพักรวม
ทั !งสิ !น +, ห้อง (รวมห้องพกัที"เชื"อมถึงกนั (Connecting Room)) รายละเอียดดงันี ! 

 

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

3147 73 (68) 531 *-'-$%&/'*
 

ตําบลสีลม (สาทร) 
อําเภอบางรัก กรุงเทพฯ 

43104 544 (59) 5333 *-*-$,-/'*
 

ตําบลสีลม (สาทร) 
อําเภอบางรัก กรุงเทพฯ 
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อาคารโกลว์ ตรีนิตี ! สีลม เปิดดําเนินกิจการโรงแรมที"ให้บริการกับนักธุรกิจและ
นกัทอ่งเที"ยวทั !งชาวไทยและตา่งประเทศ ซึ"งได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ตามพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. 2547 ออกให้โดยกระทรวงมหาดไทยเมื"อวนัที" 7 

ธันวาคม 2556 โดยอาคารโกลว์ ตรีนิตี ! สีลม ตั !งอยู่ในบริเวณซอยสีลม 0 หรือ ที"
รู้จักกันในนาม “ซอยละลายทรัพย์” ซึ"งเป็นเขตพื !นที"ศนูย์กลางทางการค้าและ
ธุรกิจ (Central Business District) ที"สําคญัของกรุงเทพมหานคร อาคารโกลว์ ตรี
นิตี ! สีลม มีทางเชื"อมต่อกับถนนสายหลัก 1 สาย คือ ถนนสีลม ถนนสาทร และ
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ โดยอาคารตั !งอยู่ห่างจากถนนนราธิวาสราชนครินทร์
ไปทางทิศตะวนัออกเป็นระยะทางประมาณ 150 เมตร และห่างจากถนนสาทรไป
ทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ 250 เมตร โดยผ่านซอยสาทร , (ซอย
พิพฒัน์) และห่างจากถนนสีลมไปทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ 180 เมตร ซึ"ง
ปัจจุบันเป็นที"ตั !งของ อาคารสํานักงานขนาดใหญ่สําหรับธุรกิจ อาทิ อาคารคิว
เฮ้าส์สาทร อาคารสาธรซิตี !ทาวเวอร์ อาคารเอ็มไพร์ สเตจ ทาวเวอร์  อาคาร
สํานักงานใหญ่ของธนาคารต่าง ๆ เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารยูโอบี และ

พื !นที" จาํนวนห้อง 
พื !นที" 

(ตารางเมตร) 
ร้อยละของ 

พื !นที"รวม 

1. พื !นที"ห้องพกั 78 3,170 57.50 

- Superior  19 418 7.60 

- Deluxe 29 928 16.80 

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

26 1,664 30.20 

- Junior Suite  2 70 1.30 

- Exclusive Suite 2 90 1.60 

2.  พื !นที"ร้านอาหาร - 270 4.90 

3.  พื !นที"จอดรถยนต์ - 939 17.00 

4.  พื !นที"สว่นกลาง - 1,139 20.60 

รวม 5 5,518 100.00 
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) เป็นต้น ห้างสรรพสินค้า อาทิ สีลมคอม
เพล็กซ์ และสถานทูตต่าง ๆ ที"สําคญั ได้แก่ สถานทตูเบลเยี"ยม สถานทตูสิงคโปร์ 
สถานทตูออสเตรเลีย สถานทตูฝรั"งเศส นอกจากนั !นบริเวณดงักล่าวยงัเพียบพร้อม
ไปด้วยการคมนาคมที"สะดวกสบายใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีช่องนนทรี 
ระยะทางประมาณ 150 เมตร และ สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สถานีสีลม ซึ"ง
เป็นสถานีที"ใกล้ที"สุด มีระยะห่างประมาณ 1.10 กิโลเมตร เมื"อวนัที" 18 มิถุนายน 
2552 ได้ตกลงว่าจ้าง บริษัท อินวิชั"น ฮอสพิทาลิตี ! จํากัด ดําเนินการบริหาร
โครงการ ในช่วงต้นปี 2552 ได้มีการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของอาคารดงักล่าวให้
ทนัสมยัเพื"อตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการมากขึ !น ปัจจบุนัอาคารโกลว์ 
ตรีนิตี ! สีลม มีห้องพกัทั !งสิ !น จํานวน 83 ห้อง (104 กญุแจ) 

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

ที"ตั !ง  พื !นที"บางส่วนบนอาคารเลขที"  '0* ซอยพิพัฒน์ - ถนนสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

ข้อมลูทั"วไป  พื !นที"บางสว่นของอาคารโกลว์ ตรีนิตี ! สีลม ตั !งอยู่บริเวณชั !น 1 ของอาคารโกลว์ ตรี
นิตี ! สีลม มี พื !นที"ให้เช่าสทุธิ 372.05 ตารางเมตร ปัจจบุนัแบง่เป็นพื !นที"ให้เช่าสทุธิ
สําหรับร้านค้าประมาณ 128.00 ตารางเมตร และร้านอาหารประมาณ 244.05 

ตารางเมตร โดยมีจํานวนร้านค้าให้เชา่ทั !งสิ !น 2 ร้าน 

 

2.3) ชื"อ   อาคารศนูย์การค้า 

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

ข้อมลูทั"วไป ประกอบด้วยอาคารศูนย์การค้า ระบบสาธารณูปโภค วัสดุ และอุปกรณ์ที"
เกี"ยวข้องของอาคารศนูย์การค้า ตั !งอยู่บนห้องชดุเลขที" &-0/'-, (ชั !นใต้ดิน) และ 
&-0/'-$ (ชั !น ') ซึ"งเป็นของโครงการห้องชดุตรีนิตี ! คอมเพล็กซ์ ซึ"งตั !งอยู่บนที"ดิน
โฉนดเลขที" 01* เลขที"ดนิ &00 หน้าสํารวจ &'1 ตั !งอยู่ที" ตําบลสีลม (สาทร) อําเภอ
บางรัก กรุงเทพ ฯ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคที"ติดตั !งและใช้งานภายในอาคาร 
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วสัด ุและอปุกรณ์ที"เกี"ยวเนื"องกบัการดําเนินธุรกิจของอาคารศนูย์การค้าจากบริษัท 
ตรีนิตี ! แอสเซท จํากดั 

สําหรับห้องชดุซึ"งเป็นอาคารศนูย์การค้า ในปัจจบุนัมีรูปแบบการหาประโยชน์โดย
เปิดให้ผู้ เช่ารายย่อยทําการเช่าพื !นที"เพื"อทําการค้า โดยได้มีการสร้างอาคารชิดกัน
และเปิดผนงัอาคารร่วมกับอาคารตรีทิพย์ - ให้ทะลุถึงกันได้ บริษัทจดัการจึงได้
รวบรวมความเห็นของที"ปรึกษากฎหมายและวิศกรอิสระในเรื"องการก่อสร้าง
อาคารชิดเขตกัน พร้อมทั !งให้ความเห็นถึงการก่อสร้างดังกล่าวว่าเป็นการ
ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์หรือกฎหมายที"เกี"ยวข้อง และได้รับอนญุาตให้ก่อสร้าง
ตามใบอนญุาตก่อสร้างอาคารแล้ว 

 

การลงทนุเพิ!มเติมครั งที! 1    

วนัที" 29 สิงหาคม 2556 กองทนุรวมได้ลงทนุในทรัพย์สินเพิ"มเตมิตา่งๆ เพื"อเป็นกรรมสิทธิ#และสิทธิการเชา่ ดงันี ! 

Ø ที"ดนิ, อาคารตรีทิพย์ 2 รวมทั !งระบบสาธารณูปโภค เฟอร์นิเจอร์ วสัดอุปุกรณ์ที"เกี"ยวข้อง จากนางวีณา เชิด
บญุญชาติ 

Ø สิทธิการเชา่ในห้องชดุ จํานวน 5 ห้อง (พื !นที"มอลล์ 3) อาคารตรีนิตี ! คอมเพล็กซ์ รวมทั !งระบบสาธารณูปโภค 
วสัดอุุปกรณ์ที"เกี"ยวข้องจาก บริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากัด และ บริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ จํากัด เป็น
ระยะเวลา 30 ปี 

รายละเอียดอสงัหาริมทรัพย์ที"เข้าลงทนุเพิ"มเตมิครั !งที" 1 

1) ที"ดนิ ซึ"งประกอบด้วยที"ดินจํานวน 2 แปลง เนื !อที"รวมทั !งสิ !น 2 งาน 1 ตารางวา ซึ"งเป็นที"ตั !งของอาคารตรี
ทิพย์ 2 จากนางวีณา เชิดบญุญชาติ โดยมีรายละเอียดดงันี ! 
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2) สิ"งปลกูสร้าง 

2.1)  ชื"อ   อาคารตรีทิพย์ 2 

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

 ข้อมลูทั"วไป  อาคารตรีทิพย์ 2 ตั !งอยู่บนที"ดินเนื !อที"จํานวน 2 งาน 1 ตารางวา เป็นอาคารสูง 7 
ชั !น พร้อมชั !นใต้ดิน 1 ชั !น มีจํานวนห้องพักรวมทั !งสิ !น 72 ห้อง (เป็นห้องแบบ 
Studio พื !นที"ประมาณ 31 – 38 ตารางวาตอ่ห้องพกั) รายละเอียดดงันี ! 

 

อาคารตรีทิพย์ 2 ตั !งอยู่ในบริเวณซอยสีลม 5 หรือ ที"รู้จกักันในนาม “ซอยละลาย
ทรัพย์” เป็นอาคารที"ใช้ประโยชน์เพื"อเป็นเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ (Serviced 

Apartment) และการพาณิชย์ ที"ให้บริการกบันกัธุรกิจและนกัท่องเที"ยวทั !งชาวไทย
และตา่งประเทศ โดยพื !นที"ชั !น 2 - ชั !น 7 มีลกัษณะการใช้ประโยชน์เป็นเซอร์วิสอ
พาร์ทเมนท์ โดยอาจมีนโยบายที"จะเปลี"ยนการบริหารงานเป็นโรงแรมในอนาคต
เมื"อบริษัทจดัการเห็นว่าอาคารตรีทิพย์ 2 มีความพร้อมในการขอรับใบอนุญาต
โรงแรมตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที"เกี"ยวข้อง ทั !งนี ! บริษัทจัดการจะ

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

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

อําเภอบางรัก กรุงเทพฯ 

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

อําเภอบางรัก กรุงเทพฯ 

พื !นที" จาํนวนห้อง 
พื !นที" 

(ตารางเมตร) 
ร้อยละของ 

พื !นที"รวม 

1. พื !นที"ห้องพกั 72 2,608.30 56.70 

2.  พื !นที"ร้านค้า 70 844.89 18.40 

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

รวม  4,598.00 100.00 
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คํานงึถึงประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และพื !นที"ชั !นใต้
ดินและชั !น 1 บางส่วนของอาคารตรีทิพย์ 2 มีลกัษณะการใช้ประโยชน์เป็นพื !นที"
พาณิชยกรรม ประกอบด้วย 70 ร้านค้า แบ่งเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต 1 ร้าน (Villa 

Market) และร้านค้ารายยอ่ยจํานวน 69 ร้าน  

2.2)  ชื"อ     พื !นที"มอลล์ 3  

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

ข้อมลูทั"วไป  ประกอบด้วยห้องชุด จํานวน 5 ห้อง ในชั !นที" 1 ของอาคารชดุตรีนิตี ! คอมเพล็กซ์ 
เพื"อประกอบเป็นพื !นที"พาณิชยกรรม รวมพื !นที"ประมาณ 979.86 ตารางเมตร 
รายละเอียดดงันี ! 

รายละเอียด 
พื !นที" 

(ตารางเมตร) 
ร้อยละของ 

พื !นที"รวม 

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

พื !นที"สว่นกลาง 341.60 34.86 

รวม 979.86 100.00 

 

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

โฉนดเลขที" 530 ตําบลสีลม (สาทร) อําเภอบางรัก กรุงเทพมหานคร ปัจจุบนัมี

ลกัษณะการใช้ประโยชน์เป็นพื !นที"พาณิชยกรรม 
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มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที! 31 ธันวาคม 2560) 

รายการ 

อสังหาริมทรัพย์ 

การลงทุนครั!งแรก  การลงทุนเพิ"มเตมิครั!งที" 1  

อาคารโกลว์  
ตรีนิตี ! สีลม 

อาคาร
ศูนย์การค้า 

 อาคารตรีทพิย์ 2  
 อาคารชุด 

ตรีนิตี ! คอมเพล็กซ์  

ประเภททรัพย์สิน อาคารสงู 6 ชั !น  
(ประกอบธุรกิจ
โรงแรม และพื !นที"
เชา่ประกอบธุรกิจ 
ในชื"ออาคารโกลว์ 
ตรีนิตี ! สีลม และ
โกลว์ ตรีนิตี ! สีลม 
อาเขต) 

ห้องชดุรวม 2 

ห้อง (พื !นที"เชา่
ประกอบธุรกิจ 
ธุรกิจ ในชื"อ
มอลล์ 1) 

อาคารสงู 7 ชั !น 

(ประกอบธุรกิจ
เซอร์วิสอพาร์
ทเมนท์ และการ
พาณิชย์ ในชื"อ
อาคารตรีทิพย์ 2)  

สิทธิการเชา่ห้องชดุ
รวม 5 ห้อง ใน
อาคารชดุตรีนิตี ! 
คอมเพล็กซ์ (พื !นที"
เชา่ประกอบธุรกิจ 
ในชื"อมอลล์ 3) 

ที"ตั !งทรัพย์สิน เลขที" 150 ซอย
พิพฒัน์ 2 ถนน     

สีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 

เลขที" 425 ซอย
สิริจลุเสวก (สีลม 
5) ถนนสีลม เขต
บางรัก กรุงเทพฯ 

เลขที" 22-24  

ซอยพิพฒัน์ ถนน      

สีลม แขวงสีลม 

เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 

ห้องชดุเลขที" 425, 

425/1 - 4, อาคารตรี
นิตี ! คอมเพล็กซ์ ซอย
สิริจลุเสวก ถนนสี
ลม แขวงสีลม เขต
บางรัก กรุงเทพฯ 

ชื"อบริษัทประเมินคา่
ทรัพย์สิน 

บริษัท เรียล เอสเตท แอพเพรซลั จํากดั 

มลูคา่ทรัพย์สินจาก
การประเมิน 

1,041,000,000 บาท 

วนัที"ประเมิน/สอบ
ทานมลูคา่ 

15 กนัยายน 2560 

ระยะเวลาการ
ประเมินมลูคา่ 

เนื"องจากกองทนุรวมลงทนุในกรรมสิทธิ#จงึไมมี่กําหนดเวลา 
 ระยะเวลา 

26 ปี  

วิธีการประเมินมลูคา่ ผู้ประเมินใช้วิธีการประเมินโดยพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) 
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รายละเอียดเกี!ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการ
สําหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่วันที! 1 มกราคม 2560 ถงึ 31 ธันวาคม 2560 

ในรอบปีบญัชีที"ผา่นมา กองทนุรวมไมมี่การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ"มเตมิ 

 

รายละเอียดเกี!ยวกับการจําหน่ายหรือการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการสําหรับรอบ
ระยะเวลาตั"งแต่วันที! 1 มกราคม 2560 ถงึ 31 ธันวาคม 2560 

ในรอบปีบญัชีที"ผา่นมา ไมมี่การจําหนา่ยหรือการโอนสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

 

การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

 

ปัจจุบันกองทุนรวมไม่มีรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เนื"องจากผู้เช่าเดิมยังคงครอบครอง
ทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั !งในส่วนทรัพย์สินจากการลงทุนครั!งแรก และทรัพย์สินจากการลงทุน
เพิ"มเตมิครั!งที" 1 ตามรายละเอียดที"ปรากฏในหัวข้อ “ข้อพพิาททางกฎหมาย” 

 

ชื!อและที!อยู่ของบริษัทผูเ้ช่าทรัพย์สินของกองทนุรวม 

ปัจจบุนัไมมี่ผู้ เชา่ทรัพย์สิน 

   

ชื!อและที!อยู่ของบริษัทผูรั้บประกนัรายไดใ้หแ้ก่กองทนุรวม 

ปัจจบุนัไมมี่ผู้ รับประกนัรายได้ 
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ภาพรวมภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2560 

 

สภาวะการตลาดของธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานคร  

 

ภาพรวมตลาดการท่องเที"ยว1
 

ในชว่งระหวา่งปี 2553 - 2560 จํานวนนกัทอ่งเที"ยวตา่งชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมีการขยายตวั
เพิ"มขึ !นจาก 15.9 ล้านคน เป็น 35.3 ล้านคน  

 

จาํนวนนกัท่องเที ยวต่างชาติเขา้ประเทศไทย
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ข้อมูล: การทอ่งเที"ยวแหง่ประเทศไทย ณ วนัที" 24 มกราคม 2561
            *ประมาณการแนวโน้มโดย บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซเิพลิ

 

 

นบัตั !งแตช่ว่งปลายปี 2556 จนถึงปี 2557 ตั !งแตเ่ดือนมกราคม – พฤษภาคม ประเทศไทยประสบปัญหา
สถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองในเขตพื !นที"กรุงเทพมหานคร โดยธุรกิจโรงแรมในเขตพื !นที"กรุงเทพมหานครซบ
เซาเป็นอย่างมาก แม้ว่าตั !งแตเ่ดือนมิถนุายน 2557 สถานการณ์ทางการเมืองจะเริ"มคลี"คลายลง แต่ยงัคงมีการ

                                                           

1
 ที!มา: การท่องเที!ยวแห่งประเทศไทย 
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ประกาศใช้กฎอยัการศึก รวมถึงเป็นช่วง Low season ของการท่องเที"ยว จึงส่งผลทําให้จํานวนนกัท่องเที"ยว
ตา่งชาติเดินทางเข้ามาท่องเที"ยวในประเทศไทยลดลงจากปีก่อน อีกทั !งในหลายภูมิภาคของโลกยงัคงเผชิญกับ
ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจภายในยูโรโซน หรือ ปัญหาค่าเงินรูเบิลของรัสเซีย ซึ"ง
นักท่องเที"ยวจากกลุ่มประเทศเหล่านี !เป็นกลุ่มที"มีการใช้จ่ายเงินเพื"อการท่องเที"ยวค่อนข้างสูง นักท่องเที"ยว
ตา่งชาติในปี 2557 ลดลงร้อยละ 6.55 เหลือ 24.8 ล้านคน 

อย่างไรก็ดี สถาณการณ์การท่องเที"ยวโดยรวมปรับตวัดีขึ !น นกัท่องเที"ยวตา่งชาติในปี 2558 มีประมาณ 
29.9 ล้านคน และขยายตวัเป็น 32.5 ล้านคน ในปี 2560 และ 35.3 ล้านคน ในปี 2560 ซึ"งมีอตัราการขยายตวั
เพิ"มขึ !นเฉลี"ยร้อยละ 8 และคาดว่าในปี 2561 – 2562 จํานวนนกัท่องเที"ยวตา่งชาติจะยงัคงขยายตวัเฉลี"ยร้อยละ 
8.77 ตอ่ปี หรือคาดว่าจะมีนกัท่องเที"ยวต่างชาติประมาณ 41.8 ล้านคนในปี 2562 แสดงให้เห็นถึงการเติบโต
อยา่งตอ่เนื"องของปริมาณนกัทอ่งเที"ยวในไทยหลงัจากสถานการณ์การชมุนมุทางการเมืองหยดุลง 

อยา่งไรก็ตามเมื"อดจูากแนวโน้มนกัท่องเที"ยวตา่งชาติที"เข้ามาในไทย พบว่า แม้ว่านกัท่องเที"ยวตา่งชาติ
จะเข้ามาในประเทศไทยเพิ"มขึ !น แตน่กัทอ่งเที"ยวตา่งชาติเข้ามาในกรุงเทพฯ ลดลงอย่างตอ่เนื"อง นบัตั !งแตปี่ พ.ศ. 
2558 – 2560 ตามลําดบั 

จาํนวนนกัท่องเที ยวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร
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ข้อมลู: การท่องเที"ยวแห่งประเทศไทย ณ วันที" 24 มกราคม 2561
            *ประมาณการแนวโน้มโดย บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล
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สําหรับนักท่องเที"ยวต่างชาติในกรุงเทพมหานครจะมีสัดส่วนเฉลี"ยประมาณร้อยละ 60 – 65 ของ
นกัท่องเที"ยวต่างชาติเดินทางเข้าประทศไทย คาดว่าจะมีนักท่องเที"ยวต่างชาติในกรุงเทพมหานครในปี 2560 
ประมาณ 21.6 ล้านคน และจะขยายตวัถึงประมาณ 25.5 ล้านคน ในปี 2562 

จาํนวนนกัท่องเที ยวในกรุงเทพมหานคร
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            *ประมาณการแนวโน้มโดย บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซเิพลิ

 

 

ในสว่นของนกัทอ่งเที"ยวชาวไทยมีการขยายตวัเฉลี"ยประมาณร้อยละ 20.43 ในช่วงปี 2557 – 2560 หรือ
เพิ"มจาก 8.6 ล้านคน เป็น 10.3 ล้านคนและคาดวา่นกัท่องเที"ยวชาวไทยจะปรับตวัเพิ"มขึ !นเป็น 11.8 ล้านคนในปี 
2562 
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แนวโนม้นกัท่องเที ยวพกัโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
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สําหรับนกัทอ่งเที"ยวที"พกัโรงแรมในกรุงเทพมหานครในช่วงปี 2557 – 2560 มีการขยายตวัเฉลี"ยเพิ"มจาก 
15.7 ล้านคน เป็น 26.4 ล้านคน และคาดการณ์ว่าน่าจะมีการปรับตวัดีขึ !นเป็นประมาณ อย่างคงที"จนถึง
ประมาณ 40 ล้านคนในปี 2562 

 

ภาพรวมตลาดโรงแรม 

การทอ่งเที"ยวแหง่ประเทศไทยแบง่โรงแรมออกเป็น 5 กลุ่มตามระดบัราคา คือ 

กลุม่ 1 คา่ห้องพกัเฉลี"ยมากกวา่ 2,500 บาท 

กลุม่ 2 คา่ห้องพกัเฉลี"ย 1,500 – 2,499 บาท 

กลุม่ 3 คา่ห้องพกัเฉลี"ย 1,000 – 1,499 บาท 

กลุม่ 4 คา่ห้องพกัเฉลี"ย 500 – 999 บาท 

กลุม่ 5 คา่ห้องพกัเฉลี"ยน้อยกวา่ 500 บาท 
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จาํนวนห้องพกัโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
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จํานวนห้องพกัโรงแรมรวมทกุกลุ่ม ณ สิ !นปี 2560 มีทั !งสิ !น 79,055 ห้อง โดยแบง่ออกเป็นกลุ่ม 1 จํานวน 
32,371 ห้องหรือคิดเป็นร้อยละ 40.95, กลุ่ม 2 จํานวน 15,705 ห้องหรือคิดเป็นร้อยละ 19.87, กลุ่ม 3 จํานวน 
12,128 ห้องหรือคิดเป็นร้อยละ 15.34, กลุ่ม 4 จํานวน 10,771 ห้องหรือคิดเป็นร้อยละ 13.62, กลุ่ม 5 จํานวน 
3,394 ห้องหรือคดิเป็นร้อยละ 4.29 และเกสต์เฮาส์จํานวน 4,686 ห้อง  

 



  รายงานประจําปี 2560  

 

 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ตรีนิตี !                                                                                                หน้า 17 

อตัราการพกัโรงแรมเฉลี ยในกรุงเทพมหานคร
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อตัราการเข้าพกัโรงแรม (รวมทกุกลุม่) ในช่วงปี 2560 เฉลี"ยประมาณร้อยละ 85 ซึ"งปรับตวัสงูขึ !นเล็กน้อยจาก
ประมาณร้อยละ 84 ในปี 2560  

เมื"อพิจารณาอตัราการเข้าพกัโรงแรมเฉพาะกลุม่ 2 ซึ"งเป็นกลุม่โรงแรมในระดบัเดียวกนักบัทรัพย์สินของ
กองทุนรวมพบว่า อตัราการเข้าพกัของกลุ่ม 2 ก็มีทิศทางและแนวโน้มไปในทางเดียวกนัโดยเพิ"มขึ !นจากร้อยละ 
84 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 85 ในสิ !นปี 2560  

การที"อัตราการเข้าพักโรงแรมในช่วงเดือนแรกของปี 2560 มีการปรับตัวที"ดีขึ !นเนื"องมาจากปัจจัยที"
สําคญั 2 ประการคือ การที"จํานวนห้องพักแรมมีจํานวนลดลง และการแข่งขันที"สูงมากขึ !นของตลาด โรงแรม
หลายแหง่มีการกระตุ้นยอดเข้าพกัโดยการปรับลดราคา เพื"อรักษาฐานลกูค้าโดยเห็นได้จากอตัราการเข้าพกัแรม
ของห้องพกัในกลุม่- ที"มีความคล้ายคลงึกบัอตัราการเข้าพกัเฉลี"ยโดยรวมมากที"สดุ 

ดงันั !น แม้วา่แนวโน้มตลาดการทอ่งเที"ยว รวมทั !งนกัท่องเที"ยวพกัโรงแรมในกรุงเทพมหานครจะปรับตวัดี
ขึ !นก็ตาม แต่การปรับตวัดงักล่าวน่าที"จะเป็นไปอย่างช้า ๆ ทําให้ตลาดโรงแรมในกรุงเทพมหานครจะยังคงมี
ภาวะการแขง่ขนัที"สงูตอ่ไปสง่ผลให้ปริมาณห้องพกัในกรุงเทพมหานครมีปริมาณที"น้อยลงเล็กน้อย  
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สภาวะตลาดของธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ในกรุงเทพมหานคร 

จากรายงานวิจยัตลาดอสงัหาริมทรัพย์โดยบริษัท ซีบีอาร์อี จํากดั (CBRE) ซึ"งเป็นบริษัทที"ปรึกษาด้าน
อสงัหาริมทรัพย์ ระบใุนรายงาน วิจยัตลาดอสงัหาริมทรัพย์ประจําไตรมาส 3 ปี 2560 ว่า อปุทานของเซอร์วิสอ
พาร์ทเมนท์โดยรวมในปัจจบุนัมีทั !งหมดประมาณ 16,478 หน่วย เพิ"มขึ !นร้อยละ 4.4 เมื"อเทียบกบัระยะเดียวกนั
ของปีก่อนหน้า 

อัตราการเข้าพักเฉลี"ยคงที"อยู่ที"ประมาณร้อยละ 82.2 โดยที" มีอัตราการเติบโตที" เพิ"มขึ !น จํานวน
นักท่องเที"ยวที"เพิ"มสูงขึ !นถึงประมาณ 32 ล้านคนช่วยกระตุ้นอัตราค่าห้องพักรายวันและอัตราการเข้าพัก
โดยรวม  

อตัราคา่เชา่ปรับตวัสงูขึ !นร้อยละ 10.5 เมื"อเทียบกบัระยะเดียวกนัของปีก่อนหน้า ในส่วนของคา่เช่าระยะ
ยาวของชาวตา่งชาติที"ทํางานในประเทศไทย และอาจจะเพิ"มสงูขึ !นสําหรับอาคารที"ดําเนินการเป็นแบบโรงแรม 
แตก่ารแขง่ขนัที"สงูจะเป็นตวัแปรสําคญัที"จะทําให้อตัราคา่เชา่ไมอ่าจจะเพิ"มสงูอยา่งมีนยัสําคญั 

 

 สภาวะการตลาดของธุรกิจพื !นที"ค้าปลีก 

ในไตรมาสที" 3 ปี 2560 บริษัท ซีบีอาร์อี จํากดั (CBRE) ซึ"งเป็นบริษัทที"ปรึกษาด้านอสงัหาริมทรัพย์ ระบุ
ในรายงาน วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยประจําไตรมาส 3 ปี 2560 ว่า อุปทานของพื !นที"ค้าปลีกใน
กรุงเทพมหานครมีประมาณ 7.37 ล้านตารางเมตร เพิ"มขึ !นร้อยละ 0.14 เมื"อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า หรือร้อย
ละ 2.31 เมื"อเทียบกบัระยะเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยอปุทานของพื !นที"ค้าปลีกในกรุงเทพในช่วงไตรมาส 3 ปี 

2560 มีพื !นที"เพิ"มขึ !นเพียง 10,000 ตารางเมตร จากพื !นที"ค้าปลีกใหม่ 3 แห่ง ซึ"งน้อยกว่าอตัราเฉลี"ยตอ่ไตรมาส
ในชว่ง 2 ปีที"ผา่นมาที"มีพื !นที"ค้าปลีกเพิ"มขึ !น 90,000 ตารางเมตร 

อตัราการเชา่พื !นที"โดยรวมประมาณร้อยละ 92.7 ลดลงร้อยละ 0.01 เมื"อเปรียบเทียบกบัไตรมาสก่อน ซึ"ง
เหตผุลหลกัเกิดจากการปรับปรุงพื !นที" (Renovation) ของศนูย์การค้าขนาดใหญ่ เช่น เซ็นทรัลเวิร์ด, เซ็นทรัล
พระรามสาม และคงิส์เพาเวอร์คอมเพล็กซ์  

 

 

 

 



  รายงานประจําปี 2560  

 

 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ตรีนิตี !                                                                                                หน้า 19 

ปัจจัยความเสี"ยง 

 

ความเสี!ยงโดยตรงต่อกองทนุรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทนุ 

1. ความเสี!ยงโดยทั!วไป 

ความผนัผวนของเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและธุรกิจโดยทั"วไปของประเทศไทยซึ"งรวมถึง อตัราเงินเฟ้อ 
อตัราดอกเบี !ย อตัราแลกเปลี"ยนเงินตรา ราคาเครื"องอุปโภคและบริโภค ราคาอสงัหาริมทรัพย์ และนโยบายต่าง ๆ 
ทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื"น มีอิทธิพลต่อผลการ
ดําเนินงาน สถานะทางการเงินและการลงทนุของกองทนุรวม และภาวะตกตํ"าทางเศรษฐกิจโดยทั"วไปตลอดจนการ
ลดลงของความต้องการของผู้บริโภคอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อผลการดําเนินงานและสถานะ
ทางการเงินของกองทนุรวมหรือผู้ เช่าอาคารตรีทิพย์ -และพื !นที"มอลล์ 1 ซึ"งจะมีผลตอ่รายได้ของกองทนุรวม 

#. ความเสี!ยงจากภยัธรรมชาติ อบุติัภยัและการก่อวินาศภยั 

หากทรัพย์สินที"กองทนุรวมเข้าลงทนุเพิ"มเตมิ ประสบภยัธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว หรือนํ !าท่วม เป็นต้น 
หรือการก่อวินาศภยัตา่ง ๆ ทรัพย์สินที"กองทนุรวมเข้าลงทนุเพิ"มเตมิอาจเกิดความเสียหาย ซึ"งจําเป็นจะต้องมีการ
ซ่อมแซมเพื"อแก้ไขความเสียหายของทรัพย์สิน โดยอาจมีค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้เวลานาน รวมถึงอาจทําให้
กองทุนรวมสูญเสียรายได้ในจํานวนที"มีนยัสําคญัในช่วงระยะเวลาดงักล่าวซึ"งทําให้การดําเนินงานของกองทุน
รวมหยุดชะงัก ดงันั !น เหตุการณ์ร้ายแรง และ /หรือความเสียหายที"เกิดขึ !นต่อทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้าลงทุน
เพิ"มเตมิอาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวม 

อย่างไรก็ดี กองทุนรวมได้จัดให้มีการประกันภัยในทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ"มเติมอาทิ การ
ประกนัวินาศภยั (ไมร่วมถึงการก่อการร้าย) การประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั และการประกนัภยัเพื"อประโยชน์ของ
บุคคลภายนอกโดยมีความคุ้มครองและวงเงินประกันที"สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันภัยของอาคารที"มี
ลักษณะและการใช้งานใกล้เคียงกันกับทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ"มเติม รวมถึงได้จัดให้มีมาตรการ
ป้องกันเหตกุารณ์ร้ายแรงบางประการที"อาจจะเกิดขึ !น อาทิ อคัคีภัย และได้จดัให้มีการซกัซ้อมการดําเนินการ
ตามมาตรการดงักลา่วอยา่งสมํ"าเสมอ เชน่ การทดสอบสญัญาณเตือนภยั การซกัซ้อมการอพยพหนีภยั เป็นต้น 

3. ความเสี!ยงจากการเข้าลงทนุของกองทนุรวม 

ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  ผู้ จัดการกองทุนได้ทําการศึกษาข้อมูลรายละเอี ยดของ
อสงัหาริมทรัพย์นั !น ๆ โดยทําการตรวจสอบเอกสารที"เกี"ยวข้อง (Due Diligence) ศกึษารายละเอียดจากรายงาน
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ของผู้ประเมินราคา และรายงานทางวิศวกรรมของอสังหาริมทรัพย์นั !น ๆ  อย่างละเอียด รวมถึงการแต่งตั !งที"
ปรึกษากฎหมาย เพื"อศึกษาตรวจสอบใบอนุญาต เอกสารที"เกี"ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การ
กระทําดงักล่าวมิได้เป็นการประกันว่า อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวปราศจากความเสียหาย หรือความบกพร่องที"
อาจจะต้องมีคา่ใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม รายงานของผู้ประเมินราคา และรายงานทางวิศวกรรมของ
อสงัหาริมทรัพย์ชิ !นนั !น ๆ ที"ผู้ จดัการกองทุนใช้เป็นพื !นฐานในการประเมินและตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย์อาจมี
ข้อบกพร่อง มีความไม่ถูกต้อง เนื"องจากความบกพร่องบางอย่างของอสงัหาริมทรัพย์ อาจจะตรวจพบได้ยาก 
หรือไมส่ามารถตรวจพบได้ เนื"องจากข้อจํากดัในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที"ใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจัย
อื"น ๆ ที"เป็นข้อจํากดัในการตรวจสอบของทั !งผู้ประเมินราคา และวิศวกร 

นอกจากนี !แล้ว ในการทํา Due Diligence ตา่งๆ ได้มีการแตง่ตั !งที"ปรึกษากฎหมายเพื"อทําการตรวจสอบ
ใบอนุญาตก่อสร้าง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที"เกี"ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ"งการศึกษาข้อมูล
รายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที"เกี"ยวข้อง (Due Diligence) นั !น ผู้จดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์
อาจไม่สามารถครอบคลุมได้ทั !งหมด ซึ"งอาจจะส่งผลให้กองทุนรวมเกิดค่าใช้จ่ายหรือข้อผูกพนัที"เกี"ยวกับการ 
ดําเนินการแก้ไขให้ถกูต้องได้ 

4. ความเสี!ยงจากการเปลี!ยนแปลงในมาตรฐานบญัชีหรือกฎหมายที!เกี!ยวข้อง  

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบงัคบัใช้ของมาตรฐานบญัชีฉบบั
ใหม่ หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ"งเป็นปัจจัยที"กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้ 
สําหรับการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบงัคบั บทบญัญัติ แนวนโยบาย และ/หรือคําสั"ง ของ
หนว่ยงานราชการ หรือหน่วยงานที"มีอํานาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายที"เกี"ยวข้องกบัการประกอบธุรกิจของ
กองทุนรวม ภาระภาษีและค่าธรรมเนียมสําหรับการซื !อหรือขายหรือโอนกรรมสิทธิ#ในสิทธิการเช่าหรือ
อสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นเหตุการณ์ที"ไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกัน ดังนั !น กองทุนรวมจึงไม่สามารถที"จะ
ประเมินผลกระทบจากการเปลี"ยนแปลงดงักล่าวได้ และไม่สามารถรับประกนัได้ว่าการเปลี"ยนแปลงดงักล่าวจะ
ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของกองทนุรวม หรือความสามารถในการจา่ยเงินปันผลของกองทนุรวม 

5. ความเสี!ยงเกี!ยวกบัหน่วยลงทนุ อาทิ (ก)ราคาซื อขายของหน่วยลงทนุอาจมีการเปลี!ยนแปลงได้ภายหลงั
การเสนอขาย (ข)การขาดสภาพคล่องในการซื อขายหน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ค) มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมซึ!งอาจมีมูลค่าลดลงได้ หากราคาของหน่วยลงทนุที!ออกและเสนอ
ขายเพิ!มเติมมีราคาที!ตํ!ากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทนุของกองทุนรวมในช่วงเวลาก่อนที!จะมีการออก
และเสนอขายหน่วยลงทนุเพิ!มเติม 
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ภายหลงัการจดทะเบียนหนว่ยลงทนุที"เสนอขายเพิ"มเติมในการเพิ"มทนุครั !งที" 1 ของกองทนุรวมในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจประสบกบัเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ"งดงัตอ่ไปนี ! 

(ก) ราคาซื !อขายของหน่วยลงทุนอาจมีการลดลงภายหลงัการจดทะเบียนหน่วยลงทุนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และอาจไมส่อดคล้องกบัมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิตอ่หน่วยของกองทนุรวม 
ซึ"งราคาซื !อขายของหนว่ยลงทนุนั !น ขึ !นอยู่กบัหลายปัจจยั อาทิ ผลการดําเนินงานของกองทนุรวม ความ
ผนัผวนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และปริมาณการซื !อขายของหน่วยลงทนุ ผลกระทบจาก
ปัจจยัภายนอกหลายประการซึ"งเป็นปัจจยัที"กองทนุรวมไมส่ามารถควบคมุได้ อนัได้แก่ ความเคลื"อนไหว
หรือความเปลี"ยนแปลงของตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ อัตราดอกเบี !ยภายในประเทศและ
ตา่งประเทศ อตัราแลกเปลี"ยนเงิน นโยบายหรือมาตรการทั !งทางตรงหรือทางอ้อมที"มีผลตอ่การนําเข้า
หรือสง่ออกเงินตราตา่งประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ ปัจจยัความเสี"ยง
ในการดําเนินงานและทางธุรกิจโดยทั"วไป ปัจจยัทางการเมือง ความผนัผวนของตลาดเครื"องอปุโภคและ
บริโภค ระเบียบข้อบังคับ ภาษีอากร และนโยบายอื"นใดของรัฐบาลรวมถึง ผลกระทบจากการ
เปลี"ยนแปลงจากปัจจยัมหภาคอื"นๆ เชน่ การวางผงัเมือง การได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิทางธรรมชาต ิ
โรคระบาด ตลอดจนกรณีการเกิดความไมส่งบในประเทศ เป็นต้น 

ดงันั !น ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถที"จะขายหน่วยลงทุนได้ในราคาที"เสนอขายหน่วยลงทุน หรือใน
ราคาตามมลูค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมรวมถึงไม่มีหลกัประกันได้ว่าความเปลี"ยนแปลง
ของปัจจยัภายนอกดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อราคาซื !อขายของหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวม 

(ข) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอาจขาดสภาพคล่องในการซื !อขายในตลาดรองซึ"งขึ !นอยู่กับ
ความถี"และปริมาณการซื !อขายหนว่ยลงทนุนั !นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและความต้องการของผู้
ซื !อ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึ"งปริมาณความต้องการของผู้ ซื !อ-ผู้ขาย (bid-offer) อาจเกิดขึ !นได้จากปัจจยัหลาย
ประการซึ"งกองทนุรวมไมส่ามารถควบคมุได้ อาทิ ปริมาณความต้องการของตลาดขนาดของกองทนุรวม 

 (ค) กองทุนรวมอาจดําเนินการให้มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ"มเติม ซึ"งราคา
เสนอขายของหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจตํ"ากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใน
ขณะนั !น ซึ"งสง่ผลให้มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิตอ่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมมีมลูคา่ลดลง ภายหลงัการออก
และเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ"มเตมิดงักลา่ว 
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6. ความเสี!ยงจากมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของกองทนุรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าที!แท้จริงซึ!งกองทนุรวมจะ
ไดรั้บหากมีการจําหน่ายทรัพย์สินออกไปทั งหมด หรือมีการเลิกกองทนุรวม 

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของกองทุนรวมซึ"งได้กล่าวไว้ ณ ที"นี ! ได้คํานวณโดยใช้ข้อมูลจากรายงาน
การประเมินคา่ทรัพย์สินที"ลงทนุเป็นข้อมลูพื !นฐาน และมลูคา่ดงักล่าวอาจมิได้เป็นมลูคา่ที"แท้จริงซึ"งกองทนุรวม
จะได้รับหากมีการจําหนา่ยทรัพย์สินออกไปทั !งหมด หรือมีการเลิกกองทนุรวม 

7. ความเสี!ยงของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกบักองทนุรวมประเภทอื!น 

การที"กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่ตํ"ากว่าร้อยละ 75 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ทําให้การลงทนุกระจกุตวัอยู่ในอสงัหาริมทรัพย์ ในขณะที"กองทนุรวมประเภทอื"น
จะมีนโยบายการกระจายการลงทนุในตราสารทางการเงินประเภทตา่ง ๆ 

8. กองทนุรวมจะลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์สําหรับพื นที! มอลล์ $ ซึ!งมูลค่าของสิทธิการเช่าอาจ
ลดลงตามระยะเวลาการเช่าที!เหลืออยู่ และจะมีผลใหมู้ลค่าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมลดลงตามส่วนไปดว้ย 

กองทุนรวมจะลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์สําหรับพื !นที"มอลล์ 1 ซึ"งมลูคา่ของสิทธิการเช่าอาจ
ลดลงตามระยะเวลาการเชา่ที"เหลืออยู ่อนัเนื"องมาจากการประเมินคา่ของสิทธิการเช่า การเปลี"ยนแปลงในอตัรา
การเชา่พื !นที" และ/หรืออตัราคา่เชา่ และ/หรือคา่บริการสาธารณปูโภคในพื !นที"มอลล์ 1 หรือเนื"องจากสาเหตอืุ"นใด
ที"อยูน่อกเหนือการควบคมุของกองทนุรวม ทั !งนี ! การเปลี"ยนแปลงในมลูคา่สิทธิการเช่าดงักล่าวอาจส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสําคญัต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม มูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือการจ่ายเงินปันผลของ
กองทนุรวมในท้ายที"สดุ 

 

ความเสี!ยงที!ส่งผลกระทบต่อการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุรวมในการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที!เช่า  

1. ความเสี!ยงด้านรายได้ของกองทนุรวมอนัเกิดจากปัจจยัที!ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระค่า
เช่าของผูเ้ช่า 

รายได้ของกองทนุรวมซึ"งได้จากการนําทรัพย์สินที"กองทนุรวมเข้าลงทนุเพิ"มเตมิออกหาประโยชน์โดยการ
นําทรัพย์สินดงักลา่วออกให้เชา่  

อย่างไรก็ดี ผลการดําเนินงานของผู้ เช่า อาจลดลงได้ อันเนื"องมาจากสาเหตุต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุง
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ภาพลกัษณ์ของทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ"มเติมให้เป็นที"พึงพอใจของผู้ ใช้บริการ การให้บริการอย่างมี
คณุภาพ และการบํารุงรักษาทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้าลงทนุเพิ"มเติมให้อยู่ในสภาพที"ดี หรือกรณีที"มีเหตกุารณ์
ใด ๆ ที"ส่งผลกระทบตอ่ภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมท่องเที"ยวของประเทศอย่างมีนยัสําคญัจึงส่งผลในทาง
ลบอย่างมีนยัสําคญัต่อผลประกอบการและฐานะทางการเงินของผู้ เช่าซึ"งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การชําระคา่เชา่ให้แก่กองทนุรวมในท้ายที"สดุ 

2. ความเสี!ยงจากจํานวนผู้ใช้บริการทรัพย์สินที!กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ!มเติมลดลงอย่างมีนัยสําคัญ
เนื!องจากการแข่งขนัที!สูงขึ น 

ในอนาคตอาจมีการก่อสร้างเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โรงแรมและ/หรือศนูย์การค้าขึ !นใหม่หรือปรับปรุงเซอร์วิสอ
พาร์ทเมนท์ โรงแรมและ/หรือศนูย์การค้าที"มีอยู่เดิมให้ดีขึ !นโดยผู้ประกอบการรายอื"นในบริเวณใกล้เคียงกันกับ
ที"ตั !งของทรัพย์สินที"กองทนุรวมเข้าลงทนุเพิ"มเตมิซึ"งสง่ผลให้การให้บริการห้องพกัและ/หรือศนูย์การค้าในบริเวณ
ที"ใกล้เคียงกับที"ตั !งของโครงการตรีนิตี !มีการแข่งขนัที"สูงขึ !น และอาจส่งผลให้ผู้ ใช้บริการของทรัพย์สินที"กองทุน
รวมเข้าลงทนุเพิ"มเตมิในครั !งนี !มีจํานวนเปลี"ยนแปลงลดลง หากเกิดกรณีดงักล่าวอาจทําให้ผู้ เช่าอาคารตรีทิพย์ - 
(ไม่รวมพื !นที"พาณิชยกรรมที"ตั !งอยู่ที"ชั !นหนึ"งบางส่วนและชั !นใต้ดินของอาคารตรีทิพย์ -)ซึ"งมีรายได้หลักจากการ
ให้บริการห้องพกั และผู้ เช่าพื !นที"มอลล์ 1 และพื !นที"พาณิชยกรรมที"ตั !งอยู่ที"ชั !นหนึ"งบางส่วนและชั !นใต้ดินของอาคารตรี
ทิพย์ - ซึ"งมีรายได้จากการให้เชา่พื !นที"พาณิชยกรรมได้รับผลกระทบซึ"งส่งผลตอ่ความสามารถในการชําระคา่เช่า
ของผู้ เชา่ที"อาจลดลง และอาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการชําระคา่เชา่ให้แก่กองทนุรวมในท้ายที"สดุ 

3. ความเสี!ยงเกี!ยวกบัการหาคู่สญัญาเช่ารายใหม่ 

ในกรณีที"มีการยกเลิกสญัญาเชา่ทรัพย์สินที"กองทนุรวมเข้าลงทนุเพิ"มเตมิ ไมว่า่กรณีใด และ กองทนุรวม 
ไม่สามารถดําเนินการให้มีการเช่าทรัพย์สินที"กองทนุรวมเข้าลงทุนเพิ"มเติม ได้ตลอดระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัที"
กองทุนรวมเข้าลงทนุเพิ"มเติมหรือตลอดระยะเวลาการเช่า ในกรณีที"มีการตอ่อายสุญัญาเช่า โดยมีเงื"อนไขการ
เช่าเช่นเดียวกันกับเงื"อนไขที"กําหนดในสัญญาเช่าระหว่างกองทุนรวมกับผู้ เช่าทั !งสองราย หรือ กรณีที"ครบ
กําหนดอายตุามสญัญาเชา่แล้ว กองทนุรวมอาจต้องเข้าทําสญัญาเช่าฉบบัใหม่ ซึ"งสญัญาเช่าใหม่อาจมีเงื"อนไข
ที"ด้อยไปกวา่สญัญาเชา่เดมิ อาทิ เงื"อนไขที"กําหนดให้กองทนุรวมได้รับคา่เชา่ในจํานวนที"น้อยกว่าได้  

4. ความเสี!ยงที!เกิดขึ นจากความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าในระยะเวลาที!มีการรับประกนัรายได้
ของผูเ้ช่าทรัพย์สิน 

ค่าเช่าที"กองทุนรวมจะได้รับจากผู้ เช่าตามสัญญาเช่า จะเป็นที"มาของรายได้หลักของกองทุนรวม 
กองทนุรวมอาจมีความเสี"ยงจากฐานะการเงินและความสามารถในการชําระคา่เช่าของผู้ เช่า ไม่ชําระคา่เช่าหรือ
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ยอมเลิกสญัญาเช่าก่อนกําหนด และกองทนุรวมไม่สามารถหาผู้ เช่ารายใหม่มาทดแทนได้ซึ"งอาจส่งผลกระทบต่อ
รายได้ของกองทนุรวมได้ 

5. ความเสี!ยงจากรายไดข้องกองทนุรวมเมื!อพน้ระยะเวลาการรับประกนัรายได้ 

เมื"อสิ !นสุดระยะเวลาการรับประกันรายได้ที"บริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากัด ให้ไว้แก่กองทุนรวมแล้ว 
กองทนุรวมอาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากความสามารถในการชําระคา่เช่าของผู้ เช่าและอาจส่งผลกระทบต่อ
การจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ 

6. ความเสี!ยงที!เกิดขึ นเมื!อต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินที!กองทนุรวมเข้าลงทนุเพิ!มเติม 

สําหรับธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โรงแรม พื !นที"พาณิชยกรรม และศนูย์การค้า มีความจําเป็นที"จะต้องมี
การซ่อมแซม และ/หรือปรับปรุงทรัพย์สินให้ดใูหม่ ทนัสมยัและสอดคล้องกบัความพอใจของลกูค้าอยู่เสมอ ซึ"ง
สง่ผลให้ผู้ใช้บริการและลกูค้าสนใจเข้ามาใช้บริการในทรัพย์สินที"กองทนุรวมเข้าลงทนุเพิ"มเตมิอยา่งตอ่เนื"อง  

ในกรณีปกติ การปรับปรุงหรือการบํารุงรักษาประจําปีหรือการตรวจสอบและการซ่อมบํารุงย่อยจะไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ"มเติม แต่หากมีการตรวจสอบ
หรือซอ่มบํารุงใหญ่ซึ"งเป็นการซ่อมแซมในกรณีที"อาคารตรีทิพย์ - และพื !นที"มอลล์ 1 มีความเสียหายเกิดขึ !น หรือ
การปรับปรุงโครงสร้างหรือการเปลี"ยนแปลงภาพลักษณ์ของอาคารตรีทิพย์ - และพื !นที" มอลล์ 1 รวมถึ งการ
เปลี"ยนระบบสาธารณูปโภคที"สําคญัของอาคารตรีทิพย์ - และพื !นที"มอลล์ 1 อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญั
ตอ่ธุรกิจ ผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทนุรวม 

อยา่งไรก็ตาม การปรับปรุงซอ่มแซมใหญ่หรือการปรับปรุงโครงสร้างหรือการเปลี"ยนแปลงภาพลกัษณ์ของ
ทรัพย์สินที"กองทนุรวมเข้าลงทนุเพิ"มเติมที"อาจจะเกิดขึ !นนั !นจะส่งผลที"ดีในการประกอบการของทรัพย์สินที"กองทนุ
รวมเข้าลงทนุเพิ"มเติมในระยะยาว ทั !งนี ! กองทนุรวมจะดําเนินการให้มีการกําหนดงบประมาณสําหรับคา่ใช้จ่ายที"
เกี"ยวข้อง การวางแผนงาน กําหนดระยะเวลาล่วงหน้า ศกึษาผลกระทบตอ่รายได้และประมาณการผลตอบแทนที"
คาดวา่จะได้รับจากการปรับปรุงซอ่มแซมใหญ่ หรือการปรับปรุงโครงสร้างหรือการเปลี"ยนแปลงภาพลกัษณ์ รวมถึง
การปรับปรุงหรือเปลี"ยนระบบสาธารณูปโภคที"สําคัญของอาคารตรีทิพย์ - และพื !นที"มอลล์ 1 ทั !งนี ! เพื"อลด
ระยะเวลาในการดําเนินการและลดผลกระทบที"อาจมีขึ !นตอ่การดําเนินธุรกิจของทรัพย์สินที"กองทนุรวมเข้าลงทุน
เพิ"มเตมิและลกูค้า รวมถึงในการปรับปรุงซอ่มแซมอาคารตรีทิพย์ - และพื !นที"มอลล์ 1 จะดําเนินการเฉพาะพื !นที"ที"มี
การปรับปรุงซอ่มแซมเทา่นั !น ซึ"งกองทนุรวมจะได้รับผลกระทบดงักลา่วเฉพาะพื !นที"ที"มีการปรับปรุงซอ่มแซมเทา่นั !น 

แต่เนื"องจากอาคารตรีทิพย์ 2 เพิ"งได้ทําการปรับปรุงและซ่อมแซมใหญ่ในระหว่างปี 2554 และ 2555 
ดงันั !น ผลกระทบจากการซอ่มแซมใหญ่ของอาคารตรีทิพย์ - อาจยงัไมส่ง่ผลในระยะอนัใกล้นี ! 
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7. ความเสี!ยงเรื!องการเวนคืนทรัพย์ที!กองทุนรวมลงทุนทั งหมดหรือในส่วนที!เป็นสาระสําคัญภายใต้
กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนที!ดิน และกองทนุรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวตัถปุระสงค์ที!กําหนดอาจส่งผล
กระทบต่อผลประกอบการของกองทนุรวม 

หากมีการเวนคืนทรัพย์ที"กองทนุรวมเข้าลงทนุเพิ"มเติมทั !งหมดหรือในส่วนที"เป็นสาระสําคญั กองทนุรวม
มีสิทธิดําเนินการตา่ง ๆ เพื"อให้ได้รับคา่ทดแทนตามจํานวน หลกัเกณฑ์และวิธีการที"กําหนดในพระราชบญัญัติว่า
ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 (รวมทั !งที"มีการแก้ไขเพิ"มเติม)รวมถึงกฎหมายอื"นที"เกี"ยวข้อง 
(“กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน”) 

ในกรณีดงักล่าวข้างต้น กองทุนรวมอาจได้รับเงินค่าทดแทนในจํานวนที"น้อยกว่าค่าขาดประโยชน์ที"
กองทนุรวมคาดวา่จะได้รับจากการเข้าลงทนุในทรัพย์สินที"กองทนุรวมเข้าลงทนุเพิ"มเติมซึ"งจะส่งผลกระทบอย่าง
มีนยัสําคญัตอ่ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวม อาทิ อาจส่งผลให้กองทนุรวมไม่
สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที"กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ"มเติมได้ตามวัตถุประสงค์ในการลงทุน และรายได้ที"
กองทนุรวมคาดวา่จะได้รับเปลี"ยนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั  

8. ความเสี!ยงเกี!ยวกบัการประกนัภยั 

ความเสี"ยงที"อาจเกิดขึ !นกบัทรัพย์สินหรือการประกอบธุรกิจในทรัพย์สินที"กองทนุรวมเข้าลงทนุเพิ"มเติมบาง
ประเภท กองทนุรวมไมอ่าจจดัทําประกนัภยัเพื"อคุ้มครองความเสี"ยงดงักล่าวได้ หรือแม้ว่ากองทนุรวมสามารถจดัหา
ประกันภัยได้ แต่อัตราเบี !ยประกันอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที"กองทุนรวมอาจได้รับ หรืออาจเกิด
เหตุการณ์ที"มิได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย เช่น การก่อการร้ายหรือการเวนคืน เป็นต้น 
ความเสียหายนั !นเกินกวา่วงเงินที"ครอบคลมุตามกรมธรรม์ประกนัภยั หรือกองทนุรวมไม่สามารถเรียกเงินประกนั
ได้ครบถ้วนตามกรมธรรม์ ซึ"งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงานและสถานะของกองทนุรวม 

อยา่งไรก็ดี ภายใต้ข้อกําหนดของสญัญาเชา่ กองทนุรวมตกลงที"จะจดัให้มีการประกนัอคัคีภยัและวินาศ
ภยัต่าง ๆ ที"จําเป็นและสมควรตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานที"กําหนด เพื"อคุ้มครองความเสียหายที"อาจเกิดขึ !น
แก่ทรัพย์สินที"กองทุนลงทุน ได้แก่ การประกันวินาศภัย (ไม่รวมถึงกรณีความเสี"ยงภัยใด ๆ อนัเกิดจากนํ !าท่วม 
หรือความเสียหายอนัเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมมาจากหรือสืบเนื"องจากการจลาจล การก่อความไม่สงบของ
ประชาชน การก่อการร้าย การปฏิวตัิเป็นต้น) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และการประกนัภัยเพื"อประโยชน์
ของบคุคลภายนอกโดยมีรายละเอียดตา่ง ๆ ตามที"กําหนดในข้อ 7 

9. ความเสี!ยงเกี!ยวกบัความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 
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การดําเนินการของกองทุนรวมจะส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม ซึ"งการ
ดําเนินงานดังกล่าวขึ !นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและ ต่างประเทศ 
ความสามารถของผู้บริหารในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ต้นทุนในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานอื"น ๆ การแขง่ขนั การเปลี"ยนแปลงกฎหมายและข้อบงัคบัที"เกี"ยวข้องกบัทรัพย์สิน ภยัธรรมชาติ สภาวะ
ทางการเมือง เป็นต้น ดงันั !น จึงมีความเสี"ยงที"นกัลงทุนจะไม่ได้รับเงินปันผลตามที"นักลงทุนได้ประมาณการ
เอาไว้ในปีที"เกิดเหตกุารณ์หรือกองทุนรวมจะไม่สามารถที"จะรักษาระดบัการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ"มการจ่ายเงิน
ปันผลได้ในปีตอ่ ๆ ไป รวมทั !งความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวมยงัขึ !นอยู่กบัความสามารถของ
ผู้ เช่าอาคารตรีทิพย์ - และพื !นที"มอลล์ 1 ในการชําระค่าเช่าตามสญัญาเช่าที"เกี"ยวข้อง และความสามารถของ
บริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากดั ในการชําระเงินคา่เช่าแทนผู้ เช่าตามที"ได้เข้าคํ !าประกนัความสามารถในการชําระ
ค่าเช่าของผู้ เช่าดังกล่าว นอกจากนี ! ความสามารถของกองทุนรวมในการบังคับหลักประกันหรือบังคับให้
ดําเนินการเพื"อให้เป็นไปตามสญัญาตกลงกระทําการ และ/หรือสญัญาเช่า (ตามแต่กรณี)  ตามขั !นตอนและใน
เวลาอนัควรเมื"อเกิดเหตเุลิกสญัญา ยงัเป็นอีกปัจจยัหนึ"งที"อาจส่งผลตอ่ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ
กองทนุรวมด้วย ดงันั !น ความเสี"ยงเกี"ยวกบัความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวมส่งผลให้ผู้ลงทนุมี
ความเสี"ยงที"จะไม่ได้รับเงินปันผลตามที"ได้ประมาณการเอาไว้ ณ ที"นี ! หรือกองทุนรวมจะไม่สามารถที"จะรักษา
ระดบัการจา่ยเงินปันผลหรือเพิ"มการจา่ยเงินปันผลได้ในปีตอ่ ๆ ไป  

นอกจากนี ! ในรอบปีบญัชีที"กองทนุรวมมีคา่ใช้จ่ายในการปรับปรุงภาพลกัษณ์ (Renovation) และ/หรือ
คา่ใช้จ่ายในการจดัซื !อจดัหาเฟอร์นิเจอร์ วสัดแุละอุปกรณ์ที"เกี"ยวข้อง (FF&E) สําหรับทรัพย์สินที"กองทนุรวมเข้า
ลงทนุเพิ"มเตมิเกิดขึ !นจริงเงินปันผลของกองทนุรวมในปีบญัชีดงักล่าวจะลดลงอย่างมีนยัสําคญัเมื"อ เปรียบเทียบ
กบัจํานวนเงินปันผลของกองทนุรวมในรอบปีบญัชีที"กองทนุรวมไมต้่องชําระคา่ใช้จา่ยดงักล่าว 

10.  ความเสี!ยงจากการผิดสญัญาเช่าหลกั 

เนื"องจากการลงทนุในพื !นที"มอลล์ 1 ของกองทนุรวม เป็นการลงทนุโดยการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และนํา
อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวออกให้เช่าช่วงแก่ บริษัทสีลมออลล์ จํากัด เพื"อการจัดหาผลประโยชน์ แม้ว่าการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมดงักล่าวจะมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเป็นระยะเวลา 1* ปี ตอ่สํานกังานที"ดิน
ที"เกี"ยวข้องแล้วก็ตาม แตก่องทนุรวมยงัมีความเสี"ยงที"อาจเกิดขึ !นจากการผิดสญัญาเช่า เนื"องจากหาก บริษัท ตรี
นิตี ! แอสเซท จํากดั และ บริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ จํากดั ซึ"งเป็นเจ้าของพื !นที"มอลล์ 1 ปฏิบตัิผิดข้อกําหนดและ
เงื"อนไขของสัญญาเช่าที"ได้มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าดงักล่าวแล้ว และไม่ดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถกูต้องตามสญัญาภายในระยะเวลาที"กําหนดไว้ (อาทิ ในกรณีที"เจ้าของพื !นที"มอลล์ 1 ก่อสร้างหรือตอ่เติมส่วน
หนึ"งส่วนใดของพื !นที"มอลล์ 1 อนัเป็นการขดัขวางการใช้ประโยชน์หรือขดัขวางการนําพื !นที"ออกให้เช่าช่วงของ
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กองทนุรวม หรือกรณีที"เจ้าของพื !นที"มอลล์ 1 ทําการดดัแปลงหรือก่อสร้างสิ"งปลูกสร้างใด ๆ เกี"ยวกับทรัพย์สินที"
เช่าโดยไม่ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที"เกี"ยวข้องและต่อมาภายหลงัปรากฏข้อเท็จจริงว่ามี
คําสั"งจากหนว่ยงานราชการให้ดําเนินการรื !อถอนสิ"งปลกูสร้างดงักล่าวเพื"อให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นต้น) กรณี
ดงักลา่วยอ่มจะส่งผลให้สญัญาเช่าของพื !นที"มอลล์ 1 ระหว่างกองทนุรวมและบริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากดั และ 
บริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ จํากดั ระงบัสิ !นลง ซึ"งการสิ !นสดุลงของสญัญาเช่าดงักล่าวจะส่งผลให้กองทนุรวมไม่
มีสิทธิในการนําพื !นที"มอลล์ 1 ออกให้เชา่ชว่ง ซึ"งทําให้กองทนุรวมสญูเสียรายได้คา่เช่าช่วงจากการนําพื !นที"มอลล์ 
1 ออกให้เชา่ชว่งแก่ผู้ เช่าช่วง และจะส่งผลกระทบตอ่รายได้ของกองทนุรวม รวมถึงจะกระทบตอ่การจ่ายเงินปัน
ผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในท้ายที"สดุ 

อยา่งไรก็ดี เพื"อเป็นการป้องกนัความเสี"ยงดงักลา่วที"อาจเกิดขึ !น กองทนุรวมจึงกําหนดเงื"อนไขในการเช่า
พื !นที"มอลล์ 1 กบั บริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากดั และ บริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ จํากดั ซึ"งเป็นเจ้าของพื !นที"มอลล์ 
1 ว่า ในกรณีที"ผู้ ให้เช่าปฏิบตัิผิดสญัญาเช่าพื !นที"มอลล์ 1 ในสาระสําคญัและไม่ดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถกูต้องตามสญัญาภายในระยะเวลาที"กําหนดไว้ สง่ผลให้กองทนุรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในพื !นที"มอลล์ 1 ได้ 
จนเป็นเหตใุห้กองทุนรวมใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาเช่าพื !นที"มอลล์ 1กองทุนรวมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆ 
ตามที"กฎหมายกําหนดจากผู้ ให้เช่าได้ รวมถึงคา่ขาดประโยชน์จากการที"กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ"ง
ทรัพย์สินที"เช่าได้ตามระยะเวลาการเช่าที"เหลืออยู่ ตามที"กําหนดไว้ในสญัญาเช่าพื !นที"มอลล์ 1 โดยรายละเอียด
เป็นไปตามเงื"อนไขในสญัญาเชา่พื !นที"มอลล์ 1 

 

ความเสี!ยงเพิ!มเติมที!ส่งผลกระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม ในการจัดหาผลประโยชน์ใน
ทรัพย์สินที!เช่า 

1. ความเสี!ยงจากการเปลี!ยนความนิยมในการท่องเที!ยวและการใช้บริการสําหรับอาคารตรีทิพย์ # และ
พื นที!มอลล์ $ 

เนื"องจากกองทนุรวมลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพื"อการท่องเที"ยวและการบริการ ดงันั !น หากความนิยม
ของนักท่องเที"ยวในการท่องเที"ยวและใช้บริการเปลี"ยนแปลงอาจมีผลกระทบต่อจํานวนนักท่องเที"ย วที"มาใช้
บริการในโครงการ และหากโครงการไม่สามารถปรับปรุงเปลี"ยนแปลงรูปแบบ หรือภาพลกัษณ์ของโครงการได้
ทนัตอ่การเปลี"ยนแปลงความนิยมดงักล่าวอาจส่งผลกระทบตอ่รายได้และผลประกอบการของผู้ เช่าและตอ่ผล
การดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทนุรวมในท้ายที"สดุ 
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2. ความเสี!ยงจากการที!กองทนุรวมไม่สามารถใช้ทางเข้าออกทางด้านถนนส่วนบคุคลของโครงการห้องชุด
ตรีนิตี คอมเพล็กซ์ตามสญัญาอนญุาตให้ใช้ถนนและทางเดินกบันิติบคุคลอาคารชุดตรีนิตี คอมเพล็กซ์และความ
เสี!ยงในเรื!องความสามารถในการปฏิบติัหนา้ที!ตามคํารับรองการซื อทรัพย์สินคืน 

ปัจจุบนัอาคารตรีทิพย์ - และพื !นที"มอลล์ 1 มีทางเข้าออกจากตวัอาคารตรีทิพย์ - และพื !นที"มอลล์ 1 
ได้แก่ทางสาธารณะประโยชน์ซึ"งอยู่ด้านข้างของอาคารตรีทิพย์ - และถนนส่วนบุคคลซึ"งเป็นส่วนหนึ"งของ
โครงการห้องชดุตรีนิตี !คอมเพล็กซ์ 

ในสภาพปัจจุบนัผู้ ใช้บริการ ผู้มาติดตอ่ธุรกิจในอาคารตรีทิพย์ - หรือลกูค้าร้านค้าปลีกส่วนใหญ่จะใช้
ทางเข้าออกทางด้านถนนส่วนบคุคลของโครงการห้องชดุตรีนิตี !คอมเพล็กซ์เป็นทางเข้าออกหลกัสู่ซอยนราธิวาส
ราชนครินทร์ 1 ซึ"งการใช้ถนนหรือทางเดนิร่วมกบัเจ้าของห้องชดุในโครงการห้องชดุตรีนิตี !คอมเพล็กซ์ดงักล่าวนั !น
จะต้องได้รับความยินยอมจากนิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี !คอมเพล็กซ์เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย  ทั !งนี ! หากไม่
สามารถใช้ทางเข้าออกทางด้านถนนส่วนบุคคล อาคารตรีทิพย์ - จะเหลือทางเข้าออกด้านถนนสาธารณะ
ประโยชน์ซึ"งอยู่ด้านข้างของอาคารตรีทิพย์ - เพียงทางเดียว และผู้ ใช้บริการผู้มาติดตอ่ธุรกิจในอาคารตรีทิพย์ - 
หรือลกูค้าร้านค้าปลีก อาจไมไ่ด้รับความสะดวกมากนกั ซึ"งอาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้และผลประกอบการ ของผู้
เชา่อาคารตรีทิพย์ - และตอ่ผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทนุรวมในท้ายที"สดุ 

ดงันั !น เพื"อให้กองทนุรวมสามารถใช้ถนนส่วนบคุคลหรือทางเดินร่วมได้อย่างตอ่เนื"องกองทนุรวมได้เข้า
ทําสัญญาอนุญาตให้ใช้ถนนและทางเดินกับนิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี !คอมเพล็กซ์โดยมีค่าใช้จ่ายเดือนละ
ประมาณ -*,*** บาท ซึ"งเป็นสัญญาที"ไม่ได้กําหนดอายุของสัญญา (กองทุนรวมได้มีข้อตกลงอนุญาตให้ใช้
ถนนและทางเดินดงักล่าวกับนิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี !คอมเพล็กซ์อยู่แล้วสําหรับทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้า
ลงทนุในครั !งแรก) 

นอกจากนี ! บริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากัด ตกลงต่อกองทุนรวมว่าตลอดระยะเวลาที"กองทุนรวมเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ#ในที"ดิน อาคารตรีทิพย์ - และพื !นที"มอลล์ 1 และเฟอร์นิเจอร์ วสัด ุและอปุกรณ์ หากปรากฏว่า
นิตบิคุคลอาคารชดุตรีนิตี !คอมเพล็กซ์ผิดสญัญาอนญุาตให้ใช้ถนนและทางเดินหรือกรณีที"สญัญาดงักล่าวสิ !นสดุ
ลงไมว่า่ด้วยเหตใุด ๆ ก็ตาม บริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากดั ตกลงจะดําเนินการใด ๆ ที"จําเป็นเพื"อให้ผู้ ใช้บริการ ผู้
มาติดต่อธุรกิจในอาคารตรีทิพย์ - สามารถใช้ทางเข้าออกได้ ทั !งนี ! เพื"อทําให้ผู้ ใช้บริการ ผู้มาติดต่อธุรกิจใน
อาคารตรีทิพย์ - หรือลกูค้าร้านค้าปลีกสามารถเข้าออกผ่านทางซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 1 ได้ อย่างไรก็ตาม
ในกรณีที"บริษัทไม่สามารถดําเนินการให้ผู้ ใช้บริการหรือผู้ มาติดต่อดังกล่าวสามารถใช้ทางเข้าออกได้หรือ
หลงัจากที"บริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากดั ได้ดําเนินการใด ๆ ที"จําเป็นเพื"อให้ผู้ ใช้บริการ ผู้มาติดตอ่ธุรกิจในอาคาร
ตรีทิพย์ - สามารถใช้ทางเข้าออกได้แล้ว และหากกองทุนรวมยังคงเห็นว่าอาคารตรีทิพย์ - ไม่สามารถใช้
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ประกอบธุรกิจได้ดีเหมือนเดิมนั !นหรือปรากฏว่าบริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากัด ไม่ได้ปฏิบตัิให้ผู้ ใช้บริการ ผู้มา
ตดิตอ่ธุรกิจในอาคารตรีทิพย์ - สามารถใช้ทางเข้าออกได้ภายในระยะเวลาที"กําหนดตามสญัญาแล้ว บริษัท ตรี
นิตี ! แอสเซท จํากัด ตกลงจะรับซื !อคืนอาคารตรีทิพย์ - และเฟอร์นิเจอร์ วัสด ุและอุปกรณ์ จากกองทุนรวมใน
ราคาไมตํ่"ากวา่ราคาประเมินของทรัพย์สินดงักลา่ว ซึ"งบริษัทจดัการจะจดัให้มีการประเมินคา่ ภายหลงัที"ได้มีการ
ตดัสินใจจําหน่ายทรัพย์สินและรายงานการประเมินค่าดงักล่าวจะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนจนถึงวนัที"
จําหนา่ยไปซึ"งทรัพย์สิน 

ทั !งนี ! กรณีการซื !อคืนทรัพย์สินตามที"กลา่วข้างต้นกําหนดขึ !นสําหรับกรณีที"กองทนุรวมยงัคงเห็นว่าอาคาร
ตรีทิพย์ - ไม่สามารถใช้ประกอบธุรกิจได้ดีเหมือนเดิมเท่านั !น ดงันั !น กองทุนรวมจะขายอาคารตรีทิพย์ - และ
เฟอร์นิเจอร์ วสัด ุและอปุกรณ์ ของอาคารตรีทิพย์ - คืนให้แก่บริษัทตรีนิตี ! แอสเซท จํากดั โดยไม่ถือเป็นการขาย
ทรัพย์สินโดยทั"วไปของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที"กําหนดในกฎหมายหลกัทรัพย์ที"
เกี"ยวข้อง 

อย่างไรก็ดี หากเป็นการซื !อขายทรัพย์สินในกรณีอื"น ๆ ให้การขายทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที"กําหนดในกฎหมายหลกัทรัพย์ที"เกี"ยวข้อง 

ในการปฏิบตัหิน้าที"ตามคํารับรองของบริษัท ตรีนิตี ! แอทเซท จํากดั ในการซื !อทรัพย์สินคืนดงักล่าวอาจมี
ความเสี"ยงในเรื"องความสามารถในการปฏิบตัิหน้าที"ได้ เนื"องจากจะต้องใช้เงินในการเข้าซื !อทรัพย์สินคืนตาม
ราคาที"กําหนดจากกองทนุรวม 

$. ความเสี!ยงจากการที!กองทนุรวมไม่สามารถใช้พื นที!ทางเชื!อมระหว่างห้องชุดของอาคารศูนย์การค้า กบั
อาคารตรีทิพย์ # และความเสี!ยงในเรื!องความสามารถในการปฏิบติัหนา้ที!ตามคํารับรองการซื อทรัพย์สินคืน 

ปัจจบุนัผู้ใช้บริการและผู้มาตดิตอ่ธุรกิจในบริเวณพื !นที"พาณิชยกรรมของอาคารตรีทิพย์ - (ชั !น ' และชั !น
ใต้ดิน) สามารถเข้าออกโดยผ่านทางเชื"อมที"อยู่ระหว่างห้องชุดของอาคารศนูย์การค้า (ห้องชุดเลขที"  &-0/'-, 
และ &-0/'-$) ซึ"งพื !นที"บริเวณทางเชื"อมดงักล่าวโดยสภาพเป็นพื !นที"ส่วนกลางของอาคารชดุตรีนิตี ! คอมเพล็กซ์ 
ซึ"งนางวีณา เชิดบญุญชาติได้เชา่พื !นที"ดงักลา่วเพื"อใช้ประโยชน์เป็นพื !นที"พาณิชยกรรมและทางเชื"อมเพื"อผ่านเข้า
ออกจากนิตบิคุคลอาคารชดุ ตรีนิตี ! คอมเพล็กซ์ตามสญัญาเช่าซึ"งทําขึ !นระหว่างนิติบคุคลอาคารชดุ ตรีนิตี ! คอม
เพล็กซ์ กับ นางวีณา เชิดบุญญชาติ โดยหากกองทนุรวมเข้าลงทุนในที"ดินและอาคารตรีทิพย์ - แล้ว นางวีณา 
เชิดบุญญชาติ ตกลงและให้คํารับรองโดยให้สิทธิแก่กองทุนรวมในการใช้พื !นที"ทางเชื"อมห้องชุดและอาคารตรี
ทิพย์ 2 ดงักลา่วเพื"อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ รวมถึงการใช้เป็นทางเชื"อมเพื"อผ่านเข้าออกจากห้องชดุ
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ไปยงัพื !นที"ของอาคารตรีทิพย์ 2 ได้ตลอดระยะเวลาที"กองทนุรวมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ#ที"ดินและอาคารตรีทิพย์ 2 

โดยไมเ่รียกเก็บคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ"มเตมิจากกองทนุรวมอีก 

ทั !งนี ! แม้ว่านางวีณา เชิดบุญญชาติจะตกลงและให้คํารับรองแก่กองทุนรวมในการใช้พื !นที"ทางเชื"อม
ดงักล่าวได้โดยมิได้จํากัดระยะเวลาก็ตาม แต่สิทธิในการใช้พื !นที"ทางเชื"อมดงักล่าวนั !นเป็นไปตามสญัญาเช่า
พื !นที"ระหวา่งนิตบิคุคลอาคารชดุ ตรีนิตี ! คอมเพล็กซ์ กบั นางวีณา เชิดบญุญชาติซึ"งมีกําหนดระยะเวลาเพียง 1 ปี 
และมีเงื"อนไขให้ต่ออายุออกไปได้เป็นคราวๆ คราวละ 1 ปี ซึ"งแม้ว่าที"ประชุมเจ้าของร่วมของอาคารชุด ตรีนิตี ! 
คอมเพล็กซ์ จะมีมติอนมุตัิให้เช่าพื !นที"ดงักล่าวและให้สิทธิแก่นางวีณา เชิดบญุญชาติในการตอ่อายสุญัญาเช่า
เป็นคราวๆ คราวละ 1 ปีก็ตาม แตก่องทนุรวมก็มีความเสี"ยงในกรณีที"สญัญาเช่าระหว่างนิติบคุคลอาคารชดุ ตรี
นิตี ! คอมเพล็กซ์ กบั นางวีณา เชิดบญุญชาติอาจสิ !นสดุลงไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ ก็ตาม ซึ"งจะส่งผลให้สิทธิในการใช้
พื !นที"ทางเชื"อมดงักลา่วของกองทนุรวมสิ !นสดุลงไปด้วย และทําให้ผู้ ใช้บริการและผู้มาติดตอ่ธุรกิจอาคารตรีทิพย์ 
- ไม่ได้รับความสะดวกในการผ่านเข้าออกระหว่างห้องชุดของอาคารศนูย์การค้าและอาคารตรีทิพย์ -  ซึ"งอาจ
ส่งผลกระทบต่อจํานวนผู้มาใช้บริการ จํานวนผู้ เช่าพื !นที"ร้านค้ารายย่อย และจะส่งผลกระทบต่อการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมในท้ายที"สดุได้  

ในสว่นนี ! บริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากดัได้เข้าทําสญัญาตกลงกระทําการเพื"อรับประกนัแก่กองทนุรวมว่า 
หากเกิดปัญหาในกรณีดงักล่าวซึ"งส่งผลให้สิทธิในการใช้พื !นที"ทางเชื"อมของกองทุนรวมสิ !นสุดลง บริษัท ตรีนิตี ! 
แอสเซท จํากัดจะดําเนินการใด ๆ ที"จําเป็นเพื"อให้ผู้ ใช้บริการ ผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคารตรีทิพย์ - สามารถใช้
พื !นที"และทางเข้าออกทางอื"นที"มีลกัษณะ สภาพและการใช้งานใกล้เคียงกบัพื !นที"และทางเชื"อมเดิม โดยบริษัทตก
ลงเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ที"เกิดขึ !นแตเ่พียงผู้ เดียว และหากกองทนุรวมยงัคงเห็นว่าอาคารตรีทิพย์ - ไม่
สามารถใช้ประกอบธุรกิจได้ดีเหมือนเดมินั !นหรือปรากฏวา่บริษัทไมไ่ด้ดําเนินการจดัหาพื !นที"และทางเข้าออกทาง
อื"นให้ผู้ใช้บริการผู้มาตดิตอ่ธุรกิจในอาคารอาคารตรีทิพย์ - สามารถใช้ทางเข้าออกได้ภายในระยะเวลาที"กองทนุ
รวมกําหนด บริษัทตกลงจะรับซื !อคืนอาคารตรีทิพย์ - และเฟอร์นิเจอร์ วสัดุ และอุปกรณ์ จากกองทุนรวมใน
ราคาไม่ตํ"ากว่าราคาประเมินของทรัพย์สินดงักล่าว ซึ"งการให้คํารับรองนี !ช่วยลดความเสี"ยงที"อาจเกิดขึ !นได้ แต่ก็
ยงัคงมีความเสี"ยงในการปฏิบตัิหน้าที"ตามคํารับรองของบริษัท ตรีนิตี ! แอทเซท จํากัด ในการซื !อทรัพย์สินคืน
ข้างต้น เนื"องจากจะต้องใช้เงินในการเข้าซื !อทรัพย์สินคืนตามราคาที"กําหนดจากกองทนุรวม 

 

ความเสี!ยงเพิ!มเติมที!ส่งผลกระทบต่อการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุรวมซึ!งเกี!ยวข้องกบัความสามารถของผู้
เช่าอาคารศูนย์การคา้ในการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที!เช่า 
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1. ความเสี!ยงจากการก่อสร้างอาคารชิดเขตกนั 

ปัจจุบนัห้องชุดซึ"งเป็นอาคารศูนย์การค้ามีการจดัทํารูปแบบการหาประโยชน์โดยการเปิดให้ผู้ เช่าราย
ย่อยทําการเช่าพื !นที"เพื"อทําการค้า และมีการเปิดผนังอาคารตรีทิพย์ - ซึ"งทําการปลูกสร้างอาคารมาชิดกับ
อาคารศนูย์การค้าให้ทะลถึุงกนัได้เพื"อประโยชน์ร่วมกนัทางการค้าซึ"งลกัษณะของการก่อสร้างดงักล่าว ที"ปรึกษา
กฎหมายและวิศกรอิสระได้ให้ความเห็นวา่เป็นการดําเนินการตามหลกัเกณฑ์หรือกฎหมายที"เกี"ยวข้อง และได้รับ
อนญุาตให้ก่อสร้างตามใบอนญุาตก่อสร้างอาคารแล้ว อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอาจมีเหตใุดๆ ที"จะทําให้อาคาร
ดงักล่าวจะต้องดําเนินการจดัทํารูปแบบอาคารให้เป็นผนังทึบได้ ซึ"งอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบในการจดัหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินที"เชา่และรายได้คา่เชา่ของกองทนุรวมได้  

อย่างไรก็ดี หากกองทนุรวมจําเป็นจะต้องมีการสร้างผนงัปิดทึบขึ !นกองทนุรวมก็จะสามารถดําเนินการ
ได้อย่างรวดเร็วและจะไม่กระทบต่อโครงสร้างอาคารและการจดัหาประโยชน์ในอาคารมากนกัเนื"องจากอาคาร
ศนูย์การค้าที"กองทนุรวมลงทนุมีทางเข้า-ออกอยูบ่ริเวณด้านหน้าซึ"งตดิกบัถนนภายในโครงการ ผู้ เช่าหรือลกูค้าที"
เข้ามาตดิตอ่ในอาคารศนูย์การค้ายงัมีความสะดวกอยูเ่ชน่เดมิ 
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ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

กองทุนรวมมีข้อพาททางกฎหมายและการฟ้องคดีกับบริษัท ตรีนิตี ! แอท สีลม จํากัด และบริษัท สีลม
ออลล์ จํากดั ซึ"งเป็นผู้ เชา่ทรัพย์สินของกองทนุรวม (“ผู้ เชา่เดมิ”) รวมทั !ง บริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากดั ซึ"งเป็นผู้ คํ !า
ประกันรายได้ เนื"องจาก ผู้ เช่าเดิมได้ผิดนดัชําระค่าเช่า และผู้ รับประกันรายได้รวมทั !งธนาคารผู้ออกหนงัสือคํ !า
ประกันได้ปฏิเสธชําระหนี !ให้กับกองทุนทั !งในส่วนการลงทุนครั !งแรกและส่วนการลงทุนเพิ"มเติมครั !งที" 1 และ
กองทนุรวมได้มีหนงัสือบอกเลิกสญัญาเช่าทรัพย์สิน ส่วนการลงทนุครั !งแรก และส่วนการลงทุนเพิ"มเติมครั !งที" 1 
ตอ่ผู้ เช่าทรัพย์สินทั !งสองราย เมื"อวนัที" 5 สิงหาคม 2558 วนัที" 21 ตลุาคม 2558 และวนัที" 13 พฤศจิกายน 2558 
ตามลําดบั ซึ"งการเลิกสญัญามีผลตามกฎหมายแล้ว ทั !งนี ! เพื"อให้กองทุนรวมสามารถนําทรัพย์สินของกองทุน
รวมมาแสวงหาประโยชน์ตอ่ไปได้ ตอ่มาได้มีการฟ้องคดีตอ่ศาล นอกจากนี ! กลุ่มผู้ เช่าเดิมได้ฟ้องกองทนุเป็นคดี
ตอ่ศาลเชน่เดียวกนั   

โดยสรุป กลุม่ผู้ เชา่เดิม และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) มีความรับผิดตามคําพิพากษาศาลชั !นต้น
ข้างต้น คํานวณ ณ วนัที" 30 ธนัวาคม 2560 รวมเป็นจํานวนดงันี ! 

บริษัท ตรีนิตี ! แอทสีลม จํากดั และบริษัท สีลมออลล์ จํากัด ซึ"งเป็นผู้ เช่าเดิม : ศาลชั !นต้นพิพากษาให้
ชําระค่าเช่าคงค้างรวมทั !งสิ !น 152,608,060.34 บาท พร้อมทั !งดอกเบี !ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ค่าปรับรวม 
500,000 บาท และคา่เสียหายรวม 6,512,133.00 บาท พร้อมทั !งดอกเบี !ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี พร้อมทั !ง
คา่เสียหายรายเดือน 

บริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากัด ซึ"งเป็นผู้ รับประกันรายได้ขั !นตํ"า และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ผู้
ออกหนงัสือคํ !าประกนัธนาคาร : ศาลชั !นต้นพิพากษาให้ร่วมกนัชําระเงินจํานวน 50,466,434.23 บาท พร้อมทั !ง
ดอกเบี !ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีสําหรับคดีพิพาทในส่วนของทรัพย์สินที"ลงทุนครั !งแรก  นอกจากนี ! ยังให้
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ชําระเงินแก่กองทุนรวมหากผู้ เช่าเดิมไม่ชําระหนี !ตามคําพิพากษาในคดี
ทรัพย์สินที"ลงทุนเพิ"มเติมครั !งที" 1 ในจํานวนไม่เกิน 65,790,683.00บาท พร้อมทั !งดอกเบี !ยในอตัราร้อยละ 7.5   

ตอ่ปี 

รายละเอียดในแตล่ะคดี มีดงันี ! 
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คดีแพง่ หมายเลขดํา
ที" พ. 93/2560 

15 มกราคม 2560 

นางวณีา เชิดบญุญชาติและ
บริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากดั 
(“ผู้ ร้อง”) ฟ้องเพิกถอนมติการ
ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุครั !งที" 
2/2558 เมื"อวนัที" 17 ธนัวาคม 

2558 

วนัที" 26 สงิหาคม 2560 ศาลได้มี
คําสั"งให้ยกคําร้องของผู้ ร้อง  

 

 

คดีถงึที"สดุแล้ว 

 

วนัที" 25 พฤศจิกายน 2560 ผู้ ร้อง
ได้ยื"นขออทุธรณ์คําพิพากษาศาล
ชั !นต้นตอ่ศาล แตมิ่ได้นําเงิน
คา่ธรรมเนียมมาวางศาลพร้อม
อทุธรณ์  

 

วนัที" 29 พฤศจิกายน 2560 ศาล
จึงได้มีคําสั"งไมรั่บอทุธรณ์ของผู้
ร้อง และได้ออกใบสาํคญัแสดง
วา่คดีถงึที"สดุ ลงวนัที" 28 

ธนัวาคม 2560 เป็นที"เรียบร้อย
แล้ว 

 

คดีแพง่ หมายเลขดํา
ที" พ. 341/2560 

19 กมุภาพนัธ์ 2560 

กลุม่ผู้ เช่าเดิม ฟ้องให้กองทนุ
รวมระงบัการใช้สทิธิเรียกร้อง
ตามหนงัสอืคํ !าประกนัของ
ธนาคาร และให้ชําระเงินพร้อม
ดอกเบี !ยสาํหรับคา่ใช้จ่ายตา่ง 
ๆ ที"ผู้ เช่าทั !งสองอ้างวา่ได้
สาํรองชําระไปเพื"อประโยชน์
ของกองทนุรวม เป็นจํานวนเงิน
รวมทั !งสิ !น 891,584.32 บาท 

วนัที" 28 พฤศจิกายน 2560 ศาล
ชั !นต้นได้มีคาํพิพากษายกฟ้อง  

 

วนัที" -* ธนัวาคม -0%* ศาล
ชั !นต้นอา่นคําพิพากษาศาล
อทุธรณ์ โดยพิพากษาแก้เป็นวา่ 

ให้จําเลยชําระเงิน 42,800 บาท 
แก่โจทก์ที" 2 และชําระเงิน 
66,286.50 บาท แก่โจทก์ที" 3 
พร้อมดอกเบี !ยอตัราร้อยละ 7.5 
ตอ่ปี ในต้นเงินดงักลา่ว นบัแตว่นั
ฟ้อง (ฟ้องวนัที" 19 กมุภาพนัธ์ 
2560) จนกวา่จะชําระเสร็จ 
นอกจากที"แก้ไขให้เป็นไปตามคํา

คดียงัไมส่ิ !นสดุ 

 

เมื"อวนัที" 20 มีนาคม 2560 ฝ่าย
โจทก์ได้ยื"นอทุธรณ์คําพิพากษา
ศาลชั !นต้น  

 

วนัที" 20 ธนัวาคม 2560 ศาล
ชั !นต้นอา่นคําพิพากษาศาล
อทุธรณ์ 

 

วนัที" 16 มกราคม 2561 กองทนุ
รวมยื"นคําร้องขอขยายระยะเวลา
ยื"นคําร้องขออนญุาตฎีกาพร้อม
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พิพากษาศาลชั !นต้น คา่ฤชาธรรม
เนียมชั !นอทุธรณ์ให้เป็นพบั 

 

ฎีกา ศาลมีคําสั"งอนญุาตถึงวนัที" 
20 กมุภาพนัธ์ 2561 

 

คดีแพง่ หมายเลขดํา
ที" พ. 625/2560 

25 มีนาคม 2560 

กองทนุรวมเป็นโจทก์ ฟ้องกลุม่
ผู้ เช่าเดิม และ ธนาคารกรุงไทย 
จํากดั (มหาชน) ให้ออกจาก
พื !นที"เช่า พร้อมทั !งให้ชําระคา่
เช่าค้างชําระ คา่เสยีหาย 
คา่ปรับ เงินรับประกนัรายได้ขั !น
ตํ"า รวมถึงให้ชําระเงินตาม
หนงัสอืคํ !าประกนัของธนาคาร 
และดอกเบี !ย รวมเป็นจํานวน
เงินทั !งสิ !น 164,967,883บาท 

วนัที" 20 มกราคม 2560 ศาล
ชั !นต้นได้มีคาํพิพากษาให้ ผู้ เช่า
ทั !งสองออกจากทรัพย์พิพาท และ
ให้ชําระคา่เช่าค้างชําระจํานวน
รวมทั !งสิ !น 60,789,041.04 บาท 
และคา่ปรับและ คา่เสยีหาย
จํานวน 2,500,000 บาทพร้อม
ดอกเบี !ยในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี
ของต้นเงินทั !งสองจํานวน
ดงักลา่วพร้อมทั !งคา่เสยีหายราย
เดือน และให้บริษัท ตรีนิตี ! แอส
เซท จํากดั และธนาคารกรุงไทย 
จํากดั (มหาชน) ร่วมกนัรับผิดใน
จํานวนเงินที"รับประกนัรายได้ขั !น
ตํ"า จํานวนรวม 65,790,683 บาท
พร้อมดอกเบี !ยในอตัราร้อยละ 
7.5 ตอ่ปี  

 

 

คดียงัไมส่ิ !นสดุ 

 

วนัที" 19 พฤษภาคม 2560 
กองทนุรวมได้ยื"นอทุธรณ์ในสว่น
ของคา่เสยีหายที"ศาลพิพากษาให้
ฝ่ายจําเลยร่วมกนัหรือแทนกนัรับ
ผิดโดยไมเ่ต็มจํานวนตามคําขอ
ท้ายคาํฟ้องของกองทนุรวม 

 

วนัที" 20 เมษายน 2560 ศาลยก
คําร้องขอขยายระยะเวลายื"น
อทุธรณ์ (ครั !งที" 3) ของ
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
กรณีจึงถือวา่ มิได้มีการยื"น
อทุธรณ์ภายในระยะเวลาที"
กําหนด  

 

วนัที" 27 มิถนุายน 2560 กลุม่ผู้
เช่าเดิมได้ยื"นอทุธรณ์คําพิพากษา
ศาลชั !นต้น 

  

ขณะนี !คดีอยูร่ะหวา่งการ
พิจารณาของศาลอทุธรณ์ 
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คดีหมายเลขดําที" พ.
1806/2558  

6 สงิหาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

คดีหมายเลขดําที" 
พ.2091/2558  

4 กนัยายน 2558  

 

 

 

 

 

คดีหมายเลขดําที" 
พ.121/2560 

20 มกราคม 2560  

 

 

 

 

 

คดีหมายเลขดําที" พ.
1806/2558 กลุม่ผู้ เช่าเดิม ได้
ยื"นฟ้องกองทนุรวมขอให้ศาล
สั"งให้กองทนุรวมระงบัการใช้
สทิธิเรียกร้องตามหนงัสอืคํ !า
ประกนัของธนาคาร และให้
ชําระเงินพร้อมดอกเบี !ยสาํหรับ
คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที"กลุม่ผู้ เช่า
เดิม อ้างวา่ได้สาํรองออกไป
ก่อนเพื"อกองทนุรวม รวมเป็น
จํานวนเงินรวมทั !งสิ !น 
48,888,618.82 บาท 

 

คดีหมายเลขดําที" 
พ.2091/2558 กองทนุรวม ได้
ยื"นฟ้องธนาคารกรุงไทย จํากดั 
(มหาชน) เพื"อขอให้ศาลสั"งให้
ฝ่ายจําเลยชําระเงินตาม
หนงัสอืคํ !าประกนัของธนาคาร 
รวมถึงดอกเบี !ย รวมเป็นจํานวน
เงินทั !งสิ !น 52,467,809.49 บาท  

 

คดีหมายเลขดําที" พ.121/2560 
กองทนุรวม ได้ยื"นฟ้อง บริษัท 
ตรีนิตี ! แอทสลีม จํากดั และ
บริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากดั 
เพื"อขอให้ศาลสั"งให้ฝ่ายจําเลย
ออกจากพื !นที"เช่า พร้อมทั !งสง่
มอบใบอนญุาตประกอบ
กิจการโรงแรมโกลว์ ตรีนิตี ! 

วนัที" 20 มกราคม 2560 ศาล
ชั !นต้นได้มีคาํพิพากษายกฟ้องคดี
หมายเลขดําที" พ. 1806/2558  

 

ในสว่นของคดีหมายเลขดําที" พ. 
2091/2558, ศาลชั !นต้นมีคาํ
พิพากษาให้ธนาคารกรุงไทย 
จํากดั (มหาชน) ชําระเงินแก่
กองทนุรวม หากผู้ เช่าเดิมไม่
ชําระตามคําพิพากษา แตไ่มเ่กิน 
50,466,434.23 บาทพร้อมทั !ง
ดอกเบี !ยร้อยละ 7.5 ตอ่ปี  

 

คดีหมายเลขดําที" พ. 121/2560 
และคดี พ. 217/2560 ศาล
พิพากษาให้ ผู้ เช่าทั !งสองออก
จากทรัพย์พิพาท ให้โอน
ใบอนญุาตประกอบกิจการ
โรงแรม พร้อมทั !งให้ชําระคา่เช่า
ค้างชําระจํานวนรวมทั !งสิ !น 
91,819,019.30 บาทพร้อมทั !ง
ดอกเบี !ยในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี 
และ คา่เสยีหายเดือนละ 
4,512,133.00 บาท และให้ยก
ฟ้องในสว่นของบริษัท ตรีนิตี ! 
แอสเซท จํากดั ผู้ รับประกนั
รายได้ขั !นตํ"า  

 

 

คดียงัไมส่ิ !นสดุ 

 

วนัที" 2 พฤษภาคม 2560 ศาลได้
ออกหมายตั !งเจ้าพนกังานบงัคบั
คดีเพื"อบงัคบัคดีตามคาํพิพากษา
กบัผู้ เช่าเดิมและธนาคารกรุงไทย 
จํากดั (มหาชน) ตามที"กองทนุ
รวมร้องขอ 

 

กลุม่ผู้ เช่าเดิมยื"นอทุธรณ์คํา
พิพากษาศาลชั !นต้นในวนัที" 11 

สงิหาคม 2560 

ในสว่นของธนาคารกรุงไทย 
จํากดั (มหาชน) ศาลได้ยกคาํร้อง
ขอขยายระยะเวลายื"นอทุธรณ์ 
(ครั !งที" 7) ในวนัที" 11 สงิหาคม 
2560 ซึ"งธนาคารกรุงไทยจํากดั 
(มหาชน) อยูใ่นระหวา่งอทุธรณ์
คําสั"งยกคาํร้องดงักลา่ว 

 

กองทนุรวมยื"นอทุธรณ์คํา
พิพากษาศาลชั !นต้นในประเด็นที"
ศาลพิพากษาให้ไมค่รบตามคํา
ขอท้ายคาํฟ้องในวนัที" 4 

สงิหาคม 2560 

 

ขณะนี !คดีอยูร่ะหวา่งการ
พิจารณาของศาลอทุธรณ์ 
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คดหีมายเลข สาระสาํคัญ คาํพิพากษา -สถานะคดีความ 

 

 

 

 

 

 

 

คดีหมายเลขดําที" พ. 
217/2560 

3 มกราคม 2560 

 

 

 

 

วันที" 15 มิถุนายน 
2560 ศาลได้รวม
พิจารณาคดทีั !ง 4
ข้างต้นเข้าด้วยกัน 

 

ชําระคา่เช่าค้างชําระ 
คา่เสยีหาย คา่ปรับ เงิน
รับประกนัรายได้ขั !นตํ"า และ
ดอกเบี !ย รวมเป็นจํานวนเงิน
ทั !งสิ !น 122,837,315 บาท 

 

คดีหมายเลขดําที" พ.217/2560 

กองทนุรวม ได้ยื"นฟ้อง บริษัท สี
ลมออลล์ จํากดั เพื"อขอให้ศาล
สั"งให้ฝ่ายจําเลยออกจากพื !นที"
เช่า พร้อมทั !งชําระคา่เช่าค้าง
ชําระ คา่เสยีหาย คา่ปรับ และ
ดอกเบี !ย รวมเป็นจํานวนเงิน
ทั !งสิ !น 20,374,175.07 บาท 
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ข้อมูลสาํคัญอื"น 

 

การยกเลิกกฎหมายยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ"ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์สําหรับกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ 

ตามที"ได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ด้วยการยกเว้นภาษีมลูคา่เพิ"ม (ฉบบัที" 
608) พ.ศ. 2560 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกําหนดกิจการที"ได้รับยกเว้น
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบบัที" 609) พ.ศ. 2560 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
กําหนดกิจการที"ได้รับยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัที" 610) พ.ศ. 2560 ยกเลิกการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ"มสําหรับการ
ประกอบกิจการขายสินค้าและการให้บริการ ยกเลิกการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับการประกอบกิจการโดย
ปกติเยี"ยงธนาคารพาณิชย์และการขายอสงัหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากําไร และยกเลิกการยกเว้นอากร
แสตมป์ ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ (กอง 1) กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เพื"อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบนั
การเงิน (กอง 2) กองทนุรวมเพื"อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน (กอง 3) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และ
สิทธิเรียกร้อง (กอง 4) ที"จดัตั !งขึ !นตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยพระราชกฤษฎีกาทั !ง 3 
ฉบบัดงักล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื"อวนัที" 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และกําหนดให้มีผลใช้บงัคบั
ตั !งแตว่นัที" 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ดงันั !น กองทนุรวมจึงมีหน้าที"ต้องเสียภาษีมลูคา่เพิ"ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ตั !งแตว่นัที" 24 
พฤษภาคม พ.ศ.2560 ที"ผ่านมา ในการนี ! กองทนุรวมได้เข้าจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ"มเรียบร้อยแล้ว เมื"อวนัที" 24 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

 

ผลกระทบต่อกองทุนรวม 

เดิมกองทุนรวมมีหน้าที"ชําระภาษีมูลค่าเพิ"มเมื"อซื !อสินค้าหรือรับบริการ (ไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ"มที"
รวมอยูใ่นราคาสินค้าและคา่บริการหรือที"เรียกเก็บตา่งหาก) ซึ"งเรียกวา่ภาษีซื !อ แตก่องทนุรวมไม่สามารถเรียกเก็บ
ภาษีมลูคา่เพิ"มจากการขายทรัพย์สินหรือให้บริการตา่ง ๆ ของกองทนุรวม ที"เรียกว่าภาษีขาย ได้ ทําให้กองทนุรวม
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากภาษีซื !อโดยการนํามาหักกลบกับภาษีขายได้ เมื"อกองทุนรวมจดทะเบียนเป็นผู้
ประกอบกิจการภาษีมลูคา่เพิ"ม กองทนุรวมจะสามารถนําภาษีซื !อที"กองทนุรวมชําระให้แก่ผู้ประกอบการอื"นและ
ภาษีขายที"กองทนุรวมเรียกเก็บมาหกัลบกนัได้ ซึ"งจะมีผลทําให้ภาระภาษีมลูคา่เพิ"มของกองทนุรวมลดลง 
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ในส่วนของภาษีธุรกิจเฉพาะนั !น ตั !งแต่วนัที"กฎหมายใหม่มีผลใช้บงัคบั กองทุนรวมจะมีหน้าที"เสียภาษี
ดงักล่าวในกรณีที"กองทนุรวมขายอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมก่อนครบกําหนดระยะเวลาในการถือครอง 5 ปี 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน กองทุนรวมได้ถือครองทรัพย์สินจากการลงทุนครั !งแรกมาแล้วเป็นเวลาประมาณ 6 ปี 
กองทนุรวมจงึไมไ่ด้รับผลกระทบจากการแก้ไขเพิ"มเติมกฎหมายในส่วนนี ! สําหรับทรัพย์สินจากการลงทนุเพิ"มเติม
ครั !งที" 1 ซึ"งกองทนุรวมได้เข้าลงทนุเมื"อเดือนสิงหาคม 2556 นั !น หากกองทนุรวมขายทรัพย์สินออกไปก่อนที"จะถือ
ครองครบกําหนดระยะเวลา 5 ปี (เดือนสิงหาคม 2561) กองทนุรวมก็จะมีหน้าที"เสียภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับการ
ขายทรัพย์สินสว่นดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที"กองทนุรวมไมมี่นโยบายที"จะขายทรัพย์หรือขายทรัพย์ภายหลงั
ครบกําหนดระยะเวลาถือครอง 5 ปี กองทนุรวมก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขเพิ"มเติมกฎหมายในส่วนนี !
เชน่กนั 

ในส่วนของอากรแสตมป์ เดิมการทําสญัญาและตราสารตา่ง ๆ ของกองทนุรวมได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
เสียอากรแสตมป์ อย่างไรก็ตาม ตั !งแต่วนัที"กฎหมายใหม่มีผลใช้บงัคบั การทําสัญญาและตราสารต่าง ๆ ของ
กองทนุรวมจะต้องเสียอากรแสตมป์เช่นเดียวกับนิติบุคคลอื"น ๆ ทั !งนี ! ภาระค่าอากรแสตมป์ที"กองทุนรวมจะต้อง
เสียนั !นจะขึ !นอยูก่บัประเภทและมลูคา่ของสญัญาและตราสารแตล่ะชนิด 

 

 

ข้อเสนอเพื"อยุตข้ิอพพิาท 

จากที"เมื"อวนัที" 19 กนัยายน 2560 ผู้ เชา่เดมิได้มีข้อเสนอเพื"อยตุข้ิอพิพาทตา่งๆ กบักองทนุรวม แตเ่นื"องจาก
ข้อเสนอที"ได้รับดงักลา่วนั !น บริษัทจดัการได้พิจารณาร่วมกบัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแล้วมีความเห็นร่วมกนั
วา่เป็นข้อเสนอที"ทําให้กองทนุรวมเสียเปรียบเป็นอยา่งมาก และอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ผลประโยชน์ของกองทนุ
รวมและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

ในระหวา่งที"มีข้อพิพาทและการดําเนินการทางศาลข้างต้น บริษัทจดัการได้พยายามหาทางยตุิข้อพิพาท

ที"เกิดขึ !นโดยการเข้าเจรจากบักลุม่ผู้ เชา่เดมิหลายครั !ง จนได้ข้อสรุปข้อเสนอสดุท้ายของกลุม่ผู้ เชา่เดมิดงันี ! 

1. เสนอขอลดหนี !โดยจะชําระหนี !เพื"อยตุิข้อพิพาททั !งหมดเป็นเงิน จํานวน 97 ล้านบาท พร้อมทั !ง

สง่มอบทรัพย์สินของกองทนุรวมคืนให้แก่กองทนุรวม  

2. เสนอให้บริษัทจดัการดําเนินการสรรหาผู้ เชา่ทรัพย์สินของกองทนุรวมรายใหม่ 
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3. เสนอเป็นผู้ เชา่ทรัพย์สินชั"วคราวเป็นระยะเวลา 12 เดือน ในอตัราคา่เช่าเดือนละ 4 ล้านบาท ซึ"ง

เป็นคา่เชา่สทุธิ 

4. เสนอให้ระงบัข้อพิพาททั !งหมดที"เกิดขึ !น โดยการทําสญัญาประนีประนอมยอมความในศาล 

 

 

การเปลี"ยนแปลงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน 

กองทนุรวมมีการเปลี"ยนแปลงสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่อย่างมีนยัยะสําคญั 
ในปี 2560 ดงันี ! 

จากการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัที" 30 มิถนุายน 2560 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ จํานวนหนว่ยลงทนุ คดิเป็นร้อยละ 

1.  บริษัท ต้น เติ !ง โซลา่ร์ จํากดั 45,500,000 หนว่ย 31.07 

2.  นาย เดชพงศ์ กาญจนลกัษณ์ 4,718,000 หนว่ย 3.22 

3.  นางสาว จนัทร์เพ็ญ ชีรานนท์ 3,260,870 หนว่ย 2.23 

 

ตอ่มา วนัที" 6 ธันวาคม 2560 บริษัทจดัการได้รับสําเนาหนงัสือของนางวีณา เชิดบญุญชาติ และบริษัท 
ตรีนิตี ! แอสเซท จํากดั ที"ร่วมกนัชี !แจงตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าได้มีการยกเลิกสญัญาซื !อขายหน่วย
ลงทุนที"เกี"ยวข้อง และได้มีการรับโอนกรรมสิทธิ#ในหน่วยลงทุนของกองทนุรวม จํานวน 45,500,000 หน่วยคืน 
รวมทั !งคืนเงินทั !งจํานวนให้แก่ บริษัท ต้นเติ !ง โซล่าร์ จํากดั เป็นที"เรียบร้อยแล้ว ซึ"งบริษัทจดัการได้ตรวจสอบแล้ว
พบว่า บริษัท ต้น เติ !ง โซล่าร์ จํากัด ได้โอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม จํานวน 45,500,000 หน่วย ให้แก่นางวีณา 
เชิดบญุญชาติ และบริษัท ต้น เติ !ง โซลา่ร์ จํากดั มิได้มีชื"อเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมแล้ว 
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ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้สิทธิขอให้บริษัทจัดการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการได้เรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ครั !งที" 1/2560 ในวนัที" 27 กรกฎาคม 2560 
ตามคําร้องขอของบริษัท ต้น เติ !ง โซล่าร์ จํากดั ผู้ปรากฏชื"อเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุของ
กองทุนรวมเกินกว่าร้อยละ 10 ของหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้แล้วทั !งหมด (ตามข้อมูลผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วนัที" 
30 มิถยุายน 2560)  

ตอ่มา เมื"อวนัที" 21 กรกฎาคม 2560 สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มีหนงัสือขอให้บริษัทจดัการ
ดําเนินการตรวจสอบสิทธิและการเป็นผู้ มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ต้น เติ !ง โซ
ล่าร์ จํากดั เพิ"มเติม บริษัทจดัการจึงได้แจ้งเลื"อนวนัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ครั !งที" 1/2560 ออกไป
โดยไม่มีกําหนดระยะเวลา และยกเลิกการกําหนดสิทธิเข้าร่วมการประชมุดงักล่าวเมื"อวนัที" 24 กรกฎาคม 2560 
เพื"อดําเนินการตามความเห็นของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมื"อ วนัที" 6 ธนัวาคม 2560 บริษัทจดัการได้รับสําเนาหนงัสือของนางวีณา เชิดบญุญชาติ และบริษัท ตรี
นิตี ! แอสเซท จํากัด ที"ร่วมกันชี !แจงต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าได้มีการยกเลิกสญัญาซื !อขายหน่วย
ลงทุนที"เกี"ยวข้อง และได้มีการรับโอนกรรมสิทธิ#ในหน่วยลงทุนของกองทนุรวม จํานวน 45,500,000 หน่วยคืน 
รวมทั !งคืนเงินทั !งจํานวนให้แก่ บริษัท ต้นเติ !ง โซล่าร์ จํากดั เป็นที"เรียบร้อยแล้ว ซึ"งบริษัทจดัการได้ตรวจสอบแล้ว
พบว่า บริษัท ต้น เติ !ง โซล่าร์ จํากัด ได้โอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม จํานวน 45,500,000 หน่วย ให้แก่นางวีณา 
เชิดบญุญชาติ และบริษัท ต้น เติ !ง โซลา่ร์ จํากดั มิได้มีชื"อเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมแล้ว  

ตอ่มา วนัที" 12 ธนัวาคม 2560 นางวีณา เชิดบญุญชาติ ได้มีหนงัสือถึงบริษัทจดัการเพื"อขอใช้สิทธิในฐานะผู้
ถือหนว่ยลงทนุ ซึ"งถือหนว่ยลงทนุรวม 47,284,737 หนว่ย หรือคดิเป็นร้อยละ 32.29 ของหน่วยลงทนุที"จําหน่ายได้แล้ว
ทั !งหมด ในการขอให้บริษัทจดัการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม เพื"อพิจารณาข้อเสนอยตุิประเด็นข้อ
พิพาทระหว่างกองทุนรวม กับ บริษัท ตรีนิตี ! แอท สีลม จํากัด บริษัท สีลมออลล์ จํากัด และบริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท 
จํากดั (“กลุม่ผู้ เชา่เดมิ”) โดยยืนยนัขอให้บริษัทจดัการจดัการประชมุตามวาระที"ได้เคยระบตุามหนงัสือเชิญประชมุ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ครั !งที" 1/2560 ฉบบัลงวนัที" 12 กรกฎาคม 2560 และบริษัทจดัการได้ตรวจสอบ
ข้อมูลการถือหน่วยลงทนุของนางวีณา เชิดบญุญชาติ จากทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมแล้ว พบว่า
เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุที"มีสิทธิร้องขอให้มีการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมได้ตามกฎหมาย  

ด้วยเหตุที"กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจึงจะได้เรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน ครั !งที"  1/2561 เพื"อ
พิจารณาข้อเสนอยตุปิระเดน็ข้อพิพาทระหวา่งกองทนุรวมกบักลุม่ผู้ เชา่เดิมตามที"ผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ ในวนัที" 2 

มีนาคม 2561 
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ข้อมูลหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที"กองทุนรวมเป็นผู้ออก 

 

ข้อมูลหน่วยลงทุน 

จํานวนเงินทนุของโครงการ      1,396,892,800 บาท 

มลูคา่ที"ตราไว้ตอ่หน่วยลงทนุ     9.90 บาท จํานวนหนว่ย 71,000,000 หนว่ย 

        9.20 บาท จํานวนหนว่ย 75,434,000 หนว่ย 

จํานวนหน่วยลงทนุ       146,434,000 หนว่ย 

ประเภทหนว่ยลงทนุ      ระบชืุ"อผู้ ถือ 

ราคาของหนว่ยลงทนุที"เสนอขาย     การเสนอขายครั !งแรก เทา่กบั 10.00 บาท 

        การเสนอขายเพิ"มเตมิครั !งที" 1 เทา่กบั 9.20 บาท 

จํานวนเงินทนุจดทะเบียนในปัจจบุนั     1,396,892,800 บาท 

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ 

ราคาปิด ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2560     หนว่ยละ 3.70 บาท 

มลูคา่ตามราคาตลาด ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2560   541,805,800 บาท 

มลูคา่การซื !อขาย ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2560    7,400 บาทตอ่วนั 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2560   หนว่ยละ 7.0508 บาท 

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2560  1,032,484,977.19 บาท 
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ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน 

ภาพรวมข้อมลูผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัที" 29 ธนัวาคม 2560  

กลุ่มผูถื้อหน่วยลงทนุที!ถือหน่วยลงทนุสูงสดุ 10 รายแรก 

ลาํดับ ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 
จาํนวนหน่วยลงทุน 

(หน่วย) 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1. ดร.วีณา เชิดบญุญชาติ 47,284,737 32.29 

2. นายเดชพงศ์ กาญจนลกัษณ์ 4,718,000 3.22 

3. นายณรงค์ศกัดิ# ไมตรีพจน์ 3,560,300 2.43 

4. นางสาวจนัทร์เพ็ญ ชีรานนท์ 3,260,870 2.23 

5. มลูนิธิพระบรมธาตเุจดีย์กาญจนาภิเษก 3,043,500 2.08 

6. นายยรรยง จอูนวุฒันกลุ 2,174,000 1.48 

7. บริษัท อตุสาหกรรมอํานวยไชย จํากดั 2,174,000 1.48 

8. นางสาวอญัชนา พินิจกศุลจิต 2,150,000 1.47 

9. มลูนิธิ อบุลรัตน์ 2,000,000 1.37 

10. นางปราณี เผอิญโชค 1,974,200 1.35 

 

ผูถื้อหน่วยลงทนุรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทนุตั งแต่ร้อยละ 10 ขึ น ไป โดยรวมกลุ่มบคุคลเดียวกนั) 

ลาํดับ ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ จาํนวนหน่วยลงทุน 
(หน่วย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. ดร.วีณา เชิดบญุญชาติ 47,284,737 32.29 
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กลุ่มผูถื้อหน่วยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุที!โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจดัการหรือ 

การจดัการหรือการดําเนินงานของบริษัทจดัการอย่างมีนยัสําคญั 

ลาํดับ ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ จาํนวนหน่วยลงทุน 
(หน่วย) 

คิดเป็นร้อยละ 

 ไมมี่   
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ประวติัการลดทนุจดทะเบียน 

ครั !ง
ที" 

วนัปิดสมดุ
ทะเบียนพกั

การโอน
หนว่ย 

วนัที"เฉลี"ย
เงินคืนจาก

การลด
มลูคา่หนว่ย

ลงทนุ 

เงินทนุจดทะเบียน 

ก่อนลดมลูคา่หนว่ย
ลงทนุ 

มลูคา่ที"ลดลง 

เงินทนุจดทะเบียน 

หลงัลดมลูคา่หนว่ย
ลงทนุ 

เงินทนุ 

จดทะเบียน 
(บาท) 

มลูคา่
ตอ่

หนว่ย 
(บาท) 

เงินทนุ 

จด
ทะเบียน 
(บาท) 

มลูคา่
ตอ่

หนว่ย 
(บาท) 

เงินทนุ 

จดทะเบียน 

(บาท) 

มลูคา่
ตอ่

หนว่ย 
(บาท) 

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

            

ประวติัการจ่ายเงินปันผล 

รอบผลประกอบการ 
วันปิดสมุด
ทะเบียน 

วันจ่ายเงนิปันผล บาท/หน่วย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ในกรณีที"กองทนุรวมมีกําไรตามเกณฑ์ที"สามารถจ่ายเงินปันผลได้ กองทนุรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งน้อยปีละ 1 ครั !ง โดยมีรายละเอียดดงันี ! 

(1)  ในกรณีที"กองทนุรวมมีกําไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิที"ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี กําไรสุทธิที"ปรับปรุงแล้ว 
หมายความว่ากําไรสทุธิที"หกักําไรที"ยงัไม่เกิดขึ !น (unrealized gain) จากการประเมินคา่หรือการสอบทานการ
ประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ รวมทั !งปรับปรุงด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ! 

1.1 สว่นตา่งของรายได้คา่เชา่ที"รับรู้ในงบกําไรขาดทนุตามเกณฑ์เส้นตรงกบัรายได้คา่เช่าที"
ได้รับจริงตามสญัญา 

1.2 ส่วนต่างของคา่เช่าจ่ายที"รับรู้ในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑ์เส้นตรงกับคา่เช่าจ่ายที"ได้
จา่ยจริงตามสญัญา 

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

(2)  ในกรณีที"กองทนุรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินปันผลให้
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจากกําไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ 

ทั !งนี ! การจา่ยเงินปันผลดงักล่าวต้องไม่ทําให้กองทนุรวมเกิดยอดขาดทนุสะสมเพิ"มขึ !นในรอบระยะเวลา
บญัชีที"มีการจา่ยเงินปันผลนั !น 

 

กรณีการจ่ายเงินปันผลในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 

บริษัทจดัการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนเพื"อระบุชื"อผู้ ถือหน่วยลงทุนที"มีสิทธิได้รับ
เงินปันผล และจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายใน 90 วนันับแต่วันสิ !นรอบปี
บญัชี หรือวนัสิ !นรอบระยะเวลาบญัชีที"มีการจา่ยเงินปันผลนั !น แล้วแตก่รณี  

ทั !งนี ! ในกรณีที"บริษัทจดัการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และหากบริษัทจดัการไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ภายในระยะเวลาที"ได้ประกาศกําหนดอันเนื"องมาจากความ
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ผิดพลาดของบริษัทเอง บริษัทจะชําระดอกเบี !ยไม่ตํ"ากว่าร้อยละเจ็ดครึ"งต่อปีนับแต่วันที"ครบกําหนดเวลานั !น
จนถึงวนัที"บริษัทจา่ยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหน่วย 

กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

บริษัทจดัการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนเพื"อระบุชื"อผู้ ถือหน่วยลงทุนที"มีสิทธิได้รับ
เงินปันผล และจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื"อจา่ยเงินปันผล  

เงื!อนไขเพิ!มเติม 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การกําหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลจะขึ !นอยู่กับดลุยพินิจ
ของบริษัทจดัการ ซึ"งหากเงินปันผลที"จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทนุระหว่างรอบระยะเวลาบญัชีใดมีมลูค่าตํ"า
กว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที"จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั !งนั !น และให้สะสมเงินปันผล
ดงักลา่วเพื"อนําไปจา่ยรวมกบัเงินปันผลที"จะให้มีการจา่ยในงวดถดัไป 

สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที"ระบุไว้ เว้นแต ่
กรณีที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ
หนว่ยงานอื"นใดที"มีอํานาจตามกฏหมาย ได้มีการแก้ไขเปลี"ยนแปลง เพิ"มเติม ประกาศ กําหนด สั"งการ เห็นชอบ 
และ/หรือ ผอ่นผนัเป็นอยา่งอื"น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั !น 
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โครงสร้างการจัดการ 

 

บริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 

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

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

เว็บไซต์ http://www.cimb-principal.co.th 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั หนึ"งในบริษัทเครือบริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิ
เพิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ เบอร์หาด ประเทศมาเลเซีย เพื"อให้บริการด้านการจัดการกองทุนครบวงจร ทั !ง 
กองทนุรวม กองทนุสว่นบคุคล กองทนุสํารองเลี !ยงชีพ และกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั ประเทศไทย ถือหุ้น 99.99% โดยบริษัท ซี
ไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ เบอร์หาด และเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แอสเซท 
แมเนจเม้นท์ ในประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซีย โดยบริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แอสเซท แมเนจเม้นท์ เบอร์หาด 
ประเทศมาเลเซีย เกิดจากความร่วมมือของสองสถาบนัการเงินชั !นนําทั !งในระดบัภมิูภาคและระดบัโลก ได้แก่  

 กลุม่ซีไอเอ็มบี ประเทศมาเลเซีย ถือหุ้น 60%  

 กลุม่พรินซิเพิล ไฟแนนซ์เชียล ถือหุ้น 40%  

 

ดงันั !น จึงทําให้เรามีความพร้อมในการให้บริการการบริหารสินทรัพย์ด้วยมาตรฐานระดบัโลก  ภายใต้
การสนบัสนนุจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นทั !งกลุม่ซีไอเอ็มบีและกลุม่พรินซิเพิลไฟแนนซ์เชียล 

 

ในปัจจุบนั บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ประเทศไทย เป็นบริษัทจดัการที"มี
ความพร้อมที"จะให้บริการครอบคลุมแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ทั !งบุคคลทั"วไป ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงองค์กรภาครัฐภายใต้ความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายการลงทนุที"เชื"อมโยงการ
ลงทนุในทกุภมิูภาคทั"วโลก ทําให้เรามีความได้เปรียบในด้านข้อมลูการลงทนุ ด้วยระบบการบริหารจดัการลงทนุ
ที"เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ผา่นกระบวนการคดัสรรหลกัทรัพย์คณุภาพ โดยคดัสรรทั !งเชิงคณุภาพ (Qualitative) เชิง
ปริมาณ (Quantitative) การวิเคราะห์ปัจจยัพื !นฐานของแต่ละบริษัท (Fundamental analysis) และมีการวาง
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กรอบวินยัการลงทนุอยา่งเคร่งครัด ระบบเทคโนโลยีที"ทนัสมยั เพื"อให้เราสามารถที"จะพฒันานวตักรรมการลงทนุ
และการสรรสร้างผลิตภณัฑ์ที"เหมาะสม  

 

ภายใต้การกํากับดูแลการบริหารความเสี"ยงและธรรมาภิบาลสําหรับการบริหารการล งทุนภายใต้
หลกัการและแนวคิด TRUST เราจึงให้ความสําคญัอนัที"จะทําให้นกัลงทนุบรรลเุป้าหมายทางการเงินและสร้าง
ผลตอบแทนที"ดีในระยะยาว ด้วยการลงทนุอยา่งรอบคอบ ภายใต้การบริหารจดัการความเสี"ยงอย่างเหมาะสม 

หลักการและแนวคิด 

 Think   = คดิบวกเพื"อหาทางแก้ปัญหา และมุง่มั"นที"จะแก้ปัญหา 

 Respect  = เคารพความคิดผู้ อื"นอย่างซื"อสตัย์ 

 Unleash = ไมห่ยดุที"จะเรียนรู้และพฒันาตนเอง 

 Show   = แสดงถึงความกล้าหาญและความคิดริเริ"มและตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

 Teamwork  = ทํางานกนัเป็นทีมเพื"อให้ได้ผลลพัธ์ที"ดีที"สดุ 

 

รายชื!อกรรมการ และเจ้าหน้าที!บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด 

รายชื!อกรรมการ 
1. คณุเอฟเฟนดี ! ชาฮลู ฮามิด  ประธานกรรมการบริษัท 

2. คณุเปโดร เอสเตอบนั บอร์ดา  กรรมการบริษัท 

 3. คณุเทสส์ ดาวนีย์  กรรมการบริษัท 

4. คณุอเลฮานโดร เอลเรียส เอทกึกอริ โรดรีเกซ กรรมการบริษัท 

 5.  คณุอดศิร เสริมชยัวงศ์  กรรมการบริษัท 

6. คณุจมุพล สายมาลา  กรรมการบริษัท 

 7. คณุวิไลพร ลิ"วเกษมศานต์  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

8. คณุบญุศกัดิ# เจียมปรีชา  กรรมการอิสระ 
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รายชื!อเจ้าหนา้ที!บริหาร 
1.  คณุจมุพล สายมาลา  ประธานเจ้าหน้าที"บริหาร 

2. คณุโช ซู ฮนุ  ประธานเจ้าหน้าที"สายวางแผนและปฏิบตัิการ 

3. คณุวิน พรหมแพทย์  ประธานเจ้าหน้าที"การลงทนุ 

4. คณุตอ่ อินทวิวฒัน์  ประธานเจ้าหน้าที"สายงานพฒันาธุรกิจ 

รายชื!อผูจ้ดัการกองทนุ 

1. คณุสทุธิพนัธ์ กรีมหา 

2. คณุวิน พรหมแพทย์ 

 

สิทธิ หนา้ที! และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการมีสิทธิหน้าที"และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี ! 

1) สิทธิในการดําเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศอื"นใดที"เกี"ยวข้อง และให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ หลกัเกณฑ์การลงทนุ ข้อจํากดัการลงทนุ และโครงการ
ที"ได้รับอนมุตั ิรวมถึงสญัญาตา่ง ๆ ที"ได้ทําขึ !น ตลอดจนข้อผกูพนัตามใบจองซื !อหน่วยลงทนุที"ทําไว้กบัผู้ ถือหน่วย
ลงทนุอยา่งเคร่งครัด 

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

3) สิทธิในการลาออกจากการทําหน้าที"เป็นบริษัทจดัการกองทนุรวมให้กบักองทนุรวมรายละเอียด
ตามที"กําหนดในเรื"องเงื"อนไขในการเปลี"ยนบริษัทจดัการ และ / หรือเลิกโครงการ 

4) สิทธิในการยับยั !งพิเศษ (Veto Rights) สําหรับการดําเนินการหรือการตดัสินใจใด ๆ ของ
คณะกรรมการลงทนุ หรือการลงมตใิด ๆ ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เพื"อแก้ไขเพิ"มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการ 
ที"ขดัตอ่กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ/หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการ
อาจเสียชื"อเสียง หรือได้รับความเสียหาย หรือขดัตอ่ประโยชน์ของกองทนุรวม 

5) สิทธิในการดําเนินการจดัการ ดงัตอ่ไปนี ! 
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-  สิทธิที"จะเลิกโครงการ/ยตุิโครงการ และ/หรือกองทนุรวม เฉพาะในกรณีที"บริษัทจดัการ
บอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมและกองทุนรวมไม่สามารถจัดหาบริษัท
จดัการอื"นมารับหน้าที"ได้ภายในกําหนดเวลา $* วนัให้แก่กองทนุรวม (รายละเอียดตามที"กําหนดในเรื"อง
เงื"อนไขในการเปลี"ยนบริษัทจดัการ) 

- สิทธิในการดําเนินการให้เป็นไปตามที"กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามที"สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หนว่ยงานอื"นใดที"มีอํานาจตามกฎหมาย กําหนด อนมุตัิ เห็นชอบ ผ่อน
ผนั และ/หรือสั"งการ 

- สิทธิในการแก้ไข เพิ"มเติม เปลี"ยนแปลงโครงการให้เ ป็นไปตามการสั"งการของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื"นใดที"มีอํานาจตามกฎหมายในกรณีที"มีการ
เปลี"ยนแปลง แก้ไข เพิ"มเตมิ ประกาศ กําหนด อนมุตั ิเห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนั 

- สิทธิที"จะดําเนินการขาย จําหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรือทั !งหมดของกองทนุ
รวมตามที"เห็นสมควร ในกรณีที"กองทนุรวมเกิดปัญหาขาดสภาพคลอ่ง 

- สิทธิในการจดัการกองทนุรวมเพื"อให้บรรลซุึ"งวตัถปุระสงค์ของกองทนุรวมและรักษาไว้
ซึ"งสิทธิและประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทั !งนี ! ต้องไม่ขดัตอ่กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื"น
ใดที"เกี"ยวข้อง 

6)  สิทธิในการสั"งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) แก้ไขคณุสมบตัิ
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื"อให้เป็นไปตามกฎหมายที"กําหนด 

7) สิทธิอื"นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือ กฎหมายอื"น ๆ ที"เกี"ยวข้อง 

8) จดัให้มีข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ รวมทั !งเข้าทําสญัญาตา่ง ๆ ในนาม
ของกองทนุรวม ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 

9) จัดส่งแจกจ่ายและจัดให้มีหนังสือชี !ชวนที"เป็นปัจจุบันและรายล ะเอียดของโครงการตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ! 

(') ก่อนการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะจดัส่งหนงัสือชี !ชวนส่วน
สรุปข้อมูลสําคัญให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า ' วันทําการก่อนการเริ"มจัดส่ง 
แจกจ่าย หรือจดัให้มีหนงัสือชี !ชวนให้แก่ผู้ลงทุน และจดัส่งเอกสารดงักล่าวผ่านระบบรับและเผยแพร่
ข้อมลูหนงัสือชี !ชวนและการรายงานของกองทนุรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) 

ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(-) ในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวม บริษัทจดัการจะจดัส่งและดําเนินการให้
บริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทุน จดัส่งหนงัสือชี !ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคญัที"ผู้ลงทนุควรทราบพร้อมกบัใบจองซื !อหน่วยลงทนุให้ผู้ ที"สนใจจะลงทนุและจดัให้มีหนงัสือชี !ชวน
สว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ที"ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที"ติดตอ่ของบริษัทจดัจําหน่าย
หน่วยลงทุนและของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีเพื"อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ ที"
สนใจจะลงทนุได้ตลอดเวลาที"เสนอขายหนว่ยลงทนุ 

(1) เมื"อระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุสิ !นสดุลง บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชี !ชวน
สว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ที" ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการเพื"อให้ประชาชนสามารถตรวจดไูด้ และจดั
สําเนาให้เมื"อผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอในกรณีที"หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หากมีการแก้ไขเพิ"มเติมโครงการบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งการ
แก้ไขเพิ"มเติมดงักล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ หลังจากที"กองทุนรวมได้รับความ
เห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ"มเตมิโครงการหรือหลงัจากวนัที"ได้มีมติให้แก้ไข
เพิ"มเตมิโครงการแล้วแตก่รณี ทั !งนี ! จนกวา่จะเลิกกองทนุรวม 

10)  ยื"นจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทนุรวมตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน '0 วนั
ทําการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุของโครงการ 

11) ยื"นคําขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื"อขอให้รับพิจารณารับหน่วยลงทนุของกองทุน
รวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 1* วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวม 

12)  นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอื"น รวมทั !งจดัหาผลประโยชน์ 
การซื !อ เช่า จําหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย สั"งโอน และเปลี"ยนแปลงเพิ"มเติมปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอื"นที"ลงทุนไว้ตามนโยบาย วตัถุประสงค์ หลกัเกณฑ์ เงื"อนไข วิธีการที"กําหนดในโครงการ โดยเป็นไป
ตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุด้วย 

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

14) จดัสรรผลกําไรของกองทุนรวมเพื"อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ และ 
วิธีการที"กําหนดในโครงการ และเป็นไปตามที"สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
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15) จดัให้มีการประกันภัยของกองทุนรวมตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต 

16) จดัให้มีการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์ตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

17) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมซึ"งมีคณุสมบตัิตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เรื"องคณุสมบตัขิองผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

18) ดําเนินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการและนํา
ทรัพย์สินของกองทนุรวมไปฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

19) จดัให้ได้มาซึ"งรายได้และผลประโยชน์ของกองทนุรวม และนําเงินได้ และผลประโยชน์ดงักล่าว
ฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

20) แตง่ตั !งที"ปรึกษาของกองทนุรวม (ถ้ามี) เพื"อให้คําปรึกษาเกี"ยวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
หรือการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ หรือให้คําแนะนําเกี"ยวกบัการจดัตั !งกองทนุ เพื"อประโยชน์ในการ
จดัการกองทนุรวมโดยบริษัทจดัการจะจดัทําและส่งรายงานการแต่งตั !ง ถอดถอน หรือเลิกสญัญาให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน '0 วนันบัแตว่นัแตง่ตั !งถอดถอน หรือเลิกสญัญากบับคุคลดงักล่าว และจะจดัส่ง
สําเนาสญัญาให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 0 วนัทําการนบัแตว่นัทําสญัญาดงักลา่ว 

21) แตง่ตั !งผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เพื"อรับผิดชอบเกี"ยวกบัการจดัการลงทนุในหรือมีไว้
ซึ"งอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม ทั !งนี ! ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที"
ได้รับการแตง่ตั !งต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

22) แตง่ตั !งผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคลอ่งเพื"อรับผิดชอบเกี"ยวกบัการจดัการลงทนุในสินทรัพย์สภาพ
คล่องของกองทุนรวม ทั !งนี ! ผู้ ที"ได้รับการแต่งตั !งเป็นผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคล่องต้องได้รับความเห็นชอบเป็น
ผู้จดัการกองทนุรวมจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

23) แต่งตั !งนายทะเบียนหน่วยลงทุน (ซึ"งอาจได้แก่บริษัทจดัการ) และจดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที"คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
และเก็บรักษาไว้ซึ"งทะเบียนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

24) แตง่ตั !งบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สินเพื"อการประเมินคา่และสอบทานตามหลกัเกณฑ์ที"สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนดเพื"อทําการประเมินคา่หรือทําการสอบ
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ทานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม พร้อมทั !งแจ้งและจัดส่ง
สําเนารายงานการประเมินค่าและรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้อมด้วยสําเนาเอกสารหลักฐานที"
เกี"ยวข้องให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยพลนั และให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน '0 วนันบัแต่วนัที"
ได้รับรายงานการประเมินคา่ 

25) แต่งตั !งผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทั !งนี ! ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมี
คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที"ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
กําหนด 

26) จดัให้มีผู้สอบบญัชีของกองทนุรวมซึ"งมีคณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อกําหนดแห่ง
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื"องหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีและแจ้งให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเมื"อจดัทําบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุรวมไว้โดยถกูต้องและจดัทํารายงานการ
ลงทุนของกองทุนรวมให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที"สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

27) แตง่ตั !งบริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุและผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุเพื"อทําหน้าที"จําหน่าย
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ทั !งนี ! บริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุต้องไม่มีความสมัพนัธ์กบัเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอน
สิทธิการเชา่ และผู้ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ ที"กองทนุรวมจะลงทนุในลกัษณะของการเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนั 

28) แตง่ตั !งบคุคลอื"นใดเพื"อทําหน้าที"ตา่ง ๆ ที"เกี"ยวกบักองทนุรวม (ถ้ามี) อาทิ ผู้ควบคมุงานก่อสร้าง 
ผู้ เ ชี" ยวชาญด้านต่าง  ๆ ผู้ จัดทําประมาณการ ผู้ ตรวจ รับอาคาร ผู้ ดูแลรักษาความสะอาดสถานที" 
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น 

29) จดัส่งหนงัสือสรุปข้อมลูที"เป็นสาระสําคญัเกี"ยวกับการลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ภายใน 
'0 วนันบัแตว่นัที"ลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นั !น รวมทั !งจดัให้มีข้อมลูที"
เป็นสาระสําคญัดงักล่าวไว้ในที"เปิดเผย ณ ที"ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสํานักงานใหญ่ของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน '0 วนันบัแต่วนัที"ลงทุน หรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นั !น
เพื"อให้ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูได้โดยหนังสือสรุปข้อมูลต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยตามที" สํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

30) จัดส่ง เอกสารดังต่อไปนี !ให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน เมื"อมีการลงทุนหรือจําหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 
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(') เอกสารที"แสดงกรรมสิทธิ#หรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ และสัญญาซื !อ เช่า 
รับโอนสิทธิการเชา่ หรือให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์แล้วแตก่รณี 

(-) สัญญาเ ป็นหนัง สือ ที" แสดงการ จําหน่ ายอสังหา ริมท รัพ ย์ห รือ สิท ธิการ เช่ า
อสงัหาริมทรัพย์ 

 ทั !งนี ! บริษัทจดัการกองทุนรวมจะมีหนงัสือแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ ภายใน 0 วนัทําการนบัแตว่นัที"เข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวด้วย รวมทั !งจดัให้มีข้อมลูที"
เป็นสาระสําคญัดงักลา่วไว้ในที"เปิดเผย ณ ที"ทําการทกุแห่งของบริษัทและสํานกังานใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์
ภายใน '0 วนันบัแตว่นัที"ลงทนุ หรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นั !นเพื"อให้ผู้ลงทนุ
สามารถตรวจดูได้ โดยหนงัสือสรุปข้อมูลต้องมีสาระสําคญัอย่างน้อยตามที"สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

31) จดัสง่สําเนาสญัญาดงัตอ่ไปนี !ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(') สญัญาแตง่ตั !งบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สินภายใน 0 วนัทําการนบัแตว่นัทําสญัญาหรือ
นบัแต่วนัแต่งตั !งผู้ ดแูลผลประโยชน์ ในกรณีที"มีการแต่งตั !งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินก่อนการแต่งตั !ง
ผู้ดแูลผลประโยชน์ แล้วแตก่รณี 

(-) สัญญาแต่งตั !งผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) และสัญญาแต่งตั !งที"ปรึกษา  (ถ้ามี) 
ภายใน 0 วนัทําการนบัแตว่นัทําสญัญาดงักลา่ว 

32) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ สั"งให้ผู้ มีหน้าที"ต่าง ๆ ตามสัญญาแต่งตั !ง อาทิ ผู้ บริหา ร
อสงัหาริมทรัพย์ ที"ปรึกษา ผู้คมุงานก่อสร้าง เป็นต้น จดัเตรียม จดัสง่ จดัทํารายงานตา่ง ๆ และ/หรือดําเนินการ
ตา่งๆ ตามที"ระบุไว้ในสญัญาแต่งตั !ง และ / หรือตามที"คณะกรรมการลงทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน และ/
หรือผู้ มีอํานาจตามกฎหมายร้องขอ 

33) ดําเนินการขาย จําหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรือทั !งหมดของกองทุนรวมตามที"
เห็นสมควร 

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

35) ในกรณีที"หน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสือสรุปข้อมลูที"เป็นสาระสําคญัตามข้อ -$ ให้ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการจัดส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายในวนัทําการถัดจากวนัที"ซื !อ เช่า จําหน่าย
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หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมหรือภายในกําหนดเวลาอื"นตามที"ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกําหนด 

36) คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วัน
สดุท้ายของเดือนมิถนุายน และเดือนธันวาคมให้แล้วเสร็จภายใน &0 วนันบัแตว่นัสุดท้ายของเดือนมิถนุายน 
และเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี และจัดให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์รับรองการคํานวณมูลค่าดังกล่าวพร้อมทั !ง
ประกาศมลูคา่ดงักลา่วในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึ"งฉบบัและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั !ง
ปิดประกาศไว้ในที"เปิดเผย ณ ที"ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสํานกังานใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์
พร้อมทั !งการเปิดเผยชื"อ ประเภท และที"ตั !งอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุด้วย 

37) ในกรณีที"มีเหตุการณ์หรือการเปลี"ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ !นภายหลังจากวันที"คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สิน มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองการคํานวณ
ดงักลา่วแล้ว อนัมีผลกระทบตอ่มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์อย่างมีนยัสําคญั บริษัท
จดัการจะเปิดเผยเหตกุารณ์หรือการเปลี"ยนแปลงดงักล่าวไปพร้อมกบัการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 1, และหาก
เหตุการณ์หรือการเปลี"ยนแปลงดงักล่าวเกิดขึ !นภายหลังจากวันที"มีการเปิดเผยตามข้อ 1% บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยเรื"องดงักลา่วโดยพลนั 

38) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที"มีธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทนุ และมาตรฐานการบญัชีที"สภาวิชาชีพบญัชีกําหนด รวมทั !งจดัทํารายงานของกองทนุรวม
ทกุวนัสิ !นรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีของกองทนุรวมและส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที"มี
ชื"ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน & เดือนนบัแต่
วนัสิ !นรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี โดยรายงานดงักลา่วต้องมีรายการอยา่งน้อยตามที"สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

39) ดําเนินการเพิ"มเงินทุนและลดเงินทนุตามหวัข้อ “การเพิ"มเงินทนุและการลดเงินทุนของกองทุน
รวม” 

40) ดําเนินการฟ้องร้องหรือแก้ตา่งคดีแพ่งหรือคดีอาญาแทนกองทนุรวม รวมถึงการแตง่ตั !งตวัแทน
เพื"อกระทําการดงักลา่ว 

41) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเกี"ยวกบัทรัพย์สิน สิทธิหรือผลประโยชน์ใด ๆ ในส่วนที"
กองทนุรวมถือหลกัทรัพย์อยูเ่ทา่ที"จําเป็นเพื"อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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42) เปลี"ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ"มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามหัวข้อ “การแก้ไขเพิ"มเติม
โครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

43) ยกเลิกกองทนุรวมตามหวัข้อ “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” 

44) แตง่ตั !งผู้ ชําระบญัชีกรณีเลิกกองทนุรวมเพื"อทําหน้าที"รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนของกองทนุรวม รวมทั !งทําการอย่างอื"นตามแต่จําเป็นเพื"อชําระบญัชีให้เสร็จสิ !นและแจ้งให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ทราบ 

45) ได้รับคา่ตอบแทนในการจดัการโครงการตามอตัราที"ระบไุว้ในโครงการที"ได้รับอนมุตัิ 

46) ปฏิบตัิการอื"น ๆ เพื"อให้ถึงซึ"งวัตถุประสงค์ของโครงการและรักษาไว้ซึ"งผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุตามที"กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ขดัตอ่กฎหมายไทยและประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และกฎหมายอื"น
ที"เกี"ยวข้อง 

เงื!อนไขการเปลี!ยนบริษัทจดัการ 

กองทนุรวมอาจเปลี"ยนบริษัทจดัการได้เมื"อเกิดกรณีใดกรณีหนึ"งดงัตอ่ไปนี ! และ/หรือเมื"อได้รับการอนมุตัิ
เห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(') เมื"อผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติรวมกนัเกินกึ"งหนึ"งของจํานวนหน่วยลงทนุที"จําหน่าย
ได้แล้วทั !งหมดให้เปลี"ยนบริษัทจดัการก่อนครบระยะเวลา 0 ปีนบัจากวนัที"จดทะเบียนจดัตั !งกองทุนรวม โดยที"
หากสาเหตกุารเปลี"ยนบริษัทจดัการนั !นไม่ได้เกิดจากความผิดหรือการประกอบหน้าที"อนับกพร่องอย่างร้ายแรงที"
เกิดจากบริษัทจัดการโดยตรงแล้ว กองทุนรวมจะต้องจ่ายค่าชดเชย ค่าธรรมเนียมการจดัการให้บริษัทจดัการ
ตามจํานวนวันที"คํานวณได้จากระยะเวลาที"เหลืออยู่ก่อนครบ 0 ปีบริบูรณ์ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที"ได้
คํานวณไว้ของเดือนลา่สดุเป็นฐานในการคํานวณ เว้นแต ่บริษัทจดัการและกองทนุรวมจะตกลงกนัว่าไม่ต้องจ่าย
คา่ชดเชยคา่ธรรมเนียมการจดัการดงักล่าว 

ทั !งนี ! ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 0 วนั เว้นแต ่บริษัทจดัการตกลงยินยอมให้ยน่ระยะเวลาการบอกกลา่วลว่งหน้าดงักลา่ว  

(-) ในกรณีที"มีการเปลี"ยนแปลงแก้ไขนโยบายในการจดัการโครงการตามมติที"ประชุมผู้ ถือหน่วย
ลงทุนหรือมีการแก้ไขพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมาย
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อื"นๆ ที"เกี"ยวข้อง อนัจะมีผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการให้สอดคล้องกบัประกาศ คําสั"ง ระเบียบ และ
ข้อบงัคบัดงักล่าว ทั !งนี ! เนื"องจากการเปลี"ยนแปลงดงักล่าวมีผลให้เป็นการเพิ"มภาระหน้าที"แก่บริษัทจดัการ และ
บริษัทจดัการไม่ประสงค์จะรับหน้าที"ต่อไป บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที"ในการจดัการกองทุน
รวมตอ่ไป ทั !งนี ! บริษัทจดัการจะต้องแจ้งตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์ที"จะรับ
หน้าที"ตอ่ไป โดยบริษัทจดัการจะนําเสนอบริษัทจดัการที"มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนแสดงความ
ประสงค์ที"จะจดัหาบริษัทจดัการรายใหม่เอง ทั !งนี ! ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการแต่งตั !งบริษัทจดัการราย
ใหมใ่ห้แล้วเสร็จภายใน $* วนันบัจากวนัที"ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ 

(1) ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ หรือมีมติเปลี"ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจดัการ 
การดําเนินงาน การบริหารจดัการกองทนุ หรือมีการเปลี"ยนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั 
(การเปลี"ยนแปลงรายชื"อผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือการเปลี"ยนแปลงการถือหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนัในอตัราตั !งแตร้่อยละ 0 ของจํานวนหน่วยลงทนุที"จําหน่ายได้แล้วทั !งหมด) หรือกรณีอื"นใดอนัจะมี
ผลให้บริษัทจดัการไมป่ระสงค์ที"จะปฏิบตัหิน้าที"ตอ่ไป บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที"ในการจดัการ
กองทนุรวมตอ่ไป ทั !งนี ! บริษัทจดัการจะต้องแจ้งตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์
ที"จะรับหน้าที"ต่อไปโดยบริษัทจัดการจะนําเสนอบริษัทจัดการรายใหม่ที"มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแตผู่้ ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์ที"จะจดัหาบริษัทจดัการรายใหม่เอง ทั !งนี ! ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องดําเนินการแต่งตั !ง
บริษัทจดัการรายใหมใ่ห้แล้วเสร็จภายใน $* วนันบัจากวนัที"ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ 

(&) ในกรณีที"บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการ
กองทุนรวม ซึ"งมีผลให้ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที"บริษัทจดัการได้ต่อไปบริษัทจัดการจะยงัคงได้รับค่าธรรมเนียม
การจดัการตามอตัราที"ระบไุว้ในโครงการจนถึงวนัสดุท้ายของการปฏิบตัหิน้าที"เป็นบริษัทจดัการ 

ในการเปลี"ยนตวับริษัทจดัการหากเป็นกรณีที"กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดงักล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที"ต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตั !งบริษัทจดัการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที"บริษัทจดัการได้ทําการบอกกล่าวการ
ลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการตามข้อ (-) หรือข้อ (1) ข้างต้นนี !จนครบถ้วน แตก่องทนุรวมและ/หรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไม่สามารถแตง่ตั !งบริษัทจดัการกองทนุรวมอื"นใดมารับหน้าที"ได้ภายใน $* วนันบัแตว่นัที"บริษัทจดัการได้
ทําการบอกกลา่ว บริษัทจดัการสงวนสิทธิที"จะเลิกโครงการ 
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ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
เลขที" 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

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

เว็บไซต์ www.tmbbank.com 

 

สิทธิ หนา้ที! และความรับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ 

 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที" และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี !  

1) ได้รับคา่ตอบแทนจากการทําหน้าที"เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราที"กําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตั !ง
ผู้ดแูลผลประโยชน์ที"ทําขึ !นกบับริษัทจดัการ 

2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที"ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมที"ได้รับอนุมัต ิ
ตลอดจนข้อผกูพนัที"ทําไว้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ภายใต้บทบญัญัติในมาตรา 125 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที"ออกตามพระราชบญัญัติดงักล่าว ทั !งที"มีอยู่ในปัจจบุนัและที"แก้ไขเพิ"มเติม
ในอนาคต โดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตาม ให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที 

3) จดัทํารายงาน และสง่รายงานตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษัทจดัการกระทําการ 
หรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบตัิหน้าที"ตามบทบญัญัติในมาตรา 125 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วันนับตั !งแต่วันถัดจากวันที"ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ได้ทราบถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

4) เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทนุรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดแูล
ผลประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื"น ๆ ภายใต้การดูแลของผู้ ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั !งดูแลการเบิ กจ่าย
ทรัพย์สินของกองทนุรวม ให้เป็นไปตามที"ตกลงกนัระหว่างบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ 

5) ดําเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ที"กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนให้แล้วเสร็จตาม
กําหนดเวลา ดงัตอ่ไปนี ! 

(1) ภายในสามสิบวนันบัแตว่นัที"ได้รับหนงัสือแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์จาก
บริษัทจดัการ 
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(2) ทกุหนึ"งปีนบัแตว่นัที"ผู้ดแูลผลประโยชน์ตรวจตราครั !งก่อนแล้วเสร็จ 

6) บนัทึกสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที"ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความ
เป็นจริงให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวนันบัแตว่นัที"เริ"มดําเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์นั !น 

7) แจ้งให้บริ ษัทจัดการทราบภายในห้าวันทําการนับแต่วันที" ผู้ ดูแลผลประโยชน์พบว่า
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมชํารุดบกพร่องอยา่งมีนยัสําคญั 

8) แจ้งให้บริษัทจดัการจดัให้มีการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ใหม่
โดยพลัน เมื"อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์ หรือการเปลี"ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ !นอันมีผลกระทบต่อมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์หรือมลูคา่สิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 

9) ตรวจสอบการลงทนุหรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม
ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

10) ให้ความเห็นชอบในการที"บริษัทจดัการจดัให้มีการประกันวินาศภัยเพื"อคุ้มครองความเสียหายที"
อาจจะเกิดขึ !นกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยมีกองทุนรวมเป็นผู้ รับ
ผลประโยชน์ 

11) ให้ความเห็นเกี"ยวกบัการดําเนินงานของกองทนุรวมในรายงานของกองทนุรวม 

12) ในกรณีทรัพย์สินที"ลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาโฉนดที"ดินหรือ
เอกสารแสดงกรรมสิทธิ# ในอสังหาริมทรัพย์นั !น หนังสือกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารอื"นใดที" เกี"ยวข้องกับ
อสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนเอกสารที"เกี"ยวข้องกบัการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ และในกรณีทรัพย์สินที"
ลงทุนเป็นสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ผู้ ดูแลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาเอกสารแสดงสิทธิการเช่าใน
อสงัหาริมทรัพย์นั !น เอกสารอื"นใดที"เกี"ยวข้องกับสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนเอกสารที"เกี"ยวข้องกับการ
จัดหาผลประโยชน์จากสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เช่น สัญญาเช่าหรือสัญญาโอนสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินที"โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ที"ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ หรือ
บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงกนัเป็นอย่างอื"น 

13) รับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ#ดังกล่าวข้างต้นเกี"ยวกับการลงทุนหรือจําหน่าย
อสังหาริมทรัพย์โดยกองทุนรวม และรับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรั พย์ดังกล่าว
ข้างต้นเกี"ยวกับการลงทุนหรือจําหน่ายสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยกองทุนรวม เพื"อให้เป็นไปตามโครงการ
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จดัการกองทนุรวมและประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ 

14) รับรองความถูกต้องของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมที"บริษัทจดัการได้คํานวณไว้แล้ว ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่าการคํานวณดงักล่าวถกูต้องตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที"สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุประกาศกําหนด 

15) จดัเตรียมและสง่รายงานและเอกสารดงัตอ่ไปนี !ให้บริษัทจดัการ 

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

(2) รายงานเกี"ยวกบัเงินลงทนุของกองทนุรวม แยกตามประเภทและสถานะของหลกัทรัพย์ทกุ
สิ !นวนัทําการ 

(3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี !คา่ซื !อหลกัทรัพย์ และลกูหนี !คา่ขายหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) 

16) เพื"อวตัถุประสงค์ในการดําเนินการคํานวณและจดัทํารายงานตามข้อ 14 และ 15 ข้างต้น ผู้ดแูล
ผลประโยชน์จะใช้ข้อมลูซึ"งได้จากบริษัทจดัการหรือบคุคลใดๆ ที"บริษัทจดัการกําหนด 

17) รายงานที"ได้ รับรองโดยผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 14 และรายงานที"ได้จัดทําโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ตามข้อ 15 ข้างต้นให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการ หากบริษัทจดัการมิได้ทกัท้วงภายใน 
180 วนันบัจากวนัที"ในรายงาน 

18) ดําเนินการฟ้องร้องในนามของกองทุนรวมให้บริษัทจัดการปฏิบตัิตามหน้าที"ของตน และ/หรือ
ฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการเพื"อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุคน หรือเมื"อ
ได้รับคําสั"งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั !งนี ! ค่าใช้จ่ายที"เกิดขึ !นในก ารฟ้องร้องบังคับคดีให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทนุรวมได้ 

19) ในกรณีที"บริษัทจัดการได้แต่งตั !งผู้ ชําระบญัชีเพื"อการเลิกกองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ
ได้รับคา่ตอบแทนตามอตัราที"จะได้ตกลงกนัและจะดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ! 

(1) เมื"อได้รับแจ้งการแต่งตั !งผู้ ชําระบัญชีจากบริษัทจัดการ ให้ส่งมอบบรรดาบัญชีและ
เอกสารอื"น ๆ ของกองทนุรวมแก่ผู้ ชําระบญัชีภายใน 5 วนัทําการนบัจากวนัเลิกกองทนุรวม 

(2) ดแูลรับฝากทรัพย์สินของกองทนุรวม จนกวา่การชําระบญัชีจะเสร็จสิ !น 
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(3) ดูแลให้ผู้ ชําระบญัชีปฏิบตัิตามมาตรา 130 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที"ผู้ ชําระบญัชีกระทําการ หรือ งดเว้นกระทําการตามมาตราดงักล่าว ผู้ดแูล
ผลประโยชน์จะรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า 

(4) แจกจ่ายเงินและ/หรือทรัพย์สินอื"นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน
ในกองทนุรวมตามสมดุทะเบียนเมื"อได้รับคําสั"งจากผู้ ชําระบญัชี 

20) ดแูล รับเงินฝาก และรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม รับเงินที"ได้จากการดําเนินงานของกองทุน
รวม และนําเข้าฝากในบญัชีออมทรัพย์และ/หรือบญัชีทรัพย์สินของกองทนุรวมตามคําสั"งของบริษัทจดัการ 

21) จา่ยคา่ใช้จา่ยของกองทนุรวมตามคําสั"งของบริษัทจดัการ 

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

23) ปฏิบตัิหน้าที"อื"นใดตามที"กฎหมายเกี"ยวกับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ/หรือ 
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ทั !งที"มีอยูใ่นปัจจบุนัและที"แก้ไขเพิ"มเตมิในอนาคต 

24) รับผิดชอบต่อความเสียหายแก่บริษัทจดัการ และ/หรือต่อความสูญเสีย เสียหาย และค่าใช้จ่าย
ตา่ง ๆ ที"เกิดขึ !นกับบริษัทจดัการ และ/หรือกองทุนรวม จากการที"ผู้ดแูลผลประโยชน์กระทํา หรือละเว้นการกระทํา
ภายใต้สัญญา หรือตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และซึ"งเกิดขึ !นจากความ
ประมาทเลินเล่อหรือการไม่กระทําตามหน้าที"โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที" 
ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอื"นใดที"ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ความเสียหายดงักล่าว รวมถึงความเสียหายที"
เกิดขึ !นจากความล่าช้าโดยไม่มีเหตอุนัสมควร ในขั !นตอนการขออนุมตัิภายในของผู้ดูแลผลประโยชน์ในเรื"องตา่ง ๆ 
ที"ผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องดําเนินการภายใต้สญัญา หรือตามโครงการจดัการกองทนุรวม 

25) ตกลงให้ผู้แทนของบริษัทจดัการรวมถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมที"ร้องขอ หรือผู้สอบบญัชี
ของกองทนุรวมเข้าตรวจนบัทรัพย์สิน หรือตรวจสอบบญัชีและเอกสารต่างๆ ของกองทนุรวมที"เก็บรักษาไว้หรืออยู่ใน
ความครอบครองของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา ภายในเวลาทําการของผู้ดูแลผลประโยชน์ และให้ความ
ร่วมมือใดๆ แก่บริษัทจดัการในการดําเนินการตามที"กําหนดในสญัญา หรือในโครงการจดัการกองทุนรวม รวมถึง
การสง่มอบเอกสารตา่งๆ ตามที"บริษัทจดัการ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือผู้ มีอํานาจตามกฎหมายร้องขอ 

26) รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที"เกิดขึ !นกับกองทนุรวม เพราะการกระทําหรือการละเว้นกระทํา
โดยทจุริต ประมาทเลินเล่อ หรือไม่กระทําการตามหน้าที"โดยไม่มีเหตอุนัควร หรือโดยเจตนาของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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หรือเจ้าหน้าที" พนกังาน ลกูจ้าง หรือตวัแทนของผู้ดแูลผลประโยชน์เอง หรือการไม่ปฏิบตัิตามที"ได้ตกลงไว้กบับริษัท
จดัการ 

 

เงื!อนไขการเปลี!ยนผูดู้แลผลประโยชน์ 

บริษัทจดัการในฐานะตวัแทนของกองทนุรวมอาจเปลี"ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ได้เมื"อเกิดกรณีใดกรณีหนึ"ง
ดงัตอ่ไปนี !และเมื"อได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต.  

(1) เมื"อบริษัทจัดการหรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ"ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา
แตง่ตั !งผู้ดแูลผลประโยชน์ ให้คูส่ญัญาฝ่ายที"จะเลิกสญัญาบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ"งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรไมน้่อยกวา่ $* วนั 

(2) เมื"อคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ"งปฏิบตัิผิดสญัญาหรือปฏิบตัิผิดเงื"อนไขใด ๆที"กําหนดไว้ในสญัญาไม่
ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตามคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ"งอาจบอกเลิกสญัญาได้โดยบอกกล่าว
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 1* วนัในกรณีที"ผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้ปฏิบัติผิดสญัญาหรือปฏิบตัิผิด
เงื"อนไขใด ๆที"กําหนดไว้ในสญัญาไมว่า่โดย จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตามผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้อง
รับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายและความเสียหายให้แก่บริษัทจดัการและ/หรือ กองทนุรวมรวมถึงคา่ใช้จ่ายที"เกิดจากการที"
บริษัทจดัการต้องติดต่อกับบุคคลอื"นที"เกี"ยวข้องกับการเปลี"ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วยและในกรณีที"บริษัทจดัการ
เป็นผู้ปฏิบตัิผิดสญัญาหรือปฏิบตัิผิดเงื"อนไขใด ๆที"กําหนดไว้ในสญัญาไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงก็ตามบริษัทจดัการต้องรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายและ/หรือความเสียหายที"เกิดขึ !นกบัผู้ดแูลผลประโยชน์ให้แก่
ผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย 

(3) ในกรณีที"มีการเปลี"ยนแปลงเงื"อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลี"ยนแปลง
กฎหมาย ประกาศของทางราชการ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือกรณีอื"นใดอนัจะมีผลให้บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที"จะแก้ไขเปลี"ยนแปลงสญัญา
แต่งตั !งผู้ ดูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับประกาศคําสั"ง ระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั !งนี ! เนื"องจากการ
เปลี"ยนแปลงดงักลา่วมีผลให้เป็นการเพิ"มภาระหน้าที"แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้าที"ดงักลา่วตอ่ไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแตง่ตั !งผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัท
จดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ $* วนั 

(4) ในกรณีที"ผู้ ถือหน่วยลงทนุที"มีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ"งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกันเกินกว่า
กึ"งหนึ"งของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้แล้วทั !งหมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปลี"ยนแปลงผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไมน้่อยกว่า $* วนั 
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(5) ในกรณีที"ผู้ดแูลผลประโยชน์มีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรื"อง คุณสมบัติของผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และที"แก้ไขเพิ"มเติม บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขเหตขุาดคุณสมบตัิดงักล่าวให้ถูกต้องภายใน '0 วนันบัตั !งแต่วนัถัด
จากวนัที"บริษัทจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัท
จดัการจะแจ้งการแก้ไข ดงักล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 1 วนัทําการนบัตั !งแต่วนัถัดจาก
วนัที" แก้ไขเสร็จสิ !น 

ในกรณีที"ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที"กําหนดดังกล่าว บริษัทจดัการ
จะดําเนินการขออนุญาตเปลี"ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน '0 วนันบัตั !งแต่
วนัถดัจากวนัที"ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข เมื"อได้รับอนญุาตจาก สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการ
จะแต่งตั !งผู้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทั !งนี !เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะสั"งการเป็น อยา่งอื"น  

(6) หากผู้ดแูลผลประโยชน์นําข้อมลูที"เกี"ยวข้องกบัการจดัการกองทุน หรือข้อมูลอื"นใดที"เกี"ยวข้องกับ
การจัดการกองทุนรวมไปเปิดเผยโดยมิชอบ เพื"อก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือบริษัท
จัดการ หรือมีบุคคลอื"นได้รับประโยชน์ใด ๆ อันเนื"องมาจากการเปิดเผยที"ไม่เหมาะสมดงักล่าว หรือก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแตง่ตั !งผู้ดแูลผลประโยชน์นี !ได้ โดยบอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า '0 วนั โดยผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายและความ
เสียหายให้แก่บริษัทจดัการ และ/หรือกองทนุรวม รวมถึงคา่ใช้จ่ายที"เกิดจากการที"บริษัทจดัการต้องติดตอ่กบับคุคล
อื"นที"เกี"ยวข้องกบัการเปลี"ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย 

(7) เมื"อมีผู้ ใดเสนอหรือยื"นคําร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที"เกี"ยวข้องในส่วนที"เกี"ยวกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุ (ก) เพื"อเลิกกิจการหรือเพื"อการอื"นใดที"คล้ายคลึงกนั หรือ (ข) เพื"อฟื!นฟูกิจการ ประนอมหนี ! 
หรือผ่อนผนัการชําระหนี ! จดัการทรัพย์สิน ชําระบญัชีเลิกกิจการ หรือร้องขออื"นใดที"คล้ายคลึงกนั ภายใต้กฎหมาย
ปัจจุบนั หรือในอนาคต หรือตามข้อบงัคบัต่างๆ บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแตง่ตั !งผู้ดแูลผลประโยชน์นี !
ได้ทนัที 

(8) เมื"อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี"ยวกับการปฏิบตัิงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ว่ามี
ความผิด หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจดัการทราบหรือประกาศเป็นการทั"วไป บริษัทจดัการ
สามารถบอกเลิกสญัญาแตง่ตั !งผู้ดแูลผลประโยชน์นี !ได้ทนัที 

ในทุกกรณีการเปลี"ยนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อนเนื"องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. -010 รวมทั !งฉบับแก้ไขเพิ"มเติม 
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กําหนดให้กองทุนรวมต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงันั !น ในกรณีที"ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมดหน้าที"ลงตามเงื"อนไขการ
เปลี"ยนผู้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์นั !นต้องทําหน้าที"ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่าง
สมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทั !งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ราย
ใหม่หรือตามคําสั"งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื"นใดที"จําเป็น 
เพื"อให้การโอนทรัพย์สิน และเอกสารทั !งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ !น และ
ภายในเวลาอนัสมควรที"สามารถทํางานได้อย่างตอ่เนื"อง 

ในกรณีที"สัญญาแต่งตั !งผู้ ดูแลผลประโยชน์สิ !นสุดลงเนื"องจากผู้ ดูแลผลประโยชน์บอกเลิกสัญญาหาก
บริษัทจดัการยงัไม่สามารถหาผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานได้ภายในวนัสิ !นสดุสญัญาดงักล่าวผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยังต้องปฏิบัติหน้าที"ตามสัญญาแต่งตั !งผู้ ดูแลผลประโยชน์ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั !งผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่โดยผู้ดแูลผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์จากกองทุนรวม
ตามสดัส่วนของระยะเวลาที"ผู้ดูแลผลประโยชน์นั !นได้ปฏิบตัิหน้าที"จนถึงวนัที"ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้สิ !นสุดการทํา
หน้าที"เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์รวมทั !งคา่ใช้จ่ายใด ๆที"เกิดขึ !นจริงเนื"องจากการปฏิบตัิหน้าที"ตามสญัญาแตง่ตั !งผู้ดแูล
ผลประโยชน์นับตั !งแต่วันสิ !นสุดสัญญาเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจัดการจะแต่งตั !งผู้ ดแูลผลประโยชน์รายใหม่และ
สามารถปฏิบตัหิน้าที"ดงักล่าวได้ 

ในกรณีการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิ !นสุดลงผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องรวบรวมและโอนทรัพย์สินทั !งหมด
และเอกสารหลกัฐานของกองทนุรวมให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ที"มาแทนหรือดําเนินการอย่างอื"นตามคําสั"งของบริษัท
จดัการหรือสํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการใด ๆที"จําเป็นเพื"อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสาร
ทั !งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน '0 วนัทําการนบัจากวนัที"การเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิ !นสดุลง 

 

สถานที!เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม 

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
เลขที" 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

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

เว็บไซต์ www.tmbbank.com 

ในกรณีที"มีการเปลี"ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ บริษัทจดัการจะทําการเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ที"สํานกังาน
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ที"บริษัทจดัการแตง่ตั !งขึ !นหรือที"สํานกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม ่ 
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อย่างไรก็ตามในกรณีทรัพย์สินที"ลงทนุเป็นอสงัหาริมทรัพย์บริษัทจดัการจะทําการเก็บรักษาโฉนดที"ดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ#ห้องชุดและสัญญาซื !อขายอสังหาริมทรัพย์
สญัญาเช่าหรือสัญญาโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์หนงัสือกรมธรรม์ประกันภัย ไว้ที"สํานักงานของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินที"โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ที"ผู้ดแูลผลประโยชน์
ได้ 

 

ผู้สอบบัญชี 

นายอนสุรณ์ เกียรติกงัวาฬไกล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที" 2109 

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั 

เลขที" 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง 

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2294-8504 โทรสาร 0-2294-2345 

 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  
62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

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

 

 

ประวัตกิารถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ 

 

เมื"อวันที" '$ กุมภาพันธ์ -00% สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มี
หนงัสือ ที" กลต.ฝค.-$,/-00% เรื"อง การเปรียบเทียบกรณีปฏิบตัิไม่ชอบด้วยกฎหมาย แจ้งว่าบริษัทจดัการ มีการ
ดําเนินการที"เข้าข่ายเป็นการปฎิบตัิไม่ชอบด้วยมาตรา ''+ และมาตรา '-0(') แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.-010 โดยสรุปดงันี !  
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1. ระหว่างวันที" 27 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที" 17 กรกฎาคม 2555 บริษัทจัดการ มิได้ปฏิบตัิให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื"อนไข และวิธีการที"คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด กล่าวคือ มิได้จดัให้มี

ระบบงานการจัดการลงทุนที"มีการกํากับดูแลการปฏิบตัิงานที"เหมาะสม เพื"อให้การจัดการลงทุนเป็นไปด้วย

ความรอบคอบ ระมดัระวงั โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยมิได้ตรวจสอบและสอบ

ทานอสงัหาริมทรัพย์ก่อนการลงทนุ (Due Diligence)  

2. ระหว่างวนัที" 17 พฤษภาคม 2555 ถึงวนัที" 27 กุมภาพนัธ์ 2556 บริษัทจดัการในฐานะบริษัทที"

รับจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ# เมอร์เคียว สมุย (กองทุนรวมเมอร์เคียว) มิได้จัดการ

กองทนุให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื"อนไข และวิธีการที"คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด และมิได้

จดัการกองทนุรวมให้เป็นไปตามโครงการที"ได้รับอนมุตัิจากสํานกังาน กล่าวคือ มิได้ควบคมุดแูลให้ผู้ คํ !าประกัน

รายได้ปฏิบตัติามสญัญาคํ !าประกนัรายได้ตามเงื"อนไขของโครงการ  

3. ระหว่างวันที" 27 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที" 25 ธันวาคม 2555 บริษัทจัดการ มิได้ปฏิบัติให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื"อนไข และวิธีการที"คณะกรรมการกํากับตลาดทนุประกาศกําหนด กล่าวคือ (1) มิได้

ควบคมุและตรวจสอบการเบกิจา่ยเงินของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ (2) มิได้ตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที"

กองทุนรวมลงทนุทุกๆ หนึ"งปี โดยจดัทําทะเบียนรายการทรัพย์สินที"กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เข้าไปลงทนุให้

ถกูต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง (3) มิได้จดัทําสญัญาคํ !าประกนัรายได้และมิได้ติดตามควบคมุดแูลให้ผู้

คํ !าประกันรายได้ปฏิบตัิตามสัญญาคํ !าประกันรายได้ (4) มิได้เปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนและ

หนงัสือชี !ชวนให้ถกูต้อง  

โดยบริษัทจัดการได้ยินยอมรับการเปรียบเทียบตามที"คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาตามการ
ประชมุเปรียบเทียบครั !งที" 1/2556 วนัที"ประชมุเปรียบเทียบ 27 กมุภาพนัธ์ 2556 คําสั"งเปรียบเทียบที" 12/2556 
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การกาํกับดูแลกิจการ 

 

บริษัทจดัการปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสั"ง หรือหนงัสือเวียนตามที"ได้
แก้ไขหรือออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ อย่างเคร่งครัด 
และมีการจดัตั !งคณะกรรมการการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เพื"อพิจารณาในรายละเอียดที"เกี"ยวข้องกบัการลงทนุ 
และมีผู้ดแูลผลประโยชน์คอยสอบทานการทํางานของบริษัทจดัการอีกด้วย 

 

โดยทางบริษัทจดัการ ได้กําหนดให้มีนโยบายการกํากบัดแูลทางด้านตา่งๆ เช่น การจดัทํารายงานความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายในการปฏิบตัิงานด้านธุรกิจจดัการลงทุน จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
จดัการลงทนุ เป็นต้น 

 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

บริษัทจดัการปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสั"ง หรือหนงัสือเวียนตามที"ได้
แก้ไขหรือออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ อยา่งเคร่งครัด 

 

 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี"ยง 

 

บริษัทจดัการปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสั"ง หรือหนงัสือเวียนตามที"ได้
แก้ไขหรือออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ อย่างเคร่งครัด 
นอกเหนือจากคณะกรรมการการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการได้กําหนดให้มีฝ่ายกํากบัดแูลและฝ่าย
บริหารความเสี"ยง ที"สายการรายงานและกํากบัดแูลที"แยกออกจากคณะกรรมการการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 
แตข่ึ !นตรงตอ่คณะกรรมการบริษัท และของกลุม่บริษัท ซีไอเอ็มบี 
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การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 

รายการระหว่างกัน 

 

รายการระหว่างกองทนุรวม กบับริษัทจดัการ และบคุคลที!เกี!ยวข้อง/เกี!ยวโยงกนักบับริษัทจดัการ 
สําหรับรอบระยะเวลาตั งแต่วนัที! 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที! 31 ธนัวาคม 2560 

ลําดบั
ที" 

รายชื"อบคุคลที"เกี"ยวข้องกบั 

กองทนุรวม 

ความสมัพนัธ์กบักองทนุรวม รายละเอียดการทําธุรกรรม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 

จํากดั 

บริษัทจดัการกองทนุรวม รับคา่ธรรมเนียมการจดัการ
จากกองทนุรวม 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับคุคลที"เกี"ยวข้องกบักองทนุรวมได้ที"บริษัทจดัการโดยตรง โดย
กองทนุรวมได้เปิดเผยข้อมลูบางสว่นในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที"แนบมา และสามารถตรวจสอบรายชื"อ
ผู้บริหารของบริษัทจดัการและกองทนุรวมภายใต้การบริหารจดัการได้ที"เว็ปไซต์ของบริษัทจดัการที" 
http://www.cimb-principal.co.th 

 

รายการระหว่างกองทนุรวม กบัผูดู้แลผลประโยชน์ และบคุคลที!เกี!ยวข้อง/เกี!ยวโยงกนักบัผูดู้แลผลประโยชน์ 

สําหรับรอบระยะเวลาตั งแต่วนัที! 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที! 31 ธนัวาคม 2560 

ลําดบั
ที" 

รายชื"อบคุคลที"เกี"ยวข้องกบั 

กองทนุรวม 

ความสมัพนัธ์กบักองทนุรวม รายละเอียดการทําธุรกรรม 

1 ธนาคารทหารไทย จํากดั 
(มหาชน) 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ รับคา่ธรรมเนียมการดแูล
ผลประโยชน์จากกองทนุรวม 

 

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื!องจากการที!กองทนุใช้บริการบคุคลอื!น (Soft Commission) 

ไมมี่การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบคุคลอื"น 
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ค่านายหนา้ทั งหมดจากการที!บริษัทสั!งซื อขายหลกัทรัพย์ฯ 

 ไมมี่การรับคา่นายหน้าจากการที"บริษัทสั"งซื !อขายหลกัทรัพย์ฯ 

 

 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิอ อกเสียงในการ
ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทต่างๆ ในรอบปีปฏิทิน ได้จาก web site ของบริษัทจัดการ (www.cimb-

principal.com) 
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ส่วนที" 3 

 

ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินการ 
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ข้อมูลทางการเงนิที"สาํคัญ 

 

ผลการดําเนินงานของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี   
สําหรับรอบระยะเวลาตั งแต่วนัที! 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที! 31 ธนัวาคม 2560 
 

สรุปมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ และมูลค่าหน่วยลงทนุกองทนุรวม ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2560 

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิ   1,031,089,930.97  บาท 

จํานวนหน่วย            146,434,000  หน่วย 

มลูคา่ตอ่หน่วยลงทนุ                    7.0413  บาท 

ข้อมูลเกี!ยวกบัการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพนั ของกองทนุรวม ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2560 

 

รายการ 
มูลค่าตามราคา
ตลาด (บาท)*1

 
% NAV 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ       

 

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

   

  

ที"ดนิ อาคาร และสิทธิการเช่าห้องชดุ   1,041,000,000.00  

 

   100.96  

 

เงินฝากธนาคาร 

 

      27,302.55  

 

0.00  

อื"น ๆ             

 

สินทรัพย์อื"น 

 

     507,029.80  

 

0.05  

 

หนี !สินอื"น 

 

(10,444,401.38) 

 

(1.01) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ   1,031,089,930.97    100.00  

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

 

กลุ่มของตราสาร 

มูลค่าตาม % 

ราคาตลาด NAV 

(บาท)*  

 (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ   

   - ตราสารภาครัฐไทย - ไมมี่ - - ไมมี่ - 
   - ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - ไมมี่ - - ไมมี่ - 
 (ข) ตราสารที"ธนาคารที"มีกฎหมายเฉพาะจดัตั !งขึ !น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท    

   เงินทนุเป็นผู้ออก ผู้สั"งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือ ผู้ คํ !าประกนั 27,302.55 0.00 

 (ค) ตราสารที"มีอนัดบัความน่าเชื"อถืออยู่ในอนัดบัที"สามารถลงทนุได้ (investment 

grade) - ไมมี่ - - ไมมี่ - 
 (ง) ตราสารที"มีอนัดบัความน่าเชื"อถืออยู่ในอนัดบัตํ"ากว่าอนัดบัที"สามารถลงทนุได้    

   (investment grade) หรือตราสารที"ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื"อถือ 1,041,000,000 100.96 

หมายเหต ุ: * มลูคา่ตามราคาตลาดที"รวมดอกเบี !ยค้างรับแล้ว 

 

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื!อถือของตราสารทกุตวัใน Port 

 

ประเภท ผู้ออก 

ผู้ คํ !า/ 
ผู้ รับรอง/ 

ผู้สลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื"อถือ 

 จํานวนเงินต้น/ 
มลูคา่หน้าตั=ว  

มลูคา่ตาม 

ราคาตลาด 
*1

 

เงินลงทนุ 

ในอสงัหาริม 

ทรัพย์ 

บริษัท ตรีนิตี ! แอสเซท จํากดั 

- - 

N/A 1,041,000,000.00 1,041,000,000.00 

เงินฝาก
ธนาคาร 

ธนาคาร ทหารไทย จํากดั 
(มหาชน) - - 

N/A 27,206.79 27,302.55 

หมายเหต ุ: *1
 มลูคา่ตามราคาตลาดที"รวมดอกเบี !ยค้างรับแล้ว 
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ค่าใช้จ่ายที!บริษัทจดัการเรียกเก็บจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี  
สําหรับระยะเวลาตั งแต่วนัที! 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที! 31 ธนัวาคม 2560 

 

ค่าใช้จ่ายที"เรียกเก็บจากกองทุน * จาํนวนเงนิ ร้อยละของ 

(Fund's Direct Expenses) หน่วย : พันบาท 

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ 

 คา่ธรรมเนียมจดัการกองทนุ  2,472.77 0.22 

 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  238.25 0.02 

 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 589.44 0.05 

 คา่ที"ปรึกษาทางกฏหมาย 3,172.16 0.28 

 คา่สอบบญัชี 1,559.22 0.14 

  คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ - รายปี 107.00 0.01 

  คา่ประเมินทรัพย์ 321.00 0.03 

  คา่จดัประชมุผู้ ถือหนว่ย 75.33 0.01 

  คา่เบี !ยประกนัภยั 401.61 0.03 

  คา่ใช้จา่ยสว่นกลาง 480.00 0.04 

  Physical Due Diligence 1,783.30 0.15 

 คา่ใช้จา่ยอื"นๆ 477.62 0.04 

รวมค่าใช้จ่ายทั !งหมด ** 11,677.70 1.02 

หมายเหต ุ  * คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ จะบวกด้วยภาษีมลูคา่เพิ"ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื"นใดใน
ทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

  ** ไมร่วมคา่นายหน้าซื !อขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที"เกิดขึ !นจากการซื !อขายหลกัทรัพย์
มลูคา่ทรัพย์สิน 
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เอกสารแนบ 1 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงินที!ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 
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เอกสารแนบ 2 

 

ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี!ยวกับการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

ในรอบระยะเวลาหนึ!งปีที!ผ่านมา 

 




