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ค ำจ ำกัดควำม 
โครงการ  หมายถึง โครงการจดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์และสิทธิการ

เช่าตรีนิตี ้

กองทนุรวม หมายถึง กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี ้

หน่วยลงทนุ หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์และสิทธิการ
เช่าตรีนิตี ้

บรษิัทจดัการ หมายถึง  บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรนิซิเพิล จ ากดั 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ หมายถึง  ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ หมายถึง  นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์
และสิทธิการเช่าตรีนิตี ้ที่ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
ใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยจ์ากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

การประเมินค่า หมายถึง  การค านวณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่ า
อสงัหาริมทรพัยข์องกองทุนรวมเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ
ในการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน โดยเป็นการประเมิน
อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ 
ขอ้จ ากดัสิทธิครอบครองในทรพัยส์ิน เงื่อนไขและขอ้จ ากัด
ทางกฎหมาย ขอ้จ ากัดอื่นของการใชป้ระโยชน ์รายละเอียด
การใชป้ระโยชนใ์นปัจจบุนั และรายละเอียดอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง
รวมทัง้การส ารวจทรพัยส์ินตามสภาพที่เป็นอยู่ 

การสอบทานการประเมินค่า หมายถึง การเสนอความเห็นเก่ียวกับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม โดยมิได ้
มีการส ารวจทรพัยส์ิน 

รายงานการประเมินค่า หมายถึง รายงานของบริษัทประเมินค่าทรพัยส์ินซึ่งระบรุายละเอียด
ต่าง ๆ เก่ียวกับการประเมินค่าหรือการสอบทานการ
ประเมินค่า โดยมีผู้ประเมินหลักตามประกาศส านักงาน
คณ ะ ก ร รม ก า ร ก .ล .ต . ที่  ส ช .2 4 /2 5 5 5  เรื่ อ ง 
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การใหค้วามเห็นชอบบริษัทประเมินมลูค่าทรพัยส์ิน และผู้
ประเมินหลักส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน(รวมที่ไดแ้ก้ไข
เพิ่มเติม)เป็นผูล้งลายมือชื่อในรายงานดงักลา่ว 

บคุคลที่เก่ียวขอ้ง หมายถึง  บุคคลที่ เก่ียวข้องของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 
เรื่อง การกระท าที่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ 
ในการป้องกัน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

บคุคลที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทจดัการ หมายถึง บุคคลที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทจดัการตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ที่ สน. 25/2552 เรื่อง หลกัเกณฑ ์
เงื่ อน ไข  และวิ ธีการจัดตั้ งและจัดการกองทุน รวม
อสงัหาริมทรพัย ์ลงวนัที่ 28 กรกฎาคม 2552 และที่แกไ้ข
เพิ่มเติม 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ส านกังาน หรือ 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หมายถึง  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์

การบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ หมายถึง การดูแลรักษาให้อสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมอยู่ใน
สภาพที่ดีและพรอ้มที่จะใชห้าผลประโยชนไ์ดต้ลอดเวลา 
ตลอดจนการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
ดงักลา่วดว้ย 

ทรพัยส์นิที่กองทนุรวม 
เขา้ลงทนุครัง้แรก 

หมายถึง ทรพัยส์ินที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุครัง้แรกโดยมีรายละเอียด
ตามที่ก าหนดในขอ้ 4 ของรายละเอียดโครงการฉบบันี ้

ทรัพย์สินที่ กองทุนรวมเข้าลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

หมายถึง ทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  1 โดยมี
รายละเอียดตามที่ก าหนดในข้อ 4.2 ของรายละเอียด
โครงการฉบบันี ้

ที่ปรกึษา หมายถึง บุคคลที่รบัให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่บริษัทจัดการ
เก่ียวกับการลงทุนหรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรพัย ์หรือการจัดหาผลประโยชนจ์าก
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อสงัหารมิทรพัยน์ัน้เพื่อประโยชนใ์นการจดัการกองทนุรวม 

ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเบือ้งตน้ หมายถึง ผูจ้ดัจ าหน่ายที่ท  าหนา้ที่จองซือ้และหนา้ที่ต่างๆที่เก่ียวกับ
การจองซื ้อและได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนแทนผู้ลงทุน
สถาบนัต่างประเทศ ตามรายละเอียดต่างๆที่ก าหนดในขอ้ 

การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกในภาคผนวก 3 ของ
โครงการ 

ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ที่ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรพัยป์ระเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ละบริษัท
หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ 

พื ้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity 
Silom Arcade) 

หมายถึง พื ้นที่ค้าปลีกและร้านอาหาร มีเนื ้อที่ ให้เช่าประมาณ 
369.57 ตารางเมตรซึ่งเป็นพืน้ที่บางส่วนตัง้อยู่บนชัน้ที่ 1 
ของอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม 

ผูจ้องซือ้ทั่วไป หมายถึง ผูล้งทุนที่จองซือ้หน่วยลงทุนดว้ยวิธีการทั่วไปตามที่ระบุ 
ในหนงัสือชีช้วนและมิใช่บคุคลดงัต่อไปนี ้

)1(  ผูจ้องซือ้พิเศษและ 

)2(  เจ้าของ ผู้ใหเ้ช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้สิทธิ 
ในอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมจะลงทนุ 

ผูจ้องซือ้พิเศษ หมายถึง ผูล้งทุนที่จองซือ้หน่วยลงทุนที่จะไดร้บัการจัดสรรหน่วย
ลงทุน เป็นพิ เศษกว่าผู้จองซื ้อทั่ วไป  ซึ่ งได้แก่บุคคล
ดงัต่อไปนี ้

(1) ธนาคารพาณิชย ์

(2) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อการจัดการทรัพย์สินของ
ตนเอง 

(3) บรษิัทประกนัวินาศภยั หรือบรษิัทประกนัชีวิต 

(4) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณหรือนิติบุคคลอื่นที่มี
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กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(5) กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

(6) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

(7) กองทนุประกนัสงัคม 

(8) กองทนุรวมตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ 

            ตลาดหลกัทรพัย ์

(9) สภากาชาดไทย 

(10) มลูนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน ์

(11) สหกรณอ์อมทรพัยแ์ละชมุนมุสหกรณ ์

(12) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
เป็นสมาชิก 

(13) กองทุนรวมตามกฎหมายต่างประเทศที่มีการ
เสนอขายหน่วยลงทนุแก่ผูล้งทนุเป็นการทั่วไป 

(14)  ผู้ลงทุนต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกับ (1) – 
(7) 

(15)  ผูล้งทนุตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    

ใหค้วามเห็นชอบ 

ผูเ้ช่าอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใด ที่ไดเ้ช่าอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม
กับกองทุนรวม ซึ่งในการเช่าทรัพย์สินครั้งแรกผู้เช่าคือ 
บรษิัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากดั 

ผู้เช่าอาคารศูนย์การค้า และพื ้นที่

พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom 
Arcade) 

หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใด ที่ได้เช่าอาคารศูนย์การค้าและ

พื ้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade)กับ
กองทุนรวมซึ่งในการเช่าทรัพยส์ินครัง้แรกผู้เช่าคือ บริษัท  
สีลมออลล ์จ ากดั 
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ผูล้งทนุต่างดา้ว หมายถึง ผู้ลงทุนที่เป็นคนต่างด้าวและนิติบุคคลที่มีสิทธิในที่ดิน
เสมือนคนต่างด้าวตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรื อ
กฎหมายว่าดว้ยอาคารชดุ แลว้แต่กรณี 

ผูส้นบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งบริษัทจดัการตัง้ใหเ้ป็นผูส้นบัสนุน
การขายหน่วยลงทนุ 

ผูส้อบบญัชี หมายถึง ผูส้อบบญัชีที่อยู่ในบญัชีรายชื่อที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบ
บญัชี 

สน. 25/2552 หมายถึง ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 
และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม 

วนัที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุครัง้แรก หมายถึง วันที่ กองทุนรวมได้จดทะเบี ยนการเช่ าและรับโอน
กรรมสิทธิ์ในทรพัยส์ินที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนครัง้แรกโดย
ชอบดว้ยกฎหมาย 

วนัท าการ หมายถึง วนัเปิดท าการตามปกติของบรษิัทจดัการ 

อาคารศนูยก์ารคา้ หมายถึง อาคารศนูยก์ารคา้ ซึ่งมีรายละเอียดตามขอ้ 4.1 

อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม หมายถึง อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมและพืน้ที่พาณิชยกรรม (Glow 
Trinity Silom Arcade) ซึ่งมีรายละเอียดตามขอ้ 4.1 

ชื่อบรษิัทจดัการ :  บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรนิซิเพิล จ ากดั 

ที่อยู่:   44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16  

 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั  

 กรุงเทพมหานคร 10330  

 โทรศพัท ์0-2686-9500 โทรสาร 0-2657-3167   
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1. ช่ือ ประเภท และอำยุของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม 
 

1.1 ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี ้

1.2 ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) Trinity Freehold and Leasehold Property Fund 

1.3 ชื่อย่อ TNPF 

1.4 ประเภทโครงการ กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าประเภทไม่รบั
ซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะยื่นค าขอต่อตลาด
หลักทรัพย์เพื่ อให้รับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน 

1.5 ลกัษณะโครงการ ระบเุฉพาะเจาะจง 

1.6 ประเภทการลงทนุ อสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า 

1.7 อายโุครงการ ไม่ก าหนดอายโุครงการ 

2. จ ำนวนเงนิทุนของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม มูลค่ำที่ตรำไว้ จ ำนวน ประเภท รำคำของหน่วย
ลงทุนทีเ่สนอขำย และมูลค่ำข้ันต ่ำในกำรจองซือ้ 

 

2.1 จ านวนเงินทนุของโครงการ ไม่เกิน 1,396,900,000 บาท (ไม่เกินหนึ่งพนัสามรอ้ยเกา้สิบ
หกลา้นเกา้แสนบาท) 

 จ านวนเงินทนุในการเสนอขายครัง้แรก 710,000,000 บาท (เจ็ดรอ้ยสบิลา้นบาท) 
 จ านวนเงินทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 ไม่เกิน 694,000,000 บาท1(ไมเ่กินหกรอ้ยเกา้สิบสี่ลา้นบาท) 
 เง่ือนไขอื่น ๆ  - ไม่มี -  

2.2 จ านวนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 481 , 012 ,000 หน่วย (ไม่เกินหนึ่งรอ้ยสี่สบิแปดลา้น
หนึ่งแสนสองหมื่นหน่วย) 

 จ านวนหน่วยลงทนุในการเสนอ 
ขายครัง้แรก 

71,000,000 หน่วย (เจ็ดสิบเอ็ดลา้นหน่วย) 

 จ านวนหน่วยลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 ไม่เกิน 77,120,000 หน่วย1(เจ็ดสิบเจ็ดลา้นหนึ่งแสนสอง
หมื่นหน่วย) 

2.3 มลูค่าที่ตราไวต้่อหน่วยลงทนุ 9.90 บาท2 (เกา้บาทเกา้สิบสตางค)์ 
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2.4 ประเภทหน่วยลงทนุ     ระบชุื่อผูถื้อหน่วย 

2.5 การเสนอขายหน่วยลงทนุในการเพิ่มทนุ
ครัง้ที่ 1 

 

 (1) จ านวนเงินทนุที่เสนอขาย ไม่เกิน 694,000,000 บาท  

 (2) จ านวนหน่วยลงทนุที่เสนอขาย ไม่เกิน 77,120,000 หน่วย1 

 

 

 (3) ราคาของหน่วยลงทนุที่เสนอขาย ไม่ต ่ากว่า 9.00 บาทต่อหน่วยโดยจะก าหนดราคาเสนอขาย
หน่วยลงทนุในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั 

 (4) มลูค่าขัน้ต ่าของการจองซือ้ มีรายละเอียดตามที่ก าหนดในหวัขอ้ 21 หวัขอ้ 
”การเสนอขายหน่วยลงทนุ” 

 
อื่น ๆ  

 - ไม่มี – 
 

 

หมายเหต ุ 1.  การเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 เป็นไปตามมติที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ครัง้ที่ 1/2555  

เมื่อวนัที่ 25   ตุลาคม 2555 ซึ่งไดพ้ิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนรวมจ านวนไม่
เกิน 740 ,000 ,000 บาท เมื่อรวมกับมูลค่าเงินลงทุนของกองทุนรวมเดิมจ านวน 
710,000,000 บาท จะท าใหก้องทุนรวมมีเงินทุนจ านวนทั้งสิน้ไม่เกิน 1 ,450,000,000 
บาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 82 ,300,000 หน่วย 
ราคาเสนอขายไม่ต ่ากว่าหน่วยละ 9 บาท ซึ่งในการเขา้ลงทุนเพิ่มเติมครัง้นีก้องทุนรวมจะ
เขา้ลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัยโ์ดยการลงทุนใน
อาคารตรีทิพย ์2 และพืน้ที่มอลล ์3 (โดยจะยงัไม่ลงทุนในโครงการ ควอด สีลม) ในราคา
รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 694,000,000 บาท จึงท าใหจ้  านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายในการเพิ่ม
ทนุครัง้ที่ 1 มีจ  านวนไม่เกิน 77,120,000 หน่วย 

2.  มลูค่าที่ตราไวต้่อหน่วยลงทุนภายหลงัการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมครัง้ที่1 ซึ่ง
บรษิัทจดัการไดม้ีการปิดสมดุทะเบียนเพื่อสิทธิในการรบัเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทนุจด
ทะเบียนดงักลา่วเม่ือวนัที่ 7 ธันวาคม 2555 โดยลดมลูค่าที่ตราไวข้องหน่วยลงทนุในอตัรา
หน่วยลงทนุละ 0.10 บาท 

 

3. วัตถุประสงคข์องโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม 

เพื่อระดมเงินทุนจากนกัลงทุนทั่วไป ทัง้ที่เป็นบคุคลธรรมดาและนิติบุคคลทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งกองทุนรวม
จะน าเงินที่ได้จากการระดมทุนไปซือ้ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุนรวมจะรับโอน
กรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง อสงัหาริมทรพัย ์และจัดหาผลประโยชนจ์าก
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อสงัหาริมทรพัยด์งักล่าว โดยการใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วง โอน และ/หรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยต์่าง ๆ ที่กองทุนรวม
ได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ รวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเพียงการน าอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่าหรือเช่าช่วงเพื่อให้

ผู้ประกอบการน าอสังหาริมทรัพย์ออกหาประโยชน์ในลักษณะ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ (Serviced 
Apartment) โรงแรมและศูนยก์ารคา้ ตลอดจนท าการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมถึงด าเนินการก่อสรา้ง 
และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสรา้ง และ/หรือด าเนินการขอหรือรับโอน
ใบอนุญาตอื่นๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม (ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตใหด้ าเนินการดงักล่าว
ได)้ และ/หรือด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวขอ้งและจ าเป็นเพื่อประโยชนข์องอสงัหารมิทรพัย ์และเพื่อมุ่งก่อใหเ้กิด
รายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรพัยส์ินอื่น 
และ/หรือหลกัทรพัยอ์ื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่น โดยวิธีอื่นใดตามกฎหมายหลกัทรพัย ์และ/หรือกฎหมาย
อื่นใดที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

4. นโยบำยกำรลงทุน 

กองทุนรวมมีนโยบายลงทุนในทรพัยส์ินโครงการตรีนิตี ้ซึ่งประกอบไปดว้ยทรพัยส์ินต่าง ๆ รวมถึง แต่ไม่
จ  ากัดเพียง อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม อาคารศนูยก์ารคา้  อาคารตรีทิพย ์2 และอาคารชุดตรีนิตี ้คอมเพล็กซ ์
หรือ พืน้ที่มอลล ์3 โดยการรบัโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิการเช่าและ/หรือสิทธิการเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย ์
รวมถึงสงัหาริมทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง และจัดหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์ินดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันกองทุนรวมได้
ลงทุนในทรัพย์สินของโครงการตรีนิตี  ้บางส่วนไปแล้วจากการลงทุนครั้งแรกตามข้อ 4.1และจะลงทุนใน
ทรพัยส์ินของโครงการตรีนิตีเ้พิ่มเติมจากการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ตามขอ้ 4.2 รายละเอียดของทรพัยส์ินที่
กองทนุรวมลงทนุครัง้แรกและลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 มีดงันี ้

4.1 กำรลงทุนคร้ังแรก 

กองทุนรวมเขา้ลงทุนครัง้แรกโดยการซือ้ทรพัยส์ินต่าง ๆ ของโครงการตรีนิตี ้เพื่อเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์

ดงันี ้

1. ที่ดิน อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม ระบบสาธารณูปโภค เฟอรน์ิเจอร ์วสัดแุละอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งของอาคาร

โกลว ์ตรีนิตี ้สีลม รวมทัง้พืน้ที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) ระบบสาธารณูปโภค 
เฟอรน์ิเจอร ์วัสดุและอุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้งของพืน้ที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 
จาก บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั 

2. กรรมสิทธิ์ห้องชุดของอาคารศูนย์การค้า ประกอบไปด้วย อาคารศูนย์การค้า รวมทั้งระบบ
สาธารณปูโภค วสัดแุละอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งของอาคารศนูยก์ารคา้จาก บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั 

ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมเขา้ลงทุนครัง้แรก และการจดัหา
ผลประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมเขา้ลงทนุครัง้แรกในภาคผนวก 2 
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4.2 กำรลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1 

บรษัิทจดัการจะลงทนุในกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารประเภทเซอรวิ์สอพารท์เมนท ์และลงทุนโดยการ
เช่าหอ้งชุดเพื่อเป็นพืน้ที่พาณิชยกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทุนรวมเขา้ลงทุนครัง้
แรก รวมถึงลงทนุในทรพัยส์ินอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ ์งานระบบ
และทรพัยส์ินอื่นที่เก่ียวขอ้ง เก่ียวเนื่องและจ าเป็นต่อการใชป้ระโยชนข์องที่ดินและอาคารดงักลา่ว โดย
มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

(1) ลงทนุในกรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 2 โฉนด ซึ่งเป็นที่ตัง้ของอาคารตรีทิพย ์2  โฉนดเลขที่ 12746 และ 
12747  ต าบลสีลม (สาธร) อ าเภอบางรกั จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนือ้ที่ดินจ านวน 2 งาน 1 
ตารางวา และกรรมสิทธิ์ในอาคารตรีทิพย ์2 ซึ่งเป็นอาคารที่ใชป้ระโยชนเ์พื่อเป็นที่พกัอาศยั และ
การพาณิชย ์มี 7 ชั้น และมีชั้นใตด้ิน 1 ชั้น โดยมีขนาดพืน้ที่รวมประมาณ 4,598 ตารางเมตร 
รวมถึง ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในทรพัยส์ินอ่ืน ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน เครื่องมือ อุปกรณ์ งาน
ระบบและทรพัยส์ินอื่นที่เก่ียวขอ้ง เก่ียวเนื่องและจ าเป็นต่อการใชป้ระโยชนข์องอาคารตรีทิพย ์2 
อาทิ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบสุขาภิบาล ระบบปรบัอากาศ ระบบสื่อสาร ระบบป้องกัน
อคัคีภยั ระบบโทรทศันว์งจรปิด และ ลิฟตโ์ดยสาร 2 เครื่อง ยี่หอ้“OTIS” ขนาด 550 กิโลกรมั เป็น
ตน้ (“อาคารตรีทิพย ์2”) 

(2) ลงทุนโดยการเช่าหอ้งชุดเพื่อประกอบเป็นพืน้ที่พาณิชยกรรม หอ้งชุดเลขที่ 425 425/1 425/2 
425/3 และ 425/4 ในอาคารชุดตรีนิตี ้คอมเพล็กซ ์ซึ่งตัง้อยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 530 ต าบลสีลม 
(สาทร) อ าเภอบางรกั กรุงเทพมหานคร โดยมีพืน้ที่หอ้งชุดรวมประมาณ 979.86 ตารางเมตร 
รวมถึงลงทุนในกรรมสิทธิ์ในทรพัยส์ินอ่ืน ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน เครื่องมือ อุปกรณ์ งาน
ระบบและทรพัยส์ินอื่นที่เก่ียวขอ้ง เก่ียวเนื่องและจ าเป็นต่อการใชป้ระโยชนข์องพืน้ที่มอลล ์3 
อาทิ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบ
โทรทศันว์งจรปิด เป็นตน้ (“พืน้ที่มอลล ์3”) 

ทัง้นี ้ทรพัยส์ินที่กองทนุรวมจะลงทนุตาม (1) - (2) รวมกนัเรียกวา่ (“โครงการตรีนิตี”้) 

รำยละเอียดเก่ียวกับอสังหำริมทรัพยท์ีก่องทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1 

(1)  ช่ือ ทีต้ั่ง ลักษณะ ประเภทกำรใช้งำน 

ทรพัยส์นิที่กองทนุรวมจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 มีรายละเอียดดงันี ้

(ก) อาคารตรีทิพย ์2 
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ที่ตัง้ 22-24 ซอยพิพฒัน ์ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

ขอ้มลูทั่วไป ขอ้มลูการลงทนุในทรพัยส์ินในสว่นของอาคาร 

อาคารตรีทิพย์ 2 เป็นอาคารที่ ใช้ประโยชน์เพื่อเป็น เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ (Serviced 
Apartment) และการพาณิชย์ ที่ให้บริการกับนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ โดยพืน้ที่ชัน้ใตด้ินและชัน้หนึ่งบางส่วนของอาคารตรีทิพย ์2 มีลกัษณะการใช้
ประโยชนเ์ป็นพืน้ที่พาณิชยกรรม และพืน้ที่ชัน้สองถึงชัน้เจ็ดมีลกัษณะการใชป้ระโยชนเ์ป็น
เซอรวิ์สอพารท์เมนท ์โดยอาจมีนโยบายที่จะเปลี่ยนการบริหารงานเป็นโรงแรมในอนาคต
เมื่อบริษัทจัดการเห็นว่าอาคารตรีทิพย ์2 ดังกล่าว มีความพรอ้มในการขอรบัใบอนุญาต
โรงแรมตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้อง ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะค านึงถึง
ประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

อาคารตรีทิพย ์2 ตัง้อยู่ในบริเวณซอยสีลม 5 หรือ ที่รูจ้กักันในนาม “ซอยละลายทรพัย”์ ซึ่ง
เป็นเขตพืน้ที่ศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจ (Central Business District) ที่ส  าคัญของ
กรุงเทพมหานคร  อาคารตรีทิพย ์2 มีทางเชื่อมต่อกับถนนสายหลกั 3 สาย คือ ถนนสีลม 
ถนนสาทร และถนนนราธิวาสราชนครินทร ์โดยอาคารตั้งอยู่ห่างจากถนนนราธิวาสราช
นครินทรไ์ปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 150 เมตร และห่างจากถนนสาทรไป
ทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ 250 เมตร โดยผ่านซอยสาทร 8 (ซอยพิพฒัน)์ และห่าง
จากถนนสีลมไปทางทิศใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 180 เมตร ซึ่งปัจจุบนัเป็นที่ตัง้ของอาคาร
ส านักงานขนาดใหญ่ส าหรับธุรกิจ อาทิ อาคารคิวเฮ้าส์สาทร อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์
อาคารเอ็มไพร ์สเตจ ทาวเวอร ์ อาคารส านักงานใหญ่ของธนาคารต่าง ๆ เช่น ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารยูโอบี และธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอร์ด (ไทย) เป็นตน้ หา้งสรรพสินคา้ 

อำคำรตรีทิพย ์2 
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อาทิ สีลมคอมเพล็กซ ์และสถานทูตต่าง ๆ ที่ส  าคัญ ไดแ้ก่ สถานทูตเบลเยี่ยม สถานทูต
สิงคโปร ์สถานทูตออสเตรเลีย สถานทูตฝรั่งเศส นอกจากนัน้บรเิวณดงักล่าวยงัเพียบพรอ้ม
ไปดว้ยการคมนาคมที่สะดวกสบายใกลส้ถานีรถไฟฟ้า BTS (สถานีช่องนนทรี) ระยะทาง
ประมาณ 150 เมตร และ สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สถานีสีลม ซึ่งเป็นสถานีที่ใกล้
ที่สุด มีระยะห่างประมาณ 1.10 กิโลเมตร โดยในช่วงระหว่างเดือน เมษายน 2554 – 
ธันวาคม 2555 ไดม้ีการปรบัปรุงภาพลกัษณข์องอาคารดงักล่าวใหท้นัสมัยเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารมากขึน้ อาคารตรีทิพย ์2 ตัง้อยู่บนที่ดินเนือ้ที่ดินรวม จ านวน 2 
งาน 1 ตารางวา เป็นอาคารสูง 7 ชั้น พรอ้มชั้นใตด้ิน 1 ชัน้ โดยมีขนาดพืน้ที่รวมประมาณ 
4,598 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

(1) รายละเอียดเก่ียวกบัพืน้ที่ของอาคารตรีทิพย ์2 

หมายเหตุ : ก่อนที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  1 ที่ดินและอาคารตรีทิพย ์2   ได้จด
ทะเบียนจ านองไวก้บัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และมีสญัญาเช่าที่ดินและอาคารตรีทิพย ์2 
ระหว่าง     นางวีณา เชิดบุญญชาติ (ผูใ้หเ้ช่า) กับบริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด (ผูเ้ช่า) โดยก่อน
หรือ ณ วนัที่กองทนุรวมจะเขา้ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ในอาคารตรีทิพย ์2 นางวีณา เชิดบญุญชาติ 
จะด าเนินการดงันี ้1) จดทะเบียนปลดจ านองที่ดินและอาคารตรีทิพย ์2 และ 2) จดทะเบียนยกเลิก
สญัญาเช่าระหว่างนางวีณา เชิดบญุญชาติ (ผูใ้หเ้ช่า) กบับรษิัท ตรนีิตี ้แอสเซท จ ากดั (ผูเ้ช่า) 

 

 

 

 

  

โฉนด
เลขที่ 

เลข 
ทีด่ิน 

หน้ำ
ส ำรวจ 

ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 
เนือ้ที ่

(ไร่-งำน-
ตำรำงวำ) 

เนือ้ที่
อำคำร 

(ตำรำง
เมตร) 

เจ้ำของ
กรรมสิทธิ์ใน
ทีด่ินและ
อำคำร 

12746 527 2389 สีลม  
(สาธร) บางรกั กรุงเทพมหานคร 0-1-0 

4,598 

นางวณีา  
เชิดบญุญชาต ิ

12747 528 2390 สีลม  
(สาธร) บางรกั กรุงเทพมหานคร 0-1-1 นางวณีา  

เชิดบญุญชาต ิ

รวมเนือ้ที่ดิน (ไร-่งาน-ตารางวา) 0-2-1 
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(2) ขอ้มลูที่เก่ียวกบัทรพัยส์นิของอาคารตรีทิพย ์2 รายละเอียดพืน้ที่ใชส้อย  

ขอ้มลูเก่ียวกบัทรพัยส์ินของอาคารตรีทิพย ์2 ที่ส  าคญั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 

ทีด่ิน 

ลกัษณะการลงทนุในที่ดินของกองทนุรวม เจา้ของกรรมสิทธ์ิ 

เนือ้ที่ดิน 2 งาน 1 ตารางวา 

อำคำรตรีทพิย ์2 

ลกัษณะการลงทนุในอาคารของกองทนุรวม เจา้ของกรรมสิทธ์ิ 

อายขุองอาคาร ประมาณ 18 ปี (ได้ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคารเมื่อ
เดือนสิงหาคม 2536) 

การปรบัปรุงเพิ่มเติมอาคารท่ีส าคญั ระหว่าง เม.ย. 2554 ถึง ธ.ค. 2555 

ระบบสาธารณปูโภค ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบสขุาภิบาล ระบบปรบั
อากาศ ระบบส่ือสาร ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบ
โทรทศันว์งจรปิด ลิฟตโ์ดยสาร 2 เครื่อง ยี่หอ้”OTIS” 
ขนาด 550 กิโลกรมั 

พืน้ท่ีหอ้งพกั 2,608.30 ตารางเมตร 

พืน้ท่ีรา้นคา้ 844.89 ตารางเมตร 

พืน้ท่ีส่วนกลาง 1,144.81 ตารางเมตร 

พืน้ท่ีอาคารรวม 4,598.00 ตารางเมตร 

ข้อมูลทั่วไป  

รายไดจ้ากพืน้ท่ีพาณิชยกรรม / รา้นคา้ 8.11 ลา้นบาท (รอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2552) 
6.99 ลา้นบาท (รอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31ธ.ค. 2553) 
6.93 ลา้นบาท (รอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2554) 

9.41 ลา้นบาท (รอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2555) 

จ านวนรา้นคา้ และจ านวนผูเ้ช่าพืน้ท่ีพาณิชยกรรม (4) 70 รา้นคา้ ผูเ้ชา่ 2 ราย  

รายไดจ้ากหอ้งพกั (1) 5.62 ลา้นบาท (รอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2552) 
5.00 ลา้นบาท (รอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2553) 
1.41 ลา้นบาท (รอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2554) 
10.38 ลา้นบาท (รอบปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธ.ค. 2555) 

จ านวนหอ้งพกั 72 หอ้ง 

เป็นหอ้งแบบ Studio พืน้ท่ีประมาณ 31 - 38 ตาราง
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เมตรต่อหอ้งพกั 

รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ (2) 1.28 ลา้นบาท (รอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2552) 
1.15 ลา้นบาท (รอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2553) 
0.48 ลา้นบาท (รอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2554) 
1.25 ลา้นบาท (รอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2555) 

รายไดร้วม(3) 15.01 ลา้นบาท (รอบปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธ.ค. 2552) 
13.14 ลา้นบาท (รอบปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธ.ค. 2553) 
  8.82 ลา้นบาท (รอบปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธ.ค. 2554) 
21.04 ลา้นบาท (รอบปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธ.ค. 2555) 

หมายเหต ุ:  

(1)  เนื่องจากอาคารตรีทิพย ์2 (ในส่วนหอ้งพกั) มีการปรบัปรุงในช่วงเวลาระหว่าง เม.ย. 2554 ถึง       
ธ.ค. 2555 โดยการปรบัปรุงจะท าใหโ้ครงการมหีอ้งพกัเพิ่มขึน้เป็นจ านวนรวม 72 หอ้ง จากเดิม
เพียง 20 หอ้ง ดงันัน้ จึงมีผลต่อการลดลงของรายไดค้่าหอ้งพักในปี 2554  อย่างไรก็ดี ในช่วง
ตน้ เม.ย. 2555 ไดท้ยอยเปิดใหเ้ช่าหอ้งพกัของโครงการท าใหร้ายไดค้่าหอ้งพกัปี 2555 เพิ่มขึน้
จากปีก่อน 

(2) รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่ม รายได้
ค่าบริการ Business Center รายไดค้่าบริการซักรีด รายไดค้่าบริการ Limousine และรายได้
ค่าน า้-ไฟท่ีเรียกเก็บจากผูเ้ช่าพืน้ท่ีพาณิชยกรรม 

(3) รายไดร้วมประกอบดว้ย รายไดจ้ากพืน้ท่ีพาณิชยกรรม / รา้นคา้ รายไดจ้ากหอ้งพกั และรายได้
จากการด าเนินงานอื่น ๆ 

(4) ปัจจุบนัการจดัหาผลประโยชนจ์ากพืน้ท่ีชัน้ใตด้ินและชัน้หน่ึงบางส่วนของอาคารตรีทิพย ์2 ซึ่ง
มีลกัษณะการใชป้ระโยชนเ์ป็นพืน้ที่พาณิชยกรรม ประกอบดว้ย 70 รา้นคา้ แบ่งเป็นซุปเปอร์
มารเ์ก็ต 1 รา้น และรา้นคา้รายย่อยจ านวน 69 รา้น   โดย นางวีณา    เชิดบุญญชาติ ผูเ้ป็น
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ ไดจ้ดัใหม้ีผูเ้ช่า 2 รายคือ บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด เช่าจ านวน 357.46 
ตารางเมตร และบรษิัท วิลล่า มารเ์ก็ต เจพี จ ากดั เชา่จ านวน 487.43 ตารางเมตร  
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รายละเอียดพืน้ที่ของอาคารตรีทิพย ์2 ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2555 

รำยละเอียด พืน้ที ่
(ตำรำงเมตร) 

สัดส่วนของพืน้ทีเ่ม่ือเปรียบเทยีบกับ
พืน้ทีร่วมทีก่องทนุรวมจะเข้ำลงทนุ 

(ร้อยละ) 

พืน้ท่ีหอ้งพกั (72 หอ้ง) 2,608.30 56.70 

พืน้ท่ีรา้นคา้/ พืน้ท่ีใหเ้ช่า 

(จ านวน 70 รา้นคา้) 
844.89 18.40 

พืน้ท่ีส่วนกลาง 1,144.81 24.90 

รวม 4,598.00 100.00 

ที่มา: นางวีณา เชิดบญุญชาติ และบรษิัท ตรีทิพย ์คอมเพล็กซ ์จ ากดั 

(ข) พืน้ที่มอลล ์3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ตัง้ ตัง้อยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 530 ต าบลสีลม (สาทร) อ าเภอบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 
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ขอ้มลูทั่วไป ขอ้มลูการลงทนุในทรพัยส์ินพืน้ที่มอลล ์3 
 

หอ้งชดุเพื่อประกอบเป็นพืน้ที่พาณิชยกรรม หอ้งชดุเลขที่ 425 425/1 425/2 425/3 และ 
425/4 ในอาคารชดุตรีนิตี ้คอมเพล็กซ ์ จ านวน 5 หอ้งชดุ ขนาดพืน้ที่รวมประมาณ 979.86 
ตารางเมตร ซึ่งพืน้ที่มอลล ์3 ดงักลา่วตัง้อยู่ที่ชัน้ 1 ของอาคารตรีนิตี ้คอมเพล็กซ ์ดงัปรากฏ
ตามภาพขา้งบนนี ้

(1) รายละเอียดเก่ียวกบัพืน้ที่มอลล ์3 

ห้องชุดเลขที ่ ชื่ออำคำรชุด เนือ้ที ่
(ตำรำงเมตร) เจ้ำของกรรมสิทธิ ์

425 ตรีนิตี ้คอมเพล็กซ ์ 247.51 บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั 

425/1 ตรีนิตี ้คอมเพล็กซ ์ 58.82 บรษิัท ตรีทิพย ์คอมเพล็กซ ์จ ากดั 

425/2 ตรีนิตี ้คอมเพล็กซ ์ 108.98 บรษิัท ตรีทิพย ์คอมเพล็กซ ์จ ากดั 

425/3 ตรีนิตี ้คอมเพล็กซ ์ 106.48 บรษิัท ตรีทิพย ์คอมเพล็กซ ์จ ากดั 

425/4 ตรีนิตี ้คอมเพล็กซ ์ 458.07 บรษิัท ตรีทิพย ์คอมเพล็กซ ์จ ากดั 

รวมเนือ้ที่ (ตารางเมตร) 979.86  

หมายเหตุ : ก่อนที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ห้องชุดหมายเลข 425 425/1 
425/2 425/3 และ 425/4  ไดจ้ดทะเบียนจ านองไวก้ับธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน) โดยบริษัท ตรีทิพย ์คอมเพล็กซ ์จ ากัด และบริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท 
จ ากดั จะด าเนินการจดทะเบียนปลดจ านองหอ้งชุดดงักล่าวทัง้ 5 หอ้งก่อนหรือ 
ณ วันที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  1 ในพื ้นที่มอลล์ 3 (วันที่จด
ทะเบียนการเช่าระยะยาว) 

(2) ขอ้มลูที่เก่ียวกบัทรพัยส์นิของพืน้ที่มอลล ์3 รายละเอียดพืน้ที่ใชส้อย  

ขอ้มลูเก่ียวกบัทรพัยส์ินของพืน้ที่มอลล ์3 ที่ส  าคญั ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2555 

ห้องชุดพืน้ทีม่อลล ์3 

ลกัษณะการลงทนุในอาคารของกองทนุรวม เขา้ลงทุนโดยการเช่าระยะเวลา 30 ปี กับเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

อายขุองอาคาร ประมาณ 25 ปี (จดทะเบียนอาคารชุดเมื่อเดือน
กนัยายน 2531) 

การปรบัปรุงเพิ่มเติมอาคารท่ีส าคญั 

 

 

พฤศจิกายน 2554 ถึง มกราคม 2555 
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ระบบสาธารณปูโภค ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบสุขาภิบาล ระบบ
ปรับอากาศ ระบบส่ือสาร ระบบป้องกันอัคคีภัย 
ระบบโทรทศันว์งจรปิด เป็นตน้ 

พืน้ท่ีรา้นคา้/ พืน้ท่ีใหเ้ช่า 638.26 ตารางเมตร 

พืน้ท่ีส่วนกลาง และส านกังาน 341.60 ตารางเมตร 

พืน้ท่ีอาคารรวม 979.86 ตารางเมตร 

ข้อมูลทั่วไป  

รายไดจ้ากพืน้ท่ีพาณิชยกรรม / รา้นคา้ 18.40 ลา้นบาท (รอบปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธ.ค. 2552) 
18.39 ลา้นบาท (รอบปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธ.ค. 2553) 
18.37 ลา้นบาท (รอบปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธ.ค. 2554) 
19.12  ลา้นบาท (รอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2555) 

จ านวนรา้นคา้ และจ านวนผูเ้ช่าพืน้ท่ีพาณิชยกรรม 155 รา้นคา้ 107 ราย  

รายไดร้วม 18.40 ลา้นบาท (รอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2552) 
18.39 ลา้นบาท (รอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2553) 
18.37 ลา้นบาท (รอบปีสิน้สดุวนัที่ 31ธ.ค. 2554) 

19.37 ลา้นบาท1(รอบปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธ.ค. 2555) 

หมายเหต ุ: 1. รายไดร้วมส าหรบัรอบปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2555 ประกอบดว้ย รายไดจ้าก   
พืน้ท่ีพาณิชยกรรม / รา้นคา้และรายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ ซึง่ไดจ้ากการ
ปรบัปรุงพืน้ท่ีในการติดตัง้ระบบส่ือสารเพื่อใหบ้รกิารแก่ผูเ้ช่า 

 รายละเอียดพืน้ท่ีของพืน้ท่ีมอลล ์3 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2555 

รำยละเอียด พืน้ที ่(ตำรำงเมตร) 
สัดส่วนของพืน้ทีเ่ม่ือเปรียบเทยีบกับพืน้ที่
รวมทีก่องทนุรวมจะเข้ำลงทุน (ร้อยละ) 

พืน้ท่ีรา้นคา้/ พืน้ท่ีใหเ้ช่า 638.26 65.14 

พืน้ท่ีส่วนกลาง 341.60 34.86 

รวม 979.86 100.00 

ที่มา: บรษิัท ตรีทิพย ์คอมเพล็กซ ์จ ากดั และ บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั 
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ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดแผนภาพการเขา้ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ของกองทนุรวมดงันี ้

แผนภำพกำรเข้ำลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) รำคำประเมินของบริษัทประเมินค่ำทรัพยส์ิน 2 รำย และรำคำที่จะซือ้อสังหำริมทรัพยท์ี่
กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1 

(ก) ผูป้ระเมินราคา: บริษัท ที.เอ.มาเนจเมน้ท ์คอรโ์ปเรชั่น (1999) จ ากัด โดยวิธีการประเมินแบบ
ประมาณการรายได ้(Income Approach) 

โครงกำร รำคำประเมินตำมวธิีรำยได ้
(วนัท่ีประเมิน 4 มี.ค. 2556) 

รำคำประเมินทีป่รับตำม
สัญญำเช่ำ* 

อาคารตรีทิพย ์2 410,000,000 บาท 431,000,000 บาท 

พืน้ท่ีมอลล ์3 265,000,000 บาท 283,000,000 บาท 

รวม 675,000,000 บำท 714,000,000 บำท 

 

* สญัญาเชา่ทรพัยสิ์นท่ีกองทนุรวมท าไวก้บัผูเ้ชา่ (บรษิัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากดั เชา่ที่ดินและอาคารตรีทิพย ์2 
(ไม่รวมพืน้ท่ีพาณิชยกรรมบรเิวณชัน้ใตด้ินและชัน้หนึ่งบางส่วน) และ บรษิัท สีลมออลล ์จ ากดั เช่าพืน้ท่ีมอลล ์
3 และพืน้ท่ีพาณิชยกรรมบรเิวณชัน้ใตด้ินและชัน้หนึ่งบางส่วนของอาคารตรีทิพย ์2 ระยะเวลาการเช่า 3 ปี) 
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(ข) ผูป้ระเมินราคา: บรษิัท ฟาสท ์แอนด ์แฟร ์แวลเูอชั่น จ ากัด โดยวิธีการประเมินแบบประมาณ
การรายได ้(Income Approach) 

โครงกำร รำคำประเมินตำมวธิีรำยได ้
(วนัท่ีประเมิน 8 มี.ค. 2556) 

รำคำประเมินทีป่รับ
ตำมสัญญำเช่ำ* 

อาคารตรีทิพย ์2 406,936,000 บาท 420,414,000 บาท 

พืน้ท่ีมอลล ์3 253,718,000 บาท 256,040,000 บาท 

รวม 660,654,000 บำท 676,454,000 บำท 

 
* สญัญาเช่าทรพัยสิ์นที่กองทุนรวมท าไวก้ับผูเ้ช่า (บริษัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากัด เช่าที่ดินและ
อาคารตรีทิพย ์2 (ไม่รวมพืน้ที่พาณิชยกรรมบริเวณชัน้ใตด้ินและชัน้หนึ่งบางส่วน) และ บริษัท   
สีลมออลล ์จ ากดั เช่าพืน้ท่ีมอลล ์3 และพืน้ท่ีพาณิชยกรรมบรเิวณชัน้ใตด้ินและชัน้หนึ่งบางส่วน
ของอาคารตรีทิพย ์2 ระยะเวลาการเช่า 3 ปี) 

 
(ค) การลงทุนในโครงการตรีนิตี ้ในครั้งนี ้ กองทุนรวมจะลงทุนในราคารวมทั้งสิ ้นไม่เกิน 

694,000,000บาท (หกรอ้ยเกา้สิบสี่ลา้นบาทถว้น) ทัง้นี ้ราคาที่กองทุนรวมจะเขา้ลงทุนไม่
สงูกว่าราคาที่ไดจ้ากการประเมินค่าต ่าสุดซึ่งไดร้บัจากบริษัทประเมินค่าทรพัยส์ินดงักล่าว 
เกิน ร้อยละ  10 ของราคาประเมิ นดั งกล่าว  ดังมี รายละเอียดของราคาที่ จะซื ้อ
อสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ดงันี ้

โครงกำร รำคำซือ้ไม่เกนิ (บำท) 

อาคารตรีทิพย ์2 441,000,000 

พืน้ท่ีมอลล ์3 253,000,000 

รำคำรวม 694,000,000 

 

(ง) นอกเหนือจากการประเมินตามวิธีรายได ้กองทนุรวมไดว่้าจา้งบรษิัทประเมินมลูค่าทรพัยส์ิน
เพื่อประเมินมลูค่าดว้ยวิธีการอื่นเพื่อเป็นการสอบทานมลูค่าทรพัยส์ินจากวิธีประเมินหลกัที่
เลือกใชว่้ามีความเหมาะสม และสมเหตุ-สมผลในการเขา้ลงทุนเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด
ของมลูค่าอสงัหารมิทรพัย ์ดงันี ้

 
 

(หน่วย : บำท) บริษัท ท.ีเอ.มำเนจเม้นท ์คอร์
โปเรชั่น (1999) จ ำกัด 

บริษัท ฟำสท ์แอนด ์แฟร ์แวลู
เอชั่น จ ำกดั 

อำคำรตรีทพิย ์2 
มลูค่าตน้ทนุก่อสรา้งทดแทน  137,400,000 136,929,000 
มลูค่าที่ดิน 170,850,000 140,700,000 
ราคามลูค่าทรพัยสิ์นจากตน้ทนุ 308,250,000 277,629,000 
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พืน้ที ่มอลล ์3 
ราคามลูค่าทรพัยสิ์นโดยวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาดในกรณี
มีการซือ้-ขาย 

343,000,000 323,354,000 

 

(จ) สรุปสมมติฐานการประเมินค่าทรพัยส์ินโดยวิธีรายได ้จากผลการด าเนินงานของทรพัยส์ิน 
บริษัท ท.ีเอ.มำเนจเม้นท ์คอรโ์ปเรช่ัน (1999) จ ำกัด 

รำยกำร อำคำรตรีทพิย ์2  พืน้ที ่มอลล3์ 

โกลวส์ตดูิโอ วิลล่ำ มำรเ์กต็ มอลล ์1 (ล่ำง) 

การเขา้ลงทนุของ
กองทนุ 

แบบมีกรรมสิทธ์ิ สิทธิการเชา่ 

อตัราคิดลด (Discount 
rate) 

รอ้ยละ 11 รอ้ยละ 11 

อตัราผลตอบแทน 
(Capitalization rate) 

รอ้ยละ 8 n/a 

สมมติฐำนรำยได้ มีรำยละเอียดดังนี ้

1. อตัราการเชา่ 
(Occupancy rate) 

รอ้ยละ 65  - 80 รอ้ยละ 95 

2. อตัราคา่เชา่ 50,000 บาท/หอ้ง/
เดือน โดยปรบัคา่
เช่าเพิ่มรอ้ยละ 10 

ทกุ 3 ปี 

310 บาท/ตาราง
เมตร/เดือน โดย

ปรบัค่าเช่าเพิม่รอ้ย
ละ 10 ทกุ 3 ปี 

2,200 บาท/ตาราง
เมตร/เดือน โดย

ปรบัค่าเช่าเพิม่รอ้ย
ละ 10 ทกุ 3 ปี 

2,800 บาท/ตาราง
เมตร/เดือน โดยปรบั
ค่าเช่าเพิ่มรอ้ยละ 

10 ทกุ 3 ปี 

3. รายไดจ้ากคา่ต่อ
สญัญาเก็บทกุ ๆ 2 ปี 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 20,000 บาท 

4. รายไดอ้ื่นๆ รอ้ยละ 10 ของรายไดค้า่เช่า 

สมมติฐำนค่ำใชจ้่ำย มีรำยละเอียดดังนี ้

1. เงินเดือนและ
สวสัดิการ 1,320,000 บาท/ปี โดยปรบัเพิ่มรอ้ยละ 3 ทกุปี 

744,000 บาท/ปี 
โดยปรบัเพิ่มรอ้ยละ 

3 ทกุปี 

2. ตน้ทนุค่าหอ้งพกั รอ้ยละ 7 ของ
รายไดจ้ากหอ้งพกั 

n/a n/a n/a 

3. ค่าสาธารณปูโภคและ
พลงังาน รอ้ยละ 6 ของรายไดร้วม 

รอ้ยละ 6 ของรายได้
รวม(ไม่รวมคา่ต่อ

สญัญา) 
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4. ค่าโฆษณาและ
ส่งเสรมิการขาย รอ้ยละ 5 ของรายไดร้วม 

รอ้ยละ 1 ของรายได้
รวม(ไม่รวมคา่ต่อ

สญัญา) 

5. ค่าเงินปรบัปรุง
ซ่อมแซมอาคาร รอ้ยละ 1 ของรายไดร้วม 

รอ้ยละ 1 ของรายได้
รวม(ไม่รวมคา่ต่อ

สญัญา) 

6. ค่าเงินกนัส ารอง
ปรบัปรุงอาคารครัง้ใหญ่
เก็บทกุ 5 ปี 

รอ้ยละ 3 ของรายไดร้วมทกุ ๆ 5 ปี n/a 

7. ค่าภาษีโรงเรือน รอ้ยละ 12.5 ของรอ้ยละ 40 ของรายไดร้วม 

8. ค่าเบีย้ประกนัภยั 
75,000 บาท/ปี 

โดยปรบัเพิ่มรอ้ยละ 3 ทกุ ๆ 3 ปี 

รอ้ยละ 0.2 ของ
รายไดค้า่เชา่(ไม่รวม
ค่าต่อสญัญา) 

9. ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ 
รอ้ยละ 65 ของรายไดอ้ื่นๆ 

รอ้ยละ 5 ของรายได้
อื่นๆ 

 
บริษัท ฟำสท ์แอนด ์แฟร ์แวลูเอช่ัน จ ำกัด 

รำยกำร อำคำรตรีทพิย ์2  พืน้ที ่มอลล3์ 

โกลวส์ตดูิโอ วิลล่ำ มำรเ์กต็ มอลล ์1 (ล่ำง) 

การเขา้ลงทนุของ
กองทนุ 

แบบมีกรรมสิทธ์ิ สิทธิการเชา่ 

อตัราคิดลด (Discount 
rate) 

รอ้ยละ 11 รอ้ยละ 11 

อตัราผลตอบแทน 
(Capitalization rate) 

รอ้ยละ 8 n/a 

สมมติฐำนรำยได้ มีรำยละเอียดดังนี ้

1. อตัราการเชา่ 
(Occupancy rate) 

รอ้ยละ 75  - 85 รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 95 - 98 รอ้ยละ 90 - 99 

2. อตัราคา่เชา่ 50,000 บาท/หอ้ง/
เดือน โดยปรบัคา่
เช่าเพิ่มรอ้ยละ 3 

ทกุปี 

360 บาท/ตาราง
เมตร/เดือน โดย
ปรบัค่าเช่าเพิม่
รอ้ยละ 3 ทกุปี 

2,600 บาท/ตาราง
เมตร/เดือน โดย
ปรบัค่าเช่าเพิม่รอ้ย

ละ 3 ทกุปี 

2,800 บาท/ตาราง
เมตร/เดือน โดย
ปรบัค่าเช่าเพิม่รอ้ย

ละ 3 ทกุปี 

3. รายไดจ้ากคา่ต่อ ไม่มี ไม่มี รอ้ยละ 50 ของ รอ้ยละ 50 ของ
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สญัญาเชา่ทกุ 2 ปี รายไดจ้ากคา่เช่า รายไดจ้ากคา่เช่า 

4. รายไดอ้ื่นๆ รอ้ยละ 5 ของ
รายรบัรวม 

n/a n/a n/a 

สมมติฐำนค่ำใชจ้่ำย มีรำยละเอียดดังนี ้

1.ค่าบรหิารส่วนกลาง 

ไม่มี ไม่มี 

80 บาท/ตาราง
เมตร/เดือน ปรบั

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 ทกุ
ปี 

100 บาท/ตาราง
เมตร/เดือน ปรบั

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 ทกุ
ปี 

2. ค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินงานและบรหิาร รอ้ยละ 10.5 ของ

รายรบัรวม 
ไม่มี 

รอ้ยละ 6 ของ
รายรบัรวมปรบั

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 ทกุ
ปี 

รอ้ยละ 4 ของ
รายรบัรวมปรบั

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 ทกุ
ปี 

3. ตน้ทนุค่าหอ้งพกั รอ้ยละ 10 ของ
รายรบัจากหอ้งพกั 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

4. ตน้ทนุอื่นๆ รอ้ยละ 20 ของ
รายไดอ้ื่นๆ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5. ค่าพลงังาน/
สาธารณปูโภคต่าง ๆ 

รอ้ยละ 8 ของ
รายรบัรวม 

ไม่มี 
รอ้ยละ 6 ของ
รายรบัรวม 

รอ้ยละ 8 ของ
รายรบัรวม 

6. ค่าโฆษณาและ
ส่งเสรมิการขาย 

รอ้ยละ 4 ของ
รายรบัรวม 

ไม่มี 
รอ้ยละ 1 ของ
รายรบัรวม 

รอ้ยละ 2 ของ
รายรบัรวม 

7. ค่าใชจ้า่ยในการ
ทดแทนและปรบัปรุง 

รอ้ยละ 3 ของ
รายรบัรวม 

ไม่มี รอ้ยละ 2 ของรายรบัรวม 

8. เงินตัง้ส ารองส าหรบั
การปรบัปรุงอาคารใน
อนาคต 

รอ้ยละ 2 ของ
รายรบัรวม 

ไม่มี รอ้ยละ 3 ของรายรบัรวม 

9. ภาษีโรงเรือน รอ้ยละ 12.5 ของรอ้ยละ 40 ของรายไดค้า่เชา่ 

10. ค่าเบีย้ประกนัภยั รอ้ยละ 0.50 ของรายรบัรวม 

11. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ รอ้ยละ 2 ของรายรบั
รวม 

รอ้ยละ 0.5 ของรายรบัรวม 

 

อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างจากสมมติฐานดังกล่าวได ้หรือ
เหตกุารณต์่างๆ อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณไ์ว ้
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จากสมมติฐานที่ผู้ประเมินค่าทรพัยส์ินใชใ้นการประเมินมูลค่าทรพัยส์ินที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 บริษัทจดัการไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าสมมติฐานหลกัทัง้ในส่วน
ของรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่ใชใ้นการประเมินมลูค่าดงักล่าวไม่สมเหตสุมผลเม่ือเทียบกบัผล
ประกอบการในอดีตของทรพัยส์ินที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 แต่ผูป้ระเมินค่า
ทรพัยส์ินทัง้สองรายมีความแตกต่างในสมมติฐานปลีกย่อยดงันี ้

สมมติฐำนทีแ่ตกต่ำง บริษัท ท.ีเอ.มำเนจเม้นท ์
คอรโ์ปเรช่ัน (1999) จ ำกัด 

บริษัท ฟำสท ์แอนด ์แฟร ์แวลู
เอช่ัน จ ำกัด 

อำคำรตรีทพิย ์2 

ค่าต่อสญัญาเช่าพืน้ท่ีมอลล1์ลา่ง(1) ไม่มีค่าต่อสญัญา รอ้ยละ 50 ของรายคา่เช่าพืน้ท่ีทกุปี 

รายไดอ้ื่นๆ(2) รอ้ยละ 10 ของรายไดร้วม 
รอ้ยละ 5 ของรายรบัรวม (คดิเฉพาะ
พืน้ท่ีโกลวส์ตดูิโอเท่านัน้) 

ค่าใชจ้า่ยในการปรบัปรุงอาคารตรี

ทิพย ์2(3) 
รอ้ยละ 1 ของรายไดร้วม 

รอ้ยละ 3 ของรายรบัส าหรบัส่วน
พืน้ท่ีหอ้งพกั และ รอ้ยละ 2 ของ
รายรบัรวมส าหรบัส่วนพืน้ท่ีรา้นคา้
พาณิชยกรรม (ไม่รวมสว่นพืน้ท่ี
รา้นคา้ “วิลล่า มารเ์ก็ต” ) 

ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ของอาคารตรีทิพย ์2(4) รอ้ยละ 65 ของรายไดอ้ื่นๆ รอ้ยละ 2 ของรายรบัรวม 

ค่าใชจ้า่ยในการ renovation(5) รอ้ยละ 3 ของรายรบัรวมทกุ ๆ 5 ปี 

รอ้ยละ 2 ของรายรบัรวมส าหรบัส่วน
พื ้นที่ห้องพัก และ ร้อยละ 3 ของ
รายรบัรวมส าหรบัส่วนพืน้ที่รา้นค้า
พาณิ ชยกรรม (ไม่ รวมส่วนพื ้นที่
รา้นคา้ “วิลล่า มารเ์ก็ต” ) 

พืน้ทีม่อลล ์3 

ค่าต่อสญัญาเช่าพืน้ท่ีมอลล ์3(6) 20,000 บาท/ตารางเมตร/2ปี 
รอ้ยละ 50 ของรายค่าเชา่พืน้ท่ีทกุ 2 
ปี 

ค่าใชจ้า่ยในการปรบัปรุงพืน้ท่ีมอลล ์

3(7) 
รอ้ยละ 1 ของรายไดร้วม (ไม่รวม
ค่าต่อสญัญา) 

รอ้ยละ 2 ของรายรบัรวม (รวมคา่ต่อ
สญัญา) 

ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ของพืน้ท่ีมอลล ์3(8) รอ้ยละ 5 ของรายไดอ้ื่นๆ รอ้ยละ 0.5 ของรายรบัรวม 

ค่าใชจ้า่ยในการ renovation(9) ไม่มี รอ้ยละ 3 ของรายรบัรวม 
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หมายเหต ุ:  

(1) บรษิัท ที.เอ.มาเนจเมน้ท ์คอรโ์ปเรชั่น (1999) จ ากดั ไม่ไดน้ าค่าต่อสญัญาการเช่ามาค านวณในการ
ประมาณการรายไดข้องทรพัยสิ์น โดยใหเ้หตผุลว่ามีเพียงผูเ้ช่าบางรายและเป็นส่วนนอ้ยเท่านัน้ท่ีได้
มีการช าระค่าต่อสญัญา ในขณะที่ บริษัท ฟาสท ์แอนด ์แฟร ์แวลเูอชั่น จ ากัด น าค่าต่อสญัญาเช่า
มาค านวณรวมดว้ย 

(2) บรษิัท ที.เอ.มาเนจเมน้ท ์คอรโ์ปเรชั่น (1999) จ ากัด ค านวณรายไดอ้ื่นๆ เช่น รายไดจ้ากค่าบรกิาร, 
ค่าน า้, ค่าไฟ ที่ได้รบัจากทรพัยสิ์นบนฐานของรายไดค้่าเช่าพืน้ที่ทั้งอาคาร  ส่วนบริษัท ฟาสท ์
แอนด ์แฟร ์แวลเูอชั่น จ ากัด ค านวณบนฐานของรายรบัรวมที่ไดจ้ากพืน้ที่โกลวส์ตูดิโอเท่านัน้  แต่
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาในรายละเอียดการประเมินของ บริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท ์คอรโ์ปเรชั่น 
(1999) จ ากดั จะพบว่าที่มาของรายไดอ้ื่นๆ ส่วนใหญ่มาจากโกลวส์ตดูิโอ 

(3) ,(4) และ(5) บรษิัท ที.เอ.มาเนจเมน้ท ์คอรโ์ปเรชั่น (1999) จ ากดั ไม่ไดน้ าค่าใชจ้า่ยในการปรบัปรุง
งานระบบและอปุกรณข์องอาคารค านวณรวมไวใ้นคา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงอาคาร แต่น าไป
ค านวณรวมไวใ้นคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ของอาคารตรีทิพย ์ 2 และไดก้นัส ารองเพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ 
renovate ทกุ 5 ปีซึ่งแตกตา่งกบั บรษิัท ฟาสท ์แอนด ์แฟร ์แวลเูอชั่น จ ากดั ที่รวมคา่ใชจ้า่ยในการ
ปรบัปรุงอาคารและการปรบัปรุงงานระบบและอปุกรณอ์าคารไวด้ว้ยกนั และกนัส ารองเพื่อเป็น
ค่าใชจ้า่ยในการ renovate ทกุปีแต่อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมคา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงอาคาร,
ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ของอาคารตรีทิพย ์ 2 และค่าใชจ้่ายในการ renovate แลว้ พบว่าบรษิัทประเมินทัง้
สองรายมคี่าใชจ้่ายใกลเ้คียงกนั 

(6)    เป็นสมมติฐานที่ทั้งสองบริษัทไดจ้ากการลงพืน้ที่สอบถามผู้เช่าและเงื่อนไขในการให้เช่าพืน้ที
ใกลเ้คียง ซึ่งค่าต่อสญัญาดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายที่ผูเ้ช่าตอ้งช าระใหก้บัผูใ้หเ้ช่าเพื่อใหไ้ดร้บัสิทธิใน
การต่อสญัญาเช่า 

(7)  ,(8) และ (9)  บรษิัท ที.เอ.มาเนจเมน้ท ์คอรโ์ปเรชั่น (1999) จ ากดั ค านวณค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุง
พืน้ท่ีบนฐานของรายไดค้า่เช่าที่ไม่รวมคา่ต่อสญัญา ค านวณคา่ใชจ้่ายอื่นๆ บนฐานของรายไดอ้ื่นๆ
และค่าใชจ้า่ยในการ renovate ทกุ 5 ปีบนฐานของรายรบัรวม(ไม่รวมคา่ต่อสญัญา)โดยพิจารณา
จากการด าเนินงานในอดีตของเจา้ของทรพัย ์ ในขณะท่ี บรษิัท ฟาสท ์แอนด ์แฟร ์แวลเูอชั่น จ ากดั 
ค านวณค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงพืน้ท่ี,ค่าใชจ้่ายอื่นๆ และค่าใชจ้า่ยในการ renovate บนฐานของ
รายรบัรวม (รวมคา่ต่อสญัญา) ที่ไดจ้ากทรพัยสิ์น โดยใหเ้หตผุลว่าเป็นอตัราคา่ใชจ้า่ยมาตรฐาน
โดยทั่วไปในตลาด 

ถึงแม้ว่าผู้ประเมินค่าทรพัยสิ์นทั้งสองรายจะมีสมมติฐานปลีกย่อยในการประมาณการรายไดแ้ละ
ค่าใชจ้่ายที่ต่างกันบา้งดงัแสดงในตารางขา้งตน้ แต่ก็ไม่ไดส่้งผลใหร้าคาประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของ
ทัง้สองบรษิัทแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการมีความเห็นว่าอาคารตรีทิพย ์2 และพืน้ที่มอลล ์3 นั้นมีความโดดเด่นเพราะ
ตัง้อยู่ในท าเลที่มีศกัยภาพ ย่านสีลม – สาทร มีการคมนาคมสะดวก อยู่ใกลก้ับสถานีรถไฟฟ้า
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(BTS) และรถไฟฟ้าใตด้ิน (MRT) ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกในการเดินทางไดเ้ป็นอย่างดี รวม
ทัง้ตวัอาคารไดร้บัการบ ารุงรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพที่ดี เหมาะสมต่อการใชง้าน 

 
(3) รำยช่ือเจ้ำของทรัพยส์ินทีก่องทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1 

  
โครงกำร เจ้ำของทรัพยส์นิ 

อาคารตรีทิพย ์2  นางวณีา เชิดบญุญชาต ิ
พืน้ท่ีมอลล ์3 
 1. บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั ส าหรบัหอ้งชดุเลขที่ 425 

2. บรษิัท ตรีทิพย ์คอมเพล็กซ ์จ ากดั ส าหรบัหอ้งชดุเลขที่ 425/1, 
425/2, 425/3, และ 425/4 

 

(4) วิธีกำรเข้ำลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1 ของกองทุนรวม 
ในการเขา้ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ของกองทุนรวมในครัง้นี ้กองทุนรวมจะเขา้ท าสญัญาซือ้ขาย

ทรพัยส์ิน สญัญาเช่า และ/หรือสญัญาใดๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือเก่ียวเนื่องกบัการเขา้ลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ
ตรีนิตีก้บัเจา้ของทรพัยส์ินดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

(1) กองทุนรวมจะเขา้ท าสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและอาคารของอาคารตรีทิพย ์2 กับนางวีณา 
เชิดบญุญชาติ ซึ่งเป็นเจา้ของอาคารตรีทิพย ์2 

(2) กองทนุรวมจะเขา้ท าสญัญาเช่าพืน้ที่มอลล ์3 กบับรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั ในสว่นหอ้งชดุ
เลขที่ 425 และกองทนุรวมจะเขา้ท าสญัญาเช่าพืน้ที่มอลล ์3 กบั บรษิัท ตรีทิพย ์คอมเพล็กซ ์
จ ากดั ในสว่นหอ้งชดุเลขที่ 425/1, 425/2, 425/3, และ 425/4 เป็นระยะเวลา 30 ปี 

(3) กองทุนรวมจะเข้าท าสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน เครื่องมือ 
อปุกรณ ์งานระบบและทรพัยส์ินอื่นที่เก่ียวขอ้ง เก่ียวเนื่องและจ าเป็นต่อการใชป้ระโยชนข์อง
ที่ดินและอาคารของโครงการตรีนิตี ้กับเจา้ของทรพัยส์ินที่กองทุนรวมจะเขา้ลงทุนเพิ่มเติม
ตามขอ้ (1) ถึง (2) ขา้งตน้ 
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(5)  รำยละเอียดเก่ียวกับกำรจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย ์: ภำพรวมธุรกิจกำร
จัดหำผลประโยชน ์

ในการจดัหาผลประโยชนจ์ากโครงการตรีนิตี ้ที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 กองทุนรวม
ตกลงดงัต่อไปนี ้

1. กองทนุรวมตกลงให ้บรษิัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากดั เช่าอาคารตรีทิพย ์2 (ไม่รวมพืน้ที่พาณิช
ยกรรมบริเวณชัน้ใตด้ินและพืน้ที่ชัน้หนึ่งบางส่วน) รวมถึงให ้บรษิัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากัด 
เช่าสว่นควบและงานระบบของอาคารตรีทิพย ์2 (ไม่รวมพืน้ที่พาณิชยกรรมบริเวณชัน้ใตด้ิน
และพืน้ที่ชัน้หนึ่งบางสว่น) เป็นระยะเวลา 3 ปี 

2. กองทุนรวมตกลงให้ บริษัท สีลมออลล ์จ ากัด เช่าพืน้ที่มอลล์ 3 และชั้นใต้ดินและพืน้ที่
ชัน้หนึ่งบางส่วน ของอาคารตรีทิพย ์2 ซึ่งใชเ้ป็นพืน้ที่พาณิชยกรรม รวมถึงให ้บริษัท สีลม
ออลล ์จ ากดั เช่าสว่นควบและงานระบบของพืน้ที่มอลล ์3 เป็นระยะเวลา 3 ปี 

หมายุเหตุ : โปรดพิจารณาโครงสรา้งการถือหุน้ของ บริษัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากัด และบริษัท    
สีลมออลล ์จ ากดั ในหวัขอ้โครงสรา้งการถือหุน้ของ บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด บรษิัท ตรีทิพย ์
คอมเพล็กซ ์จ ากดั บรษิัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากดั และบรษิัท สีลมออลล ์จ ากดั 

เม่ือครบก าหนดระยะเวลาเช่าดังกล่าวขา้งตน้ กองทุนรวมสามารถพิจารณาใหผู้เ้ช่ารายเดิมต่อ
อายสุญัญาเช่าไดอ้ีกคราวละไม่เกิน 3 ปี 
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แผนภำพกำรน ำทรัพยส์ินที่กองทุนรวมเข้ำลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1 ออกหำประโยชน ์
 

  
โครงสร้ำงรำยได้และรำยจ่ำยของอสังหำริมทรัพยท์ีก่องทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม อัตรำค่ำเช่ำต่อ
ตำรำงเมตร และอัตรำกำรเช่ำพืน้ที ่(Occupancy Rate) 
อำคำรตรีทพิย ์2 

โครงสรา้งรายไดร้วมของอาคารตรีทิพย ์2 มีรายละเอียดดงันี ้

รำยได้ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

รายไดค้า่หอ้งพกั 5.62 5.00 1.41 10.38 

รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิารจาก
รา้นคา้ / พืน้ท่ีพาณิชยกรรม 

8.11 6.99 6.93 9.41 

รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น  ๆ 1.28 1.15 0.48 1.25 

รำยได้รวม (ล้ำนบำท) 15.01 13.14 8.82 21.04 

ที่มา: นางวีณา เชิดบญุญชาติ และบรษิัท ตรีทิพย ์คอมเพล็กซ ์จ ากดั  
หมายเหต:ุ  

1) รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดืม่ รายไดค้่าบรกิาร 
Business Center รายไดค้่าบรกิารซกัรีด และรายไดค้า่บรกิาร Limousine 



 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี ้ Page 27 

 

2) เนื่องจากอาคารตรีทิพย ์2 (ในส่วนห้องพัก) มีการปรบัปรุงในช่วงเวลาระหว่าง เม.ย. 2554 ถึง ธ.ค. 
2555 โดยการปรบัปรุงจะท าใหโ้ครงการมีหอ้งพกัเพิ่มขึน้เป็นจ านวนรวม 72 หอ้ง จากเดิมเพียง 20 หอ้ง 
ดงันัน้ จึงมีผลต่อการลดลงของรายไดค้่าหอ้งพกัในปี 2554  อย่างไรก็ดี ในช่วงตน้ เม.ย. 2555 ไดท้ยอย
เปิดใหเ้ช่าหอ้งพกัของโครงการท าใหร้ายไดค้่าหอ้งพกัปี 2555 เพิ่มขึน้จากปีก่อน 

โครงสรา้งรายจ่ายรวมของอาคารตรีทิพย ์2 มีรายละเอียดดงันี ้

รำยจ่ำย ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

หอ้งพกั 0.94 0.93 0.27 3.41 

พืน้ท่ีพาณิชยกรรม 1.97 2.08 1.86 1.88 

รำยจ่ำยรวม (ล้ำนบำท) 2.91 3.01 2.13 5.29 

หมายเหต:ุ  
1) รายจา่ยประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานของโครงการ เช่น เงินเดือนและสวสัดิการ

พนกังาน ภาษีโรงเรือน และคา่สาธารณปูโภค 
2) เนื่องจากอาคารตรีทิพย ์2 (ในส่วนหอ้งพกั) มีการปรบัปรุงในช่วงเวลาระหว่าง เม.ย. 2554 ถึง 

ธ.ค. 2555 โดยการปรบัปรุงจะท าใหโ้ครงการมีหอ้งพกัเพิ่มขึน้เป็นจ านวนรวม 72 หอ้ง จากเดิม
เพียง 20 หอ้ง ดงันัน้ จึงมีผลต่อการลดลงของค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานของโครงการในช่วง
ปี 2554 อย่างไรก็ดี  ในช่วงต้นเม.ย. 2555  ได้ทยอยเปิดให้เช่าห้องพักของโครงการท าให้
โครงการมีการเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการท่ีมากขึน้กวา่ปีกอ่นตามปัจจยัขา้งตน้  

อตัราค่าหอ้งพกัเฉลี่ยและอตัราค่าเช่าต่อตารางเมตรของอาคารตรีทิพย ์2 มีรายละเอียดดงันี ้
 

รำยละเอียด ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

อตัราค่าหอ้งพกัเฉลี่ย (บาท/วนั) 1,023 956 973 1,567 

อตัราค่าเช่าพืน้ที่พาณิชยกรรม 
(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

885 769 768 957 

อตัราการเขา้พกัเฉลี่ยและอตัราการเช่าพืน้ที่เฉลี่ย (Occupancy Rate) ของอาคารตรีทิพย ์2 

รำยละเอียดพืน้ที ่ ระยะเวลำ 
อัตรำกำรเข้ำพักและอตัรำกำร

เช่ำพืน้ทีเ่ฉลี่ย (ร้อยละ) 
หอ้งพกั ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธ.ค.2552 75.25 

ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธ.ค.2553 71.67 

ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธ.ค.2554 81.67 
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รำยละเอียดพืน้ที ่ ระยะเวลำ 
อัตรำกำรเข้ำพักและอตัรำกำร

เช่ำพืน้ทีเ่ฉลี่ย (ร้อยละ) 

ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธ.ค.2555 51.06 
รา้นคา้ / พืน้ท่ีพาณิชยกรรม ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธ.ค.2552 90.34 

ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธ.ค.2553 89.73 

ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธ.ค.2554 89.01 

ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธ.ค.2555 97.04 

ที่มา: นางวีณา เชิดบญุญชาติ และบรษิัท ตรีทิพย ์คอมเพล็กซ ์จ ากดั 

การสิน้สดุอายุสญัญาเช่าส  าหรบัพืน้ที่พาณิชยกรรม / รา้นคา้ ของอาคารตรีทิพย ์2 ณ วนัที่ 31 ธ.ค.
2555 มีรายละเอียดดงันี ้

ผู้เช่ำพืน้ที ่
วันทีส่ิน้สุด
สัญญำเช่ำ 

พืน้ทีเ่ช่ำ 
(ตำรำงเมตร) 

พืน้ทีเ่ช่ำ เทยีบกบั 

พืน้ทีท่ีใ่ห้เช่ำทัง้หมด (ร้อยละ) 

บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั 
11 ก.ค. 58 

357.46 42.31 

บรษิัท วิลล่า มารเ์ก็ต เจพี จ ากดั 
31 พ.ค. 60 

487.43 57.69 

รวม 844.89 100.00 

 

พืน้ทีม่อลล ์3 

 โครงสรา้งรายไดร้วมและอตัราการเช่าพืน้ที่ (Occupancy Rate) ของพืน้ที่มอลล ์3 มีรายละเอียดดงันี ้

รำยได้ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

รายไดค้า่เชา่/ ค่าบรกิาร (ลา้นบาท) 18.40 18.39 18.37 19.37 

จ านวนรา้นคา้ที่ใหเ้ช่า (รา้น) 148 148 148 1551 

พืน้ท่ีใหเ้ชา่ทัง้หมด (ตารางเมตร) 620.50 620.50 620.50 638.262 

อตัราการเชา่ (Occupancy Rate) (รอ้ยละ) 100 100 99.89 99.95 

ค่าเช่าเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร/เดือน) 2,471 2,470 2,468 2,496 

ที่มา: บรษิัท ตรีทิพย ์คอมเพล็กซ ์จ ากดั และ บรษิัท ตรีนติี ้แอสเซท จ ากดั 

หมายเหต:ุ  1. ไดม้ีการแบ่งเป็นรา้นคา้ใหเ้ช่าทัง้สิน้ 156 รา้นคา้ แต่ทางเจา้ของทรพัยสิ์นไดป้ล่อยเชา่เพยีง 155  
                         รา้นคา้ ส่วนอีก 1 รา้นคา้ เจา้ของทรพัยสิ์นใชเ้ป็นส านกังาน 

ที่มา : นางวีณา เชิดบญุญชาติ และ บรษิัท ตรีทิพย ์คอมเพล็กซ ์จ ากดั 
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2. มีการปรบัปรุงพืน้ท่ีรา้นคา้ระหว่างเดือนพฤศจกิายน 2554 ถงึ มกราคม 2555  ท าให ้Occupancy  
    ลดลงเล็กนอ้ยและมีพืน้ท่ีรา้นคา้เพิม่ขึน้จากเดิม 620.50 ตร.ม. เป็น 638.26 ตร.ม. 

 

โครงสรา้งรายจ่ายรวมของพืน้ที่มอลล ์3 มรีายละเอียดดงันี ้

รำยจ่ำย ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

พืน้ท่ีพาณิชยกรรม 2.85 2.94 2.87 3.27 

รำยจ่ำยรวม (ล้ำนบำท) 2.85 2.94 2.87 3.27 
 

หมายเหต:ุ  รายจ่ายประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานของโครงการ เช่น  เงินเดือนและสวสัดิการ     
                 พนกังาน ภาษีโรงเรือน และค่าสาธารณปูโภค 

 

การสิน้สดุอายสุญัญาเช่าส  าหรบัพืน้ที่พาณิชยกรรม / รา้นคา้ ของพืน้ที่มอลล ์3 ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2555 ทัง้ 
155 รา้นคา้มีอายสุญัญา 2 ปีเท่ากนั เริ่มตน้และครบก าหนดอายสุญัญาพรอ้มกนั คือ 1 ม.ค. 2555 – 31 
ธ.ค. 2556 

 
 รำยละเอียดและสัดส่วนของพืน้ทีข่องโครงกำรตรีนิตีท้ี่กองทุนรวมจะเข้ำลงทุน 

รายละเอียดพืน้ที่ของโครงการตรีนิตี ้ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2555 

รำยละเอียด 
จ ำนวนห้อง /
จ ำนวนร้ำนค้ำ 

พืน้ที ่(รวม
ส่วนกลำง) 
(ตำรำงเมตร) 

สัดส่วนของพืน้ทีเ่ม่ือ
เปรียบเทยีบกบัพืน้ทีร่วมที่

กองทุนรวม 
จะเข้ำลงทนุ (ร้อยละ) 

พืน้ท่ีหอ้งพกั  

(อาคารตรีทิพย ์2) 
72 หอ้ง 3,581.44 64.21 

พืน้ท่ีพาณิชยกรรมใหเ้ชา่ 225 รา้นคา้ 1,996.42 35.79 

รวม 5,577.86 100.00 
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สรุปภำพรวมของอสังหำริมทรัพยท์ีก่องทุนรวมลงทุนอยู่เดิมและอสังหำริมทรัพยท์ี่กองทุนรวม 
จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1 

 มลูค่าอสงัหารมิทรพัย ์

รำยละเอียด 

 

อสังหำริมทรัพยท์ี ่
กองทุนรวมลงทนุอยู่เดิม 

อสังหำริมทรัพยท์ีก่องทนุรวม
จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1 

มูลค่ำทีก่องทนุรวมลงทุน (บำท) 

โครงการอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม  

688,623,000 

- 

โครงการ Glow Trinity Silom Arcade - 

โครงการอาคารศนูยก์ารคา้ - 

รำคำประเมินอสังหำริมทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุอยู่เดิม (บำท)(1) 

โครงการอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม  

681,000,000 

 

- 

โครงการ Glow Trinity Silom Arcade - 

โครงการอาคารศนูยก์ารคา้ - 

มูลค่ำอสังหำริมทรัพยท์ีก่องทนุรวมจะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1 (บำท) 

อาคารตรีทิพย ์2 - 441,000,000 

พืน้ท่ีมอลล ์3 - 253,000,000 

รำคำประเมินอสังหำริมทรัพยท์ีก่องทนุจะลงทนุเพิ่มเติมคร้ังที ่1 (บำท) 

อาคารตรีทิพย ์2 

 

 410,000,000(2) 

 406,936,000(3) 

พืน้ท่ีมอลล ์3  265,000,000(2) 

 253,718,000(3) 

รำคำประเมินทีป่รับตำมสัญญำเช่ำทีก่องทนุจะลงทนุเพิ่มเตมิคร้ังที ่1 (บำท) 

อาคารตรีทิพย ์2  431,000,000(4) 

 420,414,000(5) 

พืน้ท่ีมอลล ์3  283,000,000(4) 

 256,040,000(5) 
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หมายเหต:ุ (1) ราคาประเมินโดย บรษิัท เน็กซสั พรอพเพอตี ้คอนซลัแทนท ์จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ส.ค. 2555 

 (2)  ราคาประเมินโดย บรษิัท ที.เอ.มาเนจเมน้ท ์คอรโ์ปเรชั่น (1999) จ ากดั ณ วนัท่ี 4 มี.ค. 2556 

(3)  ราคาประเมินโดย บรษิัท ฟาสท ์แอนด ์แฟร ์แวลเูอชั่น จ ากดั ณ วนัท่ี 8  มี.ค. 2556 

(4)  ราคาประเมินที่ปรบัตามสญัญาเชา่โดย บรษิัท ที.เอ.มาเนจเมน้ท ์คอรโ์ปเรชั่น (1999) จ ากดั 

(5) ราคาประเมินที่ปรบัตามสญัญาเช่าโดย บรษิัท ฟาสท ์แอนด ์แฟร ์แวลเูอชั่น จ ากดั จ ากดั 

รายละเอียดพืน้ที่เช่า ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2555และอตัราการเชา่พืน้ที่เฉลี่ยของอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2555  

รำยละเอียดพืน้ทีเ่ช่ำ 
อสังหำริมทรัพยท์ี่

กองทุนรวมลงทนุอยู่เดิม  

อสังหำริมทรัพยท์ี่
กองทุนรวมจะลงทนุ
เพิ่มเติมคร้ังที1่  

รวม 

พืน้ท่ีหอ้งพกั (ตร.ม.) 3,170.00 2,608.30 5,778.30 

อตัราการเชา่พืน้ท่ีหอ้งพกั (รอ้ยละ) 84.24 51.06 69.26 

พืน้ท่ีพาณิชยกรรมที่ใหเ้ชา่(ตร.ม.) 701.00 1,483.15 2,183.90 

อตัราการเชา่พืน้ท่ีพาณิชยกรรม
(รอ้ยละ) 

98.82 98.29 98.46 

ที่มา:  บรษิัท ตรีทพิย ์คอมเพล็กซ ์จ ากดั  บรษิัท ตรนีิตี ้แอสเซท จ ากดั  นางวีณา เชิดบญุญชาติ และ 
นางอรนารถ เชิดบญุชาติ 

 
โครงสรา้งรายไดร้วมของอสงัหารมิทรพัย ์มีรายละเอียดดงันี ้

 

ที่มา: บรษิัทจดัการโดยอา้งอิงขอ้มลูจากเจา้ของทรพัยสิ์นแต่ละโครงการ 

หมายเหต:ุ ตารางขา้งตน้แสดงสดัส่วนรายไดค้่าเช่า/ค่าบรกิารต่อรายไดร้วมของโครงการตรีนิตี ้
 

  

ระยะเวลำ 

สัดส่วนรำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำรคิดเทยีบรำยได้รวม  

อสังหำริมทรัพยท์ีก่องทนุ
รวมลงทนุอยู่เดิม  

(ร้อยละ) 

อสังหำริมทรัพยท์ีก่องทนุ
รวมจะลงทนุเพิ่มเติมคร้ังที1่ 

(ร้อยละ) 
รวม 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2552 92.44 96.17 94.00 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2553 91.90 96.37 93.32 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2554 91.93 98.25 93.83 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2555 93.48 96.28 94.61 
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(6) นโยบำยกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย ์

   ภายหลังจากที่กองทุนรวมเข้าลงทุน ในโครงการตรีนิตี ้ กองทุนรวมจะด าเนินการจัดหา
ผลประโยชนจ์ากโครงการตรีนิตี ้โดยให ้บริษัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากัด เช่าอาคารตรีทิพย ์2 รวมถึงส่วน
ควบและงานระบบของอาคารตรีทิพย์ 2 (ไม่รวมพืน้ที่พาณิชยกรรมบริเวณชั้นใต้ดินและพืน้ที่ชั้นหนึ่ง
บางส่วน)  และให ้บริษัท สีลมออลล ์จ ากัด เช่าพืน้ที่มอลล ์3 และชัน้ใตด้ินและพืน้ที่ชัน้หนึ่งบางส่วน ของ
อาคารตรีทิพย ์2 ซึ่งใชเ้ป็นพืน้ที่พาณิชยกรรม รวมถึงส่วนควบและงานระบบของพืน้ที่พาณิชยกรรมของ
อาคารตรีทิพย ์2 และของพืน้ที่มอลล ์3 โดยสญัญาฉบับแรกจะมีอายุสญัญา 3 ปี และเมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาเช่าดังกล่าว กองทุนรวมสามารถพิจารณาต่ออายุสญัญาเช่าใหผู้เ้ช่ารายเดิมไดอ้ีกคราวละไม่
เกิน 3 ปี อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการได้พิจารณาคุณสมบัติต่างๆของผู้เช่าแลว้ และมีความเห็นว่าผู้เช่ามี
ประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการทรพัยส์ินที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนเป็นอย่างดี อีกทั้ง
ภายใตส้ญัญาเช่า บรษิัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากดั และ บรษิัท สีลมออลล ์จ ากดั ในฐานะผูเ้ช่าจะมีหนา้ที่ใน
การบ ารุงรกัษา ซ่อมแซม ปรบัปรุง ดแูลภาพลกัษณท์ัง้ภายในและภายนอก หรือเปลี่ยนแปลงระบบงานที่
ส  าคญัของอาคารตรีทิพย ์2 และพืน้ที่มอลล ์3 ใหอ้ยู่ในสภาพที่ดี เรียบรอ้ย เหมาะสมกบัการใชง้าน และให้
มีความทันสมัย และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดอย่างสม ่าเสมอ (รายละเอียดปรากฏ
ตามสรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งของกองทุนรวมส าหรบัการเขา้ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 
1) เพื่อดงึดดูใหม้ีผูม้าใชบ้รกิารโครงการตรีนิตีม้ากขึน้ทัง้ในสว่นผูท้ี่มาใชบ้รกิารหอ้งพกัในรูปแบบเซอรวิ์สอ
พารท์เมนท ์และผูม้าจบัจ่ายใชส้อยซือ้สินคา้ เนื่องจากการปรบัปรุงดแูลใหโ้ครงการตรีนิตีม้ีความทนัสมัย 
และเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดอย่างสม ่าเสมอจะส่งผลใหม้ีผูป้ระกอบการรายย่อยเขา้
มาเช่าพืน้ที่ในโครงการตรีนิตีม้ากขึน้ และรา้นคา้ต่าง ๆ จะมีสินคา้และบรกิารที่หลากหลายมากขึน้ 

จากการที่กองทุนรวมน าทรพัยส์ินโครงการตรีนิตี ้ออกใหเ้ช่า เพื่อหาประโยชนน์ัน้ กองทุนรวมไดจ้ัดใหม้ี
การด าเนินการที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัหาผลประโยชนด์งันี ้

(ก) กำรประกันรำยได้ของผู้เช่ำทรัพยส์ินที่กองทุนรวมเข้ำลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 โดยบริษัท 
ตรีนิตี ้แอสเซท จ ำกัด เป็นระยะเวลำ 4 ปี 

บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัดไดต้กลงและรบัรองว่ากองทุนรวมจะมีรายไดจ้ากการน าทรพัยส์ินที่
กองทนุรวมเขา้ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ออกหาประโยชนโ์ดยน าออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าอาคารตรีทิพย ์2 
และผูเ้ช่าพืน้ที่มอลล ์3 โดยประกนัรายไดข้องกองทนุรวม ดงันี ้

ปีที่ 1  จ านวนรวมไม่นอ้ยกว่า 63,200,000 บาท (ส าหรบัเดือนที่ 1-12)   

ปีที่ 2  จ านวนรวมไม่นอ้ยกว่า 65,200,000 บาท (ส าหรบัเดือนที่ 13-24)   

ปีที่ 3  จ านวนรวมไม่นอ้ยกว่า 66,600,000 บาท (ส าหรบัเดือนที่ 25-36)   
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ปีที่ 4  จ านวนรวมไม่นอ้ยกว่า 69,930,000 บาท (ส  าหรบัเดือนที่ 37-48 ในกรณีที่กองทนุรวม
ไดพ้ิจารณาต่ออายสุญัญาเช่า เม่ือครบ 36 เดือนแรก)  

ระยะเวลาการประกนัปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 ขา้งตน้ รวมเรียกว่า “ระยะเวลำกำรรับประกัน” 

ทัง้นี ้การรบัประกนัรายไดจ้าก บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั จะรบัประกนัรายไดใ้นกรณีที่ผูเ้ช่าดงั
กล่าวคือ บรษิัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากดั และบริษัท สีลมออลล ์จ ากัด หรือ บริษัทในเครือเท่านัน้ 
รายละเอียดเก่ียวกับเงื่อนไขการรบัประกันและหลกัประกันรายไดซ้ึ่งตกลงที่จะจัดใหม้ีการวาง
หลักประกันรายได้เป็นหนังสือค า้ประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย โดยมี
รายละเอียดเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาตกลงกระท าการ 
นอกจากนี ้บริษัทจัดการไดส้รุปขอ้มูลในเรื่องความสามารถของผูร้บัประกันโดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามภาคผนวก 1 

)ข (  กำรว่ำจ้ำงบริหำรอำคำรตรีทพิย ์2 
บรษิัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากดั ซึ่งเป็นผูเ้ช่าอาคารตรีทิพย ์2 (ไม่รวมพืน้ที่พาณิชยกรรมบรเิวณชัน้
ใตด้ินและพืน้ที่ชัน้หนึ่งบางส่วน)  จะว่าจา้ง บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี ้จ  ากัด ซึ่งเป็นผูบ้ริหาร
อาคารโกลว์ ตรีนิตี  ้สีลมที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครัง้แรกแล้ว หรือว่าจ้างผู้บริหารรายอื่นที่มี
คุณสมบัติอยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับ บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี ้จ  ากัด เป็นผูบ้ริหารจัดการ
อาคารตรีทิพย ์2 (ไม่รวมพืน้ที่พาณิชยกรรมที่ตัง้อยู่ชั้นใตด้ินและชัน้หนึ่งบางส่วนของอาคารตรี
ทิพย ์2) ทัง้นี ้การพิจารณาว่าจา้งผูบ้ริหารจดัการดงักล่าวนัน้ บรษิัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากัด จะ
พิจารณาถึงประสบการณ์ในการบริหารงานดา้นเซอรวิ์สอพารท์เมนท ์โรงแรมหรืออาคารพัก
อาศยัของผูบ้รหิาร รวมถึงการมีทีมงานบรหิารที่มีประสบการณแ์ละมีคณุภาพ 

นอกจากนี ้ในกรณีที่บรษิัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากดั ว่าจา้งบรษิัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี ้จ  ากดั หรือ
บริษัทอื่นใดตามขา้งตน้เป็นผูบ้ริหารจดัการอาคารตรีทิพย ์2 (ไม่รวมพืน้ที่พาณิชยกรรมบริเวณ
ชัน้ใตด้ินและพืน้ที่ชัน้หนึ่งบางส่วน) หากสญัญาเช่าอาคารตรีทิพย ์2 (ไม่รวมพืน้ที่พาณิชยกรรม
บรเิวณชัน้ใตด้ินและพืน้ที่ชัน้หนึ่งบางสว่น)ระหว่างกองทุนรวมกับ บรษิัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากัด 
สิน้สดุลงก่อนครบก าหนดสญัญาว่าจา้งบรหิาร กองทนุรวมไม่ผกูพนัที่จะใหบ้รษิัท อินวิชั่น ฮอสพิ
ทาลิตี ้จ  ากัด หรือบริษัทอื่นใดตามข้างตน้เป็นผู้บริหารอาคารตรีทิพย ์2 (ไม่รวมพืน้ที่พาณิชย 
กรรมบรเิวณชัน้ใตด้ินและพืน้ที่ชัน้หนึ่งบางสว่น) ต่อไปแต่อย่างใด 

(ค) ข้อตกลงไม่ประกอบธุรกิจแข่งขัน 

บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด ปัจจุบนัประกอบธุรกิจเซอรวิ์สอพารท์เมนทภ์ายใตช้ื่อ โกลว ์สตดูิโอ 
ซึ่งเป็นทรพัยส์ินที่กองทุนรวมจะเขา้ลงทุนตามนโยบายการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 อีกทัง้ยงัด าเนินธุรกิจ
ในดา้นการซือ้ – ขายอสงัหารมิทรพัย ์นอกจากนีย้งัมีบรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนัคือ 
1  บรษิัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากดั ประกอบธุรกิจโรงแรมภายใตช้ื่อ โกลว ์ตรีนิตี ้สีลม  
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2  บรษิทั สีลมออลล ์จ ากดั ประกอบธุรกิจใหเ้ช่าพืน้ที่รา้นคา้ปลีก 
3 บริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจเซอรวิ์สอพารท์เมนท์ภายใต้ชื่อ ตรีนิตี ้  

อพารท์เมนท ์ 
ทัง้บริษัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากัด  และ บริษัท สีลมออลล ์จ ากัด ปัจจุบนัเป็นผูเ้ช่าทรพัยส์ินและ
ด าเนินธุรกิจที่กองทนุรวมไดล้งทนุในครัง้แรกและที่จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้ที่ 1   
ในส่วนของบริษัท ตรีทิพย ์คอมเพล็กซ ์จ ากัด นั้นแมว่้าจะประกอบธุรกิจเซอร์วิสอพารท์เมนท ์
ภายใตช้ื่อตรีนิตีอ้พารท์เมนท ์ซึ่งเป็นธุรกิจประเภทเดียวกันกับโกลว ์สตูดิโอ ซึ่งเป็นทรพัยส์ินที่
กองทุนรวมจะเขา้ลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ที่ 1 แต่ทัง้ 2 บริษัท มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายที่แตกต่างจาก
กนั เนื่องจากหอ้งชุดของตรีนิตีอ้พารทเ์มน้ท ์เป็นหอ้งชดุพกัอาศยัขนาดใหญ่คือเป็นหอ้งชดุขนาด 
2-5 หอ้งนอนและแบบ penthouse ซึ่งเหมาะส าหรบัลกูคา้ที่มาพกัแบบครอบครวัใหญ่ ในขณะที่
หอ้งพกัของโกลว ์สตดูิโอ เป็นหอ้งพกัแบบสตดูิโอ มีขนาด 31 – 38 ตารางเมตรและพกัไดเ้พียง 1 
– 2 คน  
ซึ่งภายใตส้ญัญาตกลงกระท าการระหว่าง บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัดและกองทุนรวม บริษัท 
ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด ตกลงต่อกองทุนรวมว่าตลอดระยะเวลาของสญัญาตกลงกระท าการเป็น
ระยะเวลา 5 ปี บคุคลดงัต่อไปนี ้ 
 

1) บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั  
2) ผูถื้อหุน้ของบริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด ที่ถือหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่

จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
3) บรษิัทในเครือของบริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด (หมายถึง นิติบุคคลที่บริษัท ตรีนิตี ้

แอสเซท จ ากัด ถือหุน้ในนิติบุคคลนัน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของนิติบคุคลดงักลา่ว)  

4) บริษัทในเครือของผูถื้อหุน้ของบริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัดตาม 2)  (หมายถึง นิติ
บุคคลที่ผู้ถือหุน้ของบริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัดตาม 2)  ถือหุน้ในนิติบุคคลนั้น
ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของนิติบคุคลดงักลา่ว) 
 

จะไม่ประกอบหรือบรหิารธุรกิจใหม่ประเภทเดียวกับกองทนุรวมเวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากกองทุนรวมในพืน้ที่รศัมีของอาคารตรีทิพย ์2 โดยขอบเขตรศัมีของพืน้ที่
ดงักล่าวที่บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด และบรษิัทในเครือขา้งตน้ตกลงจะไม่ประกอบธุรกิจใหม่
เพื่อแข่งขนักับกองทุนรวม เป็นดังนี ้ทางทิศเหนือของอาคารตรีทิพย ์2  ขอบเขตของพืน้ที่จะอยู่
ภายในสี่แยกไฟจราจรที่ตดัระหว่างถนนสีลมและถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ทางทิศตะวนัออก
ของอาคารตรีทิพย ์2 ห่างออกไปอีกประมาณ 800 เมตร ขอบเขตของพืน้ที่จะอยู่ภายในสี่แยกไฟ
จราจรที่ตดัระหว่างถนนสีลมและซอยศาลาแดง โดยพืน้ที่ดงักล่าวใหร้วมถึงจุดกึ่งกลางถนนของ
ถนนสีลมดว้ย ทางทิศใตข้องอาคารตรีทิพย ์2 ห่างออกไปอีกประมาณ 600 เมตร ขอบเขตของ
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พืน้ที่จะอยู่ภายในสี่แยกไฟจราจรที่ตดัระหว่างซอยศาลาแดงและถนนสาทรใต ้โดยใหน้บัรวมถึง
พืน้ที่ทางดา้นทิศตะวนัออกของซอยศาลาแดง ทางทิศตะวนัตกของอาคารตรีทิพย ์2 ห่างออกไป
อีกประมาณ 825 เมตร ขอบเขตของพืน้ที่จะอยู่ภายในสี่แยกไฟจราจรที่ตดัระหว่างถนนสาทรใต้
และถนนนราธิวาสราชนครินทร์ โดยให้นับรวมถึงพื ้นที่ทางดา้นทิศใตข้องถนนสาทรใต้ โดย
จุดเริ่มตน้ในการวัดรศัมีพืน้ที่ดังกล่าวใหน้ับจากถนนนราธิวาสราชนครินทรข์ึน้ไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 530 เมตรไปจนถึงสี่แยกไฟจราจรที่ตัดระหว่างถนนสีลมและถนนนราธิวาสราช
นครนิทร ์ตามที่คู่สญัญาก าหนดไวภ้ายใตส้ญัญาตกลงกระท าการระหว่าง บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท 
จ ากัด และ กองทนุรวมโดยขอบเขตรศัมีของพืน้ที่ที่ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนั เป็นไปตามแผนภาพ
ต่อไปนี ้

 
 

นอกจากนี ้หากบริษัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากัดว่าจ้างบริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี ้จ  ากัด หรือ
ผู้บริหารรายอื่นที่มีคุณสมบัติอยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับบริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี ้จ  ากัด 
ด าเนินการบริหารอาคารตรีทิพย ์2 (ไม่รวมพืน้ที่พาณิชยกรรมบริเวณชัน้ใตด้ินและพืน้ที่ชัน้หนึ่ง
บางส่วน)  บริษัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากัดจะด าเนินการให ้บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี ้จ  ากดัหรือ
ผู้บริหารรายอื่นที่มีคุณสมบัติอยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับบริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี ้จ  ากัด
(“ผู้บริหำรรำยอ่ืนทีอ่ยู่ในมำตรฐำนเดียวกัน”) ในฐานะผูบ้รหิารอาคารตรีทิพย ์2 (ไม่รวมพืน้ที่
พาณิชยกรรมบริเวณชั้นใตด้ินและพืน้ที่ชั้นหนึ่งบางส่วน)ตกลงว่าตลอดระยะเวลาของสญัญา
ว่าจ้างบริหารนั้น บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี ้ จ  ากัด หรือผู้บริหารรายอื่นที่อยู่ในมาตรฐาน
เดียวกนัและบริษัทในเครือ (หมายถึง นิติบุคคลที่บรษิัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี ้ จ  ากัด หรือผูบ้ริหาร
รายอื่นที่อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ถือหุ้นในนิติบุคคลนั้นตั้งแต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของนิติบุคคลดงักล่าว) จะไม่ประกอบธุรกิจในลกัษณะที่เป็นการแข่งขัน
กบัทรพัยส์ินที่กองทนุรวมไดล้งทุนในพืน้ที่ที่คู่สญัญาก าหนดตามที่ไดม้ีการว่าจา้งบรหิารดงักลา่ว 
เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมจากกองทุนรวม โดยกองทุนรวมและบรษิัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากัด
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ได้ท าความตกลงเก่ียวกับเงื่อนไขดังกล่าวไวใ้นสัญญาเช่าที่ดินและอาคารตรีทิพย์ 2 พรอ้ม
เฟอรน์ิเจอร ์วัสดุ และอุปกรณ์ (ไม่รวมพืน้ที่พาณิชยกรรมบริเวณชั้นใต้ดินและพืน้ที่ชั้นหนึ่ง
บางส่วน) รายละเอียดปรากฏในหัวข้อสรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องของ
กองทนุรวม  

(ง) หลักประกัน 

บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด ตกลงจะจดัใหม้ีหลกัประกันแก่กองทุนรวมเพื่อเป็นการประกันการ
ปฏิบัติตามสญัญาตกลงกระท าการ สญัญาเช่าที่ดินและอาคารตรีทิพย ์2 และเฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุ
และอปุกรณ ์และสญัญาเช่าหอ้งชดุ พืน้ที่มอลล ์3 และพืน้ที่พาณิชยกรรมอาคารตรีทิพย ์2 พรอ้ม
เฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอปุกรณแ์ละการช าระเงินหรือหนีใ้ดๆ ของบรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดัและ/
หรือ ผูเ้ช่าอาคารตรีทิพย ์2 และผูเ้ช่าพืน้ที่มอลล ์3 ซึ่งไดแ้ก่ การวางหนงัสือค า้ประกันที่ออกโดย
ธนาคารพาณิชยไ์วแ้ก่กองทนุรวมเป็นจ านวน 4 ฉบบัส าหรบัการรบัประกนัรายไดใ้นแต่ละปี ดงันี ้ 

• หนงัสือค า้ประกนัฉบบัที่ 1 ส  าหรบัการรบัประกนัรายไดใ้นเดือนที่ 1-12  วงเงินค า้
ประกนัทัง้สิน้ 63,200,000 บาท  

• หนงัสือค า้ประกนัฉบบัที่ 2 ส  าหรบัการรบัประกนัรายไดใ้นเดือนที่ 13-24  วงเงินค า้
ประกนัทัง้สิน้ 65,200,000 บาท   

• หนังสือค า้ประกันฉบับที่ 3 ส  าหรับการรบัประกันรายไดใ้นเดือนที่ 25 -36 วงเงินค า้
ประกนัทัง้สิน้ 66,600,000 บาท 

• หนังสือค า้ประกันฉบับที่ 4 ส  าหรบัการรบัประกันรายไดใ้นเดือนที่ 37 -48  วงเงินค า้
ประกันทัง้สิน้ 69,930,000 บาท (ในกรณีที่กองทุนรวมไดพ้ิจารณาต่ออายุสญัญาเช่า 
เม่ือครบ 36 เดือนแรก) 
 

หมายเหต:ุ  
(1) การค า้ประกันขา้งตน้ เป็นการค า้ประกันจ านวนรายไดข้องกองทุนรวมในแต่ละปี 

โดยแยกวงเงินการค า้ประกนัตามหนงัสือค า้ประกนัแต่ละฉบบัออกจากกนั ซึ่งหาก
ธนาคารผูค้  า้ประกันมีการช าระเงินสว่นที่ขาดไปของรายไดใ้นปีใด ๆ  ตามหนงัสือ
ค า้ประกนัฉบบัใด ๆ จะไม่กระทบต่อความสมบรูณแ์ละไม่มีผลต่อวงเงินค า้ประกัน
รายไดต้ามหนงัสือค า้ประกนัของธนาคารฉบบัอื่น ๆ  

(2) หากพน้ก าหนดระยะเวลาการรบัประกันรายไดข้องปีหนึ่ง ๆ ไปแลว้และไม่มีการ
เรียกรอ้งตามหนังสือค า้ประกันของปีนั้น ๆ ภายในระยะเวลาการค า้ประกันที่
ก าหนดไว ้หนงัสือค า้ประกนัฉบบัดงักลา่วจะสิน้สดุลง 
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สญัญาเช่าที่ดินและอาคารตรีทิพย ์2 และสญัญาเช่าหอ้งชุดพืน้ที่มอลล ์
3 ดงักลา่วสิน้สดุลง หนา้ที่ในการค า้ประกนัรายได ้และการจดัหาหลกัประกนัที่บรษิัท ตรีนิตี ้แอส
เซท จ ากดั จดัใหม้ีแก่กองทนุรวมย่อมสิน้สดุลงดว้ยเช่นกนั 

นอกจากนี ้หลกัประกนัในการจดัหาผลประโยชนข์องกองทนุรวม ยงัรวมถึงสิทธิเรียกรอ้งในบญัชี
เงินฝากที่จดัใหม้ีขึน้ส  าหรบัการด าเนินงานของผูเ้ช่าทรพัยส์ิน คือ บริษัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากัด 
และบรษิัท สีลมออลล ์จ ากัด หรือ บริษัทในเครือ เพื่อใหก้องทุนรวมมีสิทธิในการเบิกถอนเงินใน
บญัชีเงินฝากจากบัญชีดังกล่าวขา้งตน้ โดยรายละเอียดและเง่ือนไขเป็นไปตามที่ระบุไวใ้นส่วน
สรุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งของกองทนุรวม  

 

 (จ) กำรประกันภัย 

 ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2555 เจา้ของทรพัยส์ินไดจ้ดัใหม้ีการท าประกันภยัส าหรบัทรพัยส์ินแต่ละส่วนที่
กองทนุรวมจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ดงันี ้ 

1. กำรประกันภัยในส่วนอำคำรตรีทพิย ์2  

ประกนัความเสี่ยงภยัทรพัยส์ินและประกนัภยัความรบัผิดต่อบคุคลภายนอก 
 

ระยะเวลาการประกนัภยั วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2556 

วงเงินประกนัภยั จ านวน 100,000,000 บาท 

บรษิัทประกนัภยั  บรษิัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 

2. กำรประกันภัยในส่วนพืน้ทีม่อลล ์3  

ประกนัความเสี่ยงภยัทรพัยส์ินและประกนัภยัความรบัผิดต่อบคุคลภายนอก 
 

ระยะเวลาการประกนัภยั วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2556 

วงเงินประกนัภยั จ านวน 600,000,000 บาท 
(วงเงินประกนัภยัดงักลา่วรวมทัง้อาคาร) 

บรษิัทประกนัภยั  บรษิัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
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ภายหลังจากที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมแลว้ กองทุนรวมจะจัดใหม้ีการประกันภัยใน
อสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทนุรวมจะเขา้ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ตลอดระยะเวลาในการเป็นเจา้ของ
กรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเช่า โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ประกนัความเสี่ยงภยัทรพัยส์นิ (All Risk Insurance) เฉพาะอาคารตรีทิพย ์2 
•  กองทนุรวม เป็นผูเ้อาประกนัภยั 
•  กองทนุรวม เป็นผูร้บัประโยชน ์
•  กองทุนรวม เป็นผู้รับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัย ทั้งนีก้องทุนรวมก าหนดใหผู้้เช่า

อาคารตรีทิพย ์2 และผูเ้ช่าพืน้ที่พาณิชยกรรมของอาคารตรีทิพย ์2 และพืน้ที่มอลล ์
3 มีหนา้ที่ช  าระเบีย้ประกนัส าหรบัทรพัยส์ินที่ตนเป็นผูเ้ช่า 

•  ทุนประกันจ านวนไม่ต ่ากว่าราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยใช้เกณฑ์ต้นทุน
ทดแทน (Replacement Cost) ตามที่ระบุในรายงานการประเมินมลูค่าทรพัยส์ินที่
จดัท าขึน้ฉบบัลา่สดุในขณะที่ไดเ้ขา้ท าสญัญาประกนัภยัหรือในขณะที่มีการต่ออายุ
กรมธรรมป์ระกันภัยนั้น ๆ หรือตามมูลค่าที่บริษัทจัดการและผูดู้แลผลประโยชน์
พิจารณาเห็นสมควร และเป็นไปตามเกณฑข์องคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

หมายเหต:ุ   กองทนุรวมรบัผิดชอบจดัท าประกนัความเสี่ยงภยัทรพัยส์นิเฉพาะอาคารตรี 
ทิพย ์2 โดยในสว่นของพืน้ที่มอลล ์3 นัน้ เจา้ของทรพัยส์ิน (ผูใ้หเ้ช่าพืน้ที่
มอลล ์3 แก่กองทนุรวม) มีหนา้ที่จดัท าประกนัความเสี่ยงภยัทรพัยส์นิดว้ย
ค่าใชจ้่ายของตนเอง 

 

2. ประกนัภยัธรุกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) 
•  กองทนุรวม เป็นผูเ้อาประกนัภยั 
•  กองทนุรวม เป็นผูร้บัประโยชน ์
•  กองทนุรวม เป็นผูร้บัผิดชอบคา่เบีย้ประกนัภยั ทัง้นีก้องทนุรวมก าหนดใหผู้เ้ช่า

อาคารตรีทิพย ์2 และผูเ้ช่าพืน้ที่พาณิชยกรรมของอาคารตรีทิพย ์2 และพืน้ที่มอลล ์
3 มีหนา้ที่ช  าระเบีย้ประกนัส าหรบัทรพัยส์ินที่ตนเป็นผูเ้ช่า 

•  ทุนประกันมีวงเงินความคุ้มครองเทียบเท่ารายรับที่คาดว่าจะได้รับภายใน
ระยะเวลา 36 เดือน ซึ่งเพียงพอที่จะชดเชยรายไดข้องกองทนุรวมที่ขาดไปในกรณีที่
เกิดความเสียหายและตอ้งมีการปิดซ่อมแซมทรพัยส์ิน 

 
3. ประกนัภยัเพื่อประโยชนบ์คุคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) 

•  กองทนุรวม เป็นผูเ้อาประกนัภยั 
•  กองทนุรวม เป็นผูร้บัประโยชน ์
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• กองทุนรวมก าหนดให้ผู้เช่าอาคารตรีทิพย์ 2 และผู้เช่าพื ้นที่พาณิชยกรรมของ
อาคารตรีทิพย ์2 และพืน้ที่มอลล ์3 มีหนา้ที่ช  าระเบีย้ประกันส าหรบัทรพัยส์ินที่ตน
เป็นผูเ้ช่า 

• กองทนุรวมตกลงจะจดัใหม้ีการท าประกันภยัส าหรบัอสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทนุรวม
จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  1 ในลักษณะการเอาประกันภัยเพื่ อประโยชน์
บุคคลภายนอก ภายใตข้อ้ก าหนด และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยใน
สว่นวงเงินความคุม้ครองนัน้ บริษัทจดัการจะจดัท าประกนัภยัในวงเงินที่เหมาะสม
โดยพิจารณาจากขอ้เท็จจริงที่ว่าทรพัยส์ินมีการใชป้ระโยชนเ์ป็นหอ้งพักและพืน้ที่
พาณิชยกรรม จึงมิได้มีความเสี่ยงภัยสูงเมื่อเทียบกับทรัพย์สินที่น  าไปจัดหา
ผลประโยชนใ์นรูปแบบอื่นๆ    

 
4. ประกนัภยัสิทธิการเช่า (Leasehold Insurance)(เฉพาะส าหรบัพืน้ที่มอลล ์3) 

•  กองทนุรวม เป็นผูเ้อาประกนัภยั 
•  กองทนุรวม เป็นผูร้บัประโยชน ์
•  กองทนุรวม เป็นผูร้บัผิดชอบคา่เบีย้ประกนัภยัทัง้หมด 
•  ระยะเวลาคุ้มครองครอบคลุมระยะเวลาที่จดทะเบียนสิทธิการเช่า  โดยมีวงเงิน

ความคุม้ครองครอบคลมุความเสียหายที่กองทุนรวมจะไดร้บัในกรณีที่สิทธิการเช่า
ในพืน้ที่มอลล ์3 สิน้สดุลงก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามที่ไดจ้ดทะเบียนไว้
  

(7) สรุปสำระส ำคัญของร่ำงสัญญำต่ำง ๆ ทีเ่ก่ียวข้องของกองทุนรวม 

(ก) ร่ำงสัญญำทีเ่ก่ียวข้องกับกำรลงทุนโดยกำรเพิ่มทุนคร้ังที ่1 ของกองทุนรวม 

1. ร่ำงสัญญำจะซือ้จะขำยทีดิ่นและอำคำรตรีทพิย ์2  

คู่สญัญา กองทุนรวมอสังหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี ้ (“ผูจ้ะซือ้” หรือ 
“กองทนุรวม”) 

นางวีณา เชิดบญุญชาติ (“ผูจ้ะขาย”) 

ทรพัยส์นิที่ 
จะซือ้จะขาย 

ทรพัยส์ินที่จะซือ้จะขาย ประกอบดว้ย 

1. ที่ดินจ านวน 2 แปลง โฉนดเลขที่ 12746 และ 12747 เนือ้ที่รวม 
2 งาน 1 ตารางวา ตั้งอยู่ที่  ต าบลสีลม (สาธร) อ าเภอบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

2. อาคารตรีทิพย ์2 และพืน้ที่พาณิชยกรรมที่ตัง้อยู่บนชัน้ 1 และชัน้
ใตด้ินของอาคารตรีทิพย ์2 ตัง้อยู่เลขที่ 22-24 ซอยพิพฒัน ์ถนน
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สีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร ตัง้อยู่บนทรพัยส์ิน
ตามข้อ 1. จ านวน 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ขนาดพื ้นที่รวม
ประมาณ 4,598 ตารางเมตร ซึ่งใชป้ระโยชนเ์ป็นที่พักอาศัยและ
การพาณิชย์ โดยมีจ านวนห้องพัก 72 ห้อง และพืน้ที่พาณิชย 
กรรมที่ใหเ้ช่าสทุธิประมาณ 844.89 ตารางเมตร และ 

3. ระบบสาธารณปูโภค 

(รวมเรียกว่า “ทรพัยส์ินที่จะซือ้จะขาย”) 

การโอนกรรมสิทธิ์  
การจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์และการ
สง่มอบการ
ครอบครอง 

1. คู่สญัญาตกลงจะน าสญัญาฉบับนีไ้ปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

ในทรพัยส์ินที่จะซือ้จะขายต่อพนักงานเจา้หนา้ที่ ณ ส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร ภายหลังจากที่กองทุนรวมได้รับความ
เห็นชอบการเพิ่มเงินทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
ลงทุนของกองทุนรวมในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับการเพิ่มทุนครัง้ที่ 
1 จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงไดเ้สนอขายและ
จดัสรรหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมแก่นักลงทุนเป็น
ที่เรียบรอ้ยแลว้  

2. ผู้จะขายตกลงโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบการครอบครองใน
ทรพัยส์ินที่จะซือ้จะขายใหแ้ก่กองทุนรวมและกองทุนรวมตกลง
รบัโอนกรรมสิทธิ์และรบัมอบการครอบครองในทรพัยส์ินที่จะซือ้
จะขายจากผูจ้ะขายตามสภาพที่เป็นอยู่ ณ ขณะนัน้  

 “สภาพที่เป็นอยู่” หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่ของทรพัยส์ินที่จะซือ้
จะขายเมื่อพิจารณาจากระยะเวลาและสภาพการใช้งาน
โดยทั่วไปของทรัพย์นั้น ๆ ทั้งนี ้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยที่อาจ
เกิดขึน้ “สภาพที่เป็นอยู่” ไม่รวมถึง สภาพความช ารุดบกพร่อง
หรือเสียหายจนไม่สามารถใชป้ระโยชนไ์ดต้ามวตัถุประสงคข์อง
ทรพัยส์ินที่จะซือ้จะขาย 

 คู่สญัญาตกลงใหถื้อว่าการส่งมอบการครอบครองดงักล่าวมีผล
สมบูรณ ์ทนัทีที่การจดทะเบียนมีผลสมบูรณต์ามกฎหมาย (“วนั
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์”) 

3. ใหผู้จ้ะซือ้เป็นผูม้ีสิทธิในการไดร้บัประโยชน ์สิทธิและหนา้ที่ต่างๆ 
จากหรือเก่ียวเนื่องกับทรัพย์สินที่จะซือ้ขายซึ่งเกิดขึน้นับจาก
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เวลา 24.00 น. ของวนัก่อนวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ 

 ใหผู้้จะขายเป็นผู้มีสิทธิในการไดร้ับประโยชน์ สิทธิและหน้าที่
ต่างๆ จากหรือเก่ียวเนื่องกับทรพัยส์ินที่จะซือ้ขายซึ่งเกิดขึน้ก่อน
เวลา 24.00 น. ของวนัก่อนวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผูจ้ะขาย
ตกลงด าเนินการใด ๆ เพื่อส่งมอบตน้ฉบับเอกสารสิทธิเก่ียวกับ
ทรพัยส์ินที่จะซือ้จะขายในวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ และส่ง
มอบต้นฉบับเอกสารที่เก่ียวข้องกับทรัพยส์ิน เช่น  ใบอนุญาต
ก่อสรา้ง แบบแปลนอาคารตรีทิพย ์2 หนงัสือบอกกล่าวแจง้การ
โอนกรรมสิทธิ์ที่มีถึงคู่สญัญาและบุคคลภายนอกที่เก่ียวขอ้งของ
ผู้จะขาย เอกสารอ่ืนใดที่ เก่ียวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรพัยส์ินที่จะซือ้จะขาย 

 ผูจ้ะขายตกลงด าเนินการโอนระบบสาธารณูปโภค รวมถึงการ
ด าเนินการใด ๆ ที่ เก่ียวข้องกับการโอนสาธารณูปโภคให้แก่
กองทนุรวม ภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ 

ค่าตอบแทนการโอน
กรรมสิทธิ ์

 

ไม่เกิน 422,490,000 บาท (สี่รอ้ยยี่สิบสองลา้นสี่แสนเกา้หมื่นบาท) 
โดยผู้จะซื ้อต้องช าระให้ครบถ้วนในวันที่ ได้จดทะเบียนรับโอน
กรรมสิท ธิ์ ในทรัพย์สินที่ จะซื ้อขาย ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ 
ส านกังานที่ดินกรุงเทพมหานคร (“วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์”) 

ค ารบัรองและ
รบัประกนัของ 
ผูจ้ะขาย 

ในวนัท าสญัญา และวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผูจ้ะขายตกลงให้
ค ารบัรองและรบัประกนัแก่กองทนุรวม โดยมีสาระส าคญั ดงันี ้

1. ผู้จะขายมีใบอนุญาตหรือไดร้บัอนุญาตหรือถือว่าเป็นผู้ไดร้ับ
อนุญาตอย่างครบถว้นถูกตอ้งจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
ตามที่ กฎหมายก าหนดส าหรับประกอบกิจการพัฒ นา
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งกับทรพัยส์ินที่จะซือ้จะขาย รวมถึง
การก่อสรา้ง แก้ไข ดัดแปลง การเปิดใช้งานและการประกอบ
กิจการประเภทพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ละใบอนญุาต และ/หรือ
การอนุญาตที่ เก่ียวข้องกับทรัพย์สินที่จะซื ้อจะขายดังกล่าว
ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัอย่างสมบรูณอ์ยู่ในวนัที่ท  าสญัญา 

 ผูจ้ะขายมิไดป้ฏิบตัิผิดเง่ือนไขต่าง ๆ ภายใตใ้บอนุญาตหรือการ
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ไดร้บัอนญุาตที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์ินที่จะซือ้จะขาย  

 ผูจ้ะขายมิไดด้ าเนินการใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลใหใ้บอนุญาต และ/
หรือการไดร้บัอนุญาตที่เก่ียวขอ้งกับทรพัยส์ินที่จะซือ้จะขายถูก
ระงบั ยกเลิก หรือเพิกถอน 

2. ผู้จะขายได้ด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ทรัพย์สินที่จะซือ้จะขาย
พรอ้มส าหรับการลงทุนเป็นที่เรียบรอ้ยแล้วก่อนหรือในวันที่
กองทนุรวมเขา้ลงทนุโดยการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 ไดแ้ก่ 

2.1 ด าเนินการจดทะเบียนปลดจ านองที่ ดินและอาคาร 
ตรีทิพย ์2 ที่ติดจ านองเป็นประกันอยู่กับธนาคารพาณิชย์
ต่าง ๆ 

2.2 ด าเนินการจดทะเบียนยกเลิกการจดทะเบียนสิทธิการเช่า
สญัญาเช่าอาคารตรีทิพย ์2 ระหว่างผูจ้ะขายกับบริษัท ตรี
นิตี ้แอสเซท จ ากดั 

3. ในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้จะขายเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินที่จะซื ้อจะขาย และทรัพย์สินที่จะซื ้อจะขายไม่อยู่
ภ าย ใต้ภ าระผู กพั น ใด  ๆ  เว้น แต่ เป็ น การให้ เช่ าพื ้ น ที่             
พาณิชยกรรมที่ตัง้อยู่บนชัน้ 1 และชัน้ใตด้ินของอาคารตรีทิพย ์
2 แก่ผูเ้ช่ารายย่อย  

4. ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจรงิว่าผูจ้ะขายปฏิบตัิผิดค ารบัรองและ/
หรือค ารับประกันข้อหนึ่งข้อใด ไม่ว่าก่อนหรือภายหลังจากที่
กองทุนรวมรบัโอนกรรมสิทธิ์ในทรพัยส์ินที่จะซือ้จะขายก็ตาม ผู้
จะขายตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการแกไ้ขเหตดุงักลา่วใหค้ืน
ดี ถูกต้องและเป็นที่เรียบร้อยด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จะขายเอง
ทัง้สิน้ รวมถึงรบัผิดชอบในความเสียหาย และ/หรือค่าใชจ้่าย ใด 
ๆ ที่ เกิดขึน้กับกองทุนรวมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดค า
รบัรองและ/หรือค ารบัประกนัดงักลา่ว 

ขอ้ตกลงใหใ้ชพ้ืน้ที่
พาณิชยกรรมและ
ทางเชื่อมระหว่าง
หอ้งชดุและอาคาร

ผูจ้ะขายซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิในการใชป้ระโยชนพ์ืน้ที่พาณิชยกรรมขนาด
ประมาณ 140 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื ้นที่ส่วนกลางของนิติบุคคล
อาคารชุดตรีนิตี ้คอมเพล็กซแ์ละเป็นทางเชื่อมที่ตัง้อยู่ระหว่างหอ้งชุด
เลขที่ 425/128, 425/129 ของอาคารศูนยก์ารคา้ และพืน้ที่ชั้นหนึ่ง
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ตรีทิพย ์2  และชั้นใตด้ินของอาคารตรีทิพย ์2 (“พื้นที่ทำงเช่ือมห้องชุดและ
อำคำรตรีทิพย์ 2”) ซึ่งผู้จะขายได้เช่าพืน้ที่ทางเชื่อมห้องชุดและ
อาคารตรีทิพย ์2 ดงักล่าวจากนิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี ้คอมเพล็กซ์ 
ตกลงใหส้ิทธิแก่กองทนุรวม และใหค้ ารบัรองดงัต่อไปนี ้ 

1. ผู้จะขายตกลงใหส้ิทธิแก่กองทุนรวมในการใช้พืน้ที่ทางเชื่อม
ห้องชุดและอาคารตรีทิพย์ 2 ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการ
จดัหาผลประโยชน ์รวมถึงการใชเ้ป็นทางเชื่อมเพื่อผ่านเขา้ออก
จากหอ้งชุดไปยงัพืน้ที่ของอาคารตรีทิพย ์2 ไดต้ลอดระยะเวลา
ที่กองทุนรวมเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารตรีทิพย ์2 
ตามสญัญาฉบับนี ้โดยผูจ้ะขายตกลงจะไม่เรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ใด ๆ เพิ่มเติมจากกองทนุรวมอีก 

2. ผูจ้ะขายตกลงและใหค้ ารบัรองว่าในกรณีที่สญัญาเช่าพืน้ที่ทาง
เชื่อมหอ้งชดุและอาคารตรีทิพย ์2 ซึ่งท าขึน้ระหว่างผูจ้ะขายกับ
นิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี ้คอมเพล็กซส์ิน้สุดลง ผู้จะขายจะ
ด าเนินการต่ออายุสญัญาดงักล่าวออกไปทุกครัง้ดว้ยค่าใชจ้่าย
ของผู้จะขายเองเพื่อให้กองทุนรวมมีสิทธิในการใช้พืน้ที่ทาง
เชื่อมหอ้งชดุและอาคารตรีทิพย ์2 ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 1 ขา้งตน้ 

3. ผูจ้ะขายรบัรองว่าผูจ้ะขายมีสิทธิโดยชอบดว้ยกฎหมายในการ
ใชพ้ืน้ที่ทางเชื่อมหอ้งชุดและอาคารตรีทิพย ์2  รวมถึงมีสิทธิใน
การน าพื ้นที่ดังกล่าวให้แก่กองทุนรวม หรือบุคคลอื่นตามที่
กองทนุรวมก าหนดเพื่อเช่าช่วงหรือใชป้ระโยชนไ์ด ้ 

4. ในกรณีที่กองทุนรวมรอ้งขอ ผู้จะขายตกลงจะด าเนินการ
เปลี่ยนตัวคู่สัญญาหรือโอนสิทธิหน้าที่ของผู้จะขายไม่ว่า
บางส่วนหรือทัง้หมดตามสญัญาเช่าพืน้ที่ทางเชื่อมหอ้งชุดและ
อาคารตรีทิพย ์2 ซึ่งท าขึน้ระหว่างผูจ้ะขายกับนิติบุคคลอาคาร
ชุดตรีนิตี ้คอมเพล็กซ ์ใหแ้ก่กองทุนรวมหรือบุคคลอื่นใดตามที่
กองทนุรวมแจง้ใหท้ราบ 

เหตผุิดนดัหรือเหตุ
แห่งการบอกเลิก
สญัญา 

เหตุการณอ์ย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อเป็น
เหตผุิดนัดหรือเหตุเลิกสญัญาของคู่สญัญาที่เก่ียวขอ้งกับเหตุการณ์
ดงักลา่ว แลว้แต่กรณี 
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1.  ให้ถือว่าคู่สัญญาตกเป็นผู้ผิดสัญญาหากในระยะเวลาใด  ๆ 
ก่อนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่
ปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีห้รือผิดค ารบัรองและรบัประกันที่ใหไ้ว้
ในสัญญาฉบับนี ้และส่งผลให้กองทุนรวมไม่สามารถใช้
ประโยชนใ์นทรพัยส์ินที่จะซือ้จะขายไดต้ามวัตถุประสงคข์อง
สญัญาฉบบันี ้

2. คู่สญัญาตกลงเลิกสญัญารว่มกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

3. กองทุนรวมไม่สามารถจดทะเบียนรบัโอนกรรมสิทธิ์ในทรพัยส์ิน
ที่จะซือ้จะขายไดต้ามเงื่อนไขก าหนดไว ้ 

4. สญัญาที่ท  าขึน้ระหว่างคู่สญัญาดงัต่อไปนีร้ะงบัสิน้ลง 

4.1 สัญญาซือ้ขายเฟอรน์ิเจอรว์ัสดุและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง
ของอาคารตรีทิพย ์2 และพืน้ที่พาณิชยกรรม 

4.2 สญัญาอนญุาตใหใ้ชถ้นนและทางเดิน 
 
4.3 สญัญาเช่าพืน้ที่ทางเชื่อมหอ้งชุดและอาคารตรีทิพย ์2 ซึ่ง

ท าขึน้ระหว่างผูจ้ะขายกับนิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี ้คอม
เพล็กซ ์

ภาษีอากรและ
ค่าใชจ้่าย 

1. ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการโอนกรรมสิทธิ์ 

 ผูจ้ะซือ้ตกลงรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมการโอนทรัพย์สินที่จะซื ้อจะขายส่วนผู้จะขายตกลง
รบัผิดชอบ ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ เช่น 
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา  ภาษีหกั ณ ที่จ่ายของผูจ้ะขายส าหรบั
เงินไดจ้ากการขายทรพัยส์ิน ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ อากรแสตมป์ 

2. ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้นบัจากวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ 

 กองทุนรวมมีหน้าที่ช  าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุง
ทอ้งที่ รวมตลอดถึง ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีป้าย ภาษีอื่น ๆ หรือ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่อาจเรียกเก็บโดยหน่วยงานราชการเนื่อง
ดว้ยหรือที่เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์ในทรัพยส์ินที่จะซือ้จะ
ขายนบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ 
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ทัง้นี ้หากผูจ้ะขายไดช้ าระภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบ ารุงทอ้งที่ 
รวมตลอดถึ งภ าษี ธุ รกิ จ เฉพ าะ  ภ าษี ป้ าย  ภาษี อื่ น  ๆ  ห รือ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่อาจเรียกเก็บโดยหน่วยงานราชการเนื่องดว้ย
หรือที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์ินที่จะซือ้จะขายที่เกิดขึน้ตัง้แต่วนัที่กองทุน
รวมเข้าลงทุนโดยการเพิ่มทุนครัง้ที่  1 แล้ว กองทุนรวมตกลงช าระ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบ ารุงทอ้งที่ รวมตลอดถึงภาษีป้าย 
ภาษีอื่น ๆ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ดังกล่าวคืนให้แก่ผู้จะขาย ตาม
สดัส่วนที่เหลืออยู่ของระยะเวลาที่ภาษีหรือค่าธรรมเนียมนัน้ยงัมีผล
บังคับใช้ จนครบถ้วนภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้จะขายไดแ้จ้งให้
กองทนุรวมทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

การประกนัภยั ในกรณีที่ผูจ้ะขายมีการจดัท าสญัญาประกนัภยัเก่ียวกบัทรพัยส์ินที่
จะซือ้จะขายไว ้ ก่อนหนา้ที่คู่สญัญาจะเขา้ท าสญัญาฉบบันีแ้ละ
กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักลา่วยงัคงมีผลใชบ้งัคบัภายหลงัจากวนัจด
ทะเบียนโอนกรรมสทิธิ์แลว้ ผูจ้ะขายตกลงจะด าเนินการใหก้องทนุ
รวมเป็นผูเ้อาประกนัภยัและผูร้บัประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกนัภยั
ดงักลา่วโดยมีผลนบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิ์เป็นตน้ไป 
โดยกองทนุรวมตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบค่าเบีย้ประกนัภยัตามสว่น
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
รวมถึงค่าใชจ้่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดขึน้หรือเก่ียวกบั
การโอนสิทธิหรือการสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยัขา้งตน้ 

ค่าปรบั บรรดาหนีส้ินใด ๆ ที่คู่สญัญาฝ่ายใดมีสิทธิเรียกรอ้งตามสญัญาจะซือ้ 
จะขาย หากคู่สญัญาฝ่ายนัน้ผิดนัดช าระหนี ้ คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมี
สิทธิคิดค่าปรบัในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี จากจ านวนหนีค้า้งช าระนัน้ 
ๆ จนกว่าจะไดช้ าระเสรจ็สิน้ 

 

2. ร่ำงสัญญำซือ้ขำยเฟอรนิ์เจอร ์วัสดุ และอุปกรณท์ีเ่ก่ียวข้องของอำคำรตรีทพิย ์2  
คู่สญัญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี ้ (“ผู้ซื ้อ” หรือ 

“กองทนุรวม”) 

นางวีณา เชิดบญุญชาติ (“ผูข้าย”) 

ทรพัยส์นิที่ซือ้ขาย เฟอรน์ิเจอร ์วัสดุ และอุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้งซึ่งติดตั้งและใช้งานอยู่ใน
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ทรพัยส์ินที่จะซือ้จะขายตามสัญญาจะซือ้จะขายที่ดินและ อาคาร 
ตรีทิพย ์2  

(รวมเรียกว่า “ทรัพยส์ินทีซ่ือ้ขำย”) 

ค่าตอบแทนการโอน
กรรมสิทธิ ์

ไม่เกิน 18,510,000 บาท (สิบแปดลา้นหา้แสนหนึ่งหมื่นบาท) โดยผู้
ซือ้ตอ้งช าระค่าตอบแทนการโอนกรรมสิทธิ์ ไม่รวมถึงภาษีมลูค่าเพิ่ม 
ใหค้รบถว้นในวนัโอนกรรมสิทธิ์ในทรพัยส์ินที่ซือ้ขาย 

ค ารบัรองและ
รบัประกนัของผูข้าย 

ในวันท าสัญญา และวันที่กองทุนรวมรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ ดินและ
อาคารตรีทิพย ์2 ผูข้ายตกลงใหค้ ารบัรองและรบัประกันแก่กองทุน
รวม โดยมีสาระส าคญั ดงันี ้

1. ทรัพย์สินที่ ซื ้อขายอยู่ ในสภาพดี  ไม่ช ารุดบกพร่องอย่างมี
นยัส  าคญัและไดร้บัการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอย่างเหมาะสม
เช่นเดียวกันกับการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่นที่มี
ลกัษณะใกลเ้คียงกนักบัทรพัยส์ินที่ซือ้ขาย 

2. ในช่วงเวลาก่อนวนัโอนกรรมสิทธิ์ผูข้ายไม่ไดด้ าเนินการใด ๆ ให้
บุคคลภายนอกมีสิทธิในการใชป้ระโยชนใ์นทรพัยส์ินที่ซือ้ขายใน
ลกัษณะใด ๆ เวน้แต่เป็นการใหเ้ช่าทรพัยส์ินที่ซือ้ขายแก่ผูเ้ช่าราย
ย่อย 

3. ผูข้ายเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรพัยส์ินที่ซือ้ขายและทรพัยส์ินที่ซือ้
ขายไม่อยู่ภายใตภ้าระผกูพนัใด ๆ 

เหตผุิดนดัหรือเหตุ
แห่งการบอกเลิก
สญัญา 

เหตุการณอ์ย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังต่อไปนี ้ใหถื้อเป็น
เหตผุิดนัดหรือเหตุเลิกสญัญาของคู่สญัญาที่เก่ียวขอ้งกับเหตุการณ์
ดงักลา่ว แลว้แต่กรณี 

1. ใหถื้อว่าคู่สญัญาตกเป็นผูผ้ิดสญัญา หากในระยะเวลาใด ๆ ก่อน
วันที่กองทุนรวมรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ ดินและอาคารตรีทิพย์ 2
คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสญัญาฉบับนีห้รือผิดค า
รับรองและรับประกันที่ ให้ไว้ในสัญญาฉบับนี ้ และส่งผลให้
กองทุนรวมไม่สามารถใชป้ระโยชนใ์นอาคารตรีทิพย ์2 และ/หรือ
ทรพัยส์ินที่ซือ้ขายไดต้ามวตัถปุระสงคข์องสญัญาฉบบันี ้  

2. คู่สญัญาตกลงเลิกสญัญารว่มกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร  
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3. สญัญาดงัต่อไปนีร้ะงบัสิน้ลง 

3.1  สัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินและอาคารตรีทิพย์ 2 ที่ท  าขึน้
ระหว่างคู่สญัญา ระงบัสิน้ลง และ/หรือ 

3.2 สัญญาอนุญาตให้ใช้ถนนและทางเดินที่ท  าขึน้ระหว่าง
คู่สญัญาระงบัสิน้ลง 

3.3 สญัญาเช่าพืน้ที่ทางเชื่อมหอ้งชุดและอาคารตรีทิพย ์2 ซึ่ง
ท าขึน้ระหว่างผู้จะขายกับนิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี ้คอม
เพล็กซ ์

ภาษีอากรและ
ค่าใชจ้่าย 

1. ผูข้ายตกลงรบัผิดชอบภาษีมลูค่าเพิ่มของมลูค่าทรพัยส์ิน   

2. ส าหรบัค่าธรรมเนียม  และภาษีอากรต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งในการ
โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื ้อขาย (หากมี) คู่สัญญาตกลง
รบัผิดชอบฝ่ายละครึง่หนึ่ง 

3. ผู้ขายตกลงรับผิดชอบภาษีเงินไดท้ี่ผู้ขายได้รบัภายใต้สัญญา
ฉบบันี ้ภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถา้มี)  

3. ร่ำงสัญญำเช่ำห้องชุดพืน้ทีม่อลล ์3 

คู่สญัญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี ้ (“ผู้เช่า” หรือ 
“กองทนุรวม”) 

บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด และบริษัท ตรีทิพย ์คอมเพล็กซ ์จ ากัด 
(“ผูใ้หเ้ช่า”) 

ทรพัยส์นิที่เช่า ห้องชุดโครงการตรีนิตี ้ คอมเพล็กซ์ จ านวน 5 ห้อง มีพื ้นที่ รวม 
979.86 ตารางเมตร ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่  530 ต าบลสีลม 
(สาทร) อ าเภอบางรกั กรุงเทพมหานคร ดงันี ้ 

1. หอ้งชุดเลขที่ 425 เนือ้ที่ 247.51 ตารางเมตร (บริษัท ตรีนิตี ้แอส
เซท จ ากดั เจา้ของกรรมสิทธิ์) 

2. หอ้งชุดเลขที่ 425/1 เนือ้ที่  58.82 ตารางเมตร (บริษัท ตรีทิพย ์
คอมเพล็กซ ์จ ากดั เจา้ของกรรมสิทธิ์) 
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3. หอ้งชุดเลขที่ 425/2 เนือ้ที่ 108.98 ตารางเมตร (บริษัท ตรีทิพย์
คอมเพล็กซ ์จ ากดั เจา้ของกรรมสิทธิ์) 

4. หอ้งชุดเลขที่ 425/3 เนือ้ที่ 106.48 ตารางเมตร (บริษัท ตรีทิพย ์
คอมเพล็กซ ์จ ากดั เจา้ของกรรมสิทธิ์) 

5. หอ้งชุดเลขที่ 425/4 เนือ้ที่ 458.07 ตารางเมตร (บริษัท ตรีทิพย ์
คอมเพล็กซ ์จ ากดั เจา้ของกรรมสิทธิ์) 

(รวมเรียกว่า “ทรพัยส์ินที่เช่า”) 

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนการเช่า โดยคู่สัญญาตกลงจะน า
สัญญาฉบับนี ้ไปจดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ 
ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ภายหลังจากที่กองทุนรวมได้รับ
ความเห็นชอบการเพิ่มเงินทุนและการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการ
ลงทุนของกองทุนรวมในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงไดเ้สนอขายและจดัสรร
หน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมแก่นกัลงทุนเป็นที่เรียบรอ้ย
แลว้ ทัง้นี ้ในระยะ 30 ปีนบัจากวนัที่จดทะเบียนการเช่า ผูใ้หเ้ช่าไม่มี
สิทธิบอกเลิกสญัญาเช่าดังกล่าวเวน้แต่ในกรณีผูใ้หเ้ช่าประสงคจ์ะ
ขายทรพัยส์ินที่เช่าก่อนครบก าหนด ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหส้ิทธิแก่กองทุน
รวมในการปฏิ เสธเป็นรายแรก (Right of First Refusal) ในการ
พิจารณาซือ้ และ/หรือ รบัโอนกรรมสิทธิ์ทรพัยส์ินที่เช่า 

สิทธิของกองทนุรวม
ภายหลงัครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่า 

ในกรณีที่ผู้ให้เช่าประสงค์จะต่ออายุการเช่า ผู้ให้เช่าตกลงจะแจ้ง
เง่ือนไขและราคาในการต่ออายุสญัญาฉบับนีอ้อกไปใหก้องทุนรวม
พิจารณาภายใน 12 เดือนก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาการเช่า 

ในกรณีที่ผูใ้หเ้ช่าประสงคจ์ะขายทรพัยส์ินที่เช่า ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหส้ิทธิ
แก่กองทนุรวมในการปฏิเสธเป็นรายแรก (Right of First Refusal) ใน
การพิจารณาซือ้ และ/หรือ รบัโอนกรรมสิทธิ์ทรพัยส์ินที่เช่า 
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ค่าเช่า ค่าเช่า รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวนไม่เกิน 251,300,000 บาท (สองรอ้ย
หา้สิบเอ็ดลา้นสามแสนบาท) ตลอดอายุการเช่า โดยกองทุนรวมตก
ลงช าระค่าเช่าทรพัยส์ินทัง้จ านวนใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าในวนัจดทะเบียนการ
เช่า ณ ส านกังานที่ดินกรุงเทพมหานคร  

สิทธิและหนา้ที่ของ
ผูใ้หเ้ช่า 

1. ในกรณีที่ทรพัยส์ินที่เช่ามีการน าไปจดัหาผลประโยชนใ์ด ๆ อยู่ใน
วนัที่คู่สญัญาเขา้ท าสญัญาฉบบันี ้ใหผู้ใ้หเ้ช่ามีสิทธิในการไดร้บั
ประโยชน ์จากหรือเก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์ินที่เช่าที่เกิดขึน้ก่อนเวลา 
24.00 น.ของวนัก่อนวนัจดทะเบียนการเช่า  

 ใหก้องทนุรวมมีสิทธิในการไดร้บัประโยชน ์จากหรือเก่ียวขอ้งกับ
ทรพัยส์ินที่เช่าที่เกิดขึน้นับจากเวลา 24.00 น.ของวนัก่อนวนัจด
ทะเบียนการเช่า  

2. ผูใ้หเ้ช่าจะแจง้ใหก้องทุนรวมทราบและส่งมอบค่าเช่า ค่าบรกิาร 
ค่าสาธารณูปโภค เงินประกัน หรือผลประโยชนอ์ื่นใดที่ถือเป็น
สิทธิของกองทนุรวมตามเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นขอ้ 1 ขา้งตน้ในสว่นที่
ผู้ใหเ้ช่าไดร้ับไวล้่วงหน้าอันเก่ียวกับทรัพยส์ินที่เช่า รวมถึงเงิน
ประกันต่าง ๆ ที่ผูใ้หเ้ช่าไดร้บัไวอ้นัเก่ียวกับทรพัยส์ินที่เช่า (ถา้มี) 
ใหแ้ก่กองทนุรวมภายใน 30 วนั นบัจากวนัจดทะเบียนการเช่า 

3. ผูใ้หเ้ช่าจะไม่จ าหน่าย จ่าย โอนกรรมสิทธิ์ในทรพัยส์ินที่เช่าใหแ้ก่
บุคคลภายนอก เวน้แต่บุคคลภายนอกผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินที่เช่าตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับกองทุนรวมเพื่อ
ยินยอมผูกพันและอยู่ภายใต้บังคับของสิทธิและหน้าที่ต่าง  ๆ 
ของผูใ้หเ้ช่าตามสญัญาฉบบันี ้

4.  ผู้ให้เช่าตกลงไม่น าทรัพย์สินที่ เช่าออกไปให้เช่าช่วง จัดหา
ประโยชน์ โอนสิทธิ ใช้เป็นหลักประกัน ก่อภาระผูกพัน หรือ
ด าเนินการดว้ยประการใด ๆ ที่อาจส่งผลเป็นการขดัขวางการใช้
ประโยชนใ์นทรพัยส์ินที่เช่าของกองทุนรวมตลอดระยะเวลาการ
เช่า เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร
จากกองทนุรวม 

5. ผู้ให้เช่าตกลงจะไม่ดัดแปลงหรือก่อสรา้งสิ่งปลูกสรา้งใด  ๆ 
เก่ียวกับทรัพยส์ินที่เช่า เวน้แต่กองทุนรวมจะใหค้วามยินยอม
เป็นลายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้ 
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สิทธิและหนา้ที่ของ
กองทนุรวม 

1. กองทุนรวมมีสิทธิในการก่อสรา้งสิ่งปลกูสรา้งหรือส่วนควบใด ๆ 
ดดัแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสาระส าคญัของทรพัยส์ินที่เช่าทัง้หมด
หรือบางส่วน เพื่ อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ เช่า โดยกองทุนรวมต้องได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อักษรจากผู้ใหเ้ช่า ทั้งนี ้ผู้ใหเ้ช่าจะแจ้ง
ผลการพิจารณาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และจะไม่ปฏิเสธ
ไม่ใหค้วามยินยอมโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร  

 สว่นที่ก่อสรา้ง ต่อเติม แกไ้ข ดดัแปลง ทรพัยส์ินที่เช่าดงักล่าวให้
ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผูใ้หเ้ช่าเม่ือสญัญาเช่าฉบบันีร้ะงบัสิน้ลง 

2. กองทุนรวมตกลงจะบ ารุงรกัษา ปรบัปรุง และซ่อมแซมทรพัยส์ิน
ที่เช่าใหอ้ยู่ในสภาพดีและพรอ้มใชง้านตลอดระยะเวลาการเช่า
ดว้ยค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมเอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงการ
บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงภูมิทศันแ์ละภาพลกัษณข์องทรพัยส์ินที่
เช่า การซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาวสัดอุุปกรณต์่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กับทรัพย์สินที่เช่าและ/หรือเพื่ออ านวยความสะดวกของผู้เช่า 
และ/หรือผูม้าใชบ้รกิาร 

3. กองทุนรวมมีสิทธิน าสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ไปเป็น
หลักประกันการกู้ยืมเงินหรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่าง
กองทุนรวมกับบุคคลภายนอกได้ โดยได้รบัความยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า ทั้งนี ้ ผู้ให้เช่าจะแจ้งผลการ
พิจารณาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และจะไม่ปฏิเสธไม่ให้
ความยินยอมโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร 

ค ารบัรองและ
รบัประกนัของ 
ผูใ้หเ้ช่า 

ในวนัท าสญัญา ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหค้ ารบัรองและรบัประกันแก่กองทุน
รวมดงัต่อไปนี ้

1. ผูใ้หเ้ช่าเป็นผูมี้กรรมสิทธิ์โดยชอบในทรพัยส์ินที่เช่าแต่เพียงผู้
เดียว  และ  ทรพัยส์ินที่เช่าเป็นทรพัยส์ินที่ปราศจากและไม่มี
ภาระติดพนั รวมถึงการรอนสิทธิ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ผู้ให้เช่ามีใบอนุญาตหรือได้รับอนุญาตอย่างครบถ้วนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องตามที่กฎหมายก าหนดส าหรับ
การประกอบกิจการที่เก่ียวขอ้งกับทรพัยส์ินที่เช่า รวมถึงการ
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ก่อสรา้ง แกไ้ข ดดัแปลง การเปิดใชง้าน การประกอบกิจการที่
เก่ียวข้องกับทรัพย์สินที่ เช่า  และใบอนุญาต และ/หรือการ
อนุญาตที่เก่ียวข้องกับทรพัยส์ินดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับ
อย่างสมบรูณอ์ยู่ในวนัที่ท  าสญัญา 

 ผู้ให้เช่ามิไดป้ฏิบัติผิดเงื่อนไขต่าง ๆ ภายใต้ใบอนุญาตหรือ
การไดร้บัอนญุาตที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์ินที่เช่า  

 ผูใ้หเ้ช่ามิไดด้ าเนินการใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลใหใ้บอนุญาต และ/
หรือการไดร้บัอนุญาตที่เก่ียวข้องกับทรพัยส์ินที่เช่าถูกระงับ 
ยกเลิก หรือเพิกถอน 

3. ผูใ้หเ้ช่าไดด้ าเนินการต่าง ๆ เพื่อใหท้รพัยส์ินที่เช่าพรอ้มส าหรบั
การลงทุนเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ก่อนหรือในวันที่กองทุนรวมเข้า
ลงทุนโดยการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 ไดแ้ก่ การด าเนินการจดทะเบียน
ปลดจ านองทรัพย์สินที่ เช่าที่ติดจ านองเป็นประกันอยู่กับ
ธนาคารพาณิชยต์่าง ๆ 

4. ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงว่าผู้ใหเ้ช่าปฏิบัติผิดค ารบัรองและ/
หรือค ารับประกันข้อหนึ่งข้อใด  ไม่ว่าก่อนหรือภายหลังจากที่
กองทุนรวมเขา้ลงทุนโดยการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 ก็ตาม ผูใ้หเ้ช่าตก
ลงเป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการแกไ้ขเหตดุังกล่าวใหค้ืนดี ถูกตอ้ง
และเป็นที่เรียบรอ้ยดว้ยค่าใชจ้่ายของผูใ้หเ้ช่าเองทั้งสิน้  รวมถึง
รบัผิดชอบในความเสียหาย และ/หรือค่าใชจ้่ายใด ๆ ที่เกิดขึน้กับ
กองทุนรวมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดค ารบัรองและ/หรือค า
รบัประกนัดงักลา่ว 

การใหเ้ช่าช่วงและ
การโอนสิทธิการเช่า 

1. กองทุนรวมสามารถโอนสิทธิการเช่าภายใตส้ญัญาฉบับนีไ้ม่ว่า
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลใด ๆ ได้โดยต้องได้รับ
อนุญาตล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูใ้หเ้ช่า ทัง้นี ้ผูใ้หเ้ช่า
จะแจง้ผลการพิจารณาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และจะไม่
ปฏิเสธไม่ใหค้วามยินยอมโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร 

2. ตลอดอายุการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ กองทุน รวมจะไม่น า
ทรพัยส์ินที่เช่าออกใหบ้คุคลภายนอกเช่าช่วง เวน้แต่ 

(1) การน าทรพัยส์ินที่เช่าออกใหเ้ช่าช่วงแก่บริษัท สีลมออลล ์
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จ ากัด ภายใตส้ญัญาเช่าหอ้งชุด (พืน้ที่มอลล ์3) และพืน้ที่
พาณิชยกรรมพรอ้มเฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอปุกรณ ์

(2) การใหเ้ช่าช่วงซึ่งเป็นธุรกรรมทางการคา้ปกติของกองทนุรวม 

(3) ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 
ผูใ้หเ้ช่า 

การประกนัภยั กองทุนรวมมีหนา้ที่ในการจัดใหม้ีการประกันภัยอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกับส่วนไดเ้สียของกองทุนรวมที่มีต่อทรพัยส์ินที่เช่าตลอด
ระยะเวลาการเช่า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การประกนัภยัสิทธิการ
เช่ า  (Leasehold Insurance) การป ระกั นภั ยธุ รกิ จหยุ ดชะงัก 
(Business Interruption Insurance) การประกันภัยเพื่อประโยชน์
ของบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) ทัง้นี ้เวน้แต่การ 
ประกันความเสี่ยงภยัทรพัยส์ิน (All Risks Insurance) ซึ่งผูใ้หเ้ช่าตก
ลงเป็นผูจ้ัดใหม้ีการประกันภัยดังกล่าวอย่างเพียงพอและเหมาะสม
ในนามของผูใ้หเ้ช่า โดยผูใ้หเ้ช่าเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง
ดว้ยตนเอง 

ในกรณีที่ผู้ใหเ้ช่ามีการจัดท าสัญญาประกันภัยเก่ียวกับทรพัยส์ินที่
เช่ าไว้ (ยกเว้นการประกันความเสี่ ยงภัยทรัพย์สิน  (All Risks 
Insurance)) ก่อนหน้าที่คู่สัญญาจะเข้าท าสัญญาฉบับนี ้  และ
กรมธรรมป์ระกันภัยดังกล่าวยังคงมีผลใชบ้ังคับภายหลงัจากวันจด
ทะเบียนการเช่าแลว้ ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะด าเนินการใหก้องทนุรวมเป็นผู้
เอาประกันภัย และ/หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าว (แล้วแต่กรณีโดยขึน้อยู่กับประเภทและเงื่อนไขความ
คุม้ครองของกรมธรรมป์ระกันภยัแต่ละฉบบั) โดยมีผลนบัตัง้แต่วนัที่
จดทะเบียนการเช่าเป็นตน้ไป โดยกองทุนรวมตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบ
ค่าเบีย้ประกันภัยตามส่วนระยะเวลาที่เหลืออยู่ของความคุม้ครอง
ตามกรมธรรมป์ระกันภัย รวมถึงค่าใชจ้่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมใด 
ๆ ที่ เกิดขึน้หรือเก่ียวกับการโอนสิทธิหรือการสลักหลังกรมธรรม์
ประกนัภยัขา้งตน้ 

ทรพัยส์นิที่เช่า
เสียหายหรือถกู

ในกรณีที่ทรพัยส์ินที่เช่าไดร้บัความเสียหายหรือถูกท าลายลงทัง้หมด
หรือบางสว่นและกองทุนรวมไม่สามารถใชป้ระโยชนใ์นทรพัยส์ินที่เช่า
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ท าลาย ได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้เกินกว่าร้อยละ 50 ของพื ้นที่ เช่ า 
คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกนัดงันี ้ 

(1) ผู้ให้เช่าต้องแจ้งให้กองทุนรวมทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่า
ประสงคจ์ะสรา้งทรพัยส์ินที่เช่าขึน้ใหม่หรือไม่ 

(2) หากผูใ้หเ้ช่าแจง้ใหก้องทุนรวมทราบว่า ผูใ้หเ้ช่าประสงคจ์ะสรา้ง
ทรพัยส์ินที่เช่าขึน้ใหม่ กองทุนรวมมีสิทธิเรียกรอ้งใหผู้ใ้หเ้ช่าน า
ค่าสินไหมทดแทนที่ไดร้บัภายใตก้รมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน ดังกล่าว มาชดเชยค่าเสียหายให้แก่กองทุนรวมใน
จ านวนตามอัตราส่วนของค่าเช่าคิดค านวณตามระยะเวลานับ
จากวันที่ทรัพย์สินที่ เช่าเสียหายหรือถูกท าลายลงจนถึงวันที่
กองทุนรวมสามารถเขา้ใชป้ระโยชนใ์นทรพัยส์ินที่เช่าที่สรา้งขึน้
ใหม่ได ้

(3) หากผู้ให้เช่าแจ้งให้กองทุนรวมทราบว่า ผู้ให้เช่าจะไม่สรา้ง
ทรพัยส์ินที่เช่าขึน้ใหม่ กองทุนรวมมีสิทธิเรียกรอ้งใหผู้ใ้หเ้ช่าน า
ค่าสินไหมทดแทนที่ไดร้บัภายใตก้รมธรรมป์ระกันความเสี่ยงภัย
ทรพัยส์ิน มาชดเชยค่าเสียหายใหแ้ก่กองทุนรวมในจ านวนตาม
อัตราส่วนของค่าเช่าคิดค านวณตามระยะเวลานับจากวันที่
ทรพัยส์ินที่เช่าเสียหายหรือถูกท าลายลงจนถึงวนัครบระยะเวลา
การเช่าได ้

หมายเหต ุค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไข (3) ขา้งตน้หมายความ
ถึงเฉพาะค่าสินไหมทดแทนที่ผูใ้หเ้ช่าไดร้บัตามกรมธรรมป์ระกัน
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (All Risks Insurance) เท่านั้น แต่ไม่
รวมถึงค่าสินไหมทดแทนที่กองทุนรวมมีสิทธิไดร้บัตามกรมธรรม์
ประกนัภยัอื่นๆ อาทิเช่น การประกันภยัสิทธิการเช่า (Leasehold 
Insurance) ก า รป ระกั น ภั ย ธุ ร กิ จ ห ยุ ด ช ะ งัก  (Business 
Interruption Insurance)และสิท ธิในการเรียกร้องให้น าค่ า
สินไหมทดแทนดังกล่าวมาชดเชยค่าเสียหายใหแ้ก่กองทุนตาม
เงื่อนไข (3) ข้างตน้ถือเป็นค่าเสียหาย หรือ ค่าสินไหมทดแทน
นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนที่กองทุนรวมมีสิทธิไดร้บัตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัอื่น ๆ 
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ภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 

1. ผู้ใหเ้ช่าตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่า 
อากรแสตมป์ และค่าใชจ้่ายใด ๆ ที่เกิดขึน้จากหรือเก่ียวขอ้งกับ
การจดทะเบียนการเช่าตามสญัญานี ้ 

2. ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ รับผิดชอบภาษี เงิน ได้ภาษีหัก  ณ  ที่ จ่ าย
ภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถา้มี) ของตนเอง 

เหตผุิดนดัหรือเหตุ
แห่งการบอกเลิก
สญัญา 

เหตุการณอ์ย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังต่อไปนี ้ใหถื้อเป็น
เหตผุิดนัดหรือเหตุเลิกสญัญาของคู่สญัญาที่เก่ียวขอ้งกับเหตุการณ์
ดงักลา่ว แลว้แต่กรณี 

1. คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือตกเป็นผูผ้ิด
ค ารบัรองตามรายละเอียดที่ก าหนดภายใตส้ญัญาฉบบันี ้ 

2. ผู้ให้เช่าเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือฟ้ืนฟูกิจการภายใต้
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

3. สญัญาซือ้ขายเฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุอปุกรณ ์งานระบบและทรพัยส์ิน
ที่เก่ียวขอ้งของหอ้งชดุ พืน้ที่มอลล ์3 สิน้สดุลง 

4. ครบก าหนดระยะเวลาการเช่าโดยไม่มีการต่ออายกุารเช่าออกไป 

5. คู่สญัญาตกลงเลิกสญัญา โดยความยินยอมของทัง้สองฝ่ายเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือมีการเพิกถอน หรือยกเลิกสถานะของ
กองทุนรวมโดยผลของกฎหมาย และ/หรือ ค าสั่งของหน่วยงาน
ของรฐัที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ส  านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรพัย ์และ/หรือ คณะกรรมการตลาดทุน ทั้งนี ้โดย
ไม่ใช่ความผิดของกองทนุรวมและบรษิัทจดัการ 

ผลของการผิดนดั
หรือผลจากการเลิก
สญัญา 

1. กรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการบอกเลิกสญัญาในขอ้ 1-3 
และคู่สญัญาฝ่ายที่ประพฤติผิดสญัญาไม่ด าเนินการแกไ้ขและ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว ้
คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสญัญาฉบับนีไ้ด ้และ/หรือใน
กรณีที่ผู้ให้เช่าเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญา กองทุนรวมมีสิทธิ
เรียกรอ้งค่าเสียหายต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดจากผูใ้หเ้ช่าได้
รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการที่กองทุนรวมไม่สามารถใช้
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ประโยชนซ์ึ่งทรพัยส์ินที่เช่าไดต้ามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ 

2. กรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการบอกเลิกสญัญาในขอ้ 4-5 
ให้ถือว่าสัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลงโดยที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มี
สิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใชจ้่าย หรือเงินหรือประโยชนต์อบแทน
อื่นใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งได ้ 

3. เมื่อสัญญาสิน้สุดลง กองทุนรวมจะส่งมอบทรัพยส์ินที่เช่าคืน
ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าตามสภาพที่เป็นอยู่ ณ เวลานัน้ พรอ้มกับส่วนควบ
และอปุกรณท์ี่ติดตรงึกบัทรพัยส์ินที่เช่า ยกเวน้ทรพัยส์ินในส่วนที่
เป็นกรรมสิทธิ์ของกองทนุรวม 

 

4. ร่ำงสัญญำซือ้ขำยเฟอรนิ์เจอร ์วัสดุ อุปกรณ ์งำนระบบและทรัพยส์ินที่เก่ียวข้องของ
ห้องชุดของพืน้ทีม่อลล ์3 

คู่สญัญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี ้ (“ผู้ซื ้อ” หรือ 
“กองทนุรวม”) 

บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด และ บริษัท ตรีทิพย ์คอมเพล็กซ ์จ ากัด 
(“ผูข้าย”) 

ทรพัยส์นิที่ซือ้ขาย เฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอปุกรณ ์งานระบบ และทรพัยส์ินที่เก่ียวขอ้งซึ่ง
ติดตัง้และใชง้านอยู่ในหอ้งชุดอาคารตรีนิตี ้คอมเพล็กซต์ามสญัญา
เช่าหอ้งชดุพืน้ที่มอลล ์3 

(รวมเรียกว่า “ทรพัยส์ินที่ซือ้ขาย”) 

ค่าตอบแทนการโอน
กรรมสิทธิ ์

ไม่เกิน 1,700,000 บาท (หนึ่งลา้นเจ็ดแสนบาท) โดยผู้ซือ้ตอ้งช าระ
ค่าตอบแทนการโอนกรรมสิทธิ์ไม่รวมถึงภาษีมลูค่าเพิ่มใหค้รบถว้นใน
วันโอนกรรมสิทธิ์ในทรพัยส์ินที่ซือ้ขาย (วันเดียวกับวันจดทะเบียน
สิทธิการเช่าหอ้งชดุ) 

ค ารบัรองและ
รบัประกนัของผูข้าย 

ในวันท าสัญญา ผู้ขายตกลงใหค้ ารบัรองและรบัประกันแก่กองทุน
รวม โดยมีสาระส าคญั ดงันี ้

1. ทรัพย์สินที่ ซื ้อขายอยู่ ในสภาพดี  ไม่ช ารุดบกพร่องอย่างมี
นยัส  าคญัและไดร้บัการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอย่างเหมาะสม
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เช่นเดียวกันกับการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่นที่มี
ลกัษณะใกลเ้คียงกนักบัทรพัยส์ินที่ซือ้ขาย 

2. ในช่วงเวลาก่อนวนัโอนกรรมสิทธิ์ผูข้ายไม่ไดด้ าเนินการใด ๆ ให้
บคุคลภายนอกมีสิทธิในการใชป้ระโยชนใ์นทรพัยส์ินที่ซือ้ขายใน
ลกัษณะใด ๆ เวน้แต่เป็นการใหเ้ช่าทรพัยส์นิที่ซือ้ขายแก่ผูเ้ชา่ราย
ย่อย 

3. ผูข้ายเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรพัยส์ินที่ซือ้ขายและทรพัยส์ินที่ซือ้
ขายไม่อยู่ภายใตห้รืออาจอยู่ภายใตภ้าระผกูพนัใด ๆ 

เหตผุิดนดัหรือเหตุ
แห่งการบอกเลิก
สญัญา 

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังต่อไปนีใ้หถื้อเป็น
เหตผุิดนัดหรือเหตุเลิกสญัญาของคู่สญัญาที่เก่ียวขอ้งกับเหตุการณ์
ดงักลา่วแลว้แต่กรณี 

1. ใหถื้อว่าคู่สญัญาตกเป็นผูผ้ิดสญัญาหากในระยะเวลาใด ๆ ก่อน
วันโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบการครอบครองทรพัยส์ินที่ซือ้ขาย
คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสญัญาฉบับนีห้รือผิดค า
รบัรองและรบัประกันที่ใหไ้วใ้นสัญญาฉบับนีห้รือผู้ขายกระท า
การใด ๆ ส่งผลใหก้องทุนรวมไม่สามารถใชป้ระโยชนใ์นหอ้งชุด
อาคารตรีนิตี ้คอมเพล็กซ์ และ/หรือทรัพย์สินที่ซือ้ขายได้ตาม
วตัถปุระสงคข์องสญัญาฉบบันี ้ 

2. คู่สญัญาตกลงเลิกสญัญารว่มกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

3. สญัญาเช่าหอ้งชดุโครงการตรีนิตีม้อลล ์3 ระงบัสิน้ลง 

ภาษีอากรและ
ค่าใชจ้่าย 

1. ผูข้ายตกลงรบัผิดชอบภาษีมลูค่าเพิ่มของมลูค่าทรพัยส์ิน   

2. ส าหรบัค่าธรรมเนียม  และภาษีอากรต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งในการ
โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื ้อขาย (หากมี) คู่สัญญาตกลง
รบัผิดชอบฝ่ายละครึง่หนึ่ง 

3. ผูข้ายตกลงรบัผิดชอบภาษีเงินไดน้ิติบุคคลที่ผูข้ายไดร้บัภายใต้
สญัญาฉบบันี ้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจ
เฉพาะ (ถา้มี)   

 

(ข) ร่ำงสัญญำทีเ่ก่ียวข้องกับกำรจัดหำประโยชนจ์ำกทรัพยส์ินทีก่องทุนจะลงทุนโดยกำร
เพิ่มทุนคร้ังที ่1 
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1. ร่ำงสัญญำเช่ำที่ดินและอำคำรตรีทิพย ์2 พร้อมเฟอรนิ์เจอร ์วัสดุ และอุปกรณ ์(ไม่รวม
พืน้ทีพ่ำณิชยกรรมบริเวณช้ันใต้ดินและพืน้ทีช้ั่นหน่ึงบำงส่วน) 

คู่สญัญา กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี ้(“ผูใ้หเ้ช่า” หรือ 
“กองทนุรวม”) 

บรษิัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากดั (“ผูเ้ช่า”) 

ทรพัยส์ินที่เช่า 1. ที่ดิน โฉนดเลขที่  12746 และที่ดิน โฉนดเลขที่  12747 รวม 2 
แปลง เนือ้ที่รวม 2 งาน 1 ตารางวา ตัง้อยู่ที่ ต าบลสีลม (สาธร) 
อ าเภอ บางรกั กรุงเทพมหานคร 

2. อาคารตรีทิพย ์2 (พืน้ที่ชั้นหนึ่งบางส่วน และชั้น 2 – 7) ตั้งอยู่
เลขที่ 22-24 ซอยพิพฒัน ์ถนนสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร  

3. ระบบสาธารณปูโภค และ 

4. เฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้งซึ่งติดตัง้และใชง้านอยู่
ในทรพัยส์ินที่เช่าขา้งตน้ 

(รวมเรียกว่า “ทรพัยส์ินที่เช่า”) 

ระยะเวลาการเช่า 3 ปี นบัจากวนัที่สญัญาเช่าฉบบันีม้ีผลใชบ้งัคบั และเมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่า กองทุนรวมสามารถพิจารณาใหผู้เ้ช่ารายเดิมต่อ
อายุสัญญาเช่าไดอ้ีกคราวละไม่เกิน 3  ปี โดยจะท าการปรบัค่าเช่า
ขึน้ไม่เกินกว่ารอ้ยละ 5 ของค่าเช่าเดิมทกุ 3 ปี ที่มีการต่อสญัญา 

ค่าเช่า 1. ค่าเช่าที่ดินและอาคารตรีทิพย ์2 ในอัตราต่อปี (“ค่าเช่าคงที่ราย
ปี”) โดยก าหนดอตัราดงันี ้ 

     ปีที่ 1    23,000,000 บาทต่อปี (ส าหรบัเดือนที่ 1-12) 

     ปีที่ 2    25,000,000 บาทต่อปี (ส าหรบัเดือนที่ 13-24) 

     ปีที่ 3    26,000,000 บาทต่อปี (ส าหรบัเดือนที่ 25-36) 

     ปีที่ 4    27,300,000 บาทต่อปี (ส าหรบัเดือนที่ 37-48 เฉพาะ 

ในกรณีที่มีการต่ออายสุญัญาเม่ือครบ 36 เดือนแรก) 

ทัง้นี ้การพิจารณาอัตราค่าเช่าดังกล่าวจะนับจากวนัเริ่มตน้ของ
ระยะเวลาเช่าเป็นตน้ไป โดยค่าเช่าคงที่รายปีจะแบ่งช าระเป็น
รายเดือน ซึ่งมีก าหนดช าระภายในวนัที่ 15 ของเดือนถดัไป 
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2. ในการช าระค่าเช่าคงที่ในเดือนใดเดือนหนึ่ง ผูเ้ช่าอาจช าระค่า
เช่าคงที่ให้แก่กองทุนรวมในจ านวนที่น้อยกว่าค่าเช่าคงที่ราย
เดือน โดยไม่ตกเป็นผูผ้ิดนดัช าระหนี ้

 หากภายในแต่ละไตรมาสนับจากวันเริ่มตน้ของระยะเวลาเช่า 
หากผูเ้ช่าช าระค่าเช่าคงที่ใหแ้ก่กองทุนรวมในจ านวนที่นอ้ยกว่า
ค่าเช่าที่ตอ้งช าระในไตรมาสนั้น ให้ถือว่าผู้เช่าตกเป็นผู้ผิดนัด
ช าระหนี ้

3. ค่าเช่าคงที่ในจ านวนที่กองทุนรวมไม่ไดร้บัช าระในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว ให้ถือเป็น “ค่าเช่าคงที่ค้างช าระ (Accrued Unpaid 
Amount) และใหผู้เ้ช่าช าระค่าเช่าดังกล่าวคืนใหแ้ก่กองทุนรวม 
ตามล าดบัการช าระค่าเช่าดงัต่อไปนี ้

(1) ค่าเช่าคงที่ 

(2) ค่าเช่าคงที่คา้งช าระ 

สิทธิและหนา้ที่ของ 
ผูเ้ช่า 

1. ผู้เช่ามีสิทธิในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือส่วนควบใด ๆ 
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของทรพัยท์ี่เช่าทั้งหมด
หรือบางส่วน เพื่อใหส้อดคลอ้งกับวตัถุประสงคใ์นการเช่าโดยผู้
เช่าตอ้งไดร้บัความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากกองทุนรวม 
ทัง้นี ้กองทุนรวมจะพิจารณาใหห้รือไม่ใหค้วามยินยอมดงักล่าว
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  

 ใหส้่วนที่ก่อสรา้ง ต่อเติม แกไ้ข ดัดแปลง สิ่งปลูกสรา้งดังกล่าว
เป็นกรรมสิทธิ์ของกองทนุรวม 

 ในกรณีที่การก่อสรา้งสิ่งปลูกสรา้งหรือส่วนควบหรือการแก้ไข
ดัดแปลงส่วนใด ๆ ในทรัพย์ที่ เช่าตามความในวรรคก่อน
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บุคคลหรืออาคารอื่นใด หรือกระท า
ผิดกฎหมายที่ เก่ียวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใดของ
หน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง ผูเ้ช่าตกลงรบัผิดชดใชค้่าเสียหาย
นัน้แต่เพียงฝ่ายเดียว 

2   ภายในระยะเวลาการเช่า ผูเ้ช่าอาจด าเนินการใหบ้ริษัท อินวิชั่น 
ฮอสพิทาลิตี ้ จ  ากัด หรือผู้บริหารรายอื่นที่มีคุณสมบัติอยู่ใน
มาตรฐานเดียวกันกับบริษัท  อิน วิชั่ น  ฮอสพิทาลิตี ้ จ  ากัด
(“ผูบ้ริหาร”) เป็นผูบ้ริหารจัดการธุรกิจโดยมีขอ้ก าหนดเก่ียวกับ
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สญัญาว่าจา้งบรหิารที่ส  าคญั ดงัต่อไปนี ้

2.1 ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขภายใตส้ญัญาว่าจา้งบริหาร ตอ้งไม่
ขัดกับข้อตกลงและเงื่อนไขตามสัญญาเช่าฉบับนี ้  หาก
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขดงักล่าวขดักับสญัญาเช่าฉบบันี ้ให้
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามสญัญา
เช่าฉบบันี ้ 

 ทั้งนี ้ ผู้เช่าตกลงจะด าเนินการให้ผู้บริหารปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขที่เก่ียวกับการบริหารจัดการธุรกิจ
ทรพัยส์ินที่เช่าตามสญัญาเช่าฉบบันี ้

2.2 ผูเ้ช่าจะไม่ใชส้ิทธิบอกเลิกสญัญาว่าจา้งบริหาร ไม่ว่าดว้ย
เหตุใด ๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรของกองทนุรวม 

2.3. หากกองทุนรวมรอ้งขอ ผู้เช่าจะใช้สิทธิต่าง ๆ ของผู้เช่า
ภายใต้สัญญาว่าจ้างบริหาร โดยเป็นไปตามเงื่อนไข 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดในสญัญาดงักลา่ว 

2.4 ในกรณีที่สัญญาว่าจ้างบริหาร สิ ้นสุดลงตามเงื่อนไข 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดในสญัญาดงักลา่ว ผูเ้ช่าจะ
ตกลงรว่มกันกับกองทุนรวมในการแต่งตัง้ผูบ้ริหารรายใหม่
ที่มีคณุสมบตัิอยู่ในมาตรฐานเดียวกนักบัผูบ้รหิาร  (หากมี) 

2.5 ตลอดระยะเวลาของสัญญาว่าจ้างบริหาร ผู้บริหารและ
บริษัทในเครือ (หมายถึงนิติบุคคลที่บริษัทอินวิชั่น ฮอสพิ
ทาลิตี ้ จ  ากัด หรือ ผู้บริหารรายอื่นที่อยู่ ในมาตรฐาน
เดียวกันถือหุ้นในนิติบุคคลนั้น ตั้งแต่ร ้อยละ 10 ของ
จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของนิติบคุคลดงักลา่ว) 
จะไม่ประกอบธุรกิจในลักษณะที่ เป็นการแข่งขันกับ
ทรพัยส์ินที่กองทุนรวมไดล้งทุนในพืน้ที่ที่คู่สญัญาก าหนด
ตามที่ไดม้ีการว่าจา้งบริหารดงักลา่ว  เวน้แต่จะไดร้บัความ
ยินยอมจากกองทุนรวม (โดยมีขอบเขตพืน้ที่ที่คู่สัญญา
ก าหนดไว้เช่น เดียวกันกับที่ ได้ระบุ ไว้ในข้อตกลงไม่
ประกอบธุรกิจแข่งขนัของสญัญาตกลงกระท าการระหว่าง
กองทนุรวม กบั บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั) 

3. ผูเ้ช่ามีหนา้ที่ช  าระภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ 
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ที่อาจเรียกเก็บโดยหน่วยงานราชการเนื่องดว้ยหรือที่เก่ียวขอ้ง
กับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่ เช่านับตั้งแต่วันที่สัญญามีผล
บงัคบัใช ้

 ทั้ งนี ้  ห ากผู้ ให้ เช่ า ได้ช า ระภ าษี โรง เรื อนแล ะที่ ดิ น ห รือ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่อาจเรียกเก็บโดยหน่วยงานราชการเนื่อง
ดว้ยหรือที่เก่ียวขอ้งกับทรพัยส์ินที่เช่าที่เกิดขึน้ตัง้แต่วนัที่สญัญา
มีผลใชบ้ังคับแทนผู้เช่าแลว้ ผู้เช่าตกลงช าระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ให้เช่า จน
ครบถ้วนภายใน 30 วันท าการนับจากวันที่ผู้เช่าไดร้บัแจ้งจาก
กองทนุรวมเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

4. เปิดบญัชีเงินฝาก ตามที่คู่สญัญาตกลงกนั ไดแ้ก่ 

• บญัชีเงินฝากเพื่อรายไดข้องผูเ้ช่า 

• บญัชีเงินฝากเพื่อรายจ่ายในการด าเนินการของผูเ้ช่า 

 ทั้งนี ้ผู้เช่าตกลงด าเนินการใหก้องทุนรวมมีสิทธิในการเบิกถอน
เงินในบัญชีเงินฝากที่จัดใหม้ีขึน้ส  าหรบัการด าเนินงานของผูเ้ช่า
ดังกล่าวไดเ้พื่อชดเชยส าหรบัความเสียหายใด ๆ ที่กองทุนรวม
ไดร้บัอนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิผิดสญัญาของผูเ้ช่า 

5. ภายในระยะเวลาการเช่า ผูเ้ช่าตกลงส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี ้
ใหแ้ก่กองทนุรวม 

ก. รายงานผลการด าเนินงานซึ่งรวมถึงรายรับและรายจ่าย 
(Management Account) ขอ งแ ต่ ล ะ รอ บ เดื อ น  แ ล ะ
รายละเอียดการค านวณค่าเช่าภายใตส้ัญญาฉบับนี ้ทั้งนี ้
ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัสดุทา้ยของแต่ละเดือน  

ข. งบการเงินประจ าปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี 
ของผู้เช่าซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้เช่าที่กองทุน
รวมเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีดงักลา่ว ทัง้นี ้ภายใน 
45 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนธันวาคมหรือภายใน
ระยะเวลาใด ๆ ตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร 

ค. ประมาณการรายรบัและรายจ่ายส าหรบัรอบปีบัญชีถัดไป 
(“ประมาณการรายรบัและรายจ่าย”) มีรายละเอียดดงันี ้
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(1) ประมาณการรายรับและรายจ่ายและค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวกบัการด าเนินกิจการของทรพัยส์ินที่เช่า 

(2) ประมาณการค่าใชจ้่ายสว่นทนุ (Capital 
Expenditure Budget) ซึ่งประกอบดว้ยค่าใชจ้่าย
เพื่อใชใ้นการปรบัปรุงภาพลกัษณ ์ (Renovation) 
และค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัหาเฟอรน์ิเจอร ์
วสัด ุและอปุกรณ ์ที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์นิที่เช่า 

ทั้งนี ้ในการจัดท าประมาณการรายรับและรายจ่ายมีขั้นตอน 
ดงันี ้

(1) ผูเ้ช่าตกลงจัดท าประมาณการรายรบัและรายจ่าย และจะ
เสนอใหก้องทนุรวมอนมุตัิลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 45 วนัท าการ
ก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบัญชีแต่ละปี และกองทุนรวมจะอนุมัติ
และแจ้งกลับผู้เช่าภายในระยะเวลา 30 วันท าการนับแต่
วนัที่ไดร้บัประมาณการรายรบัและรายจ่ายจากผูเ้ช่า 

 หากกองทุนรวมไม่แจ้งกลับภายในเวลาที่ก าหนดใหถื้อว่า
คู่สญัญาตกลงใชป้ระมาณการรายรบัและรายจ่ายตามที่ผู้
เช่าเสนอ 

 ส าหรบัรายละเอียดประมาณการรายรบัและรายจ่ายฉบับ
แรก ผู้เช่าตกลงจัดท าและจะเสนอให้กองทุนรวมอนุมัติ
ภายใน 45 วนัท าการนบัแต่วนัที่สญัญานีม้ีผลใชบ้งัคบั 

(2) กรณีที่กองทุนรวมไม่อนมุตัิรายละเอียดประมาณการรายรบั
และรายจ่าย คู่สญัญาตกลงใหใ้ชร้ายละเอียดประมาณการ
รายรบัและรายจ่ายของปีที่ผ่านมาจนกว่าจะสามารถหาขอ้
ยุติ ได้ โดยคู่สัญญาต้องหาข้อยุติส  าหรับรายละเอียด
ประมาณการรายรบัและรายจ่าย ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 45 วนั
ท าการนับแต่วนัเริ่มรอบปีบัญชีนั้น ๆ หรือตามระยะเวลาที่
คู่สญัญาเห็นสมควร 

(3)  หากคู่สญัญายงัไม่สามารถ ตกลงหาขอ้ยุติของรายละเอียด
ประมาณการรายรบัและรายจ่ายได ้กองทุนรวมจะก าหนด
รายละเอียดประมาณการรายรับและรายจ่าย โดยจะ
พิจารณาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและ
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แนวทางด าเนินธุรกิจที่ เหมาะสม ซึ่งการพิจารณาของ
กองทนุรวมใหเ้ป็นที่ยตุิและผกูพนัคู่สญัญา 

(4) ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผู้เช่าเห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็น
เร่งด่วน และสมควรเกิดขึ ้น  เพื่ อการด าเนินธุรกิจของ
ทรพัยส์ินที่เช่าและ/หรือความปลอดภัยของผู้ใชบ้ริการใน
ทรัพย์สินที่ เช่านอกเหนือจากประมาณการรายรับและ
รายจ่ายที่ผู้เช่าได้ขออนุมัติไว้  และไม่อาจขออนุมัติจาก
กองทุนรวมเป็นการล่วงหนา้ไดต้ามที่ก าหนดไวใ้นสญัญานี ้
(อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมงานระบบที่ เสียหาย 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันจ าเป็นในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย) ผู้เช่า
สามารถพิจารณาด าเนินการจ่ายเงินจ านวนดงักลา่วไปก่อน
ได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากกองทุนรวม  ทั้ งนี ้
จ  านวนเงินที่ไดจ้่ายทัง้หมดเม่ือรวมกันแลว้จะตอ้งไม่เกินไป
กว่า 500,000 บาทต่อครัง้ และไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี 
โดยผูเ้ช่าจะตอ้งรายงานการด าเนินการดังกล่าวใหก้องทุน
รวม ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรภายใน 15 วนัท าการนบัแต่
วนัที่ไดด้  าเนินการดงักลา่ว 

 ในกรณีที่ผู้เช่าไดพ้ิจารณาจ่ายเงินตามที่กล่าวข้างตน้ (ไม่
รวมถึงค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกบัการบริหารจดัการทรพัยส์ินที่เช่า)  
กองทุนรวมจะใช้ดุลยพินิจในการจ่ายเงินคืนใหผู้้เช่าตาม
จ านวนที่เหมาะสมและเห็นสมควรได้ โดยจะช าระคืนเงิน
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูเ้ช่าภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัที่กองทุน
รวมไดร้บัจดหมายแจง้จากผูเ้ช่า เวน้แต่ จะไดต้กลงกันเป็น
พิเศษ 

(5) ผูเ้ช่าตกลงส่งมอบขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกับการด าเนินกิจการ
โครงการทรัพย์สินที่เช่า รวมถึงข้อมูลเก่ียวกับหรือภายใต้
สญัญาว่าจา้งบรหิารใหแ้ก่กองทนุรวมตามที่กองทนุรวมแจง้
ใหแ้ก่ผูเ้ช่าทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

การใหเ้ช่าช่วงและ
การโอนสิทธิการเช่า 

ผูเ้ช่าไม่สามารถโอนสิทธิการเช่าภายใตส้ญัญาฉบับนีไ้ม่ว่าทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนใหแ้ก่บุคคลใด ๆ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตล่วงหนา้เป็น
ลายลกัษณอ์กัษรจากกองทนุรวม 

ผูเ้ช่าไม่สามารถน าทรพัยส์ินที่เช่าออกใหบ้คุคลภายนอกเช่าช่วงไม่ว่า
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ทัง้หมดหรือบางส่วน เวน้แต่ เป็นการน าทรพัยส์ินที่เช่าออกใหเ้ช่าช่วง
ซึ่ ง เป็ นการด า เนิ น โครงการเซอร์วิสอพาร์ท เมนท์  (Serviced 
Apartment) เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก
กองทนุรวม 

ทัง้นี ้ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขดงักลา่วไม่น ามาใชใ้นกรณีการใหเ้ช่าช่วง
ทรพัยส์ินที่เช่าซึ่งเป็นอสงัหาริมทรพัยโ์ดยมีพืน้ที่ใหเ้ช่าไม่เกินกว่า 50 
ตารางเมตร และ/หรือระยะเวลาการเช่าไม่เกินกว่า 1 ปี 

การประกนัภยั ผูเ้ช่ามีหนา้ที่จดัหาประกันภยัอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้
เสียของกองทุนรวมที่มีต่อทรพัยส์ินที่ไดล้งทุนตลอดระยะเวลาการ
เช่า ดงันี ้

1. ประกนัความเสี่ยงภยัทรพัยส์ิน โดย 

1.1 กองทนุรวมเป็นผูเ้อาประกนั 

1.2 กองทนุรวมจะเป็นผูร้บัประโยชน ์

1.3 ผูเ้ช่ามีหนา้ที่ช  าระเบีย้ประกนั 

1.4 จ านวนเงินเอาประกนัภยัเป็นไปตามมลูค่าของทรพัยส์ินที่
ไดร้บัการเปลี่ยนใหม่ของทรพัยส์ินที่เช่า (Replacement 
Cost) ห รือ ต ามมู ล ค่ าที่ บ ริษั ท จัด ก ารแล ะผู้ ดู แ ล
ผลประโยชนพ์ิจารณาเห็นสมควร และเป็นไปตามเกณฑ์
ของคณ ะกรรมการ ก .ล .ต . และ/ห รือ  ส  านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2. ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั โดย 

1.1 กองทนุรวมเป็นผูเ้อาประกนั 

1.2 กองทนุรวมจะเป็นผูร้บัประโยชน ์

1.3 ผูเ้ช่ามีหนา้ที่ช  าระเบีย้ประกนั 

1.4     ทุนประกันมีวงเงินความคุม้ครองเทียบเท่ารายรบัที่คาด
ว่าจะไดร้บัภายในระยะเวลา 36 เดือน ซึ่งเพียงพอที่จะ
ชดเชยรายไดข้องกองทนุรวมที่ขาดไปในกรณีที่เกิดความ
เสียหายและตอ้งมีการปิดซ่อมแซมทรพัยส์ิน 

3. ประกนัภยัเพื่อประโยชนบ์คุคลภายนอก โดย 



 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี ้ Page 64 

 

1.1 กองทนุรวมเป็นผูเ้อาประกนั 

1.2 กองทนุรวมจะเป็นผูร้บัประโยชน ์

1.3 ผูเ้ช่ามีหนา้ที่ช  าระเบีย้ประกนั 

4.  กรณีที่ทรพัยส์ินที่เช่าไดร้บัความเสียหายจากวินาศภยั 

4.1 กรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายจากวินาศภัย
บางสว่น 

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ เช่าได้รับความเสียหายบางส่วน 
คู่สญัญาตกลงกนัดงัต่อไปนี ้

1. คู่สัญญาจะตกลงกันให้ผู้เช่าหรือบุคคลที่กองทุน
รวมไดม้อบหมายมีหนา้ที่ในการซ่อมแซมทรพัยส์ินที่
เช่ าให้อยู่ ใน สภาพปกติ ให้แล้ว เส ร็จภ าย ใน
ระยะเวลา 12 เดือน โดยใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้ง
จ านวนที่กองทุนรวมไดร้บัภายใตป้ระกันความเสี่ยง
ภัยทรพัยส์ิน หากผูเ้ช่า หรือบุคคลที่กองทุนรวมได้
มอบหมาย ซ่อมแซมหรือก่อสรา้งใหม่ไม่แลว้เสร็จ
ภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดขา้งตน้ กองทุนรวม
มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายจากผูเ้ช่าและ/หรือบุคคล
ดงักลา่ว และใชส้ิทธิบอกเลิกสญัญาได ้

2. ในระหว่างการซ่อมแซม กองทุนรวมได้รับความ
คุม้ครองภายใตป้ระกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั 

3. สญัญาฉบบันีไ้ม่ระงบัสิน้ลง  

 ความเสียหายบางส่วนภายใต้ข้อก าหนดข้างต้น
หมายความถึงความเสียหายบางส่วนของทรพัยส์ิน
ที่ เช่าที่ ไม่อยู่ภายใต้ความเสียหายทั้งหมดของ
ทรพัยส์ินที่เช่าตามขอ้ 4.2 

4.2 กรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายจากวินาศภัย
ทัง้หมด 

ในกรณีที่ทรพัยส์ินที่เช่าไดร้บัความเสียหายจากวินาศภัย
ทัง้หมดหรือบางสว่นซึ่งเป็นสาระส าคญัและสง่ผลใหผู้เ้ช่า
ไม่สามารถใช้ประโยชนใ์นทรพัยส์ินที่เช่าได ้(โดยสภาพ
ของทรัพย์สินที่ เช่าไม่สามารถได้รับการซ่อมแซมหรือ
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ก่อสรา้งใหม่ได)้ ใหส้ญัญาเช่าฉบบันีร้ะงบัสิน้ลง 

(ความเสียหายจากวินาศภยัทัง้หมด หมายถึง กรณีที่กองทุนรวมไม่
สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ เช่าได้โดยผลของกฎหมายที่
เก่ียวข้อง หรือไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรพัยส์ินที่เช่าไดเ้กินกว่า
รอ้ยละ 50 ของพืน้ที่ของอาคาร) 

หนา้ที่ในการ
บ ารุงรกัษา
ทรพัยส์นิที่เช่า 

เว้นแต่กรณีทรัพย์สินที่ เช่าเสียหายหรือถูกท าลายโดยเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกันความเสี่ยงภยัทรพัยส์ิน ในทรพัยส์ินที่
เช่า  

ภายในระยะเวลาการเช่า ผูเ้ช่ามีหนา้ที่ต่าง ๆ เก่ียวกบัการบ ารุงรกัษา
ทรพัยส์ินที่เช่า ดงันี ้

กรณีทรพัยส์ินที่เช่าเป็นอสงัหารมิทรพัย ์

1. บ ารุงรกัษาและซ่อมแซมทรพัยส์ินที่เช่าเพื่อใหค้งอยู่ในสภาพที่ดี 
เรียบรอ้ยและเหมาะสมกับการใช้งาน (Maintenance) ตาม
วตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดในสญัญาฉบบันีเ้ช่นเดียวกบัการซ่อมแซม
และบ ารุงรกัษาทรพัยส์ินอื่นที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนักบัทรพัยส์ิน
ที่เช่าดว้ยค่าใชจ้่ายของผูเ้ช่า 

2. ด าเนินการใด ๆ เก่ียวกับการปรบัปรุงภาพลกัษณ ์(Renovation) 
ของทรพัยส์ินที่เช่าดว้ยค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมตามประมาณ
การรายรบัและรายจ่าย 

กรณีทรพัยท์ี่เช่าเป็นสงัหารมิทรพัย ์

1. บ ารุงรกัษาและซ่อมแซมทรพัยส์ินที่เช่าเพื่อใหค้งอยู่ในสภาพที่ดี 
เรียบรอ้ยและเหมาะสมกับการใช้งาน (Maintenance) ด้วย
ค่าใชจ้่ายของผูเ้ช่า 

2. จัดซื ้อจัดหาเฟอร์นิ เจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ที่จ  าเป็นในการ
ด าเนินกิจการ เพื่อการปรบัปรุงภาพลกัษณ ์(Renovation) ดว้ย
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม ทัง้นี ้ตามที่กองทุนรวมไดพ้ิจารณา
อนุมัติ โดยใหเ้ฟอรน์ิเจอร ์วสัดุ และอุปกรณ์ดังกล่าวยังคงเป็น
กรรมสิทธิ์ของกองทุนรวมและใหถื้อเป็นทรพัยส์ินที่เช่าภายใต้
สญัญาฉบบันี ้

3.  กองทุนรวมอาจมอบหมายให้ผู้เช่าจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอร ์วัสด ุ
และอุปกรณ ์โดยใหส้่งมอบเงินที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายดงักล่าว
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ใหแ้ก่กองทนุรวม 

ใ น ก า ร ก า ห น ด ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ภาพลักษณ์(Renovation)และการจัดซื ้อจัดหาเฟอรน์ิเจอร ์วัสด ุ
และอุปกรณ์นั้น กองทุนรวมจะก าหนดงบประมาณนับจากวัน
เริ่มตน้ระยะเวลาการเช่า  ดงันี ้ 

1) ในปีแรกและปีที่สอง คิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้จากการ
ด าเนินงานของทรพัยส์ินที่เช่า  

2) ในปีที่ 3 คิดเป็นรอ้ยละ 3 ของรายได้จากการด าเนินงานของ
ทรพัยส์ินที่เช่า 

และ ในกรณีที่มีการน าทรัพย์สินออกให้เช่าต่อจากระยะเวลา
ดังกล่าว กองทุนรวมจะก าหนดงบประมาณ ในการปรับปรุง
ภาพลักษณ์(Renovation)และการจัดซื ้อจัดหาเฟอรน์ิเจอร ์วัสด ุ
และอปุกรณ ์ ดงันี ้ 

1) ใน ปีที่  4 ถึ ง ปีที่  5 คิ ด เป็ น ร้อยละ 3 ของรายได้จากการ
ด าเนินงานของทรพัยส์ินที่เช่า 

2) ในปีที่  6 ไปตลอดระยะเวลาที่ มีการน าทรัพย์สินออกหา
ประโยชนค์ิดเป็นรอ้ยละ 4 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานของ
ทรพัยส์ินที่เช่า 

นอกจากนี ้งบประมาณดงักลา่วจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมดงัต่อไปนี ้

ก. งบประมาณในการปรบัปรุงภาพลักษณ์(Renovation)และการ
จดัซือ้จดัหาเฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอุปกรณ์ดงักล่าวจะไม่ถือเป็น
รายจ่ายในการค านวณก าไรสทุธิของกองทนุรวม  

โดยหากในรอบปีบัญชีใด ๆ ที่กองทุนรวมช าระค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการปรบัปรุงภาพลกัษณ(์Renovation)ตามสญัญาฉบบั
นี ้รวมถึงค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดซือ้จัดหาเฟอรน์ิเจอร ์วัสด ุ
และอุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้งของทรพัยส์ินที่เช่า(“ค่าใชจ้่ายส่วนทุน”)
ให้กองทุนรวมถือเอาค่าใช้จ่ายเฉพาะจ านวนที่ เกิดขึ ้นจริ ง
ดงักลา่วเป็นค่าใชจ้่ายสว่นทนุ 

ข. ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที่ก าหนดในข้อ ก. ข้างต้นจะ
เป็นไปตามประมาณการรายจ่ายที่กองทุนรวมไดม้ีการพิจารณา
อนุมัติเป็นรายปี และจะมีจ านวนรวมไม่เกินกว่างบประมาณที่
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กองทนุรวมก าหนด 

ใน ก ร ณี ที่ มี ค ว า ม จ า เ ป็ น จ ะ ต้ อ ง ด า เนิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ภาพลักษณ์ (Renovation)ทรัพย์สิ นที่ เช่ า  กองทุน รวมจะ โอน
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการปรับปรุงภาพลักษณ์ดังกล่าวใหผู้้เช่าตาม
รายละเอียดที่ผู้เช่ารอ้งขอและแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ โดยมีเงื่อนไข
ดงัต่อไปนี ้

ก. ค่าใชจ้่ายดงักล่าวตอ้งเป็นรายการที่ก าหนดไวแ้ลว้ในประมาณ
การค่าใชจ้่ายสว่นทนุ และ 

ข. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วตอ้งไม่เกินกว่าที่ก าหนดใน
งบประมาณซึ่งกองทุนรวมไดก้ าหนดไวเ้พื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
สญัญาเช่าฉบบันี ้

ผูเ้ช่ามีหนา้ที่จดัท ารายงานการเบิกและการใชง้บประมาณตามที่
กองทุนรวมพิจารณาอนุมัติเพื่อน ามาช าระค่าใชจ้่ายที่เกิดจาก
การปรับปรุงภาพลักษณ์(Renovation)และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
การจัดซือ้จัดหาเฟอรน์ิเจอร ์วัสดุ และอุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้งของ
ทรพัยส์ินที่เช่าโดยจดัสง่รายงานใหก้องทนุทกุวนัที่ 25 ของเดือน 

หากผู้ เช่ าไม่ปฏิบัติ หน้าที่ ดังกล่าว กองทุนรวมสามารถ
ด าเนินการดังกล่าวแทนผู้เช่าและมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่
เก่ียวขอ้งจากผูเ้ช่าได ้

เหตผุิดนดัหรือเหตุ
แห่งการบอกเลิก
สญัญา 

1. ผู้เช่าไม่ช าระค่าเช่าตามจ านวน และระยะเวลาที่ก าหนดใน
สญัญาฉบับนี ้ไม่ปฏิบัติตามสญัญาหรือตกเป็นผูผ้ิดค ารบัรอง
ตามรายละเอียดที่ก าหนดภายใตส้ญัญาฉบบันี ้ 

2. ผู้เช่าเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือฟ้ืนฟูกิจการภายใต้
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

3. สญัญาดงัต่อไปนีร้ะงบัสิน้ลง 

3.1 สัญญาเช่าห้องชุด พืน้ที่มอลล ์3 และพืน้ที่พาณิชยกรรม
อาคารตรีทิพย์ 2 พร้อมเฟอร์นิ เจอร์ วัสดุ และอุปกรณ ์
ระหว่าง กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี ้
และ บรษิัท สีลมออลล ์จ ากดั ระงบัสิน้ลง และ/หรือ 

3.2 สัญ ญ าต ก ล งก ร ะ ท า ก า ร ร ะ ห ว่ า ง  ก อ ง ทุ น ร ว ม
อสังหาริมทรพัย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี ้และ บริษัท ตรีนิตี ้
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แอสเซท จ ากดั ระงบัสิน้ลงและ/หรือ 

4. มีการเวนคืนทรัพย์สินที่ เช่ าทั้ งหมดหรือบางส่วนซึ่ ง เป็น
สาระส าคัญและส่งผลให้ผู้เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ใน
ทรพัยส์ินที่เช่า 

5. คู่สญัญาตกลงเลิกสญัญา โดยความยินยอมของทัง้สองฝ่ายเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือมีการเพิกถอน หรือยกเลิกสถานะของ
กองทุนรวมโดยผลของกฎหมาย และ/หรือ ค าสั่งของหน่วยงาน
ของรฐัที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ส  านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรพัย ์และ/หรือ คณะกรรมการตลาดทุน ทั้งนี ้โดย
ไม่ใช่ความผิดของกองทนุรวมและบรษิัทจดัการ 

6. ในกรณีที่บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั ไม่จดัหาหลกัประกนัใหแ้ก่
กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเก่ียวกับการจัดหา
หลักประกันให้แก่กองทุนรวมตามที่ ระบุไว้ในสัญญาตกลง
กระท าการและส่งผลให้วงเงินหลักประกันไม่ครอบคลุมการ
รบัประกนัรายไดค้่าเช่าตามที่ระบไุวใ้นสญัญาฉบบันี ้

หากเกิดกรณี 1-3 ขา้งตน้กรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี กองทุน
รวมจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบถึงการปฏิบัติผิดสัญญาเป็นลายลักษณ์
อกัษร โดยผูเ้ช่าจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 30 วันนับ
จากวนัที่ผูเ้ช่าไดร้บัแจง้ถึงเหตแุห่งการผิดสญัญา  

หากเกิดกรณีที่ 6 ข้างต้น กองทุนรวมจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบถึงเหตุ
ดังกล่าวเพื่อใหด้ าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน  30 วันซึ่งหากพน้
ก าหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ และผูเ้ช่าหรือ บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท
จ ากัด ไม่จดัใหม้ีหลกัประกันแก่กองทุนรวมโดยถูกตอ้งครบถว้นตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดไว ้กองทนุรวมมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ดท้นัที 

ทัง้นี ้หากผูเ้ช่าไม่ด าเนินการแกไ้ขและปฏิบัติใหถู้กตอ้งตามสญัญา
ภายในระยะเวลาดังกล่าว หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที่คู่สญัญาได้
ตกลงกนั กองทนุรวมมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันี ้

ผลของการผิดนัด
หรือผลจากการเลิก
สญัญา 

กรณีที่ เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาในข้อ  1-3 
กองทุนรวมอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้โดยแจ้งให้ผู้เช่าทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 7 วัน และกองทุนรวมมี
สิทธิเรียกรอ้งค่าเช่าคา้งช าระที่เกิดขึน้ก่อนสญัญาเช่าสิน้สดุลง (หาก
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มี) และค่าเสียหายต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดจากผูเ้ช่าไดอ้ีกสว่น
หนึ่งดว้ย 

กรณีที่เกิดเหตผุิดนดัหรือเหตแุห่งการบอกเลิกสญัญาในขอ้ 4 และ 5 
ของสญัญาฉบบันี ้ใหถื้อว่าสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงโดยที่คู่สญัญาแต่
ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือเงินหรือประโยชน์
ตอบแทนอื่นใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งได ้อย่างไรก็ดี กองทุนรวมมี
สิทธิเรียกรอ้งค่าเช่าคา้งช าระที่เกิดขึน้ก่อนสญัญาเช่าสิน้สดุลง (หาก
มี) 

หากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดนดัช าระหนีใ้ด ๆ ใหแ้ก่คู่สญัญาอีก
ฝ่ายหนึ่ง คู่สญัญาฝ่ายที่มิไดเ้ป็นผูผ้ิดนดัช าระหนีจ้ะมีสิทธิคิดค่าปรบั
ในอัตราเท่ากับร้อยละ 7.5 ต่อปีของจ านวนหนี ้ค้างช าระนั้น  ๆ 
จนกว่าจะไดช้ าระเสรจ็สิน้ 

 
2.   ร่ำงสัญญำเช่ำห้องชุด พืน้ทีม่อลล ์3 และพืน้ทีพ่ำณิชยกรรมอำคำรตรีทพิย ์2 พร้อม 

เฟอรนิ์เจอร ์วัสดุ และอุปกรณ ์
คู่สญัญา กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี ้(“ผูใ้หเ้ช่า” หรือ 

“กองทนุรวม”) 

บรษิัท สีลมออลล ์จ ากดั (“ผูเ้ช่า”) 

ทรพัยส์ินที่เช่า 1. หอ้งชุดเลขที่ 425, 425/1, 425/2, 425/3 และ 425/4  จ านวน 5 
ห้อง ของอาคารชุดตรีนิตี ้ คอมเพล็กซ์ (มอลล์ 3) มีพื ้นที่รวม 
979.86 ตารางเมตร ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 530 ต าบลสี
ลม (สาทร) อ าเภอบางรกั กรุงเทพมหานคร 

2. พืน้ที่พาณิชยกรรมซึ่งเป็นชั้นใต้ดินของอาคารตรีทิพย์ 2 และ
พืน้ที่พาณิชยกรรมซึ่งตัง้อยู่ที่ชัน้หนึ่งบางส่วนของอาคารตรีทิพย ์
2 ซึ่งมีพืน้ที่รวมประมาณ 1,016.56 ตารางเมตร ตัง้อยู่เลขที่ 22-
24 ซ อ ย พิ พั ฒ น์  ถ น น สี ล ม  แ ข ว ง สี ล ม  เข ต บ า ง รั ก 
กรุงเทพมหานคร รวมถึงพื ้นที่พาณิชยกรรมประมาณ 140 
ตารางเมตร ซึ่งเป็นพืน้ที่และทางเชื่อมที่ตั้งอยู่ระหว่างหอ้งชุด
เลขที่  425/128, 425/129 และพื ้นที่ชั้นหนึ่งและชั้นใต้ดินของ
อาคารตรีทิพย์ 2 (กองทุนรวมได้รับสิทธิในการใช้และจัดหา
ผลประโยชน์ในพืน้ที่ดังกล่าวจากนางวีณา เชิดบุญญชาติตาม
สญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและอาคารตรีทิพย ์2) 
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3. ระบบสาธารณปูโภค และ 

4. เฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้งซึ่งติดตัง้และใชง้านอยู่
ในทรพัยส์ินที่เช่าขา้งตน้ 

(รวมเรียกว่า “ทรพัยส์ินที่เช่า”) 

ระยะเวลาการเช่า 3 ปีนับจากวันที่สัญญาเช่าฉบับนีม้ีผลใช้บังคับและเมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่า กองทุนรวมสามารถพิจารณาใหผู้้เช่ารายเดิมต่อ
อายสุญัญาเช่าไดอ้ีกคราวละไม่เกิน 3  ปี โดยจะท าการปรบัค่าเช่าขึน้
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของค่าเช่าเดิม 

ค่าเช่า ค่าเช่าประกอบดว้ย 

ค่าเช่าคงที่ปีที่ 1 จ านวน  40.20 ลา้นบาท (ส าหรบัเดือนที่ 1-12) 

ค่าเช่าคงที่ปีที่ 2 จ านวน 40.20 ลา้นบาท (ส าหรบัเดือนที่ 13-24) 

ค่าเช่าคงที่ปีที่ 3 จ านวน 40.60 ลา้นบาท (ส าหรบัเดือนที่ 25-36) 

ค่าเช่าคงที่ ปีที่  4 จ านวน 42.63 ล้านบาท (ส  าหรับเดือนที่  37-48 
เฉพาะในกรณีที่มีการต่ออายสุญัญาเช่าเมื่อครบ 36 เดือนแรก) 

ในส่วนเงื่อนไขในการช าระค่าเช่ามีรายละเอียดเช่นเดียวกับสญัญา
เช่าที่ดิน และอาคารตรีทิพย ์ 2  พรอ้มเฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอปุกรณ ์

สิทธิและหน้าที่ของ 
ผูเ้ช่า 

รายละเอียดเช่นเดียวกับสัญญาเช่าที่ดิน และอาคารตรีทิพย์ 2 
พรอ้มเฟอรน์ิเจอรว์สัดแุละอปุกรณเ์วน้แต่ขอ้ก าหนดเรื่องผูบ้รหิาร 

การให้เช่าช่วงและ
การโอนสิทธิการเช่า 

รายละเอียดเช่นเดียวกับสัญญาเช่าที่ดิน และอาคารตรีทิพย์ 2 
พรอ้มเฟอรน์ิเจอร ์วัสดุ และอุปกรณ์โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็น
พืน้ที่พาณิชยกรรมเท่านัน้ 

การประกนัภยั ในส่วนของพื ้นที่พาณิชยกรรมอาคารตรีทิพย์ 2 รายละเอียด
เช่น เดี ยวกับสัญญาเช่ าที่ ดิ น  และอาคารตรีทิพย์ 2  พ ร้อม
เฟอรน์ิเจอรว์สัดแุละอปุกรณ ์

ในสว่นของพืน้ที่มอลล ์3 ผูเ้ช่ามีหนา้ที่จดัหาประกนัภยัอย่างเพียงพอ
และเหมาะสมกับส่วนได้เสียของกองทุนรวมที่มีต่อทรัพย์สินที่ได้
ลงทนุตลอดระยะเวลาการเช่า ดงันี ้

1. ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั โดย 
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1.1 กองทนุรวมเป็นผูเ้อาประกนั 

1.2 กองทนุรวมจะเป็นผูร้บัประโยชน ์

1.3 ผูเ้ช่ามีหนา้ที่ช  าระเบีย้ประกนั 

1.4 ทนุประกันมีวงเงินความคุม้ครองเทียบเท่ารายรบัที่คาดว่า
จะไดร้บัภายในระยะเวลา 36 เดือน ซึ่งเพียงพอที่จะชดเชย
รายไดข้องกองทนุรวมที่ขาดไปในกรณีที่เกิดความเสียหาย
และตอ้งมีการปิดซ่อมแซมทรพัยส์ิน 

2. ประกนัภยัเพื่อประโยชนบ์คุคลภายนอก โดย 

1.1 กองทนุรวมเป็นผูเ้อาประกัน 

1.2 กองทนุรวมจะเป็นผูร้บัประโยชน ์

1.3 ผูเ้ช่ามีหนา้ที่ช  าระเบีย้ประกนั 

ทัง้นี ้คู่สญัญารบัทราบตรงกันว่าการประกันความเสี่ยงภยัทรพัยส์ิน
(All Risks Insurance) อยู่ในความรบัผิดชอบของเจา้ของทรพัยส์ิน 
และการประกนัภยัสิทธิการเช่า (Leasehold Insurance) อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองทุนรวม  โดยกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีการ
ประกนัภยัสิทธิการเช่า และรบัผิดชอบค่าเบีย้ประกนัภยัเอง 

ในกรณีที่ทรพัยส์ินที่เช่า (เฉพาะพืน้ที่มอลล ์3) ไดร้บัความเสียหาย
จากวินาศภยั คู่สญัญาตกลงกนัดงันี ้

1. กรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายจากวินาศภัย
บางสว่น 

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ เช่าได้รับความเสียหายบางส่วน 
คู่สญัญาตกลงกนัดงัต่อไปนี ้

(1) ในระหว่างที่เจา้ของหอ้งชุดซ่อมแซมทรพัยส์ินที่เช่า
ใหอ้ยู่ในสภาพปกติ กองทนุรวมไม่มีความรบัผิดใดๆ 
ต่อผูเ้ช่า และผูเ้ช่าไม่มีหนา้ที่ช  าระค่าเช่าในสว่นของ
ทรพัยส์ินที่เช่าที่อยู่ระหว่างซ่อมแซมดงักลา่ว 

(2) ในระหว่างการซ่อมแซม กองทุนรวมได้รับความ
คุม้ครองภายใตป้ระกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั 

(3) สญัญาฉบบันีไ้ม่ระงบัสิน้ลง  
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 ความเสียหายบางส่วนภายใต้ข้อก าหนดข้างต้น
หมายความถึงความเสียหายบางส่วนของทรพัยส์ิน
ที่ เช่าที่ ไม่อยู่ภายใต้ความเสียหายทั้งหมดของ
ทรพัยส์ินที่เช่าตามขอ้ 2. 

2. กรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายจากวินาศภัย
ทัง้หมด 

ในกรณีที่ทรพัยส์ินที่เช่าไดร้บัความเสียหายจากวินาศภัย
ทัง้หมดหรือบางสว่นซึ่งเป็นสาระส าคญัและสง่ผลใหผู้เ้ช่า
ไม่สามารถใช้ประโยชนใ์นทรพัยส์ินที่เช่าได ้(โดยสภาพ
ของทรัพย์สินที่ เช่าไม่สามารถได้รับการซ่อมแซมหรือ
ก่อสรา้งใหม่ได)้ ใหส้ญัญาเช่าฉบบันีร้ะงบัสิน้ลง 

(ความเสียหายจากวินาศภยัทัง้หมด หมายถึง กรณีที่กองทุนรวมไม่
สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ เช่าได้โดยผลของกฎหมายที่
เก่ียวข้อง หรือไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรพัยส์ินที่เช่าไดเ้กินกว่า
รอ้ยละ 50 ของพืน้ที่ของอาคาร) 

หนา้ที่ในการ
บ ารุงรกัษาทรพัยท์ี่
เช่า 

รายละเอียดเช่นเดียวกับสัญญาเช่าที่ดิน และอาคารตรีทิพย์ 2  
พรอ้มเฟอรน์ิเจอรว์สัดแุละอปุกรณ ์

เวน้แต่ ในกรณีการก าหนดอตัราส่วนของงบประมาณในการปรบัปรุง
ภาพลกัษณ์และค่าใชจ้่ายเก่ียวกับการจัดซือ้จัดหาเฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุ
และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินที่เช่า  กองทุนรวมจะก าหนด
งบประมาณนับจากวันเริ่มตน้การเช่า คิดเป็นรอ้ยละ 2 ของรายได้
จากการด าเนินงานของทรพัยส์ินที่เช่า ตลอดระยะเวลาที่มีการน า
ทรพัยส์ินออกหาประโยชน ์

เหตุผิดนัดหรือเหตุ
แห่ งก ารบ อก เลิ ก
สญัญา 

รายละเอียดเช่นเดียวกับสัญญาเช่าที่ดิน และอาคารตรีทิพย ์2 พรอ้ม
เฟอรน์ิเจอร ์วัสดุ และอุปกรณ์ เวน้แต่ข้อก าหนดเรื่องผู้บริหาร และใน
กรณีที่สญัญาดงัต่อไปนีร้ะงบัสิน้ลง 

1. สญัญาเช่าที่ดิน และอาคารตรีทิพย ์2 พรอ้มเฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและ
อุปกรณ์ ระหว่าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี
นิตี ้และบรษิัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากดั ระงบัสิน้ลง  และ/หรือ 

2. สัญญาอื่น ๆ ที่ เก่ียวข้องกับกองทุนรวมระหว่าง กองทุนรวม
อสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี ้และ บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท 
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จ ากดั ระงบัสิน้ลง 

ผลของการผิดนัด
หรือผลจากการเลิก
สญัญา 

รายละเอียดเช่นเดียวกับสัญญาเช่าที่ดิน และอาคารตรีทิพย์ 2 
พรอ้มเฟอรน์ิเจอรว์สัดแุละอปุกรณ ์

หมายเหต:ุ พืน้ที่ชัน้ 1 ของอาคารตรีทิพย ์2 มพีืน้ที่รวม 529.13 ตร.ม. ประกอบดว้ยพืน้ที่พาณิชยกรรม 487.43 
ตร.ม. และล๊อบบีซ้ึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเซอรว์สิอพารท์เมนท ์41.7 ตร.ม. ส่วนชัน้ใตด้นิมีพืน้ที่ 529.13 
ตร.ม. ซึง่เป็นพืน้ที่รา้นคา้ใหเ้ช่า 357.46 ตร.ม. และพืน้ที่ส่วนกลาง 171.67 ตร.ม. 

แม้ข้อมูลสรุปดังกล่าวเป็นการสรุปข้อมูลของสัญญาเช่าฉบับเดียวที่ครอบคลุมการเช่า
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัย ์อย่างไรก็ดี กองทนุรวมอาจพิจารณาใหม้ีการเช่าทรพัยสิ์น
ที่กองทุนรวมเข้าลงทุนโดยการเพิ่มทุนครัง้ที่  1 โดยการท าสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ
สงัหารมิทรพัยแ์ยกจากกนัเพื่อความสะดวกในการบรหิารจดัการกองทนุรวม  
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3. ร่ำงสัญญำอนุญำตให้ใช้ถนนและทำงเดิน 

คู่สญัญา นิติบคุคลอาคารชดุตรีนิตี ้คอมเพล็กซ ์(“ผูใ้หส้ิทธิ”) และ 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี ้(“กองทนุรวม”) 

ระยะเวลา ตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมจดัหาผลประโยชนจ์ากอาคารตรีทิพย ์
2 กองทุนรวมไดเ้ขา้ท าสญัญาอนุญาตใหใ้ชถ้นนและทางเดินซึ่งเป็น
ทรัพย์ส่วนกลางของผู้ให้สิทธิ ซึ่งได้แก่ถนนและทางเดินโดยรอบ
โครงการ ซึ่งใชเ้ป็นทางผ่านเขา้ออกเพื่อไปยังอาคารตรีทิพย์ 2 โดย
เป็นสญัญาที่ไม่ไดก้ าหนดอายขุองสญัญา 

หนา้ที่ของผูใ้หส้ิทธิ ผูใ้หส้ิทธิตกลงกับกองทุนรวมว่าตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารตรีทิพย์ 2 ผู้ให้สิทธิตกลงอนุญาตให้
กองทุนรวมมีสิทธิในการใชถ้นนและทางเดินบริเวณดา้นขา้งอาคาร
ตรีทิพย ์2 เพื่อเป็นทางเดินเขา้-ออกแก่ผูใ้ชบ้ริการ ผูอ้ยู่อาศัย ผูเ้ช่า
พืน้ที่  รวมถึงผู้มาติดต่ออาคารตรีทิพย์ 2 พื ้นที่พาณิชยกรรมและ
บริเวณข้างเคียงได ้โดยกองทุนรวมจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายและ/หรือ
ค่าตอบแทนในการใชถ้นนและทางเดินในจ านวนเหมาจ่ายเดือนละ 
20,000 บาท 

เหตุผิดนัดและความ
รบัผิดของคู่สญัญา 

หากผูใ้หส้ิทธิกระท าผิดขอ้สญัญา ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการอาคารตรีทิพย ์2 
รวมทัง้ผูอ้ยู่อาศยั ผูเ้ช่าพืน้ที่รายย่อยและผูม้าติดต่ออาคารตรีทิพย ์
2 ดงักล่าว ไม่อาจใชถ้นนและทางเดินอย่างปกติได ้ผูใ้หส้ิทธิจะตอ้ง
ชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่กองทุนรวมและรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้ปวง
เพื่อจดัหาถนนและทางเดินทดแทนส าหรบัอาคารตรีทิพย ์2  

4. ร่ำงสัญญำตกลงกระท ำกำร 

คู่สญัญา บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั (“บรษิัท”) และ 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี ้(“กองทนุรวม”) 

วตัถปุระสงค ์ บรษิัทตกลงด าเนินการต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 ของ
กองทนุรวม 

ขอ้ตกลงเก่ียวกับ บริษัทตกลงที่จะรบัประกนัรายไดข้องบรษิัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากดัและ 
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การรับ ป ระกั น
รายได ้

บริษัท สีลมออลล์ จ ากัด ในส่วนที่กองทุนรวมจะได้รับจากการน า
ทรพัยส์ินที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ออกหาประโยชนโ์ดยน า
ทรัพย์สินออกให้เช่าแก่ผู้เช่าอาคารตรีทิพย์ 2 และผู้เช่าพืน้ที่มอลล์ 3 
ดงันี ้

ปีที่ 1  จ านวนรวมไม่นอ้ยกว่า 63,200,000 บาท (ส าหรบัเดือนที่ 1-12) 

ปีที่ 2  จ านวนรวมไม่นอ้ยกว่า 65,200,000 บาท (ส าหรบัเดือนที่ 13-24) 

ปีที่ 3  จ านวนรวมไม่นอ้ยกว่า 66,600,000 บาท (ส าหรบัเดือนที่ 25-36) 

ปีที่ 4  จ านวนรวมไม่นอ้ยกว่า 69,930,000 บาท (ส าหรบัเดือนที่ 37-48 
เฉพาะในกรณีที่มีการต่ออายสุญัญาเม่ือครบ 36 เดือนแรก) 

การรบัประกนัรายไดด้งักลา่วบรษิัทตกลงใหม้ีรายละเอียดตามที่ก าหนด
ไวใ้นขอ้ตกลงเก่ียวกบัหลกัประกนั  

ขอ้ตกลงเก่ียวกับ
หลกัประกนั 

บริษัทตกลงจะจัดให้มีการประกันรายได้แก่กองทุนรวมเพื่อเป็นการ
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าที่ดิน และอาคารตรีทิพย์ 2 และ
เฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอปุกรณ ์และสญัญาเช่าหอ้งชดุ พืน้ที่มอลล ์3 และ
พื ้นที่พาณิชย กรรมอาคารตรีทิพย์ 2 พร้อมเฟอร์นิ เจอร์ วัสดุ และ
อุปกรณแ์ละการช าระเงินหรือหนีใ้ด ๆ ของบริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด 
และ/หรือผูเ้ช่าอาคารตรีทิพย ์2 และผูเ้ช่าพืน้ที่มอลล ์3 ดงันี ้ 

1.   หนงัสือค า้ประกนั 

บริษัทตกลงรับประกันรายได้ (ซึ่งเป็นรายไดท้ี่ไดจ้ากค่าเช่าและ
ค่าบริการก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่กองทุนรวมจะได้รับจาก
อสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมเขา้ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1) โดยการวาง
หนังสือค า้ประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชยข์องประเทศไทยต่อ
กองทนุรวมในคราวแรกจ านวน 4 ฉบบัโดยมีวงเงินค า้ประกนัดงันี ้

 

ฉบบัที่ 1  ค า้ประกนัในปีที่ 1 เป็นจ านวนเงิน 63,200,000 บาท 
(ส าหรบัเดือนที่ 1-12)   

ฉบบัที่ 2  ค า้ประกนัในปีที่ 2 เป็นจ านวนเงิน 65,200,000 บาท 
(ส าหรบัเดือนที่ 13 -24)  

ฉบบัที่ 3  ค า้ประกนัในปีที่ 3 เป็นจ านวนเงิน 66,600,000 บาท 
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(ส าหรบัเดือนที่ 25 - 36) 

ฉบบัที่ 4 ค า้ประกนัในปีที่ 4 เป็นจ านวนเงิน 69,930,000 บาท 
(กองทนุรวมใชห้นงัสือค า้ประกนัส าหรบัเดือนที่ 37 -
48  ในกรณีที่มีการต่ออายสุญัญาเช่า) 

หมายเหต:ุ  

(1) การค า้ประกันขา้งตน้ เป็นการค า้ประกันจ านวนรายไดข้อง
กองทุนรวมในแต่ละปี โดยแยกวงเงินการค า้ประกันตาม
หนงัสือค า้ประกันแต่ละฉบบัออกจากกันซึ่งหากธนาคารผู้
ค า้ประกันมีการช าระเงินส่วนที่ขาดไปของรายไดใ้นปีใด ๆ  
ตามหนังสือค า้ประกันฉบับใด ๆ จะไม่กระทบต่อความ
สมบูรณแ์ละไม่มีผลต่อวงเงินค า้ประกันรายไดต้ามหนงัสือ
ค า้ประกนัของธนาคารฉบบัอื่น ๆ  

(2) หากพน้ก าหนดระยะเวลาการรบัประกันรายไดข้องปีหนึ่ง 
ๆ ไปแลว้และไม่มีการเรียกรอ้งตามหนงัสือค า้ประกนัของปี
นัน้ ๆ ภายในระยะเวลาการค า้ประกันที่ก าหนดไว้ หนังสือ
ค า้ประกนัฉบบัดงักลา่วจะสิน้สดุลง 

ทัง้นี ้หากปรากฏว่าหนงัสือค า้ประกนัดงักลา่วมีอนัสิน้สดุลงก่อนครบ
ก าหนดอายุไม่ว่าดว้ยเหตใุด ๆ ก็ตาม บริษัทตกลงจะจดัหาหนงัสือค า้
ประกนัฉบบัใหม่โดยมีเงื่อนไขที่คงเหลือของหนงัสือค า้ประกนัฉบบัเดิม
มาทดแทนใหแ้ก่กองทนุรวมโดยทนัที 

ในกรณีที่บริษัทไม่จัดหาหนังสือค า้ประกันฉบับใหม่มาทดแทนตาม
เงื่อนไขขา้งตน้ บรษิัทตกลงช าระค่าปรบัใหแ้ก่กองทนุรวมในอตัรา รอ้ย
ละ 1 ของจ านวนเงินค ้าประกันที่ต้องน ามาวางต่อวันนับจากวันที่
บริษัทมีหนา้ที่วางหนังสือค า้ประกันหรือหนังสือค า้ประกันฉบับใหม่
จนกว่าจะด าเนินการแลว้เสรจ็ 

นอกจากนี ้หากบริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด ไม่จดัใหม้ีหลกัประกัน 
หรือไม่จัดหาหลักประกันเพิ่มเติมหรือทดแทนตามที่ก าหนดไวใ้น
สญัญาฉบบันี ้ กองทนุรวมมีสิทธิพิจารณาบอกเลิกสญัญาฉบบันีแ้ละ
เรียกค่าเสียหายที่เก่ียวข้อง  รวมถึงใชส้ิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน
และอาคารตรีทิพย์ 2 และ/หรือสัญญาเช่าหอ้งชุด พืน้ที่มอลล ์3 
ฉบับใดฉบับหนึ่งหรือทัง้สองฉบบัไดโ้ดยพิจารณาตามสดัส่วนของ
วงเงินหลักประกันที่วางไวไ้ม่ครบถ้วน  หรือไม่จัดหาเพิ่มเติมหรือ
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ทดแทนใหค้รอบคลุมการรบัประกันรายไดข้องสญัญาเช่าฉบับใด
ฉบบัหนึ่งหรือทัง้สองฉบบั  

อย่ างไรก็ดี  ในระหว่างที่ มี การค ้าประกันรายได้หากจ านวน
อสังหาริมทรัพยท์ี่กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  1 ลดลง อัน
เนื่องมาจากกองทุนรวมจ าหน่าย ขาย หรือ โอนอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  1 ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
อสังหาริมทรพัย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ถูกเวนคืน 
รายได้ที่บริษัทรับประกันจะลดลงตามสัดส่วนการก่อรายได้ของ
อสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมเขา้ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ที่ลดลงดว้ย 

นอกจากนี ้ ในกรณีที่สัญญาเช่าที่ดินและอาคารตรีทิพย์ 2 และ
สัญญาเช่าห้องชุด พื ้นที่มอลล์ 3 สิน้สุดลงด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม 
(ยกเว้นในกรณีที่บริษัท  ตรีนิตี ้ แอสเซท  จ ากัด  หรือผู้เช่าตาม
สญัญาเช่าดังกล่าวเป็นฝ่ายประพฤติผิดสญัญา) หนา้ที่ในการค า้
ประกันรายไดแ้ละการจัดหาหลกัประกันที่  บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท 
จ ากดั จดัใหม้ีแก่กองทนุรวมย่อมสิน้สดุลงดว้ยเช่นกนั 

2. สิทธิเรียกรอ้งในบญัชีเงินฝาก 

บรษิัทตกลงด าเนินการใหผู้เ้ช่าอาคารตรีทิพย ์2 (บริษัท ตรีนิตี ้แอท 
สีลม จ ากัด) และผู้เช่าพืน้ที่มอลล์ 3 (บริษัท สีลมออลล์ จ ากัด)
ด าเนินการใหก้องทุนรวมมีสิทธิในการเบิกถอนเงินในบญัชีเงินฝากที่
จัดใหม้ีขึน้ส  าหรบัการด าเนินงานของผู้เช่าดังกล่าวไดเ้พื่อชดเชย
ส าหรบัความเสียหายใด ๆ ที่กองทุนรวมไดร้บัอันเนื่องมาจากการ
ปฏิบตัิผิดสญัญาของผูเ้ช่า 

ขอ้ตกลงเก่ียวกับ
การรับ ป ระกั น
การปฏิบัติตาม
สญัญา 

นอกเหนือจากการที่บริษัทตกลงรบัประกันรายไดต้ามที่ก าหนดขา้งตน้
แล้ว บริษัทตกลงรับประกันการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้เช่าภายใต้
สัญญาเช่าที่ดินและอาคารตรีทิพย์ 2  พรอ้มเฟอรน์ิเจอร ์วัสดุ และ
อุปกรณ์ระหว่างกองทุนรวมกับบริษัท ตรีนิตี ้ แอท สีลม จ ากัด  และ
สญัญาเช่าห้องชุดพืน้ที่มอลล ์3 และพืน้ที่พาณิชยกรรมของอาคารตรี
ทิพย์ 2 พรอ้มเฟอรน์ิเจอร ์วัสดุ และอุปกรณ์ระหว่างกองทุนรวมกับ
บรษิัท สีลมออลล ์จ ากดั ดงัต่อไปนี ้

ก. หน้าที่ในการจัดท างบการเงินและรายงานทางการเงินและน าส่ง
ใหแ้ก่กองทนุรวมเฉพาะส าหรบัอาคารตรีทิพย ์2 
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ข. หนา้ที่กระท าการต่าง ๆ อาทิ หนา้ที่ในการแจง้ใหก้องทุนรวมทราบ
โดยพลนักรณีผูเ้ช่าตกเป็นผูผ้ิดสญัญาหรืออาจตกเป็นผูผ้ิดสญัญา
กับบุคคลภายนอก หนา้ที่ในการแจง้ใหก้องทุนรวมทราบเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรในกรณีที่มีเหตกุารณซ์ึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบอย่างมี
นยัส  าคญัต่อทรพัยท์ี่เช่า 

ค  . หนา้ที่ของผูเ้ช่าในการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อใหม้ีการน ารายไดจ้าก
การด าเนินการของอาคารตรีทิพย ์2 และพืน้ที่มอลล ์3 ฝากไวก้ับ
บัญชีเงินฝากตามรายละเอียดที่ก าหนดในสัญญาเช่าที่ดินและ
อาคารตรีทิพย ์2 พรอ้มเฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอุปกรณ ์ และสญัญา
เช่าหอ้งชุด พืน้ที่มอลล ์3 และพืน้ที่พาณิชยกรรมอาคารตรีทิพย ์2 
พรอ้มเฟอรน์ิเจอร ์วัสดุ และอุปกรณ์ (ผู้เช่ามีหน้าที่เปิดบัญชีเงิน
ฝากดังกล่าวกับธนาคารพาณิชย ์และด าเนินการใหก้องทุนรวมมี
สิทธิในการเบิกถอนเงินในบญัชีเงินฝากที่ผูเ้ช่าจดัใหม้ีขึน้ส  าหรบัการ
ด าเนินงานของผูเ้ช่าดงักลา่วได)้ 

ขอ้ตกลงเก่ียวกบั
ผูบ้รหิารทรพัยส์ิน 

บริษัทตกลงด าเนินการให้บริษัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากัด ซึ่งเป็นผู้เช่า
อาคารตรีทิพย์ 2 ว่าจ้าง บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี ้ จ  ากัด ซึ่งเป็น
ผู้บริหารอาคารโกลว์ตรีนิตี ้สีลมที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก หรือ
ว่าจา้งผูบ้ริหารรายอื่นที่มีคุณสมบัติอยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับ บริษัท 
อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี ้จ  ากดั เป็นผูบ้รหิารจดัการอาคารตรีทิพย ์2 (ไม่รวม
พืน้ที่พาณิชยกรรมที่ตั้งอยู่ชั้นใตด้ินและชั้นหนึ่งบางส่วนของอาคารตรี
ทิพย ์2) ทัง้นี ้การพิจารณาว่าจา้งผูบ้ริหารจดัการดงักล่าวนั้น บริษัท ตรี
นิตี ้แอท สีลม จ ากัด จะพิจารณาถึงประสบการณใ์นการบรหิารงานดา้น
เซอรวิ์สอพารท์เมนท ์โรงแรมหรืออาคารพกัอาศยัของผูบ้รหิารรวมถึงการ
มีทีมงานบรหิารที่มีประสบการณแ์ละมีคณุภาพ 

นอกจากนี ้ในกรณีที่บรษิัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากดั ว่าจา้งบรษิัท อินวิชั่น 
ฮอสพิทาลิตี ้จ  ากัด หรือบริษัทอื่นใดตามข้างต้นเป็นผู้บริหารจัดการ
อาคารตรีทิพย ์2 หากสญัญาเช่าอาคารตรีทิพย ์2 ระหว่างกองทุนรวม
กับ บริษัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากัด สิน้สุดลงก่อนครบก าหนดสัญญา
ว่าจา้งบริหาร กองทุนรวมไม่ผูกพันที่จะใหบ้ริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี ้
จ  ากัด หรือบริษัทอื่นใดตามขา้งตน้เป็นผูบ้ริหารอาคารตรีทิพย ์2 ต่อไป
แต่อย่างใด 
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ข้ อ ต ก ล ง ไ ม่
ป ระกอบธุ รกิ จ
แข่งขนั 

บริษัท ตกลงต่อกองทุนรวมว่า ตลอดระยะเวลาของสัญญาตกลง
กระท าการเป็นระยะเวลา 5 ปี บคุคลดงัต่อไปนี ้ 

 
1) บรษิัท  
2) ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ ถือหุ้นตั้งแต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่

จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
3) บรษิัทในเครือของบรษิัท (หมายถึง นิติบคุคลที่บรษิัท ถือหุน้ในนิติ

บุคคลนั้นตั้งแต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของนิติบคุคลดงักลา่ว)  

4) บรษิัทในเครือของผูถื้อหุน้ของบรษิัท ตาม 2)  (หมายถึง นิติบคุคล
ที่ผูถื้อหุน้ของบริษัท ตาม 2)  ถือหุน้ในนิติบุคคลนัน้ตัง้แต่รอ้ยละ 
10 ของจ านวนหุ้นที่ จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคล
ดงักลา่ว) 

จะไม่ประกอบหรือบริหารธุรกิจใหม่ประเภทเดียวกับกองทุนรวม เวน้แต่
จะไดร้บัความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากกองทุนรวม ในพืน้ที่รศัมี
ของอาคารตรีทิพย ์2 โดยขอบเขตรศัมีของพืน้ที่ดังกล่าวที่บริษัท และ
บริษัทในเครือข้างต้นตกลงจะไม่ประกอบธุรกิจใหม่เพื่อแข่งขันกับ
กองทนุรวม เป็นดงันี ้ 

1.  ทางทิศเหนือของอาคารตรีทิพย ์2 ขอบเขตของพืน้ที่จะอยู่ภายในสี่
แยกไฟจราจรที่ตัดระหว่างถนนสีลมและถนนนราธิวาสราช
นครนิทร ์

2. ทางทิศตะวันออกของอาคารตรีทิพย ์2 ห่างออกไปอีกประมาณ 
800 เมตร ขอบเขตของพื ้นที่จะอยู่ภายในสี่แยกไฟจราจรที่ตัด
ระหว่างถนนสีลมและซอยศาลาแดง โดยพืน้ที่ดงักลา่วใหร้วมถึงจุด
กึ่งกลางถนนของถนนสีลมดว้ย  

3. ทางทิศใตข้องอาคารตรีทิพย ์2 ห่างออกไปอีกประมาณ 600 เมตร 
ขอบเขตของพืน้ที่จะอยู่ภายในสี่แยกไฟจราจรที่ตัดระหว่างซอย
ศาลาแดงและถนนสาทรใต้ โดยให้นับรวมถึงพื ้นที่ทางด้านทิศ
ตะวนัออกของซอยศาลาแดง  

4. ทางทิศตะวนัตกของอาคารตรีทิพย ์2 ห่างออกไปอีกประมาณ 825 
เมตร ขอบเขตของพืน้ที่จะอยู่ภายในสี่แยกไฟจราจรที่ตัดระหว่าง
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ถนนสาทรใตแ้ละถนนนราธิวาสราชนครนิทร ์โดยใหน้บัรวมถึงพืน้ที่
ทางดา้นทิศใตข้องถนนสาทรใต ้โดยจุดเริ่มตน้ในการวดัรศัมีพืน้ที่
ดังกล่าวใหน้ับจากถนนนราธิวาสราชนครินทรข์ึน้ไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 530 เมตรไปจนถึงสี่แยกไฟจราจรที่ตดัระหว่างถนนสีลม
และถนนนราธิวาสราชนครนิทร ์ 

ข้อตกลงในการ
ด ารงสัดส่วนการ
ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัท และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัท จะเข้าจองซือ้หน่วย
ลงทุนที่ออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ที่  1 ของกองทุนรวมใน
จ านวนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 30 และไม่เกินรอ้ยละ 33.33 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่ออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 โดยเมื่อนบัรวมจ านวน
หน่วยลงทุนที่บริษัท  และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัทถืออยู่
ทัง้หมดทัง้ก่อนและภายหลงัเพิ่มทนุแลว้ จะมีจ านวนทัง้สิน้ไม่ต ่ากว่ารอ้ย
ละ 30 และไม่เกินรอ้ยละ 33.33 ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ
กองทนุรวมโดยตลอดระยะเวลา 3 ปี และตลอดระยะเวลาในปีที่ 4 (กรณี
ที่มีการต่ออายุสัญญาเช่าเมื่อครบ 3 ปี แรก) นับจากวันแรกที่มีการเสนอ
ขายส าหรบัการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 ในตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้บรษิัท และ/หรือ 
กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัท ตกลงจะไม่จ าหน่าย จ่ายโอนกรรมสิทธิ์ 
หรือ ก่อภาระผกูพนัใด ๆ ในหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

ขอ้ตกลงเก่ียวกบั
สิทธิปฏิเสธก่อน 

นับจากวันที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 กองทุนรวมจะไดร้บั
สิทธิปฏิเสธก่อน จากบริษัท ในการลงทนุในอนาคตในโครงการเซอรวิ์สอ
พารท์เมนท ์โรงแรมและ/หรือศนูยก์ารคา้ที่ บรษิัท หรือบรษิัทในเครือของ
บรษัิท เป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ โดยใหร้วมถึงโครงการเซอรวิ์สอพารท์เมนท ์
โรงแรมและ /หรือศนูยก์ารคา้ที่มีการประกอบการอยู่แลว้ เฉพาะในกรณี
ที่บริษัท หรือบริษัทในเครือของบริษัท ประสงค์ที่จะจ าหน่าย ให้เช่า 
และ /หรือโอนสิทธิการเช่าส  าหรบัอสงัหาริมทรพัยด์ังกล่าวใหแ้ก่บุคคล
อื่น ใหบ้รษิัทด าเนินการแจง้ขอ้เสนอในการซือ้ขายทรพัยส์ินใหบ้คุคลอื่น 
รวมถึงราคาซือ้ขายทรพัยส์ินดงักลา่วใหแ้ก่กองทนุรวมทราบ และกองทนุ
รวมตอ้งด าเนินการแจง้ตอบรบัขอ้เสนอในการซือ้ทรพัยส์ินดงักล่าวเป็น
ลายลกัษณอ์ักษรแก่ บริษัท ภายใน 30 วนั นับจากวันที่กองทุนรวมไดร้บั
มติใหม้ีการเพิ่มทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและไดร้บัอนุมัติ
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหม้ีการเพิ่มทุนนอกจากนี ้กองทุน
รวมต้องด าเนินการจดทะเบียนซือ้ขายทรัพย์สินดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
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ภายใน 30 วนันบัจากวนัที่กองทนุรวมไดด้ าเนินการเพิ่มทนุแลว้เสรจ็ 

ทัง้นี ้การตอบรบัขอ้เสนอดังกล่าวจะตอ้งเป็นไปตามหรือดีกว่าเงื่อนไข
ข้อเสนอในการซื ้อขายทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่ ให้แก่  บริษัทโดย
กระบวนการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายทรพัยส์ินดงักล่าวและราคาที่กองทุน
รวม ตอ้งช าระใหแ้ก่ บริษัท นั้น จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
กฎหมายหลกัทรพัยป์ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื่นที่เก่ียวขอ้ง และรายละเอียดใน
โครงการฉบบันี ้

หากในอนาคตกองทุนรวมไดม้ีการแปลงสภาพเป็นทรสัตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT) แลว้ สิทธิ
ในการปฏิเสธก่อนตามเงื่อนไขดงักล่าวจะไดร้บัโอนไปดว้ย โดยใหม้ีการ
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เก่ียวขอ้งของ ”REIT” ซึ่งจะไดอ้อกมาบงัคบัใชใ้นขณะนัน้ 

อาคารโครงการต่าง ๆ ซึ่งตั้งอยู่ ในซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม ที่มีการ
ประกอบการอยู่  ณ วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยไม่
รวมถึงทรพัยส์ินที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนครัง้แรกและทรพัยส์ินที่กองทุน
รวมเขา้ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 มีดงันี ้

(1) อาคารศนูยก์ารคา้มอลล ์2 ชัน้ใตด้ิน และ ศนูยอ์าหารเลขที่ 34 
ซอยพิพฒัน ์2 ถนนสีลมแขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร  

(2) อาคารเซอรวิ์สอพารท์เมนทข์องอาคารตรีทิพย ์1 เลขที่ 425 ซอย
สิรจิลุเสวก ถนนสลีม  
แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

*** บริษัทในเครือของบริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ำกดั หมำยถึง นิติบุคคล
ที ่บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ำกดั ถือหุน้ในนิติบุคคลนัน้ตัง้แต่รอ้ยละ 
10 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของนติบิคุคลดงักล่ำว 

อนึ่ง บริษัทจัดการจะค านึงถึงผลประโยชนข์องกองทุนรวมโดยรวมเป็น
ส าคญั และการลงทนุของกองทุนรวมจะเป็นไปตามขอบเขตที่ไดร้ะบไุวใ้น
โครงการจดัการกองทนุรวม 

ขอ้ตกลงเก่ียวกบั
สญัญาอนญุาต
ใหใ้ชถ้นนและ

 บรษิัท ตกลงต่อกองทุนรวมว่าตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมเป็นเจา้ของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารตรีทิพย ์2 และเฟอรน์ิเจอร ์วัสดุ และอุปกรณ ์
และสิทธิการเช่าพืน้ที่มอลล์ 3 หากปรากฏว่านิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี ้
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ทางเดิน คอมเพล็กซผ์ิดสญัญาอนญุาตใหใ้ชถ้นนและทางเดิน หรือกรณีที่สญัญา
ดงักล่าวสิน้สดุลงไม่ว่าดว้ยเหตใุด ๆ ก็ตามบรษิัท ตกลงจะด าเนินการใด 
ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อให้ผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคารตรีทิพย์ 2 
สามารถใชท้างเขา้ออกได ้ทัง้นี ้เพื่อท าใหผู้ใ้ชบ้ริการผูม้าติดต่อธุรกิจใน
อาคารตรีทิพย ์2 หรือลูกค้ารา้นคา้ปลีกสามารถเข้าออกผ่านทางซอย
นราธิวาสราชนครินทร ์3 ได้ กรณีที่บริษัทไม่สามารถด าเนินการให้
ผู้ใช้บริการหรือผู้มาติดต่อดังกล่าวสามารถใช้ทางเข้าออกได้หรือ
หลังจากที่บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด ได้ด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็น
เพื่อให้ผู้ใช้บริการผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคารตรีทิพย์ 2 สามารถใช้
ทางเขา้ออกไดแ้ลว้ และหากกองทุนรวมยงัคงเห็นว่าอาคารตรีทิพย ์2 ไม่
สามารถใชป้ระกอบธุรกิจไดด้ีเหมือนเดิมนั้นหรือปรากฏว่าบริษัทตรีนิตี ้
แอสเซทจ ากัดไม่ได้ปฏิบัติให้ผู้ใช้บริการผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคารตรี
ทิพย ์2 สามารถใชท้างเขา้ออกไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนดตามสญัญา
แลว้ บริษัท ตรีนิตี  ้แอสเซท จ ากัด ตกลงจะรบัซือ้คืนอาคารตรีทิพย ์2 
และเฟอรน์ิเจอร ์วัสดุ และอุปกรณ์ จากกองทุนรวมในราคาไม่ต ่ากว่า
ราคาประเมินของทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะจัดให้มีการ
ประเมินค่าภายหลงัที่ไดม้ีการตัดสินใจจ าหน่ายทรพัยส์ิน และรายงาน
การประเมินค่าดังกล่าวจะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนจนถึงวันที่
จ  าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน ทัง้นี ้กรณีการซือ้คืนทรพัยส์ินตามที่กลา่วขา้งตน้
ก าหนดขึน้ส  าหรบักรณีที่กองทุนรวมยังคงเห็นว่าโครงการตรีทิพย ์2 ไม่
สามารถใช้ประกอบธุรกิจไดด้ีเหมือนเดิมเท่านั้น ดังนั้น กองทุนรวมจะ
ขายโครงการตรีทิพย ์2 และเฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอุปกรณ ์ของโครงการ
ตรีทิพย ์2 คืนใหแ้ก่ บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด โดยไม่ถือเป็นการขาย
ทรพัยส์ินโดยทั่วไปของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยต์ามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการที่ก าหนดในกฎหมายหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง 

ขอ้ตกลงเก่ียวกับ
การใช้พื ้นที่ ทาง
เชื่อมหอ้งชุดและ
อาคารตรีทิพย ์2 

บริษัทตกลงต่อกองทุนรวมว่าตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมเป็นเจา้ของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารตรีทิพย  ์2 หากกองทุนรวมไม่สามารถใช้
ประโยชนใ์นพืน้ที่ทางเชื่อมหอ้งชดุและอาคารตรีทิพย ์2 ไดต้ามเงื่อนไขที่
ระบุไวใ้นสัญญาจะซือ้จะขายที่ดินและอาคารตรีทิพย ์2 ระหว่างกองทุน
รวม กับ นางวีณา เชิดบุญญชาติ   เนื่องจากปรากฏว่านิติบุคคลอาคาร
ชดุตรีนิตีค้อมเพล็กซ ์หรือนางวีณา เชิดบญุญชาต ิผิดสญัญา หรือกรณีที่
สิทธิในการใชพ้ืน้ที่ดงักล่าวสิน้สดุลงไม่ว่าดว้ยเหตใุด ๆ ก็ตาม  ส่งผลให้
ผูใ้ชบ้รกิาร หรือผูม้าติดต่อธุรกิจในอาคารตรีทิพย ์2 ไม่สามารถเขา้มายงั
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พืน้ที่พาณิชยกรรมของอาคารตรีทิพย ์2 โดยผ่านทางเชื่อมดังกล่าวได ้
บริษัทตกลงจะด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อใหผู้้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อ
ธุรกิจในอาคารตรีทิพย์ 2 สามารถใช้พืน้ที่และทางเข้าออกทางอื่นที่มี
ลกัษณะ สภาพและการใชง้านใกลเ้คียงกับพืน้ที่และทางเชื่อมเดิม  โดย
บริษัทตกลงเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้แต่เพียงผู้เดียว  
และหากกองทุนรวมยงัคงเห็นว่าอาคารตรีทิพย ์2 ไม่สามารถใชป้ระกอบ
ธุรกิจไดด้ีเหมือนเดิมนัน้หรือปรากฏว่าบรษิัทไม่ไดด้ าเนินการจดัหาพืน้ที่
และทางเขา้ออกทางอ่ืนใหผู้ใ้ชบ้รกิารผูม้าติดต่อธุรกิจในอาคารตรีทิพย ์2 
สามารถใชท้างเขา้ออกไดภ้ายในระยะเวลาที่กองทนุรวมก าหนด  บริษัท
ตกลงจะรบัซือ้คืนอาคารตรีทิพย  ์2 และเฟอรน์ิเจอร  ์วัสดุ และอุปกรณ ์
จากกองทุนรวมโดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับเงื่อนไขการซือ้คืนทรพัย์สิน
ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ตกลงเก่ียวกบัสญัญาอนญุาตใหใ้ชถ้นนและทางเดิน 

(8)  จุดเด่นในกำรลงทุน (Investment Highlight) 

(ก) ท ำเลทีต้ั่งของอสังหำริมทรัพยท์ีก่องทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1 

อสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมจะลงทนุตัง้อยู่ในย่านถนนสีลม ซึ่งเป็นบรเิวณศนูยก์ลางทางการคา้ 
ธุรกิจ และการเงินที่ส  าคัญ (Central Business District) แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร โดยเป็นที่ตัง้
ของส านกังานธุรกิจขนาดใหญ่ ตลอดจนตวัแทนของสถาบนัการเงินชัน้น าต่างๆ และยงัเป็นแหล่ง
บนัเทิง โรงแรม และหา้งสรรพสินคา้ชัน้น าของกรุงเทพมหานคร ดงันัน้ นกัธุรกิจหรือนกัท่องเที่ยว
ทัง้ในและต่างประเทศต่างใหค้วามสนใจที่จะเขา้พักอาศัยและท่องเที่ยวในบริเวณถนนสีลมกัน
อย่างมาก ซึ่งนกัท่องเที่ยวหรือนกัธุรกิจเหล่านีต้อ้งการความสะดวกสบายในการพกัผ่อนและการ
เดินทาง ดังนั้น ถนนสีลมเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจให้เข้ามาสัมผัส
บรรยากาศของกรุงเทพมหานคร ส าหรบัพืน้ที่รา้นคา้ปลีกนั้น “ซอยละลายทรพัย”์ เป็นที่รูจ้กักัน
โดยทั่วไปว่าเป็นหนึ่งในแหล่งจบัจ่ายซือ้สินคา้ของทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศมายาวนาน
เกือบ 30 ปี โดยกลุ่มลูกคา้ที่มาซือ้สินคา้จะมีตัง้แต่พนกังานบริษัทในย่านถนนสีลม ถนนสาทร 
ถนนสรุวงศ ์รวมถึงผูค้นจากบรเิวณอื่นที่เขา้มาจบัจ่ายซือ้ของในซอยละลายทรพัยน์ี  ้ซึ่งอาจกลา่ว
ไดว่้าพืน้ที่ดงักล่าวถือเป็นท าเลที่ตอบสนองความตอ้งการของผูค้นต่าง ๆ มากมาย และเป็นอีก
จุดหนึ่งที่ดึงดูดผู้คนใหเ้ขา้มาสัมผัสบรรยากาศบนถนนสีลมไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากนีบ้ริเวณ
ดังกล่าวยังเพียบพรอ้มไปดว้ยการคมนาคมที่สะดวกและสาธารณูปโภคที่เป็นระบบและอยู่ใน
บรเิวณโครงข่ายสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพ (BTS) และรถไฟฟ้าใตด้ิน (MRT) 

(ข) กองทุนรวมลงทุนกรรมสิทธ์ิในอสังหำริมทรัพยเ์พิ่มเติม (Freehold) 
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สดัส่วนการเขา้ลงทุนในกรรมสิทธิ์อสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทุนรวมจะเขา้ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 นี ้
คิดเป็นรอ้ยละ 63.54 ของอสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทุนรวมจะเขา้ลงทุนเพิ่มเติมทั้งหมด กล่าวคือ 
กองทุนรวมจะลงทุนในที่ดินและอาคารตรีทิพย ์2 โดยการรบัโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร
ดงักล่าวจากเจา้ของอสงัหาริมทรพัย์ ซึ่งการที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณน์ัน้ ในอนาคต
หากราคาอสังหาริมทรัพย์นี ้ปรับเพิ่มขึน้ กองทุนรวมมีสิทธิใช้ดุลยพินิจขายอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าวออกไปได้ ซึ่งอาจจะไดร้บัก าไรจากมูลค่าที่เพิ่มขึน้ของทรพัยส์ินนอกเหนือจากการหา
ผลประโยชน์ในรูปของค่าเช่าแต่เพียงอย่างเดียว  ทั้งนี ้การขายทรัพย์สินดังกล่าวขึน้อยู่กับ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง สภาพเศรษฐกิจ และสภาวะตลาดในขณะนัน้ 

(ค) เป็นกองทุนรวมอสังหำริมทรัพยแ์ละสิทธิกำรเช่ำทีม่ีกำรกระจำยแหล่งรำยได้จำกหลำย
ประเภทธุรกิจ 

  อสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าที่กองทุนรวมไดล้งทุนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตรีนิตี ้ซึ่ง
ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับไลฟ์สไตล์ครบวงจร ทั้งร ้านค้าพาณิชยกรรม โรงแรม และเซอร์วิส          
อพารท์เมนท ์จึงท าใหแ้หล่งที่มาของรายไดข้องกองทุนมีการกระจายไปในหลายประเภทธุรกิ จ 
โดยอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่ามีรายไดห้ลกัมาจาก 2 แหลง่ คือ  

1. พืน้ที่เพื่อธุรกิจเซอรวิ์สอพารท์เมนท ์(Serviced Apartment) ของอาคารตรีทิพย ์2 (พืน้ที่
ชัน้ 1 บางสว่น และชัน้ 2 - 7) ซึ่งปัจจบุนับรหิารงานในรูปแบบเซอรวิ์สอพารท์เมนท ์โดย
อาจมีนโยบายที่จะเปลี่ยนการบริหารงานเป็นโรงแรมในอนาคตเมื่อไดร้ับใบอนุญาต
โรงแรมเรียบรอ้ยแลว้ เนื่องจากท าเลที่ตัง้ของอสงัหารมิทรพัย ์ตัง้อยู่บรเิวณย่านใจกลาง
เมือง การจดัใหบ้รกิารดงักลา่วเพื่อรองรบัผูม้าติดต่อธุรกิจตลอดจนนกัท่องเที่ยว นบัเป็น
ธุรกิจที่ใหผ้ลตอบแทนที่ดีต่อผูล้งทนุ 

2. พืน้ที่เพื่อพาณิชยกรรม โดยจะมีการแบ่งพืน้ที่เช่าใหแ้ก่ผู้คา้รายย่อยเช่าพืน้ที่เพื่อท า
การคา้ขายทั่วไป ซึ่งซอยละลายทรพัยร์วมถึงพืน้ที่พาณิชยกรรมที่กองทุนรวมจะเข้า
ลงทุน เพิ่ ม เติมในครั้งนี ้จัดเป็นแหล่งซื ้อขายสินค้าที่ มี ชื่ อ เสียงแหล่งหนึ่ งของ
กรุงเทพมหานคร 

(ง) มีกำรปรับปรุงอำคำรและห้องพักคร้ังใหญ่เมื่อช่วงระหว่ำงเดือน เมษำยน 2554 – 
ธันวำคม 2555 

ในช่วงระหว่างเดือน เมษายน 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2555 อาคารตรีทิพย ์2 ไดม้ีการปรบัปรุง
อาคาร (Major Renovation) และรูปแบบห้องพักครัง้ใหญ่ท าให้ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้า
ลงทุนดังกล่าวมีสภาพที่ดีและมีศักยภาพพรอ้มใชง้าน ท าใหก้องทุนรวมไม่ตอ้งรบัภาระในการ
ปรบัปรุงสภาพอาคารครัง้ใหญ่ในระยะเวลาอนัใกล ้
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ทัง้นี ้ตัง้แต่เดือนมกราคม 2556 อาคารตรีทิพย ์2 ไดด้ าเนินการปรบัปรุงอาคารและหอ้งพักแลว้
เสร็จ และสามารถเปิดด าเนินธุรกิจได้ตามปกติตามจ านวนห้องพักทั้งหมดของโครงการคือ 
จ านวน 72 หอ้ง 

(จ) ข้อสัญญำในกำรด ำรงสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุน 

บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั  จะ
เขา้จองซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในจ านวนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 30 และไม่เกินรอ้ยละ 33.33 
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 โดยเม่ือนบัรวมจ านวนหน่วย
ลงทุนที่บรษิัท และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกันของบรษิัทถืออยู่ทัง้หมดทัง้ก่อนและภายหลงัเพิ่มทุน
แลว้ จะมีจ านวนทัง้สิน้ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 30 และไม่เกินรอ้ยละ 33.33 ของจ านวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดของกองทุนรวม โดยตลอดระยะเวลา 3 ปี และตลอดระยะเวลาในปีที่ 4 (กรณีที่มีการต่อ
อายุสญัญาเช่าเมื่อครบ 3 ปี แรก) นับจากวันแรกที่มีการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ออก
และเสนอขายส าหรบัการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 ในตลาดหลกัทรพัย ์ทั้งนี ้บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด 
และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด ตกลงจะไม่จ าหน่าย จ่ายโอน
กรรมสิทธิ์ หรือ ก่อภาระผูกพันใด ๆ ในหน่วยลงทุนดงักล่าวซึ่งจะช่วยสรา้งความเชื่อมั่นใหก้ับผู้
ลงทนุในการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

กำรลงทุนในอนำคต 

ส าหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือปรับการลงทุน  
(ปรบั portfolio) โดยอาจท าการซือ้ ขาย หรือเช่าอสังหาริมทรพัย ์ใหก้ับกองทุนรวม และจัดหาผลประโยชนจ์าก
ทรพัยส์ินที่ลงทนุเพิ่มเติม โดยจะมีแนวทางการลงทุนและการบริหารจดัการภายใตข้อบเขต และทิศทางเดียวกันกับ
วตัถปุระสงคข์องโครงการ และนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม 

กำรท ำธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง 

ในการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  1 นี ้ กองทุนรวมจะเข้าท าสัญญาจะซื ้อจะขายและ /หรือ สัญญาเช่า
ทรพัยส์ินโครงการตรีนิตีก้บัเจา้ของทรพัยส์ินซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวขอ้งดงันี ้

(1)  นางวีณา เชิดบญุญชาติ ซึ่งเป็นเจา้ของอาคารตรีทิพย ์2 ที่กองทุนรวมจะเขา้ลงทนุเป็นผูถื้อหุน้ใน 
บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั ในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 30.62 (ขอ้มลูจากส าเนาบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 18 
ธ.ค. 2555) และเป็นผูถื้อหุน้ใน บริษัท ตรีทิพย ์คอมเพล็กซ ์จ ากัด ซึ่งเป็นหนึ่งในเจา้ของทรพัยส์ินพืน้ที่มอลล ์3 ที่
กองทนุรวมจะเขา้ลงทุน ในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 50.02 (ขอ้มลูจากส าเนาบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 24 ส.ค. 
2555) 

(2)  บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด ซึ่งเป็นหนึ่งในเจา้ของทรพัยส์ินพืน้ที่มอลล ์3 ที่กองทุนรวมจะเขา้
ลงทุน มีความสมัพนัธก์บักองทุนรวมโดยเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ในสดัส่วนรอ้ยละ 30.01 ของจ านวนหน่วย
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ลงทนุทัง้หมด ณ วนัที่ 7 ธ.ค. 2555 และในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 นี ้บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั และ/หรือ กลุม่บคุคล
เดียวกนัของบริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด  จะเขา้จองซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในจ านวนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 30 
และไม่เกินรอ้ยละ 33.33 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่ออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 โดยเมื่อนบัรวมจ านวน
หน่วยลงทุนที่บริษัท และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัทถืออยู่ทัง้หมดทัง้ก่อน และภายหลงัเพิ่มทุนแลว้ จะมี
จ านวนทัง้สิน้ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 30 และไม่เกินรอ้ยละ 33.33 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของกองทนุรวม 

(3) ในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพยส์ินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  1 กองทุนรวม 
ตกลงให ้บริษัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากัด เป็นผูเ้ช่าอาคารตรีทิพย ์2 (พืน้ที่ชั้น 1 บางส่วน และชั้น  2 – 7) รวมถึง 
ระบบสาธารณูปโภค เฟอรน์ิเจอร ์วัสดอุุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้งของอาคารตรีทิพย ์2 และจะตกลงใหบ้ริษัท สีลมออลล ์
จ ากัด เป็นผูเ้ช่าพืน้ที่มอลล ์3 และชัน้ใตด้ินและพืน้ที่ชัน้ 1 บางส่วน ของอาคารตรีทิพย ์2 ซึ่งใชเ้ป็นพืน้ที่พาณิชยก
รรม รวมถึงให ้บรษิัท สีลมออลล ์จ ากดั เช่าสว่นควบ และงานระบบของพืน้ที่มอลล ์3 

ทั้งนี ้โปรดพิจารณาโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด บริษัท ตรีทิพย ์คอมเพล็กซ ์
จ ากดั บรษิัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากดั และบรษิัท สีลมออลล ์จ ากดั ตามแผนภาพโครงสรา้งการถือหุน้ดงันี  ้
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โครงสร้ำงกำรถือหุ้น บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ำกัด และบริษัท ตรีทพิย ์คอมเพล็กซ ์จ ำกัด 
 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นบริษัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ำกัด และบริษัท สีลมออลล ์จ ำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขอ้มลูจากส าเนาบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 24 ส.ค. 2555 ขอ้มลูจากส าเนาบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 18 ธ.ค. 2555 

ขอ้มลูจากส าเนาบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 เม.ย. 2555 ขอ้มลูจากส าเนาบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 5 พ.ย. 2555 

บริษัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ำกัด  
(ผูเ้ช่าอาคารโครงการตรีทิพย ์2 
 ไมร่วมพืน้ท่ีพาณิชยกรรม) 
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5. นโยบำยกำรกู้ยืมเงนิ 

ในการจัดการกองทุนรวม กองทุนรวมอาจกูย้ืมเงินได ้ทัง้นี ้ไม่ว่าจะมีการใหห้ลกัประกันไวด้ว้ยหรือไม่ก็
ตาม และตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

(1) เป็นการกูย้ืมเงินเพื่อด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(ก) ปรบัปรุงอสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุรวมหรืออสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมมีสิทธิการเช่า
ใหอ้ยู่ในสภาพดีและมีความพรอ้มที่จะใชห้าผลประโยชน ์ 

(ข) ต่อเติมหรือก่อสรา้งอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทุนรวมหรือที่
กองทนุรวมมีสิทธิการเช่า เพื่อประโยชนใ์นการจดัหาผลประโยชนข์องกองทนุรวม 

(ค) ลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พิ่มเติม 

(2) เป็นการกูย้ืมเงินโดยค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นการ
กูย้ืมเงินเพื่อปรบัปรุงอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าตาม (1)(ก) หรือเพื่อต่อเติมหรือ
ก่อสรา้งอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แลว้ที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าตาม (1)(ข) บริษัทจดัการ
กองทนุรวมตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาเช่าที่เหลืออยู่ตามสญัญาเช่าดว้ย  และ 

(3) จ านวนเงินที่กูย้ืมตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนรวม และในกรณีที่
ต่อมาภายหลงัจ านวนเงินที่กูย้ืมเกินอตัราสว่นดงักล่าว แต่การเกินอตัราสว่นนัน้มิไดเ้กิดจากการ
กูย้ืมเงินเพิ่มเติม บรษิัทจดัการจะคงอตัราสว่นการกูย้ืมเงินไวต้่อไปก็ได ้แต่จะกูย้ืมเงินเพิ่มเติมอีก
ไม่ไดจ้นกว่าอตัราส่วนการกูย้ืมเงินจะลดลงจนน้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของ
กองทนุรวม 

 

อย่างไรก็ดี ในปัจจบุนักองทนุรวมยงัไม่มีนโยบายในการกูย้ืมเงินดงักลา่ว 
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6. หลักเกณฑก์ำรลงทุน 

6.1 กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพยห์รือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์

การลงทุนในอสังหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัยแ์ละการจัดหาผลประโยชนจ์าก
อสงัหารมิทรพัยจ์ะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

6.1.1 ตอ้งมีการวิเคราะหแ์ละศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุน รวมทั้งตรวจสอบและสอบทาน
(การท า due diligence) แล้ว และมีความเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่ า
อสงัหารมิทรพัยท์ี่ลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

(1) มีความเหมาะสมส าหรบัการลงทนุของผูล้งทนุทั่วไป 

(2) มีศักยภาพในการก่อให้เกิดรายได้ เช่น ตั้งอยู่ในท าเลที่ดีและมีทางเข้าออกที่
เหมาะสมตามสภาพ ไม่มีลกัษณะผูกติดกับการใชง้านของผูเ้ช่าหรือผูเ้ช่าช่วงอนัจะ
ท าใหเ้ปลี่ยนลกัษณะการใชง้านเป็นอย่างอื่นไดย้าก และไม่มีขอ้จ ากัดในการจดัหา
ผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงรายใหม่ เป็นต้น  ทั้งนี ้ ในการพิจารณาให้ความเห็นในเรื่อง
ดงักล่าว บริษัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีความเห็นของบริษัทประเมินค่าทรพัยส์ิน เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณา 

(3) มีเอกสารสิทธิ หรือ เอกสารสญัญาที่ครบถว้น ชัดเจน บังคับไดต้ามกฎหมาย และ
เพียงพอต่อการที่กองทนุรวมจะใชด้ าเนินการ หรือจดัหาผลประโยชนไ์ด ้

ในกรณีที่อาจมีความเสี่ยงจากการลงทนุดงักล่าว  บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งเปิดเผย
ขอ้มลูความเสี่ยงที่ครบถว้นเพียงพอต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน และไม่ก่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจผิดดว้ย 

 6.1.2 อสงัหารมิทรพัยท์ี่จะลงทนุตอ้งตัง้อยู่ในประเทศไทย  

 6.1.3 ตอ้งเป็นอสงัหาริมทรพัยท์ี่ก่อสรา้งแลว้เสร็จและอยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการจัดหา
ผลประโยชนไ์ด ้หรือหากเป็นอสงัหาริมทรพัยท์ี่ยังก่อสรา้งไม่แลว้เสร็จ ตอ้งมีการก่อสรา้ง 
ไปแลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าโครงการ ณ วันที่ส  านักงานอนุมัติใหบ้ริษัทจัดการ 
จดัตัง้ และจดัการกองทุนรวมกรณีเป็นทรพัยส์ินชิน้แรก หรือ ณ วนัที่กองทุนรวมลงทุน
กรณีเป็นทรพัยส์ินชิน้ต่อไป  และในการค านวณมูลค่าโครงการ มิใหน้ับมูลค่าที่ดินที่
เป็นที่ตัง้ของโครงการ ทัง้นี ้สดัส่วนความคืบหนา้ของการก่อสรา้งตอ้งไดร้บัการรบัรอง
จากบรษิัทประเมินค่าทรพัยส์ิน 

 6.1.4 ตอ้งเป็นการลงทนุโดยการซือ้หรือเช่าอสงัหาริมทรพัย ์หรือโดยการไดม้าซึ่งสิทธิเก็บกิน
หรือสิทธิเหนือพืน้ดิน โดยผูมี้กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว
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ยินยอมที่จะขาย ใหเ้ช่า หรือใหส้ิทธิในอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ 

 6.1.5 อสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยต์อ้งไม่อยู่ในบงัคบัแห่งทรพัยสิทธิหรือ
มีขอ้พิพาทใด ๆ  เวน้แต่จะเป็นประโยชนแ์ก่กองทุนรวมและไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 6.1.6 อสังหาริมทรพัยต์อ้งไม่เป็นที่ดินว่างเปล่า  เวน้แต่จะแสดงไดว่้าจะเป็นประโยชนท์ี่จะ
ส่งเสริมใหเ้กิดรายไดแ้ก่อสงัหาริมทรพัยข์องกองทุนรวม และไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 6.1.7 ในการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์ บริษัทจดัการจะไม่ท าสญัญาเช่าที่มีขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขที่
ก่อให้เกิดหน้าที่มากกว่าหน้าที่อันเป็นปกติที่ผู้เช่าพึงต้องกระท าเมื่อสัญญาเช่า  
สิน้สดุลง หรือท าสญัญาเช่าช่วง  เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และตอ้งเป็นการเช่าจากบคุคลดงัต่อไปนี ้

  (1) ตอ้งเป็นการเช่าจากผูม้ีสิทธิที่จะใหเ้ช่าอสังหาริมทรพัยน์ั้นได ้ ทั้งนี ้ในกรณีที่
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เช่าเป็นที่ดิน  ที่ดินนัน้จะตอ้งมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนงัสือ
รบัรองการท าประโยชนใ์หแ้ลว้ 

  (2) ในกรณีที่ เป็นการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ หรือในกรณีที่ เป็นการเช่ าอาคาร 
โรงเรือน หรือสิ่งปลกูสรา้งที่ผูใ้หเ้ช่ามิไดเ้ป็นผูมี้กรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผูมี้
สิทธิครอบครองตามหนังสือรบัรองการท าประโยชน ์บริษัทจัดการตอ้งจัดใหม้ี
สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบีย้ของสถาบันการเงินหรือบริษัท
ประกันภัยเป็นผูร้บัประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึน้จากการบอกเลิกสญัญา
ของบุคคลดังกล่าว หรือในกรณีที่มิได้จัดให้มีผู้รับประกันความเสียหายเพื่อ
ปอ้งกนัความเสียหายเช่นว่านัน้  บรษิัทจดัการตอ้งเปิดเผยความเสี่ยงใหผู้ล้งทุน
ทราบโดยต้องระบุไว้ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญถึงผลกระทบ  
ที่อาจจะเกิดขึน้กับผลประกอบการของกองทุนรวมหากผูมี้กรรมสิทธิ์ตามโฉนด
ที่ดินหรือผูม้ีสิทธิครอบครองตามหนงัสือรบัรองการท าประโยชนบ์อกเลิกสญัญา 

 6.1.8 บริษัทจัดการจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่า
รวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 6 เดือน
นับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทุนรวมหรือวันที่จดทะเบียนเพิ่มเงินทุน
ส าหรบักรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน แลว้แต่กรณี และด ารงอัตราส่วนการลงทุน
ดงักลา่วทกุวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี  เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี  ้

  (1) รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสดุทา้ยก่อนสิน้อายโุครงการ หรือ 
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  (2) กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดร้ับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

 6.1.9 บริษัทจดัการจะถืออสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทุนรวมไดม้า
จากการลงทุนไวอ้ย่างนอ้ย 1 ปี เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผัน
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 6.1.10 บรษิัทจดัการจะจดัใหม้ีการประกนัภยัดงัต่อไปนี ้

  (1) การประกนัภยัอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับสว่นไดเ้สียของกองทุนรวมที่มีต่อ
อสังหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน เพื่อคุม้ครองความ
เสียหายที่จะเกิดขึ ้นกับกองทุนรวมอันเนื่องมาจากการเกิดวินาศภัยต่อ
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยก าหนดให้กองทุนรวมเป็นผู้รับประโยชน์ ทั้งนี ้ 
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์

  (2) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้รับความเสียหายจาก
ความช ารุดบกพร่องของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรา้ง ทัง้นี ้ ในกรณีที่ผูใ้ห้
เช่าหรือผูใ้หส้ิทธิในอสงัหารมิทรพัยแ์ก่กองทนุรวม หรือผูเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยจ์าก
กองทุนรวม ได้ท าประกันภัยนั้นไวแ้ล้ว  บริษัทจัดการสามารถท าประกันภัย
ความรบัผิดเฉพาะกรณีที่กองทนุรวมอาจถกูไลเ่บีย้ใหต้อ้งรบัผิด 

  (3) การประกันภยัตาม ( 1) และ (2) ให้เอาประกันตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมมี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ 

 6.1.11 ราคาอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุหรือจ าหน่าย 

  (1) การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์บริษัทจดัการจะ
ลงทุนในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาที่เปิดเผยไวใ้นรายละเอียดโครงการ  และหาก
ราคาที่จะลงทุนซึ่งเปิดเผยไว้ในรายละเอียดโครงการสูงกว่าราคาที่ได้จาก
รายงานการประเมินค่าต ่าสุด เกินร้อยละ 10 หรือตามอัต ราที่ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   ของราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่า
ดังกล่าว  บริษัทจัดการจะชี ้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ลงทุนในราคานั้น  
ในรายละเอียดโครงการและหนงัสือชีช้วน 

  (2) การขายอสงัหารมิทรพัยห์รือโอนสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทุนรวมได้มา
จากการลงทุน บริษัทจดัการจะกระท าโดยเปิดเผยและใหโ้อกาสผูท้ี่ประสงคจ์ะ
รับโอนอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อย่างเสมอภาคกัน   
หากการขายอสังหาริมทรัพย์หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์มีราคาที่  
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ต ่ากว่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าสูงสุด เกินรอ้ยละ 10 หรือตาม
อตัราที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   ของราคาที่ไดจ้ากรายงานการ
ประเมินค่าดังกล่าว  บริษัทจัดการจะชี ้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ขาย
อสังหาริมทรัพย์หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในราคาดังกล่าวไว้ใน
หนังสือสรุปข้อมูลส าคัญตามหลักเกณฑ์ที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

  (3) รายงานการประเมินค่าของบรษิัทประเมินค่าทรพัยส์ินตาม (1) และ(2) จะจดัท า
ขึน้ลว่งหนา้ก่อนการลงทนุในหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรพัยด์ังกล่าวไดไ้ม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะจัดให้มีการ
ประเมินค่าทรพัยส์ินใหม่หากภายในระยะเวลาดงักล่าวมลูค่าทรพัยส์ินที่ท  าการ
ประเมินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส  าคญั 

 6.1.12 การท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลที่ เก่ียวข้องกับบริษัทจัดการ และบุคคลที่
เก่ียวขอ้งบรษิัทจดัการจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

  (1) ในการลงทุนครัง้แรก หากเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรพัยข์องบรษิัทจดัการหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทจดัการ  บริษัท
จัดการตอ้งยื่นค ารับรองของบุคคลที่จะแต่งตั้งใหเ้ป็นผู้ดูแลผลประโยชนข์อง
กองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่ งได้รับรองว่าผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได้รับรายงานการประเมินของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินและ
รายงานเก่ียวกับการตัดสินใจลงทุนของบริษัทจัดการ และรบัรองว่าไดท้ าการ
ตรวจสอบการลงทุนตามโครงการแลว้ และเห็นว่าเป็นธุรกรรมในลกัษณะที่เป็น
ธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนการท าธุรกรรมกับคู่ค้าทั่ วไปที่มิได้มี ความ
เก่ียวขอ้งกันเป็นพิเศษ (at arm’s length transaction)   ทัง้นี ้เมื่อบริษัทจัดการ
ไดร้บัอนุมัติจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหจ้ัดตัง้และจดัการกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบุคคลที่ท  าการรบัรองดังกล่าวเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดร้ับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  (2) ในการลงทุน ในหรือจ าหน่ ายไปซึ่ งอสังหาริมทรัพย์ห รือสิ ท ธิการเช่ า
อสังหาริมทรัพยภ์ายหลังจากการลงทุนครัง้แรก หากเป็นการท าธุรกรรมกับ
บุคคลที่เก่ียวขอ้ง  บริษัทจดัการจะปฏิบัติตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ สน. 29/2549 
เรื่อง การกระท าที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นการจัดการ
กองทุนและหลกัเกณฑใ์นการป้องกัน ลงวนัที่ 19 กรกฎาคม 2549 และที่แกไ้ข
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เพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการไดร้บัความเห็นชอบหรืการรบัรองจากผูด้แูลผลประโยชน ์
และ/หรือการได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน  นอกจากนี ้หากธุรกรรม
ดังกล่าวเป็นการลงทุนกับบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทจัดการ  
บรษิัทจดัการจะด าเนินการไดต้่อเม่ือผูด้แูลผลประโยชนไ์ดต้รวจสอบและรบัรอง
เป็นลายลกัษณอ์กัษรแลว้ว่าการลงทนุดงักลา่วเป็นธุรกรรมในลกัษณะที่เป็นทาง
คา้ปกติเสมือนเป็นการท าธุรกรรมกับลูกคา้ทั่วไปที่มิไดม้ีความเก่ียวขอ้งกันเป็น
พิเศษ (at arm’s length transaction) 

 6.1.13 บริษัทจัดการจะน าอสงัหาริมทรพัยไ์ปแสวงหาผลประโยชนไ์ดเ้ฉพาะการใหเ้ช่าพืน้ที่
โดยตรง หรือใหเ้ช่าแก่ผูป้ระกอบกิจการอื่นเพื่อน าอสงัหาริมทรพัยไ์ปจัดหาประโยชน ์ 
ทัง้นี ้ภายใตห้ลกัเกณฑด์งันี ้

  (1) หากเป็นการลงทุนในอาคารโรงแรม บรษิัทจดัการจะน าอาคารดงักลา่วใหเ้ช่าแก่
ผูป้ระกอบกิจการกิจการโรงแรมเท่านัน้ 

  (2) หากเป็นการให้เช่าพื ้นที่ และมีการจัดหาผลประโยชน์โดยการให้บริการ
ประกอบดว้ย เช่น เซอรวิ์สอพารท์เมนท ์ บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

   (ก) ด าเนินการให้กองทุนรวมมีรายได้จากการให้เช่าพื ้นที่และการให้เช่า
เครื่องใชอุ้ปกรณต์กแต่งที่เก่ียวเนื่องโดยตรงจากการใหเ้ช่าพืน้ที่นัน้ เช่น 
ชุดรับแขก ชุดครัว เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น รวมกันไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของรายได้ทั้งหมดที่ ได้จากการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ในรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีใด ๆ 

   (ข) รายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชนต์าม (ก) ของ
แต่ละอาคารใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วนันบั
แต่วนัสิน้รอบปีบญัชี 

   (ค) หากกองทุนรวมมีรายได้น้อยกว่าที่ก าหนดตาม (ก)  บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการให้ผู้ประกอบกิจการรายอื่นน าอสังหาริมทรัพย์ไปจัดหา
ผลประโยชน ์หรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์
ดงักล่าว หรือเลิกกองทุนรวม ภายใน 60 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลา
บญัชีประจ าปี และแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 
15 วนันบัแต่วนัที่บรษิัทจดัการไดด้ าเนินการดงักลา่วแลว้เสรจ็ 

 6.1.14 ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะไม่จัดหา
ผลประโยชนจ์ากอสังหาริมทรัพยด์ังกล่าวโดยการใหเ้ช่าแก่เจา้ของอสังหาริมทรพัยห์รือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดงักล่าว เวน้แต่เป็นการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยใ์นส่วนที่ไม่มี
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นยัส าคญัและไดร้ะบใุนโครงการ 

 6.1.15 บรษิัทจดัการจะจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหาริมทรพัยใ์หเ้กิดรายไดป้ระจ าไม่นอ้ยกว่ารอ้ย
ละ 75 ของรายไดท้ัง้หมดของกองทุนรวมในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี เวน้แต่
กรณีดงัต่อไปนี ้

  (1) ในรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีแรกและประจ าปีสดุทา้ยของปีที่สิน้อายโุครงการ 
หรือ 

  (2) เม่ือไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
6.1.16 ในกรณีที่กองทนุรวมไดม้าซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสงัหารมิทรพัย ์และบรษัิทจดัการประสงคจ์ะ

จดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหาริมทรพัยด์ังกล่าวโดยการใหเ้ช่าแก่เจา้ของเดิม  บริษัท
จดัการตอ้งก าหนดค่าเช่าที่เรียกเก็บจากเจา้ของเดิมในลกัษณะที่เป็นธรรมเนียมทางคา้
ปกติเสมือนเป็นการท าธุรกรรมกบัคู่คา้ทั่วไปที่เป็นบคุคลภายนอก 

 
6.1.17 ในกรณีกองทุนรวมลงทุนในอาคารศูนยก์ารค้าหรือศูนยจ์  าหน่ายสินค้าขนาดใหญ่  

มูลค่าของโครงการแต่ละแห่งในขณะที่กองทุนรวมลงทุน ตอ้งไม่น้อยกว่า 500 ลา้น
บาท เวน้แต่ในกรณีที่เป็นการลงทุนในอาคารศูนยก์ารคา้หลายแห่ง กองทุนรวมอาจ
ลงทุนในโครงการที่มีมลูค่าไม่ถึง 500 ลา้นบาทก็ได ้แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 250 ลา้นบาท 
และมลูค่าเงินลงทุนในโครงการดังกล่าวเมื่อรวมกันทุกโครงการตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 15 
ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

โครงการตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า   โครงการ (project) ของอาคารศูนยก์ารคา้
หรือศนูยจ์  าหน่ายสินคา้ขนาดใหญ่ แลว้แต่กรณี  

6.2 การลงทนุในหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

 บริษัทจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งทรพัยส์ินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีเ้พื่อการ 
บรหิารสภาพคลอ่งของกองทนุรวม 

 (1) พนัธบตัรรฐับาล 

 (2) ตั๋วเงินคลงั 

 (3) พันธบัตรหรือหุน้กูท้ี่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์รฐัวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผูอ้อก 
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 (4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 

 (5) บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเป็นผูอ้อก  ทัง้นี ้หากเป็นบัตรเงินฝากที่มีการ
จ่ายผลตอบแทนหรือการช าระเงินลงทุนอา้งอิงกับสินคา้หรือตัวแปรต้องไดร้ับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการลงทนุ 

 (6) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญาใชเ้งินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน บรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์สถาบนั 
สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์หรือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  
เป็นผู้ออก ผู้รบัรอง ผู้รบัอาวัล ผู้สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้ หรือผู้ค  า้ประกัน  
ทั้งนี ้หากเป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทนหรือการช าระ 
คืนเงินลงทุนอา้งอิงกับตัวแปร ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อนการลงทนุ 

 (7) หน่วยลงทนุหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้
หรือกองทนุรวมอ่ืนที่มีนโยบายการลงทนุในตราสารแห่งหนี ้หรือเงินฝาก 

 (8) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์

 (9) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมในต่างประเทศ ตามเง่ือนไขดงัต่อไปนี ้

  (ก) ตอ้งเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยใ์นต่างประเทศที่อยู่ภายใตก้าร
ก ากับ ดแูลของหน่วยงานก ากับดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่
เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission  
(IOSCO)หรือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยใ์นต่างประเทศที่มีการซือ้
ขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ เป็ นสมาชิกของ World Federations of 
Exchange (WFE) 

  (ข) ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยใ์นต่างประเทศที่มีทรพัยส์ิน
เช่นเดียวกบัทรพัยส์ินที่กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยส์ามารถลงทนุหรือมีไวไ้ดแ้ละ 

  (ค) ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยใ์นต่างประเทศที่จดัตัง้ขึน้เพื่อ
ผูล้งทนุทั่วไป 

 (10) สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการ
ลงทุน  ทั้งนี ้ในกรณีที่สัญญาซือ้ขายล่วงหน้ามีสินค้าหรือตัวแปรอื่นใดที่มิใช่ราคา
หลกัทรพัย ์อัตราแลกเปลี่ยนเงิน อัตราดอกเบีย้ ดัชนีทางการเงิน ดัชนีกลุ่มหลกัทรพัย ์
หรืออนัดบัความน่าเชื่อถือของหลกัทรัพยท์ี่เป็นตราสารแห่งหนี ้สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้
ดงักลา่วตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดว้ย 
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 (11) หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์นิอื่นใดที่มิใช่อสงัหารมิทรพัยห์รือสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 

 การลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งทรพัยส์ินตาม (4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) และ (11) ที่นิติบคุคลใดนิติบคุคล
หนึ่งเป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้ผูค้  า้ประกนั หรือผูร้บัฝาก
เงิน ตอ้งมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม  เวน้แต่
ในช่วงระยะเวลาดงัต่อไปนี ้

(ก) ภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทนุรวม 

(ข) ช่วงระยะเวลาหกสิบวนัก่อนวนัจ่ายเงินลดเงินทนุจดทะเบียนหรือวนัจ่ายเงินปันผล  
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

(ค) ช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวนัครบก าหนดอายโุครงการหรือวนัเลิกกองทนุรวม 

 

 

 

 การค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคสอง จะไม่นบัรวมตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญาใชเ้งินที่
กองทนุเพื่อการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผู้
ค  า้ประกนัโดยตอ้งเป็นการรบัอาวลัแบบไม่มีเง่ือนไข หรือสลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้ หรือ
ค า้ประกนัเงินตน้และดอกเบีย้เต็มจ านวนอย่างไม่มีเง่ือนไข 

6.3 การลงทนุในหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงเป็นพิเศษ 

กองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเป็นพิเศษได้ไม่เกิน 1 หุ้นตามเงื่อนไข
ดงัต่อไปนี ้

 (1) หุน้ดงักล่าวออกโดยบริษัทที่เช่าอสงัหารมิทรพัยจ์ากกองทนุรวม  โดยหุน้นัน้ใหส้ิทธิพิเศษใน
การอนมุตัิการด าเนินงานบางประการของบรษิัทที่เช่าอสงัหารมิทรพัย ์(golden share) ทัง้นี ้
ตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัทดงักลา่ว และ 

(2) บริษัทที่ เช่าอสังหาริมทรัพย์ตกลงจ่ายค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมในอัตราผันแปรตามผล
ประกอบการของอสงัหารมิทรพัยท์ี่เช่า 

7. ข้อก ำหนด นโยบำยและวิธีกำรจ่ำยเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

7.1
  

นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 

ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรตามเกณฑท์ี่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้กองทุนรวมมีนโยบายการจ่าย  
เงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผล
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ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี  
ก าไรสุทธิที่ปรบัปรุงแล้ว หมายความว่าก าไรสุทธิที่หักก าไรที่ยังไม่เกิดขึน้ (unrealized 
gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิการ
เช่าอสงัหารมิทรพัย ์รวมทัง้ปรบัปรุงดว้ยรายการดงัต่อไปนี ้

1.1 สว่นต่างของรายไดค้่าเช่าที่รบัรูใ้นงบก าไรขาดทุนตามเกณฑเ์สน้ตรงกบัรายไดค้่าเช่า
ที่ไดร้บัจรงิตามสญัญา 

1.2  สว่นต่างของค่าเช่าจ่ายที่รบัรูใ้นงบก าไรขาดทนุตามเกณฑเ์สน้ตรงกับค่าเช่าจ่ายที่ได้
จ่ายจรงิตามสญัญา 

1.3 รายการอื่นตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม  

 (2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินปัน
ผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุจากก าไรสะสมดงักลา่วดว้ยก็ได ้

 ทั้งนี ้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวตอ้งไม่ท าให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึน้ในรอบ
ระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ 

กรณีการจ่ายเงินปันผลในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 

บริษัทจดัการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนเพื่อระบุชื่อผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ
ไดร้บัเงินปันผล และจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ภายใน 90 วัน  
นบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชี หรือวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ แลว้แต่กรณี  

กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

บริษัทจดัการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนเพื่อระบุชื่อผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ
ไดร้บัเงินปันผล และจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ภายใน 30 วัน 
นบัแต่วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อจ่ายเงินปันผล  

ทัง้นี ้ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดภ้ายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจดัการ
จะแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร และ
หากบริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ภายในระยะเวลาที่ได้
ประกาศก าหนดอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทเอง บริษัทจะช าระดอกเบีย้ไม่ต ่ากว่า
รอ้ยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจ่ายเงินปันผลใหก้ับผู้ถือ
หน่วย 

เงือ่นไขเพิ่มเติม : 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การก าหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
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ของบรษิัทจดัการ ซึ่งหากเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างรอบระยะเวลาบญัชีใดมี
มลูค่าต ่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครัง้นั้น และ
ใหส้ะสมเงินปันผลดงักลา่วเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลที่จะใหม้ีการจ่ายในงวดถดัไป 

ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว ้  
เวน้แต่ กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฏหมาย ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
ประกาศ ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้
เป็นไปตามนัน้  

7.2 วิธีกำรจ่ำยเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 7.2.1 ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลตอ้งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมณวันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อการ
จ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย 
หากปรากฏว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
เกินกว่าอตัราที่ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั้นจะไม่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลเฉพาะในส่วนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่
ประกาศฯ ก าหนด โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 8 หลักเกณฑ์และ
ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะด าเนินการกับเงินปันผลในส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
ดงักลา่ว ดงัต่อไปนี ้
บรษิัทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินปันผลสว่นที่ไม่อาจจ่ายแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
ออกจากทรพัยส์ินอื่นของกองทนุรวม โดยไม่น ามารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของ
กองทนุรวมจนกว่าจะเลิกกองทนุรวม 

 7.2.2 บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผลวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิ
ในการรบัเงินปันผล และอัตราเงินปันผลผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดงัต่อไปนีด้ว้ย 
(1) สง่หนงัสือแจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนของ

กองทนุรวมณวนัปิดสมดุทะเบียนและผูด้แูลผลประโยชน ์หรือ 
(2) ท าการปิดประกาศไวใ้นที่เปิดเผยณที่ท  าการทกุแห่งของบรษิัทจดัการหรือ 

 

(3) ผ่านเว๊ปไซดข์องบรษิัทจดัการ หรือ 
 

(4) ประกาศในหนงัสือพิมพอ์ย่างนอ้ย 1 ฉบบั  
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 7.2.3 บรษิัทจดัการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละรายตามระยะเวลา
ที่ระบุไวใ้นขอ้ 7.1ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะด าเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรารอ้ยละ 10 
หรืออัตราอื่นตามที่กฎหมายก าหนดของเงินปันผลที่จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนประเภท
บุคคลธรรมดา เวน้แต่ผู้ถือหน่วยประเภทบุคคลธรรมดาจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
มายงับริษัทจดัการเพื่อด าเนินการเป็นอย่างอื่นภายใน 3 วนันบัจากวนัปิดสมดุทะเบียน  
ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

 7.2.4 บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูถื้อหน่วยลงทุน
และส่งทางไปรษณียต์ามที่อยู่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นใบจองซือ้หน่วยลงทุนหรือ  
น าเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทุนตามที่แจง้ไว ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะ
เป็นผูร้บัภาระค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการโอนเงินที่เกิดขึน้และภาระความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยน (ถา้ม)ี โดยบรษิัทจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายดงักลา่วจาก
จ านวนเงินที่จะสง่ให ้

 7.2.5 ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใชส้ิทธิขอรบัเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใชส้ิทธิ
เรียกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรษิัทจดัการจะไม่น าเงินปันผลจ านวน
ดงักลา่วไปใชเ้พื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนข์องกองทนุรวม 

8. หลักเกณฑแ์ละข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุน 

หลักเกณฑ์และข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด ทัง้นี ้ในกรณีที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ
ผ่อนผันส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดข้างต้น และเมื่อบริษัทจัดการได้
ด าเนินการดงักลา่วแลว้ ใหถื้อว่าการด าเนินการนัน้ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุทกุราย 

8.1 กองทุนรวมมีข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดดงันี ้ 

 8.1.1 บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทนุไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุน
ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  ยกเวน้เป็นกรณีดงัต่อไปนี ้

  (1) เป็นบุคคลดงัต่อไปนีซ้ึ่งถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุน 
ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

   (ก) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนส ารอง
เลีย้งชีพ หรือกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป 
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   (ข) นิติบุคคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยซึ่งไม่อยู่ภายใตบ้ังคับตอ้งเสียภาษี
เงินไดน้ิติบคุคล 

   (ค) บคุคลอื่นใดที่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือมี
เหตจุ าเป็นและสมควร 

  (2) เป็นบรษิัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนซึ่งรบัหน่วยลงทนุไวต้ามสญัญารบัประกันการ
จดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนที่รบัไว้
ในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดไม่เกิน 1 ปี
นบัแต่วนัที่บรษิัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุรบัหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

 8.1.2 เจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้หส้ิทธิในอสงัหาริมทรพัย ์ที่กองทุนรวมจะลงทุน 
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนรวมกันไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

 8.1.3 เนื่องจากกองทนุรวมมีการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยใ์นลกัษณะดงันีก้องทนุรวมจึงตอ้งมีผู้
ลงทุนต่างดา้วถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 49 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด 

  (1) ลงทนุเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 

  (2) ลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี ้ เม่ือค านวณพื ้นที่ห้องชุดที่
กองทุนรวมลงทนุรวมกับพืน้ที่หอ้งชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผูล้งทนุต่างดา้วในอาคาร
เดียวกันอยู่ก่อนแลว้คิดเป็นสัดส่วนเกินรอ้ยละ 49 ของพืน้ที่หอ้งชุดทั้งหมดใน
อาคารชดุนัน้ 

8.2 ภายใตบ้ังคับขอ้ 8.3 และขอ้ 8.4 ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด  บรษิัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้

 (1) รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันท าการนบัแต่วนัที่บริษัทจดัการ
รูห้รือควรรูถ้ึงเหตดุงักลา่ว 

 (2) ในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในเรื่องใด ๆ บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุน  
ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด รวมในจ านวนเสียงในการขอมติ 

 (3) ไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
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 (4) แจง้ใหบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันจ าหน่ายหน่วยลงทุนส่วนที่บุคคลดังกล่าวถือเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

8.3 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเป็นบคุคลตามขอ้ 8.1.1(1) บรษิัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี  ้

 (1) รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่บริษัทจดัการ
รูห้รือควรรูถ้ึงเหตดุงักลา่ว 

 (2) ในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในเรื่องใด ๆ  บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุน  
ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด รวมในจ านวนเสียงในการขอมติ 

 (3) ไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บุคคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกันนัน้ในสว่นที่เกินกว่ารอ้ยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

 (4) แจง้ใหบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันจ าหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่ารอ้ยละ 50 
ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

8.4 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า  1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเป็นบริษัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนตามขอ้ 8.1.1(2) บริษัทจดัการ
จะด าเนินการดังต่อไปนีใ้นช่วงระยะเวลาที่บุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนที่รับไวต้ามสัญญา
รบัประกนัการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ แต่ทัง้นีไ้ม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัที่รบัหน่วยลงทนุ 

 (1) รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่บริษัทจดัการ
รูห้รือควรรูถ้ึงเหตดุงักลา่ว 

 (2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใด ๆ  บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของ
บคุคลดงักลา่วไดเ้ฉพาะในสว่นที่ไม่เกินกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด  

 (3) จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บคุคลดงักลา่วตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของบคุคลนัน้ 

8.5 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่าผู้ที่ เคยเป็นเจ้าของหรือผู้โอนสิทธิการเช่าใน
อสังหาริมทรพัย์  ผู้ให้เช่าหรือผู้ใหส้ิทธิในอสังหาริมทรพัย ์และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าว ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  
บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิตามขอ้ 8.2 โดยอนโุลม 

8.6 การพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามข้อ 8.1 ถึงข้อ 8.5  ให้เป็นไปตามประกาศ
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ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว่์าดว้ยการจดัตัง้กองทุนรวมและ
การเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทนุสว่นบคุคล 

8.7 เงินปันผลส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 8.2(3) ข้อ 8.3(3) และข้อ 8.5 บริษัท
จดัการจะจัดท าบญัชีและแยกเงินปันผลส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนออกจากทรพัยส์ิน
อื่นของกองทุนรวม โดยไม่น ามารวมค านวณมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนรวมจนกว่าจะเลิก
กองทนุรวม 

8.8 ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณว่์าบรษิัทจดัการด าเนินการใด ๆ หรือบคุคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรูเ้ห็น
หรือตกลงกบับุคคลอื่น  อนัเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลกัษณะที่แทจ้รงิในการถือหน่วยลงทุนของ
บคุคลใดหรือกลุม่บุคคลเดียวกนัใดที่ประสงคจ์ะถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตัิใหจ้ดัตัง้
และจดัการกองทนุรวม 

  

9. กำรจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในปัจจุบนั บริษัทจดัการไดด้ าเนินการจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทุนรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.และด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพยเ์พื่อใหพ้ิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ และส าหรบัหน่วยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 นี ้
บริษัทจัดการจะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุ นที่เสนอขาย
เพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนครัง้ที่  1 ในครัง้นี ้เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน ภายใน7วันนับแต่วันที่ส  านักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต.รบัจดทะเบียนเพิ่มทนุดงักลา่ว  

เม่ือน าหน่วยลงทนุที่เสนอขายเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 นีไ้ปจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยเ์รียบรอ้ยแลว้ผูถื้อหน่วยลงทุนจะสามารถท าการซือ้ / ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ “การซือ้ / 
ขายหน่วยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์” ได้โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของตลาด
หลกัทรพัยท์ัง้นีบ้ริษัทจดัการจะท าการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงก าหนดเวลาดงักล่าวโดยมีหนงัสือถึง
ผูถื้อหน่วยลงทนุโดยพลนั 

ในกรณีการควบคมุการซือ้ขายหน่วยลงทุนของผูล้งทุนต่างดา้ว  เพื่อมิใหก้องทุนรวมมีผูถื้อหน่วยลงทุนต่าง
ดา้วถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่ารอ้ยละ 49 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะด าเนินการตรวจสอบสถานะการถือหน่วยลงทุนจากใบหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ
ส าหรบักรณีผู้ถือหน่วยที่ถือหน่วยลงทุนในระบบไรใ้บหน่วย (scriptless) นายทะเบียนจะท าการแจ้งให้
นายหนา้คา้หลกัทรพัยด์ าเนินการขอตรวจสอบสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของผูล้งทุนต่างดา้วมายังนาย
ทะเบียนหลกัทรพัย ์ทุกครัง้ก่อนที่จะท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนทัง้นี ้หากปรากฏว่าจะมีการด าเนินการโอน
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หน่วยลงทุนซึ่งจะเป็นผลใหก้องทุนรวม มีผูถื้อหน่วยลงทุนที่เป็นผูถื้อลงทุนต่างดา้วถือหน่วยลงทุนรวมกัน
เกินกว่าอตัราที่ก าหนด  นายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุดงักลา่วได ้

10. กำรโอนหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมไม่มีขอ้จ ากัดการโอนหน่วยลงทุนทั้งนีต้อ้งอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดตามขอ้  8 และหลกัเกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

10.1 วิธีกำรโอนหน่วยลงทุนทีม่ีใบหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทนุจะตอ้งแจง้ความประสงคก์ารโอนหน่วยลงทนุไปยงั 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดใหค้รบถ้วนในใบส าคัญการโอนหน่วยลงทุนที่  
ลงนาม โดยผูโ้อนและผูร้บัโอนพรอ้มทัง้แนบเอกสารการโอนหน่วยลงทนุตามที่นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะก าหนดการโอนหน่วยลงทุนใหม้ีผลบังคับและไดร้บัการรบัรองเมื่อนายทะเบียนหน่วย
ลงทนุท าการบนัทกึรายชื่อผูร้บัโอนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุเรียบรอ้ยแลว้ 

หากมีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการโอนตามที่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด และ/หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือบรษิัท ศนูยร์บั
ฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด 

10.2 วิธีกำรโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุโดยตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ/หรือ บรษิัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

หากมีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนผู้โอนเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการโอน ตามที่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ /หรือ บริษัทศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด 

11. กำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพยส์ินอ่ืน 

หากมีการผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณว่์าผูอ้อกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งของกองทุน
รวมจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด ้ บริษัทจัดการจะรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกันและมิใช่
หลกัประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการจดัการกองทนุ ดงันี ้

11.1 ก่อนการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้  บรษิัทจดัการตอ้งไดร้บัความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวน
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่ งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับ  
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน ์โดยผูดู้แลผลประโยชนไ์ดต้รวจสอบและแสดงความเห็น
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พรอ้มเหตผุลว่าในขณะนัน้การรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินดงักลา่วเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทนุ
มากกว่าการถือหรือมีไวซ้ึ่งตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งนัน้ 

ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูด้แูลผลประโยชนต์ามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการ
จะระบุรายละเอียดเก่ียวกับทรพัยส์ินที่กองทุนรวมจะไดจ้ากการรบัช าระหนี ้มูลค่าของทรพัยส์ิน 
ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตผุลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี ้

11.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์ินมาจากการรบัช าระหนี ้บริษัทจัดการจะน าทรพัยส์ินดังกล่าวมารวมค านวณ
มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัยส์ินนัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมูลค่า
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดย
ไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และจะด าเนินการกับทรพัยส์ินที่ไดจ้าก
การรบัช าระหนีด้งันี ้

 (1) กรณีเป็นทรัพยส์ินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้ บริษัทจัดการ  
อาจมีไวซ้ึ่งทรพัยส์ินดงักลา่วต่อไปเพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวมก็ได ้

 (2) กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้ บรษิัทจดัการ
จะจ าหน่ายทรพัยส์ินดงักล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์
ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในระหว่างที่บริษัทจดัการยังไม่สามารถจ าหน่าย
ทรพัยส์ินดงักลา่ว บรษิัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์ินดงักลา่วก็ได ้

ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรพัยส์ิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรพัยส์ินของ
กองทนุรวม 

12. คณะกรรมกำรลงทุนของกองทุนรวม 

บรษิัทจดัการอาจจดัใหม้ีคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมได ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

12.1 องคป์ระกอบ 

 12.1.1 คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมประกอบดว้ยกรรมการไม่เกิน 5 คน ซึ่งไดร้บัการ
แต่งตัง้หรือถอดถอนโดยบรษิัทจดัการทัง้หมด โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  (ก) ตัวแทนของบริษัทจัดการซึ่งได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์จ านวนไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการลงทุนของ
กองทนุรวม 

  (ข) กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนและ /หรือตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่ง 
บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณเ์ก่ียวกบัการประกอบธุรกิจโรงแรมและอสงัหาริมทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง 
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และ/หรือ 

  (ค) กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือครองหน่วยลงทุนมากกว่ารอ้ยละ 25  
ขึน้ไปของหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม 

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการอาจพิจารณาแต่งตัง้กรรมการตาม (ข) และ (ค) หรือไม่ก็ได ้

 12.1.2 การด ารงต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะมีก าหนด
ระยะเวลาคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พน้วาระไปแลว้อาจไดร้บัการแต่งตั้งใหด้ ารง
ต าแหน่งกรรมการไดอ้ีก นอกจากนี ้บริษัทจัดการมีสิทธิถอดถอนกรรมการก่อนครบ
วาระก็ได ้

 12.1.3 หากต าแหน่งกรรมการใด ๆ เกิดว่างลงไม่ว่าดว้ยเหตใุด บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้กรรมการ
เขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ว่างลงตามเกณฑท์ี่ก าหนดไวข้า้งตน้ โดยใหม้ีเวลาอยู่ใน
ต าแหน่งเพียงเท่าที่กรรมการผูอ้อกไปนัน้ชอบที่จะอยู่ได ้

 12.1.4 กรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะตอ้งมีหนา้ที่ คุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้ม
ตามกฎหมายหลกัทรพัย ์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้งก าหนด รวมถึงตอ้งไม่เป็น
บคุคลลม้ละลายคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ และไม่เคยรบัโทษ
จ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุใหจ้  าคกุในความผิดทางอาญาใด ๆ 

 12.1.5 บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการ และเปลี่ยนแปลงจ านวน
คณะกรรมการลงทนุ 

12.2 รูปแบบกำรตัดสินใจ 

 12.2.1 การเรียกประชมุ 

ในการประชุมคณะกรรมการลงทุน ให้กรรมการลงทุนคนใดคนหนึ่ งเรียกประชุม
คณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาและลงมติตามวิธีการที่ก าหนดไวใ้นโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุถึง วัน เวลา สถานที่  และวาระของการประชุม  
โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามควรแก่กรณี ให้แก่
กรรมการลงทุนทุกท่านทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วันท าการก่อนวนัประชุมเวน้แต่กรณี
ฉุกเฉินไม่จ าเป็นต้องส่งหนังสือเชิญประชุม ในกรณีที่ไม่มีการส่งหนังสือเชิญประชุม  
หากกรรมการลงทุนไดเ้ขา้ร่วมในการประชุมแลว้ ใหถื้อว่ากรรมการลงทุนท่านดงักล่าวสละ
สิทธิในการไดร้บัหนงัสือเชิญประชมุ 

 12.2.2 ก าหนดการประชมุของคณะกรรมการลงทนุ 
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คณะกรรมการลงทนุจะจดัใหม้ีการประชมุอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

 12.2.3 องคป์ระชมุ 

ในการประชมุของคณะกรรมการลงทุนจะตอ้งประกอบไปดว้ยกรรมการจ านวนเกินกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการลงทุนทัง้หมดเขา้รว่มประชมุ ทัง้นี ้โดยมีตวัแทนของบริษัท
จดัการซึ่งไดร้บัความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์จ านวนไม่นอ้ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดที่เขา้ร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
ทัง้นี ้ในการประชุมนั้นอาจเป็นในลกัษณะการนั่งประชุมรวมกัน หรือการประชุมทาง
โทรศัพท ์(Telephone Conference) ก็ได ้โดยคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะ
ด าเนินการตามมติโดยเสียงขา้งมากของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมที่เขา้ร่วม
ประชุม ทัง้นี ้กรรมการ 1 คนมีสิทธิออกเสียง1 เสียง และกรรมการผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 
ในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนัน้ 

 12.2.4 มติของที่ประชมุ 

กรณีจดัใหม้ีกำรประชมุ  

ในการพิจารณาลงมติใด ๆ จะตอ้งไดร้บัมติเสียงข้างมากซึ่งคิดจากจ านวนกรรมการ
ลงทุนที่ เข้าประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

กรณีไม่จดัใหม้ีกำรประชมุ 

คณะกรรมการลงทนุอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ท  าขึน้เป็นลายลกัษณอ์กัษร  
โดยมติดงักลา่วจะตอ้งมีกรรมการลงนามรบัทราบ และ /หรือใหค้วามเห็นชอบรวมกนั
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการลงทนุทัง้หมด โดยมติดงักลา่วอาจลงนามแยกกนัในมติ
ฉบบัจรงิของกรรมการแต่ละทา่น หรือลงนามรว่มกนัโดยกรรมการทกุท่านในมติฉบบั
จรงิฉบบัเดียวกนั ทัง้นี ้กรรมการสามารถจดัสง่มติที่ไดล้งนามแลว้มายงับรษิัทจดัการ
ทางโทรสาร ซึ่งบรษิัทจดัการจะถือเอาประโยชนจ์ากส าเนามติที่ลงลายมือชื่อโดย
กรรมการซึ่งสง่ทางโทรสารถึงบรษิัทจดัการเป็นการลงมติที่มีผลสมบรูณใ์นทนัที  
โดยกรรมการที่น  าสง่มติทางโทรสารดงักลา่วจะตอ้งน าสง่ตน้ฉบบัของมติใหบ้รษิัท
จดัการต่อไปเพื่อบรษิัทจดัการจะเก็บรกัษาตน้ฉบบัของมติที่ไดร้บัมาไวเ้ป็นหลกัฐาน 
ที่บรษิัทจดัการถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานกรรมการมีสทิธิออกเสียงเพิ่มขึน้อีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาลงมติของคณะกรรมการลงทนุทกุครัง้ ใหก้รรมการลงทนุซึ่ง
มีสว่นไดเ้สียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
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ทัง้นี ้หากมติเสียงขา้งมากดงักล่าวหรือการด าเนินการตามมติดงักล่าวอาจเป็นการขดัต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนค าสั่งใด ๆ ตามที่หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย
ประกาศก าหนด และ/หรือ จรรยาบรรณ  หรือเป็นเหตุให้บริษัทจัดการอาจเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงหรือเกิดความเสียหาย หรือขัดหรือแยง้กับผลประโยชนข์องกองทุนรวมหรือผูถื้อ
หน่วยลงทุนกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจัดการมีสิทธิใช้สิทธิยับยั้งพิเศษ (veto 
right) โดยแจ้งให้คณะกรรมการลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ถือว่ ามติ
ดงักล่าวไม่มีผลผูกพันกับบริษัทจัดการ และคณะกรรมการลงทุนตอ้งพิจารณาแกไ้ขมติ
ดงักลา่วโดยพลนั 

 12.2.5 ประธานที่ประชมุ  

ให้บริษัทจัดการแต่งตั้งกรรมการรายใดรายหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจัดการ  
ท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการ และเป็นประธานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุม  
มีอ านาจและหนา้ที่ในการด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปโดยเรียบรอ้ย และถูกตอ้งตามที่
ก าหนดไวใ้นโครงการ 

 12.2.6 รายงานการประชมุ  

บริษัทจัดการจะจดัท ารายงานการประชุมกรรมการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 15 วันท าการ 
และให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองและเก็บรักษาไว้ที่บริษัทจัดการ 
รวมทัง้จดัใหม้ีส  าเนาเพื่อใหก้รรมการตรวจสอบได ้ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัทจดัการ
ในวนัและเวลาท าการของบรษิัทจดัการ 

12.3 สิทธิ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรลงทุนของกองทุนรวม 

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิ หน้าที่ และความรบัผิดชอบในกองทุนรวม ในการ
ตดัสินใจ พิจารณา และ/หรือวินิจฉยัเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการบรหิารกองทนุรวม ดงันี  ้

 12.3.1 พิจารณา ตดัสินใจ ลงทุน ซือ้ เช่า เช่าช่วง ใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วง จ าหน่าย โอน หรือรบัโอน
ซึ่งอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

 12.3.2 พิจารณาอนุมัติการบ ารุงรกัษาใหญ่และการเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมทรพัยส์ินของ  
กองทุนรวม ซึ่งมีค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาเกินกว่าที่กองทุนรวมและผูเ้ช่าช่วงตกลง
กนัไวใ้นสญัญาเช่าช่วงทรพัยส์ินที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุครัง้แรกระหว่างกองทนุรวมและ 
ผูเ้ช่าช่วง  

 12.3.3 ด าเนินการอื่นใดตามมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ ทัง้นีจ้ะตอ้งไม่ขดักบัประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
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ทนุ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งทัง้ที่มีอยู่แลว้และที่จะมีขึน้ในภายหนา้ 

 12.3.4 กรรมการลงทุนทุกท่านจะตอ้งเก็บรกัษาขอ้มูลจากการประชุมเป็นความลับ และไม่
น าไปเปิดเผยใหบุ้คคลใด ๆ ทราบ และ /หรือใชเ้พื่อประโยชนอ์ย่างอื่นที่มิใช่ประโยชน์
ของกองทุน เวน้แต่จะมีกฎหมายก าหนดโดยชดัแจง้ใหเ้ปิดเผย หรือขอ้มลูดงักล่าวเป็น
ขอ้มลูที่ไดถ้กูเปิดเผยใหผู้ล้งทนุทั่วไปทราบแลว้ 

 12.3.5 คณะกรรมการลงทุนจะตอ้ง พิจารณา ตัดสินใจ ในเรื่องใด ๆ ดว้ยความโปร่งใส สจุริต 
และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการปฏิบตัิตามโครงการและกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งทัง้ที่มี
อยู่แลว้และจะมีขึน้ในภายหนา้ โดยค านึงถึงประโยชนข์องกองทนุรวมเป็นส าคญั 

 12.3.6 คณะกรรมการลงทุนไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินการประจ าวันของกองทุนรวม  
( เช่น สั่งซือ้ขายตราสาร ฝากเงิน ฯลฯ ) และไม่มีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากการท าหน้าที่ 
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม เวน้แต่ค่าเบีย้ประชุมกรรมการลงทุนโดยมีสิทธิ
ได้รบัตามที่จ่ายจริงในจ านวนไม่เกิน 10 ,000 บาท ต่อท่านต่อการประชุมแต่ละครัง้ 
เฉพาะในกรณีที่จดัใหม้ีการประชมุหรือในจ านวนอื่นใดตามมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ 

13. ช่ือ ที่อยู่  หมำยเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขกำรเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถำนที่เก็บรักษำ
ทรัพยส์ินของกองทุนรวม 

13.1 ช่ือ ทีอ่ยู่ หมำยเลขโทรศัพทข์องผู้ดูแลผลประโยชน ์

 ช่ือ : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

 ทีอ่ยู่ : 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  10330 

 โทรศัพท ์: 0-2626-7502, 0-2626-7509-10 

 โทรสำร : 0-2626-7543,0-2657-3390 

 หรือบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้ดูแล
ผลประโยชนข์องกองทุนรวม โดยบริษัทจดัการจะขอความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ต่อไป 

13.2 เงือ่นไขกำรเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์

บริษัทจัดการในฐานะตัวแทนของกองทุนรวมอาจเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ได้เมื่อเกิดกรณี  
ใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนีแ้ละเม่ือไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต.  

 13.2.1 เม่ือบรษิัทจดัการหรือผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงคจ์ะบอกเลิก
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สญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน ์ใหคู้่สญัญาฝ่ายที่จะเลิกสญัญาบอกกล่าวใหอ้ีก
ฝ่ายหนึ่งทราบลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่า 90 วนั 

 13.2.2 เม่ือคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบตัิผิดสญัญาหรือปฏิบตัิผิดเงื่อนไขใด ๆที่ก าหนดไว้
ในสัญญาไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรงก็ตามคู่สัญญาอีก ฝ่าย
หนึ่งอาจบอกเลิกสญัญาไดโ้ดยบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่า  
30 วนัในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนเ์ป็นผูป้ฏิบตัิผิดสญัญาหรือปฏิบตัิผดิเงื่อนไขใด ๆที่
ก าหนดไวใ้นสญัญาไม่ว่าโดย จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรงก็ตามผู้ดูแล
ผลประโยชนจ์ะตอ้งรบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสียหายใหแ้ก่บริษัทจัดการ
และ/หรือ กองทุนรวมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่บริษัทจัดการตอ้งติดต่อกับ
บคุคลอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัการเปลี่ยนผูด้แูลผลประโยชนด์ว้ยและในกรณีที่บริษัทจดัการ
เป็นผูป้ฏิบตัิผิดสญัญาหรือปฏิบตัิผิดเงื่อนไขใด ๆที่ก าหนดไวใ้นสญัญาไม่ว่าโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรงก็ตามบริษัทจัดการตอ้งรบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย
และ/หรือความเสียหายที่เกิดขึน้กบัผูด้แูลผลประโยชนใ์หแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชนด์ว้ย 

 13.2.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศของทางราชการ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต. หรือกรณีอื่นใดอนัจะมีผลใหบ้ริษัทจดัการ
และผูด้แูลผลประโยชนไ์ม่สามารถตกลงที่จะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แล
ผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับประกาศค าสั่ง ระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี ้
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่ แก่ผู้ดูแล
ผลประโยชน ์ และผูดู้แลผลประโยชนไ์ม่ประสงคจ์ะรบัหนา้ที่ดังกล่าวต่อไป ผูดู้แล
ผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าว  
ใหบ้รษิัทจดัการทราบลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 90 วนั 

 13.2.4 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน 
เรียกรอ้งใหม้ีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน ์โดยบอกกล่าวใหบ้ริษัทจัดการ
ทราบลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 90 วนั 

 13.2.5 ในกรณีที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติ ไม่ เป็นไปตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ  ก .ล .ต. เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ และที่ แก้ไขเพิ่ ม เติม บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขเหตุขาดคุณสมบัติดังกล่าวให้ถูกต้องภายใน 15 วัน
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่บรษิัทจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไข ดังกล่าวให้
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ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถัดจากวันที่ 
แกไ้ขเสรจ็สิน้ 

ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชนม์ิไดท้  าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะด าเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบ
ก าหนดเวลาใหแ้กไ้ข เมื่อไดร้บัอนุญาตจาก ส านักงานคณะกรรมการ ก  .ล .ต. แลว้ 
บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนร์ายใหม่แทนผูดู้แลผลประโยชนเ์ดิมโดย
พลนั ทัง้นีเ้วน้แต่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็น อย่างอ่ืน  

 13.2.6 หากผูด้แูลผลประโยชนน์ าขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับการจดัการกองทุน หรือขอ้มลูอื่นใดที่
เก่ียวขอ้งกับการจัดการกองทุนรวมไปเปิดเผยโดยมิชอบ เพื่อก่อหรืออาจก่อใหเ้กิด
ความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือบริษัทจดัการ หรือมีบุคคลอื่นไดร้บัประโยชนใ์ด ๆ 
อนัเนื่องมาจากการเปิดเผยที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว หรือก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อผูด้แูล
ผลประโยชน ์บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชนน์ีไ้ด ้
โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า  15 วัน  โดยผู้ดูแล
ผลประโยชนจ์ะตอ้งรบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสียหายใหแ้ก่บริษัทจัดการ 
และ /หรือกองทุนรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่บริษัทจัดการตอ้งติดต่อกับ
บคุคลอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัการเปลี่ยนผูด้แูลผลประโยชนด์ว้ย 

 13.2.7 เมื่อมีผู้ใดเสนอหรือยื่นค ารอ้งต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่ เก่ียวข้องในส่วนที่
เก่ียวกับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน (ก) เพื่อเลิกกิจการหรือเพื่อการอื่นใดที่
คลา้ยคลงึกนั หรือ (ข) เพื่อฟ้ืนฟกูิจการ ประนอมหนี ้หรือผ่อนผนัการช าระหนี ้จดัการ
ทรพัยส์ิน ช าระบัญชีเลิกกิจการ หรือรอ้งขออื่นใดที่คลา้ยคลึงกัน ภายใตก้ฎหมาย
ปัจจุบัน หรือในอนาคต หรือตามข้อบังคับต่างๆ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิก
สญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนน์ีไ้ดท้นัที 

 13.2.8 เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผู้ดูแล
ผลประโยชนว่์ามีความผิด หรือประมาทเลินเลอ่อย่างรา้ยแรงและแจง้ใหบ้รษิัทจดัการ
ทราบหรือประกาศเป็นการทั่วไป  บรษิัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชนน์ีไ้ดท้นัที 

 ในทุกกรณีการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก .ล .ต. ก่อนเนื่องจากพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
รวมทัง้ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม ก าหนดใหก้องทุนรวมตอ้งมีผูดู้แลผลประโยชน ์ดงันัน้ ในกรณีที่ผูด้แูล
ผลประโยชน ์หมดหนา้ที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้แูลผลประโยชน ์ ผูด้แูลผลประโยชนน์ัน้ตอ้ง
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ท าหน้าที่ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรพัยส์ิน
และเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทุนรวมใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชนร์ายใหม่หรือตามค าสั่งของ
บริษัทจดัการ หรือส านักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. รวมถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็น เพื่อให้
การโอนทรัพยส์ิน และเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบรอ้ยใหแ้ก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่  
จนเสรจ็สิน้ และภายในเวลาอนัสมควรที่สามารถท างานไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

 ในกรณีที่สญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนส์ิน้สดุลงเนื่องจากผูด้แูลผลประโยชนบ์อกเลิกสญัญา
หากบริษัทจดัการยงัไม่สามารถหาผูด้แูลผลประโยชนร์ายใหม่มารบัมอบงานไดภ้ายในวนัสิน้สุด
สญัญาดังกล่าวผู้ดูแลผลประโยชน์ยังตอ้งปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชนร์ายใหม่โดยผู้ดูแลผลประโยชนร์ายเดิมมีสิทธิ
ได้รับค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์จากกองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ผู้ดูแล
ผลประโยชนน์ั้นไดป้ฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ผู้ดูแลผลประโยชนไ์ดส้ิน้สุดการท าหน้าที่เป็นผูดู้แล
ผลประโยชนร์วมทัง้ค่าใชจ้่ายใด ๆที่เกิดขึน้จรงิเนื่องจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชนน์บัตัง้แต่วนัสิน้สดุสญัญาเป็นตน้ไปจนกว่าบรษิัทจดัการจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์
รายใหม่และสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่วได ้

ในกรณีการเป็นผูด้แูลผลประโยชนส์ิน้สุดลงผูด้แูลผลประโยชนจ์ะตอ้งรวบรวมและโอนทรพัยส์ิน
ทัง้หมดและเอกสารหลกัฐานของกองทุนรวมใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชนท์ี่มาแทนหรือด าเนินการ
อย่างอื่นตามค าสั่งของบรษิัทจดัการหรือส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. รวมถึงการด าเนินการใด 
ๆที่จ  าเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบรอ้ยภายใน  15 วัน 
ท าการนบัจากวนัที่การเป็นผูด้แูลผลประโยชนส์ิน้สดุลง 

13.3 สถำนทีเ่ก็บรักษำทรัพยส์ินของกองทุนรวม 

 ช่ือ : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

 ทีอ่ยู่ : 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  10330 

 โทรศัพท ์: 0-2626-7502, 0-2626-7509-10 

 โทรสำร : 0-2626-7543,0-2657-3390 

 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน ์บริษัทจัดการจะท าการเก็บรกัษาทรพัยส์ินไวท้ี่
ส  านกังานของผูด้แูลผลประโยชนท์ี่บรษิัทจดัการแต่งตัง้ขึน้หรือที่ส  านกังานของผูด้แูลผลประโยชน์
รายใหม่  

อย่างไรก็ตามในกรณีทรพัยส์ินที่ลงทนุเป็นอสงัหารมิทรพัยบ์ริษัทจดัการจะท าการเก็บรกัษาโฉนด
ที่ดินหรือหนังสือรบัรองการท าประโยชน ์หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หอ้งชุดและสญัญาซือ้ขาย
อสังหาริมทรัพย์สัญญาเช่าหรือสัญญาโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์หนังสือกรมธรรม์
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ประกันภยั ไวท้ี่ส  านกังานของผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทุนรวมยกเวน้ในการเก็บทรพัยส์ินที่โดย
สภาพไม่สามารถเก็บรกัษาไวท้ี่ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้

14. ช่ือ ทีอ่ยู่ หมำยเลขโทรศัพทข์องผู้สอบบัญชี 

ช่ือ : นายประวิทย ์วิวรรณธนานตุร ์ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ 
นายเทอดทอง เทพมงักร ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ 
นางสาวชมภนูชุ แซ่แต ้ทะเบียนเลขที่ 8382 หรือ 
นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกลุ ทะเบียนเลขที่ 9429 

ทีอ่ยู่ : บรษิัท พีว ีออดิท จ ากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9  แขวงหว้ยขวาง  
เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพมหานคร  10310 

โทรศัพท ์: 0-2645-0080    
โทรสำร : 

0-2645-0020 

หรือ บุคคลอื่นที่ไดร้บัความเห็นชอบตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ว่าดว้ยการให้
ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และจะแจ้งให้ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป 

15. ช่ือ ทีอ่ยู่ หมำยเลขโทรศัพทข์องนำยทะเบียนหน่วยลงทุน 

ช่ือ : บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

ทีอ่ยู่ : 62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท ์: 0-2229-2800 

โทรสำร : 0-2359-1259 

หรือ บคุคลอื่นที่ไดร้บัอนญุาตใหบ้รกิารเป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุโดยบรษิัทจดัการจะแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ ผูถื้อหน่วยลงทนุ ทราบ 

16. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมำยเลขโทรศัพทข์องผู้จัดจ ำหน่ำยหน่วยลงทุน   

ส าหรบัการลงทนุครัง้แรกและการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 

ช่ือ  :  บรษิัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
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ทีอ่ยู ่        :  เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั ชัน้ 15-17 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท ์ : 0-2638-5500 

โทรสำร   : 0-2287-6007 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์หรือการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ เป็นหน่วยลงทุน  
เพื่อท าหนา้ที่เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในภายหลงั และบริษัทจดัการจะแจง้การแต่งตัง้  
ใหส้  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป รวมทั้งประกาศใหผู้้ลงทุนทราบดว้ย เช่นประกาศผ่าน
ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ หรือหนังสือชี ้ชวน ทั้งนี ้ ผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ  
จะแต่งตัง้จะตอ้งไม่มีความสมัพันธก์ับเจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า และผูใ้หส้ิทธิในอสงัหาริมทรพัย์ 
ที่กองทนุรวมจะลงทนุในลกัษณะของการเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนั 

17. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมำยเลขโทรศัพทข์องผู้สนับสนุนกำรขำยหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขาย
หน่วยลงทนุในภายหลงั โดยบรษิัทจดัการจะแจง้การแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขายหน่วย
ลงทุนใหส้  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ รวมทัง้ประกาศใหผู้ล้งทุนทราบ เช่น ประกาศผ่าน
ทางเว็ปไชตข์องบริษัทจัดการ หรือหนังสือชีช้วน ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
เพิ่มเติมผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ส  านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้นบัสนนุการขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
โดยผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่ไดร้บัการแต่งตัง้จะตอ้งปฏิบัติงานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกันกับ
ผูส้นบัสนนุการขายหน่วยลงทนุที่ปฏิบตัิหนา้ที่อยู่ก่อนแลว้ 

18. ช่ือ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขโทรศัพทข์องบริษัทประเมินค่ำทรัพยส์ิน 

18.1 ในกำรประเมินค่ำทรัพยส์ินทีล่งทุนในคร้ังแรก 
บริษัทจัดการไดท้ าการแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรพัยส์ิน จ านวน 2 ราย เพื่อท าการประเมินค่า
ทรพัยส์ินที่กองทนุรวมลงทนุในครัง้แรก ดงัต่อไปนี ้
ชื่อ : บรษิัท บรูค เรียลเอสเตท จ ากดั 
ที่อยู่ : เลขที่ 62 มิลเลนเนียทาวเวอร ์ชัน้ 20 ถนนหลงัสวน  
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์: 0-2652-6300 
โทรสาร : 0-2652-6399 
ชื่อ : บรษิัท เน็กซสั พรอพเพอตี ้คอนซลัแทนท ์จ ากดั 
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ที่อยู่ : เลขที่ 25 ชัน้ 31 อาคารกรุงเทพประกนัภยั/ไว.ดบัย.ูซี.เอ. ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์: 0-2286-8899 
โทรสาร : 0-2286-2863 

18.2    กำรประเมินค่ำทรัพยส์ินทีก่องทุนรวมจะเข้ำลงทุนในกำรเพิ่มทุนคร้ังที ่1 

บริษัทจัดการไดท้ าการแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจ านวน  2 รายเพื่อท าการประเมินค่า
ทรพัยส์ินที่กองทนุรวมจะลงทนุดงัต่อไปนี ้

ช่ือ : บรษิัท ที.เอ.มาเนจเมน้ท ์คอรโ์ปเรชั่น (1999) จ ากดั 

ทีอ่ยู่ : 390 อาคารไออีซี ชัน้ 4 ถนนรามค าแหง  

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทรศัพท ์: 0-2732-9151-4 , 0-2732-9340-2 

โทรสำร : 0-2732-9626-7 

ช่ือ : บรษิัท ฟาสท ์แอนด ์แฟร ์แวลเูอชั่น จ ากดั 

ทีอ่ยู่ : เลขที่ 89/8 ชัน้ 9 อาคารอมรพนัธุ ์205 ทาวเวอร ์1 ซ.รชัดาภิเษก 7 

ถนนรชัดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท ์: 0-2248-7687-9 

โทรสำร : 0-2692-0005 

18.3 กำรประเมินมูลค่ำทรัพยส์ินของกองทุนรวม ภำยหลังจำกกำรลงทุน 

(1)    บริษัทจดัการจะแต่งตัง้บรษิัทประเมินค่าทรพัยส์ินที่อยู่ในบญัชีรายชื่อที่ไดร้บัความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อท าหนา้ที่เป็นผูป้ระเมินค่าหรือท าการสอบทานการ
ประเมินค่าทรพัยส์ินของกองทุนรวมในครัง้ต่อไป ตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะไม่แต่งตัง้บรษิัทประเมินค่าทรพัยส์ินรายใดรายหนึ่งใหท้  า
การประเมินค่าอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์ดียวกนัติดต่อกนัเกิน 2 ครัง้  

(2)   ในการประเมินค่าทรพัยส์ินของกองทนุรวม บรษิัทจดัการจะแต่งตัง้บรษิัทประเมินค่าทรพัยส์ิน 
ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อท าการ
ประเมินค่าทรพัยส์ินของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกัคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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19. ทีป่รึกษำของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการอาจท าการแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายที่มีความรูแ้ละ
ประสบการณเ์ก่ียวกับการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยห์รือการพัฒนาอสงัหาริมทรพัยไ์ม่นอ้ยกว่า  5 ปี เพื่อท า
หนา้ที่ใหค้ าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่บริษัทจัดการและคณะกรรมการลงทุนเก่ียวกับการซือ้ จ าหน่าย เช่า  
เช่าช่วง ใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วง โอน รบัโอน กรรมสิทธิ์ และ /หรือสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรพัย ์หรือการจัดหา
ผลประโยชนจ์ากอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าว เพื่อประโยชนใ์นการจดัการกองทุนรวม รวมทัง้ใหค้ าปรกึษาหรือ
ค าแนะน าแก่บรษิัทจดัการเก่ียวกบัการระดมเงินทนุ การวางแผนทางการเงินเพื่อการลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจท าการแต่งตั้งนิติบุคคลใดเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวมเพื่อท าหน้าที่ให้
ค าปรกึษาหรือค าแนะน าเก่ียวกบัการจดัตัง้กองทนุรวม การระดมเงินทนุ การวางแผนทางการเงินเพื่อการลงทนุ 

นอกจากนี ้กองทุนรวมอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาอื่นซึ่งมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่บริษัทจัดการ
เก่ียวกับการจดัตัง้กองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนรวม เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรกึษาทางวิศวกรรม  
ที่ปรกึษาในการตรวจสอบทรพัยส์ิน ที่ปรกึษาเฉพาะดา้น เป็นตน้ 

ทั้งนี ้ ที่ปรึกษาต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายหรือการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของ  
กองทุนรวม กองทุนรวมจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมของที่ปรกึษา ทัง้นี ้เมื่อมีการแต่งตัง้ที่ปรกึษารายใหม่ 
บริษัทจัดการจะตอ้งแจง้การแต่งตัง้ที่ปรกึษารายใหม่ใหส้  านกังานคณะกรรม การก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษารายใหม่ และจะจัดส่งส  าเนาสัญญาใหผู้ดู้แลผลประโยชน ์ภายใน 5 วันท าการ 
นบัแต่วนัท าสญัญาดงักลา่ว 

20. ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย ์

บรษิัทจดัการไม่มีการแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นการการลงทนุครัง้แรก และการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 

21. กำรเสนอขำยหน่วยลงทุน 

กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ในภาคผนวก 3 

บรษิัทจดัการจะด าเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑวิ์ธีการและเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นขอ้นี ้  ทัง้นีใ้น
กรณีที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละ /หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจ
ตามกฎหมายไดแ้กไ้ขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประกาศก าหนดสั่งการเห็นชอบและ /หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ 

กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนในกำรเพิ่มทุนคร้ังที ่1 

21.1  วิธีการขอรบัหนงัสือชีช้วน ใบจองซือ้หน่วยลงทนุ และวนัเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทนุ  
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21.1.1  วิธีการขอรบัหนงัสือชีช้วน ใบจองซือ้หน่วยลงทนุ  

ส ำหรบัผูถ้ือหนว่ยลงทนุเดมิ (Rights Offering) 

ภายหลงัจากที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบในการเพิ่มทุนของ
กองทุนรวม และการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการแลว้ บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัส่งหรือ
จดัใหม้ี หนงัสือแจง้การจดัสรรหน่วยลงทนุที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม ใบจองซือ้หน่วย
ลงทนุ และ หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส  าคญั ตามวิธีการที่บรษิัทจดัการก าหนด ใหแ้ก่
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนรายชื่อผูถื้อหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวม ณ วนัปิดสมดุทะเบียนซึ่งบรษิัทจดัการจะไดก้ าหนดต่อไป  

ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถรบัหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการไดท้ี่บริษัทจัดการ 
หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  ภายในระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามที่
ก าหนดในหนงัสือชีช้วน 

ส ำหรับบุคคลในวงจ ำกัด  และผู ้ล งทุนทั่ วไป  (Private Placement and Public 
Offering) 

บุคคลในวงจ ากัดและผูล้งทุนทั่วไปที่สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนที่ออก และเสนอขาย
เพิ่มเติมของกองทุนรวมสามารถติดต่อขอรบัหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส  าคญั หนงัสือ
ชี ้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ และใบจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้จัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดใน
หนงัสือชีช้วน  

21.1.2  วนัเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทนุ  

ส ำหรบัผูถ้ือหนว่ยลงทนุเดมิ (Rights Offering) 

ระหว่างวนัที่ 13 สิงหาคม 2556 ถึงวนัที่ 15 สิงหาคม 2556 

ส ำหรับบุคคลในวงจ ำกัด  และผู ้ล งทุนทั่ วไป  (Private Placement and Public 
Offering) 

ระหว่างวนัที่ 20 สิงหาคม 2556 ถึงวนัที่ 26 สิงหาคม 2556 

โดยจองซือ้ผ่าน: 

• บรษิัทจดัการ :    ระหว่างเวลา 8.30 น. – 15.30 น. 

• ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ : ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง เวลา 15.30 น. 
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21.2  วิธีการจองซือ้หน่วยลงทนุ 

21.2.1  การก าหนดราคาเสนอขายหรือราคาจองซือ้หน่วยลงทนุ  

ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุ (บาทต่อหน่วย) ซึ่งก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลู
ส าคญั 

21.2.2  วิธีการเสนอขายหรือจองซือ้หน่วยลงทนุ  

การเพิ่มเงินทนุเพื่อลงทนุในทรพัยส์ินเพิ่มเติมในครัง้นี ้จะมีการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทนุใหม่ จ านวนไม่เกิน 77,120,000  หน่วย โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม (Rights Offering) ที่มี
รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนซึ่ง
บริษัทจดัการจะไดก้ าหนดต่อไป พรอ้มทัง้จะก าหนดอตัราส่วนการเสนอขาย 
ในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญ (โดยผูถื้อหน่วยลงทุนเดิมอาจแสดง
ความจ านงที่จะซือ้หน่วยลงทนุใหม่ตามสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่
ไดร้บัจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ไดร้บัจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้หน่วย
ลงทนุที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีไ้ด)้ 

(2) เสนอขายหน่วยลงทุนที่เหลือจาก (1) (ถา้มี) ใหก้ับบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนประเภทผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง 

ผู้ลงทุนประเภทผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงได้แก่
บคุคลดงัต่อไปนี ้

(2.1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(2.2) ธนาคารพาณิชย ์

(2.3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(2.4) บรษิัทเงินทนุ 

(2.5) บรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์
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(2.6) บรษิัทหลกัทรพัย ์

(2.7) บรษิัทประกนัวินาศภยั 

(2.8) บรษิัทประกนัชีวิต 

(2.9) กองทนุรวม 

(2.10) กองทนุสว่นบคุคลซึ่งบรษิัทหลกัทรพัยร์บัจดัการเงินทนุของผูล้งทนุตาม (2.1) 
ถึง (2.9) หรือ (2.11) ถึง (2.26) หรือของผูล้งทนุรายใหญ่  

(2.11) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

(2.12) กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

(2.13) กองทนุประกนัสงัคม 

(2.14) กองทนุการออมแห่งชาติ 

(2.15) กองทนุเพื่อการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

(2.16) ผูป้ระกอบธรุกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ตามกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้ 

(2.17) ผูป้ระกอบธรุกิจการซือ้ขายลว่งหนา้ตามกฎหมายว่าดว้ยการซือ้ขายสินคา้
เกษตรลว่งหนา้ 

(2.18) สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ 

(2.19) สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 

(2.20) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(2.21) นิติบคุคลประเภทบรรษัท 

(2.22) นิติบคุคลซึ่งมีบคุลตาม (2.1) ถึง (2.21) ถือหุน้รวมกนัเกินกว่ารอ้ยละเจ็ดสิบ
หา้ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 
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(2.23) ผูล้งทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะเดียวกนักบัผูล้งทนุตาม (2.1) ถึง (2.22) 

(2.24) ผูจ้ดัการกองทนุที่มีชื่อในทะเบยีนผูม้ีคณุสมบตัิเป็นผูจ้ดัการกองทนุตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว่์า
ดว้ยหลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และวิธีการในการแต่งตัง้และการปฏิบตัิหนา้ที่ของ
ผูจ้ดัการกองทนุ 

(2.25) ผูจ้ดัการลงทนุที่มีชื่อในทะเบียนผูม้ีคณุสมบตัิเป็นผูจ้ดัการลงทนุตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว่์า
ดว้ยหลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และวิธีการในการแต่งตัง้และการปฏิบตัิหนา้ที่ของ
ผูจ้ดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

(2.26) ผูล้งทนุอื่นใดตามที่ส  านกังานประกาศก าหนด 

(3) เสนอขายหน่วยลงทุนที่เหลือจาก (1) และ (2) (ถ้ามี) ให้แก่ประชาชนและผู้
ลงทนุทั่วไป (Public Offering) 

(4) เสนอขายหน่วยลงทนุที่เหลือจากการเสนอขายที่เหลือจาก (1) (2) และ (3) (ถา้
มี) ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี ้ เป็นไปตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวขอ้ง 

วิธีการจองซือ้หน่วยลงทนุ: 

ส ำหรบัผูถ้ือหนว่ยลงทนุเดมิ (Rights Offering) 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมสามารถจองซือ้หน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม ตาม
หนังสือแจ้งการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม โดยผู้ถือหน่วยลง
ทุนเดิมต้องแสดงเจตจ านงในการจองซือ้หน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
ภายในวันเวลาตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือแจง้การจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติม ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถจองซือ้หน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
ตามสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรหรือเกินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรหรือนอ้ยกว่าสิทธิที่ไดร้บัการ
จดัสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้หนว่ยลงทนุที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีไ้ดท้ี่บรษิัทจดัการ 
หรือผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ ตามวนัเวลาที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วน 

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน ทัง้จ  านวนที่จองซือ้ตามสิท ธิ
และจ านวนที่จองซือ้เกินสิทธิใหแ้ก่บรษิัทจดัการ หรือผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน ณ วนัที่
จองซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มทัง้กรอกรายละเอียดต่างๆในใบจองซือ้หน่วยลงทนุใหถู้กตอ้ง
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ครบถว้นและชดัเจน พรอ้มกบัยื่นเอกสารประกอบ ตามที่บรษิัทจดัการหรือผูจ้ดัจ าหน่าย
หน่วยลงทุนก าหนดใหค้รบถว้น ซึ่งผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน ตาม
เง่ือนไขและวิธีการที่หน่วยงานดงักลา่วก าหนด 

(3) ผู้จองซื ้อที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อก าหนด 
กฎระเบียบและภาษีต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเอง 

(4) บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนจะด าเนินการกับหน่วยลงทุนที่ผูถื้อหน่วยลงทุน
ไดร้บัการจดัสรรจากการจองซือ้หน่วยลงทนุตามวิธีการที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นใบ
จองซือ้หน่วยลงทนุวิธีใดวิธีหนึ่ง ดงันี ้

(ก) ฝากไวท้ี่บรษิัทนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ตนมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์ซึ่งจะ
น าหน่วยลงทุนที่ไดร้บัการจัดสรรเขา้ฝากไวก้ับบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้นัน้ ๆ 

(ข) จดัเตรียมใบหน่วยลงทุน ในชื่อผูถื้อหน่วยลงทุนและจะจดัส่งใหท้างไปรษณีย์
ลงทะเบียน 

(ค) วิธีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดไวต้ามรายละเอียดโครงการขอ้ 25 

ส ำหรบับคุคลในวงจ ำกดั  (Private Placement)  

(1)         ผูจ้องซือ้แต่ละรายที่เป็นบคุคลในวงจ ากดัประเภทผูล้งทุนสถาบนัสามารถจองซือ้หน่วย
ลงทุนไดท้ี่บริษัทจดัการหรือผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน ตามวนัเวลา ที่ระบุไวใ้นหนงัสือชี ้
ชวน โดยจะตอ้งจองซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนขัน้ต ่าไม่นอ้ยกว่า 1,000 หน่วย และเพิ่ม
เป็นทวีคณูของ 100 หน่วย พรอ้มทัง้กรอกรายละเอียดต่างๆในใบจองซือ้หน่วยลงทุนให้
ถูกตอ้งครบถว้นและชัดเจน พรอ้มกับยื่นเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการหรือผูจ้ัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนก าหนดใหค้รบถ้วน ซึ่งผู้จองซือ้จะตอ้งช าระเงินค่าจองซือ้หน่วย
ลงทนุ ตามเง่ือนไขและวิธีการที่หน่วยงานดงักลา่วก าหนด 

(2) ผู้จองซื ้อที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อก าหนด 
กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุน ตามเง่ือนไขและ
วิธีการที่หน่วยงานดงักลา่วก าหนด 

(3) บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนจะด าเนินการกับหน่วยลงทุนที่ผูถื้อหน่วยลงทุน
ไดร้บัการจดัสรรจากการจองซือ้หน่วยลงทนุตามวิธีการที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นใบ
จองซือ้หน่วยลงทนุวิธีใดวิธีหนึ่ง ดงันี ้
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(ก) ฝากไวท้ี่บรษิัทนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ตนมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์ซึ่งจะ
น าหน่วยลงทุนที่ไดร้บัการจดัสรรเขา้ฝากไวก้ับ บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้นัน้ ๆ 

(ข) จดัเตรียมใบหน่วยลงทุน ในชื่อผูถื้อหน่วยลงทุน และจะจดัส่งใหท้างไปรษณีย์
ลงทะเบียน 

(ค) วิธีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดไวต้ามรายละเอียดโครงการขอ้ 25 

ส ำหรบัผูล้งทนุทั่วไป (Public Offering) 

(1) ผู้จองซือ้แต่ละรายสามารถจองซือ้หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้จัดจ าหน่ าย
หน่วยลงทนุ ไดต้ามวนัเวลา ที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วน โดยจะตอ้งจองซือ้หน่วยลงทนุเป็น
จ านวนขัน้ต ่าไม่นอ้ยกว่า 1,000 หน่วย และเพิ่มเป็นทวีคณูของ 100 หน่วย 

(2) ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจนเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ ให้แก่
บริษัทจดัการ หรือผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน ณ วนัที่จองซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มทัง้กรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบจองซือ้หน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นและชดัเจน พรอ้มกบัยื่น
เอกสารประกอบตามที่บรษิัทจดัการหรือผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุก าหนดใหค้รบถว้น  

(3) ผู้จองซื ้อที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อก าหนด 
กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเอง 

(4) บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนจะด าเนินการกับหน่วยลงทุนที่ผูถื้อหน่วยลงทุน
ไดร้บัการจดัสรรจากการจองซือ้หน่วยลงทนุตามวิธีการที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นใบ
จองซือ้หน่วยลงทนุวิธีใดวิธีหนึ่ง ดงันี ้

(ก) ฝากไวท้ี่บรษิัทนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ตนมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์ซึ่งจะ
น าหน่วยลงทุนที่ไดร้บัการจดัสรรเขา้ฝากไวก้ับ บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้นัน้ ๆ 

(ข) จดัเตรียมใบหน่วยลงทุน ในชื่อผูถื้อหน่วยลงทุนและจะจดัส่งใหท้างไปรษณีย์
ลงทะเบียน 

(ค) วิธีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดไวต้ามรายละเอียดโครงการขอ้ 25 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้บริการจองซื ้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการแบบอื่นๆ เพิ่มเติม ตาม
หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่บริษัทจัดการหรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนก าหนด และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต.  เช่น การจองซือ้หน่วยลงทนุทางระบบอิเล็กทรอนิกส ์เป็นตน้ 
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21.3.  การรบัช าระ และการเก็บรกัษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ  

ก. ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุเดิม (Rights Offering)  

ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนตามจ านวนที่จองซือ้ โดย
วิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ใหช้  าระดว้ยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้

(1.1) ช าระดว้ย เช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท ์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านัก
หกับญัชีเดียวกัน ค าสั่งหักบญัชี เงินสดหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการ หรือผูจ้ัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนยอมรับตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ ง . 
ดา้นลา่ง โดยผูจ้องซือ้ตอ้งระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้องซือ้ลง
บนดา้นหลงัของเช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท ์เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
และเพื่อผลประโยชนข์องผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุ 

(1.2) ช าระดว้ยเงินโอน หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการ หรือผูจ้ัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  
โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งลงวันที่ตามวันที่ที่จองซือ้และสั่งจ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากที่
บริษัทจัดการ หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเปิดไว้เพื่อการรับช าระเงินซือ้
หน่วยลงทนุ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งสง่ใบจองซือ้หน่วยลงทนุ หนงัสือแจง้การจดัสรรหน่วยลงทนุที่ออก
และเสนอขายเพิ่มเติม และหลกัฐานใบโอนเงินมาถึงสถานที่ของบรษิัทจดัการ หรือผูจ้ดั
จ าหน่ายหน่วยลงทนุ ภายในวนัที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 15.30 น. 

ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่จองซือ้หลังเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรบัเช็คของแต่ละ
สาขาของวันที่ 14 สิงหาคม 2556 จะตอ้งช าระค่าจองซือ้หน่วยลงทุนตามสิทธิที่ไดร้บั
จดัสรรดว้ยเงินสด และเงินโอนเท่านัน้ และจะไม่รบัจองซือ้ทางไปรษณีย ์

ทัง้นี ้เจา้ของทรพัยส์ินที่กองทุนรวมจะเขา้ลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้และ/หรือ กลุ่มบุคคล
เดียวกัน อาจช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนภายหลังจากไดท้ราบผลของการจัดสรร
หน่วยลงทุนส าหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 นีแ้ลว้ ภายในวนัที่ 
27 สิงหาคม 2556 เวลา 15.30 น. 

ข. ส าหรบับคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

ผู้จองซือ้จะตอ้งช าระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนตามจ านวนที่จองซือ้ โดยวิธีการ
ช าระเงินค่าจองซือ้ใหช้  าระดว้ยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้

(1.1) ช าระดว้ย เช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท ์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านัก
หกับญัชีเดียวกัน ค าสั่งหักบญัชี เงินสดหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการ หรือผูจ้ัด
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จ าหน่ายหน่วยลงทุน ยอมรบัตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ ง . 
ดา้นล่าง โดยผูจ้องซือ้ตอ้งระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้องซือ้ลง
บนดา้นหลงัของเช็ค เช็คธนาคาร หรือ ดร๊าฟท ์เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
และเพื่อผลประโยชนข์องผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุ 

(1.2) ช าระดว้ยเงินโอน หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการ หรือผูจ้ัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน
ยอมรับ  โดยผู้จองซือ้จะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่จองซือ้และและสั่งจ่ายเพื่อ
บัญชีเงินฝากที่บริษัทจดัการ หรือผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนเปิดไวเ้พื่อการรบั
ช าระเงินซือ้หน่วยลงทนุ 

ผูจ้องซือ้ตอ้งส่งใบจองซือ้หน่วยลงทุน และหลกัฐานใบโอนเงินมาถึงสถานที่ของบริษัท
จดัการหรือผูจ้ัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนภายในวนัที่ วนัที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 15.30 
น. 

ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้ที่จองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรบัเช็คของแต่ละสาขาของวนัที่ 
23 สิงหาคม 2556 จะตอ้งช าระค่าจองซือ้หน่วยลงทนุตามสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรดว้ยเงินสด 
และเงินโอนบญัชีเท่านัน้ และจะไม่รบัจองซือ้ทางไปรษณีย ์

ค. ส าหรบัผูล้งทนุทั่วไป (Public Offering) 

ผู้จองซือ้จะตอ้งช าระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนตามจ านวนที่จองซือ้ โดยวิธีการ
ช าระเงินค่าจองซือ้ใหช้  าระดว้ยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้

(1.1) ช าระดว้ย เช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท ์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านัก
หกับญัชีเดียวกัน ค าสั่งหักบญัชี เงินสดหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการ หรือผูจ้ัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนยอมรับตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ (ง) 
ดา้นล่าง โดยผูจ้องซือ้ตอ้งระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้องซือ้ลง
บนดา้นหลงัของเช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท ์เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
และเพื่อผลประโยชนข์องผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุ 

(1.2) ช าระดว้ยเงินโอน หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการ หรือผูจ้ัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน
ยอมรับ  โดยผู้จองซือ้จะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่จองซือ้และและสั่งจ่ายเพื่อ
บัญชีเงินฝากที่บริษัทจดัการ หรือผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนเปิดไวเ้พื่อการรบั
ช าระเงินซือ้หน่วยลงทนุ 

ผูจ้องซือ้ตอ้งส่งใบจองซือ้หน่วยลงทุน  และหลกัฐานใบโอนเงินมาถึงสถานที่ของบริษัท
จดัการ หรือผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุภายในวนัที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 15.30 น. 
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ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้ที่จองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรบัเช็คของแต่ละสาขาของวนัที่ 
23 สิงหาคม 2556 จะตอ้งช าระค่าจองซือ้หน่วยลงทนุตามสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรดว้ยเงินสด 
และเงินโอนบญัชีเท่านัน้ และจะไม่รบัจองซือ้ทางไปรษณีย ์

ง. วิธีการช าระค่าจองซือ้ 

ผูถื้อหน่วยเดิมและผูจ้องซือ้ในกรณีดงักล่าวขา้งตน้สามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน
ไดท้ี่บรษิัทจดัการ และ/หรือผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุโดยจะตอ้งช าระเงินค่าซือ้ครัง้เดียว
เต็มจ านวนที่สั่งซือ้ โดยวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ดงัต่อไปนี ้

1. ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุเดิม (Rights Offering) 

(1.1) กรณีจองซือ้ระหว่างวนัที่ 13 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 
12.00 น. หรือเวลาปิดรบัเช็คของแต่ละสาขา  

ช าระเป็นเงินสด เช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท ์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจ้าก
ส านักหักบัญชีเดียวกัน โดยผู้จองซือ้จะตอ้งลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซือ้และขีด
ครอ่มเฉพาะสั่งจ่าย  ดงันี ้

สั่งจ่ายเพื่อบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัของธนาคารดงัต่อไปนี ้

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกันานาเหนือ บญัชี กระแสรายวนั  

 ชื่อบญัชี บรษิัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่บญัชี 000-6-14730-5  

(1.2) กรณีจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรบัเช็คของแต่ละสาขาของวนัที่14 
สิงหาคม 2556 ช าระดว้ยเงินสด  เงินโอนบัญชี  หรือค าสั่งหักบัญชีธนาคาร
เท่านัน้  และไม่รบัจองซือ้ทางไปรษณีย ์โดยมีรายละเอียดบญัชีดงัต่อไปนี ้

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาส านกันานาเหนือ บัญชี กระแสรายวัน 
ชื่อบญัชี บรษิัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่บญัชี 000-6-14730-5 

2. ส าหรบับุคคลในวงจ ากัดและผูล้งทุนทั่วไป (Private Placement and Public 
Offering) 

(2.1) กรณีจองซือ้ระหว่างวนัที่ 20 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 
12.00 น. หรือเวลาปิดรบัเช็คของแต่ละสาขา  



 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี ้ Page 125 

 

ช าระเป็นเงินสด เช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท ์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจ้าก
ส านักหักบัญชีเดียวกัน โดยผู้จองซือ้จะตอ้งลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซือ้และขีด
ครอ่มเฉพาะสั่งจ่าย  ดงันี ้

สั่งจ่ายเพื่อบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกันานาเหนือ บญัชี กระแสรายวนั  

ชื่อบญัชี บรษิัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่บญัชี 000-6-14730-5 

 (2.2) กรณีจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรบัเช็คของแต่ละสาขาของวนัที่ 23 
สิงหาคม 2556 

ช าระดว้ยเงินสด  เงินโอนบญัชี  หรือค าสั่งหกับญัชีธนาคารเท่านัน้  และไม่รบั
จองซือ้ทางไปรษณีย ์โดยมีรายละเอียดบญัชีดงัต่อไปนี ้

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกันานาเหนือ บญัชี กระแสรายวนั 

ชื่อบญัชี บรษิัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่บญัชี 000-6-14730-5 

จ. เง่ือนไขเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจองซือ้ 

1. หลงัจากที่บริษัทจดัการและผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน ไดร้บัการจองซือ้หน่วย
ลงทุน พรอ้มทัง้เงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผูจ้องซือ้แลว้ บริษัทจดัการและผูจ้ดั
จ าหน่ายหน่วยลงทุนจะออกส าเนาใบจองซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไวเ้ป็น
หลกัฐาน  

2. ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค เช็คธนาคาร 
หรือ ดร๊าฟท ์ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นวนัที่จองซือ้ ไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็
ตาม บริษัทจดัการจะถือว่าผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนท าการจองซือ้หน่วยลงทุนใน
วนัท าการที่สามารถเรียกเก็บเงินได ้

3. ในกรณีที่วันท าการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวัน และ/หรือ เวลาที่
ลว่งเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแลว้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
ยกเลิกการจองซือ้หน่วยลงทนุของผูจ้องซือ้รายนัน้  
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ในกรณีที่เช็ค เช็คธนาคาร หรือ ดร๊าฟท ์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจาก
ธนาคารของผูจ้องซือ้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการจองซือ้หน่วย
ลงทนุของผูจ้องซือ้รายนัน้  

4. ในการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าหน่วย
ลงทนุดว้ยเงินจนเต็มค่า จะหกักลบลบหนีก้บับรษิัทจดัการไม่ได ้ 

5. ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนที่ได้ท าการจองซือ้หน่วยลงทุน และได้ช าระเงินค่าซือ้
หน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแลว้ จะเพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ
ขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนมุตัิจากบรษิัทจดัการตามที่
บรษิัทจดัการเห็นสมควร 

6. บริษัทจัดการและผูจ้ัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะน าเงินที่ไดร้บัจากการจองซือ้
หน่วยลงทุนเก็บรกัษาไวใ้นบัญชีเงินฝากที่เปิดไวเ้พื่อการรับช าระเงินค่าซือ้
หน่วยลงทุน  ซึ่ งดอกผล (ถ้ามี ) ในช่วงดังกล่าวทั้งหมดจะน าเข้าเป็น
ผลประโยชนข์องกองทนุ 

21.4 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  

ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุที่เพิ่มในครัง้นี ้หากมีเหตอุนัควรใหย้กเลิก
การเสนอขายหน่วยลงทุนที่เพิ่ม และบริษัทจัดการไดต้กลงร่วมกันกับผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการสามารถยกเลิกการเสนอขายหน่วยลงทุนที่เพิ่มในครัง้นีไ้ด ้โดยยุติการเสนอขาย
หน่วยลงทนุที่เพิ่มก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะรายงานใหส้  านกัคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการเสนอขายหน่วย
ลงทนุตามวรรคหนึ่งภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่ยตุิการเสนอขายหน่วยลงทนุนัน้ 

บริษัทจดัการ หรือผูจ้ัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการจองซือ้
หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางสว่นในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี ้

(1) กรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดประสงคจ์ะจองซือ้หน่วยลงทุน ในจ านวนที่
อาจเป็นเหตุใหบุ้คคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดดังกล่าวถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  เวน้แต่เป็นบุคคลที่
ไดร้บัยกเวน้ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(2) กรณีที่เจา้ของอสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทุนรวมจะลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ประสงค์
จะจองซือ้หน่วยลงทุน ในจ านวนที่อาจเป็นเหตใุหเ้จา้ของอสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทุนรวม
จะลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 



 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี ้ Page 127 

 

(3) กรณีเอกสารหรือขอ้มลูที่บรษิัทจดัการ หรือผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนไดร้บัจากผูจ้องซือ้
หน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ หรือไม่ครบถว้น 

(4) กรณีบริษัทจดัการ หรือผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนเกิดขอ้สงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทนุของ
ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุไม่โปรง่ใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นตน้ 

(5) ในกรณีที่บรษิัทจดัการ หรือผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุเห็นว่าอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุจะ
ลงทนุ อาจมีมลูค่ารวมกนัแลว้ไม่ถึงรอ้ยละ 75 ของมลูค่าเงินที่กองทนุระดมทนุได ้

(6) บริษัทจัดการ หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้
หน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร เช่นในกรณีที่บรษิัทจดัการ หรือ
ผูจ้ัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน เห็นว่าเป็นประโยชนต์่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
กรณีที่การจองซือ้หน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อใหเ้กิด
ผลเสียหายแก่กองทุน เป็นตน้  ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทุน  ผูถื้อ
หน่วยลงทนุ และชื่อเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิัทจดัการ 
หรือผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุเป็นหลกั 

(7) ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะตอ้งเป็นผู้รบัภาระในเรื่องของ
ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมเอง 

(8) บริษัทจดัการและผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน จะถือว่า ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ ผู้
ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผูล้งทุน ไดท้  าการศึกษา เขา้ใจ และยินดีที่จะปฏิบตัิตาม หรือ
ผูกพันตามขอ้ตกลง ขอ้ก าหนด สญัญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กองทุนเขา้ผูกพันไวต้าม
อ านาจที่มีตามกฎหมาย ทัง้ที่ไดร้ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุน และ/หรือ  หนังสือชี ้
ชวน และ/หรือ ตามประกาศ ค าสั่ง ระเบียบต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส  านักงาน 
ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย ไดป้ระกาศก าหนด ทั้งที่มีอยู่ใน
ปัจจบุนั และที่จะไดแ้กไ้ขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ในภายหนา้ 

21.5 การคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ 

บรษิทัจดัการจะคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ  ในกรณีต่าง ๆ ภายใตเ้ง่ือนไขที่ก าหนดดงัต่อไปนี  ้

21.5.1 กรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนหรือบริษัทจดัการ หรือ ผูจ้ดั
จ าหน่ายหน่วยลงทนุใชส้ิทธิปฏิเสธการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น 

บรษิัทจดัการจะด าเนินการจดัสง่เงินค่าซือ้หน่วยลงทนุคืนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุโดย
การโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คขีดครอ่มเฉพาะใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภาย 14 วนั นบัแต่วนัสิน้สดุ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุในครัง้นี ้
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อนึ่ง ส  าหรบัดอกเบีย้และหรือผลประโยชนใ์ด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ไดร้บัจากการจองซือ้
หน่วยลงทนุ (ถา้มี) บรษิัทจดัการจะน ารวมเขา้เป็นทรพัยส์ินของกองทนุ 

21.5.2 กรณีที่มลูค่าหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดไ้ม่เพียงพอที่จะลงทุนเพิ่มเติมในอสงัหาริมทรพัย์
หรือ สิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

เมื่อพน้ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
เพื่อลงทุนในอสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์พิ่มเติมแลว้  หากปรากฏ
ว่ามลูค่าหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดไ้ม่เพียงพอที่จะลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรพัยด์งักลา่วได ้บรษิัทจดัการจะแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วันนับ แต่วันสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว  และ
บรษิัทจดัการจะพิจารณาคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน และผลประโยชนใ์ด ๆ ที่เกิดขึน้
จากเงินที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้มี)  โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนภายใน 14 วนั นบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุน ตามสดัส่วนของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน  ทัง้นี ้การคืนเงินค่า
จองซือ้จะเป็นไปตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานั้นได้อัน
เนื่องจากความผิดพลาดของบรษิัทจดัการเอง  บรษิัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่
ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัที่ครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวนัที่บริษัทจัดการช าระ
เงินค่าจองซือ้จนครบถว้น 

21.6 เอกสารหลกัฐานในการจองซือ้ 

ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนตอ้ง กรอกรายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ ในใบจองซือ้หน่วยลงทุน และ
แบบแสดงขอ้มูลผูล้งทุน (Know Your Customer Form) และแนบหนังสือแจง้การจัดสรรหน่วย
ลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม (ถา้มี) (ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทนุเดิม) ส่งใหบ้ริษัทจดัการ หรือ
ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุจนครบถว้น  

1. กรณีบคุคลธรรมดา  

-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มลงนามรบัรองความถกูตอ้ง หรือ  

-  ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ พรอ้มลงนามรบัรองความถกูตอ้ง หรือ 

-  ส าเนาหนงัสือเดินทาง พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง (เฉพาะกรณีชาวต่างประเทศ) 
หรือ 

- เอกสารอื่นใดตามที่บรษิัทจดัการก าหนด 
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2. กรณีนิติบคุคล  

-  ส าเนาหนงัสือรบัรองกระทรวงพาณิชยท์ี่มีอายไุม่เกิน 3 เดือน ซึ่งกรรมการผูม้ีอ านาจลง
นามรบัรองความถกูตอ้ง และ  

-  ส าเนาหนงัสือบรคิณหส์นธิ ซึ่งกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามรบัรองความถกูตอ้ง และ  

-  ขอ้บงัคบัของบรษิัท ซึ่งกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามรบัรองความถกูตอ้ง และ  

-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล พรอ้มลงนามรบัรอง
ความถกูตอ้ง และ  

- หนงัสือมอบอ านาจกระท าการ ส  าหรบักรณีที่มีการมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นกระท าการแทน 
พรอ้มส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ อนึ่ง หากหนังสือ
มอบอ านาจกระท าการเป็นฉบับส าเนา เอกสารฉบับส าเนาดังกล่าวตอ้งลงนามรบัรอง
โดย ผูม้อบอ านาจดว้ย และ  

- บตัรตวัอย่างลายมือชื่อของกรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม  

3. กรณีบคุคลต่างดา้ว  

- เอกสารหลกัฐานการแสดงสถานภาพการเป็นต่างดา้ว และ ถิ่นที่อยู่ และ/หรือเอกสาร
อื่นใดตามที่บรษิัทจดัการจะเห็นสมควร  

หมายเหต ุ 

- กรณีเป็นเอกสารที่มาจากต่างประเทศ จะตอ้งมีการรบัรองส าเนาโดยผูม้ีอ านาจลงนาม
ของบรษิัท 

- กรณีผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล จะตอ้งมีส  าเนาสมุดบัญชีเงินฝากหรือส าเนา
รายการเดินบัญชี (Statement) ของธนาคารตามที่บริษัทจัดการก าหนด ที่ระบุเลขที่
บญัชี และชื่อบญัชีผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุโดยจะตอ้งไม่เป็นบญัชีรว่ม พรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะรบัเงินปันผล เงินลดทุน 
หรือเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุสว่นที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรโดยการโอนเงินเขา้บญัชี 

- ผูล้งทุนทุกรายจะตอ้งใหก้ารรบัรองว่ายินยอมที่จะผูกพันตามขอ้ตกลงและขอ้ก าหนด
ต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไวใ้นโครงการนี ้และ/หรือตามประกาศ ค าสั่ง ระเบียบต่าง  ๆ ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดป้ระกาศก าหนด ทัง้ที่ไดม้ีอยู่
ในปัจจบุนัและที่จะไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมในภายหนา้ 

22. วิธีกำรจัดสรรหน่วยลงทุน 
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บริษัทจดัการและ/หรือผูจ้ัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะด าเนินการจดัสรรหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑวิ์ธีการ
และเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นขอ้นี ้ทัง้นี ้ในกรณีที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมายไดแ้กไ้ขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประกาศก าหนดสั่งการ
เห็นชอบและ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ภายใต้
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นขอ้นี ้บริษัทจดัการและ/หรือผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะจดัสรรหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนที่จองซือ้และไดช้ าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแลว้ ในกรณีที่จ  านวนเงินที่
ระบุในใบจองซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บรษิัทจดัการและ/หรือผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุไดร้บั
ช าระ บริษัทจัดการ และ/หรือผูจ้ัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงินที่ไดร้บั
ช าระเป็นเกณฑ ์

กำรจัดสรรหน่วยลงทุนส ำหรับกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรหน่วยลงทนุครัง้แรก ในภาคผนวก 3 

กำรจัดสรรหน่วยลงทุนส ำหรับกำรเสนอขำยหน่วยในกำรเพิ่มทุนคร้ังที ่1 

22.1 วิธีการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจากการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 ของกองทนุรวม มี
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ส่วนที ่1 ส ำหรบัผูถ้ือหนว่ยลงทนุเดมิ (Rights Offering) 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนทั้งหมดเพื่อเสนอขายใหก้ับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม (Rights 
Offering) ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ดงัต่อไปนี ้

ก. ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัสิทธิในการจดัสรรตามสดัส่วน ซึ่งก าหนดไวใ้นหนังสือชีช้วน
สว่นสรุปขอ้มลูส  าคญั 

ข. ผูถื้อหน่วยลงทนุเดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้
นีต้ามสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือ นอ้ยกว่าสิทธิที่ไดร้บัการ
จดัสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก้็ได ้ 

ค. ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอตัราสว่นที่ก าหนดท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเดิมไดร้บัสิทธิจอง
ซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยลงทนุที่ไม่สามารถจดัสรรให้
เป็นจ านวนเต็มหน่วยได ้ใหปั้ดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหน่วยที่ใกลเ้คียงที่สดุ  

ง. บริษัทจดัการจะน าหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจดัสรรตามวิธีการดงักลา่วขา้งตน้ไปรวม
กับหน่วยลงทุนที่มิไดร้บัการจองซือ้เนื่องจากผูถื้อหน่วยลงทุนเดิมสละสิทธิ  หรือไม่จอง
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ซือ้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือจองซือ้ไม่เต็มสิทธิ หรือเหตอุื่นใดก็ตามมาเสนอขาย
และจดัสรรตามล าดบัดงัต่อไปนี ้

1.  ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจดัสรรใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุนเดิมตาม
สิทธิ (Rights Offering) มีจ านวนเพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยลง
ทุนเดิมที่ประสงค์จะจองซือ้หน่วยลงทุนเกินสิทธิของตนได้ครบทุกราย ให้
จดัสรรหน่วยลงทุนที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที่แสดงความประสงคจ์ะจอง
ซือ้หน่วยลงทนุเกินสิทธิดงักลา่วแต่ละรายตามจ านวนหน่วยลงทนุที่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุรายดงักลา่วแสดงความจ านงไว ้หรือ 

2.  ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจดัสรรให้กับผูถื้อหน่วยลงทุนเดิมตาม
สิทธิ (Rights Offering) มีจ านวนไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยลง
ทนุเดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้หน่วยลงทนุเกินสทิธิของตนไดค้รบทกุรายใหจ้ดัสรร
หน่วยลงทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงความประสงค์จะจองซือ้
หน่วยลงทุนเกินสิทธิดังกลา่วแต่ละรายตามสดัส่วนของจ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้
ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายแสดงความประสงคจ์ะจองซือ้เกินสิทธิดงักลา่ว 

ทัง้นี ้หากมีหน่วยลงทนุเหลือจากการเสนอขายตามขอ้ 1 หรือ 2 ขา้งตน้ ใหบ้รษิัทจดัการ
มีอ านาจจัดสรรหน่วยลงทุนคงเหลือดังกล่าวเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ ากัด  
(Private Placement) หรือผูจ้องซือ้ทั่วไป (Public Offering) ตามรายละเอียดที่ปรากฏ
ในสว่นที่ 2 ภายใตวิ้ธีการตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร 

จ. ใหผู้้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้หน่วยลงทุนเพิ่มเติมเกินสิทธิแสดงความ
จ านงในการจองซือ้เกินสิทธิพรอ้มกับช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะจอง
ซือ้ทัง้หมดทัง้จ านวนที่จองซือ้ตามสิทธิและจ านวนที่จองซือ้เกินสิทธิ  

ส่วนที ่2 ส ำหรบับคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) และส ำหรบัผูล้งทนุทั่วไป (Public Offering) 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนเพื่อเสนอขายส่วนที่เหลือจากการเสนอขายใหก้ับผูถื้อหน่วย
ลงทนุเดิม ใหก้บับคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ที่เป็นผูล้งทนุสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุน
โดยเฉพาะเจาะจงซึ่งไม่ใช่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และไม่ใช่บุคคลที่ถือเป็นกลุ่มบุคคล
เดียวกนักบัเจา้ของอสงัหารมิทรพัยต์ามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวขอ้ง โดย
บริษัทจดัการจะจัดสรรหน่วยลงทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
ตามปรมิาณความตอ้งการซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุดงักลา่วตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่มีปรมิาณความตอ้งการซือ้หน่วยลงทนุของบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) เป็น
จ านวนมากจนบริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทุกรายตามจ านวนที่
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จองซื ้อได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื ้อบุคคลในวงจ ากัด  (Private 
Placement) ตามวิธีการที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร 

หากบรษิัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าความตอ้งการซือ้หน่วยลงทุนของผูจ้องซือ้ในสว่นที่ จดัสรร
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) และส่วนที่จัดสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) ไม่เพียงพอส าหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมตาม
วตัถปุระสงคข์องการเพิ่มเงินทนุกองทนุรวมในครัง้นี ้บรษิัทจดัการอาจด าเนินการเสนอขายหน่วย
ลงทนุใหแ้ก่ผูล้งทนุทั่วไป (Public Offering) ต่อไป โดยจะจดัใหม้ีระบบในการจดัสรรหน่วยลงทุน
ที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุโดยตอ้งก าหนดใหผู้จ้องซือ้หน่วยลงทนุจ านวน
นอ้ยไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุก่อน ทัง้นี ้ภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปนี ้

ก. การจดัสรรหน่วยลงทุน โดยใชห้ลกั “Small Lot First”  โดยหากผูจ้องซือ้ท าการจองซือ้
มากกว่า 1 ใบจองซือ้ต่อ บรษิัทจดัการหรือผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการสงวน
สิทธิพิจารณาน าใบจองซือ้ดงักล่าวมารวมกันและจัดใหเ้หลือเพียงใบจองซือ้ฉบบัเดียว
ต่อ บรษิัทจดัการหรือผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ โดยใชห้ลกัการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทุก
รายตามจ านวนเงินจองซือ้ต ่าสดุก่อน หลงัจากนัน้ จึงจะจดัสรรเพิ่มเป็นทวีคณูของ 100 
หน่วย ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทุกราย จนกว่าจะครบตามจ านวนเงินทุนของการลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 1 ที่เปิดเสนอขายส าหรบัผูล้งทนุทั่วไป 

ข. หากในการจัดสรรเพิ่มทุก 100 หน่วย ไม่สามารถจัดสรรใหแ้ก่ผู้จองซือ้ทุกราย บริษัท
จัดการจะจัดสรรให้แก่ผู้จองซือ้ ตามหลักเกณฑ์สุ่มคัดเลือกรายชื่อ (Random) โดย
ระบบคอมพิวเตอร ์เฉพาะจากผูจ้องซือ้ที่ยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ 

ค. ในกรณีที่มีผู้จองซือ้เป็นจ านวนมาก จนบริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทกุรายตามจ านวนเงินจองซือ้ต ่าสดุได ้บรษิัทจดัการจะจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้อง
ซือ้ ตามหลกัเกณฑส์ุม่คดัเลือกรายชื่อ (Random) โดยระบบคอมพิวเตอร ์

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวขา้งตน้จะไม่ท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรายใด 
หรือกลุม่บุคคลใดเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเกินกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทนุที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด และบรษิัทจดัการจะด าเนินการ
ยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อขอใหพ้ิจารณารบัหน่วยลงทนุเพิ่มทุน
ของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รบัจดทะเบียนเพิ่มทนุดงักลา่ว 

ทั้งนี ้บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนที่ เหลือจากการเสนอขายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ลงทุนทั่ วไป  (Public Offering) ตามสมควร ทั้งนี ้ เป็นไปตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ที่เก่ียวขอ้ง 



 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี ้ Page 133 

 

 

22.2 ขอ้จ ากดัการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

ขอ้จ ากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะเป็นไปตามที่ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทั้งนี ้ ในกรณีที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมายไดแ้กไ้ขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประกาศก าหนดสั่งการเห็นชอบและ/
หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ 

ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สน. 25/2552 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้
และจดัการกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์และฉบบัที่แกไ้ขเพิ่มเติมไดก้ าหนดหลกัเกณฑไ์วด้งันี  ้

(1)  บริษัทจัดการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เป็นกรณีดงัต่อไปนี ้ 

(1.1)  เป็นการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่เกินกว่ารอ้ยละหา้สิบของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดใหแ้ก่บคุคลใดบคุคลหนึ่งดงัต่อไปนี ้

(ก) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กองทุนประกันสงัคม กองทุนส ารองเลีย้ง
ชีพหรือ กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป 

(ข) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยซึ่งไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัตอ้งเสียภาษีเงินได้
นิติบคุคล 

(ค) บคุคลอื่นใดที่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานเม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร 

(1.2) เป็นการจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่บรษิัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุซึ่งรบัหน่วยลงทุนไวต้าม
สญัญารบัประกนัการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะถือ
หน่วยลงทุนที่รบัไวใ้นส่วนที่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดไม่เกินหนึ่งปีนบัแต่วนัที่บรษิัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุรบัหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(2) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่เจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า และผู้ให้
สิทธิในอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว 
รวมกนัไดไ้ม่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(3) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนต่างด้าวไม่เกินรอ้ยละสี่สิบเก้าของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  เนื่องจากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมที่มีการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยใ์นลกัษณะดงัต่อไปนี ้

1. มีการลงทนุเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 
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2. มีการลงทุนเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด  ทั้งนี ้เม่ือค านวณพืน้ที่
หอ้งชุดที่กองทุนรวมจะลงทุนรวมกับพืน้ที่หอ้งชดุที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผูล้งทุน
ต่างดา้วในอาคารเดียวกันอยู่ก่อนแลว้คิดเป็นสดัสว่นเกินรอ้ยละสี่สิบเกา้ของ
พืน้ที่หอ้งชดุทัง้หมดในอาคารชดุนัน้ 

23. กำรเพิ่มเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

23.1 บริษัทจัดการอาจเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมได้เมื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่ม เติม หรือเพื่ อด าเนินการปรับปรุง
อสังหาริมทรพัยท์ี่กองทุนรวมไดม้าจากการลงทุนใหอ้ยู่ในสภาพที่ดี  และมีความพรอ้มที่จะใช ้
หาผลประโยชน ์

23.2 ในการเพิ่มเงินทนุของกองทนุรวม บรษิัทจดัการจะขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุดงันี ้

 (1) ขอมติในเรื่องวัตถุประสงค์ในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน จ านวนหน่วยลงทุนและ
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่ม วิธีการก าหนดราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย 
และวิธีการเสนอขายหน่วยลงทนุ  โดยตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

  (1.1) กรณีการขอมติโดยเรียกประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่ วม
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง  ทัง้นี ้องคป์ระชมุตอ้งมีผูถื้อหน่วยลงทนุมาประชมุ
ไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุน
ทัง้หมด และจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนที่มาประชุมดังกล่าวตอ้งมีหน่วยลงทุน
นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมด 

  (1.2) กรณีการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องได้รับ
คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดและ  
มีสิทธิออกเสียง 

ทั้งนี ้ การนับคะแนนเสียงของผู้มีสิท ธิออกเสียงตาม (1.1) และ (1.2)   
บรษิัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงของผูม้ีสว่นไดเ้สียดงัต่อไปนี ้

   (ก) เจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้หส้ิทธิในอสงัหาริมทรพัย ์  
ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม กรณีเป็นการเพิ่มเงินทุนเพื่อซือ้ เช่า 
หรือไดม้าซึ่งอสงัหารมิทรพัยเ์พิ่มเติม   

   (ข) เจ้าของอาคารหรือสิ่งปลูกสรา้งที่กองทุนรวมเช่า หรือผู้ให้สิทธิใน
อสงัหาริมทรพัยแ์ก่กองทุนรวม กรณีเป็นการเพิ่มเงินทุนเพื่อปรบัปรุง
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อสงัหารมิทรพัยใ์หอ้ยู่ในสภาพที่ดีและพรอ้มที่จะใชห้าผลประโยชน ์

   (ค) ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไดร้บัสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุนในส่วนที่เสนอ
ขายใหก้ับผูล้งทุนเฉพาะเจาะจงกรณีเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ่มใหก้บัผูล้งทนุเฉพาะเจาะจง 

   (ง) ผูถื้อหน่วยลงทนุที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บักองทุนรวม
ในเรื่องที่ขอมติ 

   (จ) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับ
บคุคลตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) แลว้แต่กรณี 

  ในกรณีที่เสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเดิมบาง
ราย  หากผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติคดัคา้นรวมกนัเกินรอ้ยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดบรษิัทจดัการจะไม่ด าเนินการใหม้ีการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนใน
กรณีดงักลา่ว 

 (2) ขอมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนตามที่
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) โดยต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

23.3 เม่ือไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุตามขอ้ 23.2 แลว้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้

 (1) ขอความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พรอ้มทั้งจัดส่งร่าง โครงการ
จดัการกองทุนรวมที่แกไ้ขเพิ่มเติม และรา่งหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา 

 (2) จดัสง่ แจกจ่าย หรือจดัใหม้ีหนงัสือชีช้วน 

 (3) เสนอขายหน่วยลงทนุ 

 (4) จดทะเบียนเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวมตามประกาศเก่ียวกบัการจดทะเบียน
เพิ่มเงินทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์

 ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

23.4 ในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพิ่ ม เติม  หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวได ้  
บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้
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 (1) หากบริษัทจดัการยังไม่ไดย้ื่นขอจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  บริษัทจัดการจะแจ้งเรื่องข้างต้นให้ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วันสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชนใ์ด ๆ ที่เกิดขึน้จาก
เงินที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุภายใน 14 วนันบัแต่
วันสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามสดัส่วนของเงินค่าจองซือ้
หน่วยลงทุน หากบรษิัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชนภ์ายในก าหนดเวลา
นัน้ไดอ้นัเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง  บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้
ในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัท
จดัการช าระเงินค่าจองซือ้จนครบถว้น  

 (2) หากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รบัจดทะเบียนเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทุน
รวมแลว้บริษัทจดัการจะลดจ านวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมเพื่อคืนเงินค่าจอง
ซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยการลดจ านวนหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที่มีการ
เสนอขายเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยค านวณตามสดัส่วนของราคาที่เสนอขายและ
เงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้จดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที่จัดไวใ้นระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เงือ่นไขเพิ่มเติม 

 เนื่องจากประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่อนุญาตใหก้องทุนเพิ่มทุนกรณีขาดสภาพ
คล่อง ดังนั้นในกรณีที่กองทุนเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ด าเนินการขาย  / จ าหน่าย  / จ่าย  / โอนทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของกองทุนตามที่
เห็นสมควร 

ส าหรับเงื่อนไขของ  “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน” ข้างต้นในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต . 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมายได้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประกาศก าหนดสั่งการเห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัท
จดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ 

24. กำรลดเงนิทุนของกองทุนรวม 

บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะใชด้ลุยพินิจของบริษัทจดัการ ในการพิจารณาลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทุน
รวมไดโ้ดยจ่ายสภาพคล่องสว่นเกินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ากองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกิน
จากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดงัต่อไปนี ้
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(1) เงินลงทนุที่ไดจ้ากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์(ไม่รวมก าไร) 

(2) มูลค่าอสังหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ลดลงจากการ
ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าทรพัยส์ิน 

(3) กองทนุรวมมีรายการทางบญัชีที่เป็นรายการค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชีซึ่งทยอยตดัจ่าย 

ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  บริษัทจัดการจะลดมูลค่าหน่วยลงทุน และด าเนินการ
ดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการ
พิจารณาจ่ายเงินลดเงินทุนตามจ านวนที่เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะท าการประกาศจ่าย
จ านวนเงินที่จะลดทุน วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการรับเงิน
ดงักลา่ว ผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(2) ด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เงินที่เฉลี่ยคืนดงักลา่วมิใหห้กัออกจากก าไรสะสมของกองทนุรวม 

(3) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินจากการลดเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตั้งแต่  
วันปิดสมุดทะเบียน โดยในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินลดเงินทุนได้ภายในเวลา
ดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร 

(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินจากการลดเงินทุนเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่ งจ่ายในนามผู้ถือ  
หน่วยลงทุน และสง่ทางไปรษณียต์ามที่อยู่ที่ผูถื้อหน่วยลงทุนหรือน าเงินฝากเขา้บญัชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่แจ้งไว้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมค่า ใช้จ่าย 
ในการโอนเงินที่ เกิดขึน้และภาระความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ 
จะหกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายดงักลา่วจากจ านวนเงินที่จะสง่ให ้

(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินจากการลดเงินทุนจ านวนใดภายในอายุความ  
ใชส้ิทธิเรียกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรษิัทจดัการจะไม่น าเงินจ านวนดงักลา่ว
ไปใชเ้พื่อการอื่นใด 

(6) ยื่นค าขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ภายใน 5 วนั
ท าการนับแต่วันที่ด  าเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแบบที่ จัดไว้ในระบบงาน
อิเล็กทรอนิกสข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(7) จัดใหม้ีขอ้มูลเก่ียวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครัง้ของกองทุนรวมไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท
จัดการและรายงานประจ าปีของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ โดยข้อมูล
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ดงักลา่วตอ้งมีรายละเอียดอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

 (ก) เหตแุห่งการลดเงินทนุจดทะเบียน 

 (ข) จ านวนเงินทนุจดทะเบียนและจ านวนเงินทนุจดทะเบียนต่อหน่วยลงทนุที่ลดในแต่ละครัง้ 

 (ค) วนัปิดสมดุทะเบียน และวนัที่ด  าเนินการเฉลี่ยเงินคืนผูถื้อหน่วยลงทนุ 

(8) ในการจ่ายเงินลดทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายจาก
เงินลดทนุที่จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ เวน้แต่ กฏหมายประกาศก าหนดเป็นอย่างอ่ืน  

เงือ่นไขเพิ่มเติม : ส าห รับ เงื่ อน ไขของ “การลดเงินทุนจดทะเบี ยน ” ข้างต้น  เว้นแต่กรณี ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่
มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศก าหนด สั่งการ 
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะด าเนินการให้
เป็นไปตามนัน้ 

25. กำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

25.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

 ใบหน่วยลงทนุ (Script) และระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scriptless) 

25.2 เง่ือนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ 

 นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจง้ชื่อผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในสมดุทะเบียน  
ผูถื้อหน่วยลงทุนต่อเม่ือบริษัทจดัการไดร้บัช าระค่าจองซือ้หน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้นและผูจ้อง
ซือ้หน่วยลงทุนนั้นไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบรอ้ยแลว้โดยนายทะเบียน
จะตอ้งโอนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไปฝากที่บัญชีของนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือ
บญัชีของผูร้บัฝากหน่วยลงทุนที่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนระบุไวใ้นใบจองซือ้หน่วยลงทุนเพื่อเขา้บญัชี
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) ส าหรบัการเขา้ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุต่อไป 

 กรณีใบหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุนที่มีรายการตามที่คณะกรรมการก .ล.ต. 
ประกาศก าหนดใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ดังกล่าวภายในเวลา 30 วนันับตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยส์ิน
เป็นกองทนุรวม 

ในกรณีที่มีการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุนที่มี
รายการตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ  ก .ล .ต . ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต . หรือ 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศก าหนด ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน  30 วนันบัตัง้แต่วนั
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จดทะเบียนเพิ่มเงินทนุกบัส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีที่มีการลดเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะท าการยกเลิกใบ  
หน่วยลงทุนฉบบัเดิมโดยไม่ท าการเวนคืนใบหน่วยดังกล่าวเพื่อท าการลดเงินทุนของกองทุนรวม 
และท าการออกใบหน่วยลงทุนฉบับใหม่ที่มี รายการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนลดเงินทุนกับส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทัง้นี ้นายทะเบียนหน่วยลงทุนสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนตามที่
ก าหนดไวใ้นโครงการ 

26. สิทธิ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของบริษัทจัดกำร ผู้ดูแลผลประโยชน ์ทีป่รึกษำของกองทุนรวม 
(ถ้ำมี) ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย ์(ถ้ำมี) และบริษัทประเมินค่ำทรัพยส์ิน 

26.1 สิทธิ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของบริษัทจัดกำร 

บรษิัทจดัการมีสิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี ้

 26.1.1 สิทธิในการด าเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง และใหเ้ป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การลงทุน ข้อจ ากัดการลงทุน และโครงการที่ได้รับ
อนุมตัิ รวมถึงสญัญาต่าง ๆ ที่ไดท้  าขึน้ ตลอดจนขอ้ผูกพนัตามใบจองซือ้หน่วยลงทุน
ที่ท  าไวก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างเครง่ครดั 

 26.1.2 สิทธิที่จะไม่อนญุาตใหม้ีการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่การโอนหน่วยลงทุนนัน้เป็นการ
ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือเวียนที่หน่วยงานที่มี
อ านาจตามกฎหมายได ้ประกาศ ก าหนด และ/หรือกรณีที่เป็นการขัดต่อขอ้ก าหนดที่
ไดร้ะบไุวใ้นโครงการนี ้

 26.1.3 สิทธิในการลาออกจากการท าหนา้ที่เป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมใหก้ับกองทุนรวม
รายละเอียดตามที่ก าหนดในเรื่องเงื่อนไขในการเปลี่ยนบรษิัทจดัการ และ / หรือเลิกโครงการ 

 26.1.4 สิทธิในการยบัยัง้พิเศษ (veto right) ส  าหรบัการด าเนินการหรือการตดัสินใจใด ๆ ของ
คณะกรรมการลงทุน หรือการลงมติใด ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการหรือแกไ้ขวิธีการจัดการ ที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือ 
จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือเป็นเหตุใหบ้ริษัทจัดการอาจเสียชื่อเสียง หรือ
ไดร้บัความเสียหาย หรือขดัต่อประโยชนข์องกองทนุรวม 
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 26.1.5 สิทธิในการด าเนินการจดัการ ดงัต่อไปนี ้

  - สิทธิที่จะเลิกโครงการ/ยุติโครงการ และ/หรือกองทุนรวม เฉพาะในกรณีที่
บริษัทจดัการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมและ
กองทุนรวมไม่สามารถจัดหาบริษัทจัดการอื่นมารับหน้าที่ ได้ภายใน
ก าหนดเวลา 90 วันให้แก่กองทุนรวม (รายละเอียดตามที่ก าหนดในเรื่อง
เง่ือนไขในการเปลี่ยนบรษิัทจดัการ) 

  - สิทธิในการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการ และ/หรือ ตามที่
ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตาม
กฎหมาย ก าหนด อนมุตัิ เห็นชอบ ผ่อนผนั และ/หรือสั่งการ 

  - สิทธิในการแกไ้ข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงโครงการใหเ้ป็นไปตามการสั่งการของ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตาม
กฎหมายในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง แกไ้ข  เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด อนมุตัิ 
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนั 

  - สิทธิที่จะด าเนินการขาย จ าหน่าย จ่าย โอน ทรพัยส์ินบางส่วนหรือทัง้หมดของ
กองทนุรวมตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่กองทนุรวมเกิดปัญหาขาดสภาพคลอ่ง 

  - สิทธิในการจดัการกองทุนรวมเพื่อใหบ้รรลซุึ่งวตัถปุระสงคข์องกองทนุรวมและ
รกัษาไวซ้ึ่งสิทธิและประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย
หลกัทรพัย ์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

 26.1.6 สิทธิในการสั่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน ์และ/หรือผู้บริหารอสังหาริมทรพัย ์(ถ้ามี) แก้ไข
คณุสมบัติของผูด้แูลผลประโยชน ์และ/หรือผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายที่ก าหนด 

 26.1.7 สิทธิอื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ประกาศ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ  
กฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 26.1.8 จัดใหม้ีขอ้ผูกพันระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ รวมทัง้เขา้ท าสัญญาต่าง ๆ 
ในนามของกองทนุรวม ภายใตข้อบเขตของกฎหมาย 

 26.1.9 จดัส่งแจกจ่ายและจัดใหม้ีหนังสือชีช้วนที่เป็นปัจจุบนัและรายละเอียดของโครงการ
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

  (1) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม บรษิัทจดัการจะจดัส่งหนงัสือ
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ชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่นอ้ยกว่า 
1 วันท าการก่อนการเริ่มจัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มีหนังสือชีช้วนให้แก่ 
ผูล้งทุน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวผ่านระบบรบัและเผยแพร่ขอ้มูลหนังสือ  
ชี ้ช วนและการรายงานของกองทุ น รวม  (Mutual Fund Report and 
Prospectus (MRAP)) ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  (2) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดส่งและ
ด าเนินการใหบ้ริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนและผูส้นับสนุนการขายหน่วย
ลงทุน จดัส่งหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัที่ผูล้งทนุควรทราบพรอ้มกับ
ใบจองซื ้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนและจัดให้มีหนังสือชี ้ชวน
สว่นขอ้มูลโครงการไว ้ณ ที่ท  าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่
ติดต่อของบริษัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนและของผูส้นับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณีเพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจจะลงทุนได้
ตลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทนุ 

  (3) เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิน้สุดลง บริษัทจัดการจะจัดใหม้ี
หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
เพื่อใหป้ระชาชนสามารถตรวจดูได้ และจัดส าเนาใหเ้มื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รอ้งขอในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หากมีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการบริษัท
จดัการจะด าเนินการแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยทราบ หลงัจากที่กองทุนรวมไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือหลงัจากวนัที่ไดม้ีมติให้
แกไ้ขเพิ่มเติมโครงการแลว้แต่กรณี ทัง้นี ้จนกว่าจะเลิกกองทนุรวม 

 26.1.10 ยื่นจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุของโครงการ 

 26.1.11 ยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อขอใหร้บัพิจารณารบัหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทนุรวม 

 26.1.12 น าเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือทรัพยส์ินอื่น รวมทั้งจัดหา
ผลประโยชน ์การซือ้ เช่า จ าหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย สั่งโอน และเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมปรบัปรุงอสงัหาริมทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอื่นที่ลงทุนไวต้ามนโยบาย วตัถุประสงค ์
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข วิธีการที่ก าหนดในโครงการ โดยเป็นไปตามขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ ์
ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ดว้ย 

 26.1.13 ตรวจสอบหรือด าเนินการใหม้ีการตรวจสอบว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด
ถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
โดยวิธีการด าเนินการเป็นไปตาม ”หลกัเกณฑแ์ละขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ” 

 26.1.14 จัดสรรผลก าไรของกองทุนรวมเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ ์ 
และ วิธีการที่ก าหนดในโครงการ และเป็นไปตามที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด 

 26.1.15 จัดใหม้ีการประกันภัยของกองทุนรวมตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

 26.1.16 จดัใหม้ีการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรพัยต์ามขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑป์ระกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 26.1.17 จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคณุสมบตัิของผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์

 26.1.18 ด าเนินการแยกทรพัยส์ินของกองทุนรวมไวต้่างหากจากทรพัยส์ินของบริษัทจัดการ
และน าทรพัยส์ินของกองทนุรวมไปฝากไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์

 26.1.19 จดัใหไ้ดม้าซึ่งรายไดแ้ละผลประโยชนข์องกองทนุรวม และน าเงินได ้และผลประโยชน์
ดงักลา่วฝากไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์

 26.1.20 แต่งตั้งที่ปรึกษาของกองทุนรวม  (ถ้ามี) เพื่อให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการลงทุนใน
อสังหาริมทรพัยห์รือการจัดหาผลประโยชนจ์ากอสังหาริมทรพัย ์หรือใหค้ าแนะน า
เก่ียวกับการจดัตัง้กองทุน   เพื่อประโยชนใ์นการจดัการกองทุนรวมโดยบริษัทจดัการ
จะจัดท าและส่งรายงานการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือเลิกสัญญาให้ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันับแต่วนัแต่งตัง้ถอดถอน หรือเลิกสญัญากับ
บคุคลดงักลา่ว และจะจดัสง่ส  าเนาสญัญาใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 5 วนัท าการ
นบัแต่วนัท าสญัญาดงักลา่ว 

 26.1.21 แต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อรบัผิดชอบเก่ียวกับการจดัการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม  
ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ี่ไดร้บัการแต่งตัง้ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 26.1.22 แต่งตั้งผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการลงทุน  
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ในสินทรัพย์สภาพคล่องของกองทุนรวม ทั้งนี ้ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
สินทรพัยส์ภาพคล่องตอ้งไดร้บัความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทุนรวมจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 26.1.23 แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจไดแ้ก่บริษัทจัดการ) และจัดใหม้ีทะเบียน 
ผู้ ถือหน่ วยลงทุนตามหลัก เกณฑ์และวิ ธีการที่ คณ ะกรรมการ  ก .ล .ต .หรือ 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด และเก็บรกัษาไวซ้ึ่งทะเบียนของผูถื้อ
หน่วยลงทนุ 

 26.1.24 แต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรพัยส์ินเพื่อการประเมินค่าและสอบทานตามหลกัเกณฑท์ี่
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด
เพื่อท าการประเมินค่าหรือท าการสอบทานการประเมินค่าอสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรพัยข์องกองทุนรวม พรอ้มทั้งแจง้และจัดส่งส  าเนารายงานการ
ประเมินค่าและรายงานการสอบทานการประเมินค่าพรอ้มด้วยส าเนาเอกสาร
หลักฐานที่ เก่ียวข้องให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน  และให้ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัรายงานการประเมินค่า 

 26.1.25 แต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(ถา้มี) ทัง้นี ้ผูบ้รหิารอสงัหาริมทรพัยด์งักลา่วจะตอ้ง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ก าหนด 

 26.1.26 จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ขอ้ก าหนดแห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์การใหค้วาม
เห็นชอบผูส้อบบัญชีและแจง้ใหส้  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเมื่อจดัท าบัญชี
แสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโ้ดยถูกตอ้งและจัดท ารายงานการลงทุนของกองทุน
รวมใหผู้ดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมทราบตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ส  านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 26.1.27 แต่งตั้งบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพื่อ  
ท าหนา้ที่จ  าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทัง้นี ้บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน
ต้องไม่มีความสัมพันธ์กับเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้สิทธิใน
อสงัหารมิทรพัย ์ที่กองทนุรวมจะลงทนุในลกัษณะของการเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนั 

 26.1.28 แต่งตัง้บุคคลอื่นใดเพื่อท าหนา้ที่ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับกองทุนรวม (ถา้มี) อาทิ ผูค้วบคุม
งานก่อสรา้ง ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นต่าง ๆ ผู้จัดท าประมาณการ ผู้ตรวจรบัอาคาร ผูดู้แล
รกัษาความสะอาดสถานที่ ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง เป็นตน้ 
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 26.1.29 จัดส่งหนังสือส รุปข้อมูลที่ เป็นสาระส าคัญ เก่ียวกับการลงทุนหรือจ าหน่าย
อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัยข์องกองทุนรวมให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ลงทุนหรือ
จ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัยน์ั้น  รวมทั้งจัดใหม้ีข้อมูล 
ที่เป็นสาระส าคัญดังกล่าวไวใ้นที่เปิดเผย ณ ที่ท  าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ส านกังานใหญ่ของผูด้แูลผลประโยชนภ์ายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ลงทุน  หรือจ าหน่าย
อสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยน์ัน้เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถตรวจดไูด้
โดยหนังสือสรุปขอ้มูลตอ้งมีสาระส าคัญอย่างน้อยตามที่ส  านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 26 .1. 30 จดัสง่ เอกสารดงัต่อไปนีใ้หผู้ด้แูลผลประโยชนโ์ดยพลนั เมื่อมีการลงทุนหรือจ าหน่าย
อสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุรวม 

  (1) เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสงัหารมิทรพัย ์และสญัญา
ซือ้ เช่า รบัโอนสิทธิการเช่า หรือใหส้ิทธิในอสงัหารมิทรพัยแ์ลว้แต่กรณี 

  (2) สัญญาเป็นหนังสือที่ แสดงการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัย ์

  ทั้งนี ้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมีหนังสือแจง้การเขา้ครอบครองอสังหาริมทรพัย์
ใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน ์ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วันที่เขา้ครอบครองอสงัหาริมทรพัย์
ดงักล่าวดว้ย รวมทัง้จัดใหม้ีขอ้มูลที่เป็นสาระส าคญัดงักล่าวไวใ้นที่เปิดเผย ณ ที่ท  า
การทุกแห่งของบรษิัทและส านกังานใหญ่ของผูด้แูลผลประโยชนภ์ายใน 15 วนันบัแต่
วนัที่ลงทนุ หรือจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสังหารมิทรพัยน์ัน้เพื่อใหผู้้
ลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุปขอ้มูลตอ้งมีสาระส าคัญอย่างน้อยตามที่
ส  านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 26.1.31 จดัสง่ส าเนาสญัญาดงัต่อไปนีใ้หผู้ด้แูลผลประโยชน ์

  (1) สญัญาแต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรพัยส์ินภายใน 5 วันท าการนับแต่วันท า
สญัญาหรือนบัแต่วนัแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ในกรณีที่มีการแต่งตัง้บรษิัท
ประเมินค่าทรพัยส์ินก่อนการแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์แลว้แต่กรณี 

  (2) สญัญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์(ถา้มี) และสญัญาแต่งตัง้ที่ปรกึษา 
(ถา้มี) ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท าสญัญาดงักลา่ว 

 26.1.32 รวบรวม ติดตาม ด าเนินการ สั่งให้ผู้มีหน้าที่ต่าง ๆ ตามสัญญาแต่งตั้ง อาทิ ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์ที่ปรกึษา ผูค้มุงานก่อสรา้ง เป็นตน้ จดัเตรียม จดัส่ง จดัท ารายงานต่าง ๆ 
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และ/หรือด าเนินการต่ าง ๆ  ตามที่ ระบุ ไว้ในสัญญาแต่ งตั้ ง และ / หรือตามที่
คณะกรรมการลงทนุ และ/หรือผูถื้อหน่วยลงทนุ และ/หรือผูม้ีอ านาจตามกฎหมายรอ้งขอ 

 26 .1. 33 ด าเนินการขาย จ าหน่าย จ่าย โอน ทรพัยส์ินบางส่วนหรือทั้งหมดของกองทุนรวม
ตามที่เห็นสมควร 

 26.1.34 ปฏิบตัิหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดให้
เป็นหนา้ที่ของบรษิัทจดัการ 

 26.1.35 ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมไดร้บัอนุมัติให้เป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนใน  
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษัทจดัการจะจดัส่งหนงัสือสรุปขอ้มลูที่เป็น
สาระส าคัญตามขอ้ 26.1.29 ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแทนการจดัส่งให้ 
ผูถื้อหน่วยลงทนุ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ซือ้ เช่า จ าหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่า 

อสงัหาริมทรพัยข์องกองทุนรวมหรือภายในก าหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรพัย์ 
แห่งประเทศไทยก าหนด 

 26.1.36 ค านวณมลูค่าทรพัยส์ิน มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ณ วนัสดุทา้ยของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 45 วนันบัแต่
วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี และจัดให้ผู้ดูแล
ผลประโยชนร์บัรองการค านวณมูลค่าดังกล่าวพรอ้มทั้งประกาศมูลค่าดังกล่าวใน
หนงัสือพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ยหนึ่งฉบบัและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้
ปิดประกาศไวใ้นที่เปิดเผย ณ ที่ท  าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและส านักงานใหญ่
ของผูด้แูลผลประโยชนพ์รอ้มทัง้การเปิดเผยชื่อ ประเภท และที่ตัง้อสงัหาริมทรพัยท์ี่
กองทนุรวมไดม้าจากการลงทนุดว้ย 

 26.1.37 ในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึน้ภายหลังจากวันที่ค านวณ
มูลค่าทรพัย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองการค านวณดังกล่าวแล้ว  อันมีผลกระทบต่อมูลค่า
อสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์อย่างมีนัยส าคัญ บริษัทจดัการจะ
เปิดเผยเหตกุารณห์รือการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วไปพรอ้มกบัการเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ 
26.1.38 และหากเหตกุารณห์รือการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วเกิดขึน้ภายหลงัจากวนัที่มี
การเปิดเผยตามขอ้ 26.1.36 บรษิัทจดัการจะเปิดเผยเรื่องดงักลา่วโดยพลนั 

 26.1.38 จดัท างบการเงินของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีส  าหรบักิจการที่มี
ธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทนุ และมาตรฐานการบญัชีที่สภาวิชาชีพบญัชีก าหนด รวมทัง้
จดัท ารายงานของกองทุนรวมทุกวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม
และส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนทกุรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วย
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ลงทุนของกองทุนรวมและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต่ 
วันสิน้รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี โดยรายงานดังกล่าวต้องมีรายการอย่างน้อย
ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 26.1.39 ด าเนินการเพิ่มเงินทุนและลดเงินทุนตามหัวข้อ “การเพิ่มเงินทุนและการลดเงินทุน
ของกองทนุรวม” 

 26.1.40 ด าเนินการฟ้องรอ้งหรือแก้ต่างคดีแพ่งหรือคดีอาญาแทนกองทุนรวม รวมถึงการ
แต่งตัง้ตวัแทนเพื่อกระท าการดงักลา่ว 

 26.1.41 เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเก่ียวกับทรพัยส์ิน สิทธิหรือผลประโยชนใ์ด ๆ  ในส่วนที่  
กองทนุรวมถือหลกัทรพัยอ์ยู่เท่าที่จ  าเป็นเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 

 26.1.42 เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามหัวข้อ  “การแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ” 

 26.1.43 ยกเลิกกองทนุรวมตามหวัขอ้ “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” 

 26.1.44 แต่งตัง้ผูช้  าระบัญชีกรณีเลิกกองทุนรวมเพื่อท าหนา้ที่รวบรวมและแจกจ่ายทรพัยส์ิน
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม รวมทัง้ท าการอย่างอ่ืนตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระ
บญัชีใหเ้สรจ็สิน้และแจง้ใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบ 

 26.1.45 ไดร้บัค่าตอบแทนในการจดัการโครงการตามอตัราที่ระบไุวใ้นโครงการที่ไดร้บัอนมุตัิ 

 26.1.46 ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อใหถ้ึงซึ่งวัตถุประสงคข์องโครงการและรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการโดยไม่ขัดต่อกฎหมายไทยและ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

เงือ่นไขกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำร 

กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจดัการไดเ้มื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี ้และ/หรือเมื่อไดร้บัการอนุมัติ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทนุรวมมีมติรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดใหเ้ปลี่ยนบริษัทจดัการก่อนครบระยะเวลา 5 ปีนบัจากวนัที่จดทะเบียนจดัตัง้กองทุน
รวม โดยที่หากสาเหตกุารเปลี่ยนบริษัทจดัการนัน้ไม่ไดเ้กิดจากความผิดหรือการประกอบหนา้ที่
อนับกพร่องอย่างรา้ยแรงที่เกิดจากบริษัทจัดการโดยตรงแลว้ กองทุนรวมจะตอ้งจ่ายค่าชดเชย 
ค่าธรรมเนียมการจัดการใหบ้ริษัทจัดการตามจ านวนวันที่ค านวณไดจ้ากระยะเวลาที่เหลืออยู่
ก่อนครบ 5 ปีบริบูรณ ์โดยใชมู้ลค่าทรพัยส์ินสทุธิที่ไดค้  านวณไวข้องเดือนล่าสดุเป็นฐานในการ
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ค านวณ เวน้แต่ บริษัทจดัการและกองทุนรวมจะตกลงกันว่าไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยค่าธรรมเนียม
การจดัการดงักลา่ว 

ทั้งนี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรใหบ้ริษัทจัดการทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน เวน้แต่  บริษัทจัดการตกลงยินยอมใหย้่นระยะเวลาการบอกกล่าว
ลว่งหนา้ดงักลา่ว  

(2) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติที่ประชุมผู้ถือ  
หน่วยลงทุนหรือมีการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง อนัจะมีผลใหบ้ริษัทจดัการ
ไม่สามารถด าเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี ้
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลใหเ้ป็นการเพิ่มภาระหนา้ที่แก่บริษัทจัดการ และบริษัท
จดัการไม่ประสงคจ์ะรบัหนา้ที่ต่อไป บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รบัหนา้ที่ในการจดัการ
กองทุนรวมต่อไป ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะตอ้งแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อกัษรว่าไม่ประสงคท์ี่จะรบัหนา้ที่ต่อไป โดยบริษัทจดัการจะน าเสนอบรษิัทจดัการที่มีคณุสมบัติ
ครบถว้นตามกฎหมายหลกัทรพัย ์และไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน เวน้แต่ผูถื้อหน่วยลงทนุแสดงความประสงคท์ี่จะจดัหาบริษัทจดัการรายใหม่
เอง ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งด าเนินการแต่งตัง้บริษัทจดัการรายใหม่ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 
วนันบัจากวนัที่ไดร้บัแจง้จากบรษิัทจดัการ 

(3) ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทุนมีความประสงค ์หรือมีมติเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ 
การด าเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งการถือหน่วยลงทุน
อย่างมีนัยส าคัญ (การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงการถือ  
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันในอัตราตั้งแต่รอ้ยละ 5 ของจ านวน  
หน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด) หรือกรณีอื่นใดอนัจะมีผลใหบ้รษิัทจดัการไม่ประสงคท์ี่จะ
ปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไป บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รบัหนา้ที่ในการจดัการกองทุนรวมต่อไป 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะตอ้งแจง้ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อักษรว่าไม่ประสงค ์
ที่จะรบัหนา้ที่ต่อไปโดยบรษิัทจดัการจะน าเสนอบรษิัทจดัการรายใหม่ที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต .  
ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน เวน้แต่ผูถื้อหน่วยลงทุนแสดงความประสงคท์ี่จะจัดหาบริษัทจดัการรายใหม่
เอง ทั้งนี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะตอ้งด าเนินการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  
90 วนันบัจากวนัที่ไดร้บัแจง้จากบรษิัทจดัการ 

(4) ในกรณีที่บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการ
กองทุนรวม ซึ่งมีผลใหไ้ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่บริษัทจัดการไดต้่อไปบริษัทจดัการจะยงัคงไดร้บั
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ค่าธรรมเนียมการจดัการตามอตัราที่ระบไุวใ้นโครงการจนถึงวนัสดุทา้ยของการปฏิบตัิหนา้ที่เป็น
บรษิัทจดัการ 

ในการเปลี่ยนตวับริษัทจดัการหากเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหด้ าเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้บริษัทจดัการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่บรษิัทจดัการไดท้ าการบอก
กล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการตามขอ้ (2) หรือขอ้ (3) ขา้งตน้นีจ้นครบถว้น แต่กองทุนรวม
และ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถแต่งตัง้บริษัทจัดการกองทุนรวมอื่นใดมารบัหนา้ที่ไดภ้ายใน 90 วัน
นบัแต่วนัที่บรษิัทจดัการไดท้ าการบอกกลา่ว บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการ  

26.2 สิทธิ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน ์

ผูด้แูลผลประโยชนม์ีสิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี ้

 26.2.1 ไดร้บัค่าตอบแทนจากการท าหนา้ที่เป็นผูดู้แลผลประโยชนต์ามอัตราที่ก าหนดไวใ้น
สญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ท  าขึน้กบับรษิัทจดัการ 

 26.2.2 ดูแลใหบ้ริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดร้บั
อนุมัติ ตลอดจนขอ้ผูกพันที่ท  าไวก้ับผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใตบ้ทบัญญัติในมาตรา 
125 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ.2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งที่มีอยู่ใน
ปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต โดยเครง่ครดั หากบรษิัทจดัการมิไดป้ฏิบตัิตาม 
ใหแ้จง้บรษิัทจดัการโดยทนัที 

 26.2.3 จัดท ารายงาน และส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ในกรณีบริษัท
จัดการกระท าการ หรืองดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวม 
หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 ของพระราชบัญญัติหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ . 2535 ภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชนไ์ดท้ราบถึงเหตกุารณด์งักลา่ว 

 26.2.4 เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจาก
ทรพัยส์ินของผูดู้แลผลประโยชนแ์ละทรพัยส์ินของลูกคา้อื่น  ๆ ภายใตก้ารดูแลของ 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์พรอ้มทั้งดูแลการเบิกจ่ายทรพัยส์ินของกองทุนรวม ให้เป็นไป
ตามที่ตกลงกนัระหว่างบรษิัทจดัการและผูด้แูลผลประโยชน ์

 26.2.5 ด าเนินการตรวจตราอสังหาริมทรพัยท์ี่กองทุนรวมไดม้าจากการลงทุนใหแ้ลว้เสร็จ
ตามก าหนดเวลา ดงัต่อไปนี ้
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  (1) ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งการเข้าครอบครอง
อสงัหารมิทรพัยจ์ากบรษิัทจดัการ 

  (2) ทกุหนึ่งปีนบัแต่วนัที่ผูด้แูลผลประโยชนต์รวจตราครัง้ก่อนแลว้เสรจ็ 

 26.2.6 บนัทึกสภาพอสงัหารมิทรพัยท์ี่ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดต้รวจตราใหถู้กตอ้งและครบถว้น
ตามความเป็นจริงใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่เริ่มด าเนินการตรวจตรา
สภาพอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ 

 26.2.7 แจง้ใหบ้ริษัทจัดการทราบภายในหา้วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชนพ์บว่า
อสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุรวมช ารุดบกพรอ่งอย่างมีนยัส  าคญั 

 26.2.8 แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรพัยใ์หม่โดยพลัน เมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์ หรือการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึน้อนัมีผลกระทบต่อมลูค่าอสงัหารมิทรพัยห์รือมลูค่าสิทธิการ
เช่าอสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุรวมอย่างมีนยัส  าคญั 

 26.2.9 ตรวจสอบการลงทุนหรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ 
ของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวม และประกาศของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

 26.2.10 ใหค้วามเห็นชอบในการที่บรษิัทจดัการจดัใหม้ีการประกนัวินาศภยัเพื่อคุม้ครองความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึน้กับอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมได้อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม โดยมีกองทนุรวมเป็นผูร้บัผลประโยชน ์

 26.2.11 ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทนุรวมในรายงานของกองทนุรวม 

 26.2.12 ในกรณีทรพัยส์ินที่ลงทุนเป็นอสงัหารมิทรพัย ์ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งเก็บรกัษาโฉนด
ที่ดินหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในอสงัหาริมทรพัยน์ัน้ หนังสือกรมธรรมป์ระกันภัย 
เอกสารอื่นใด ที่เก่ียวข้องกับอสังหาริมทรพัย์ ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้องกับการ
จดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัย ์และในกรณีทรพัยส์ินที่ลงทนุเป็นสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาเอกสารแสดงสิทธิการเช่าใน
อสังหาริมทรัพย์นั้น เอกสารอื่นใดที่ เก่ียวข้องกับสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
ตลอดจน เอกสารที่ เ ก่ี ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จากสิท ธิการเช่ า
อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว เช่น สญัญาเช่าหรือสญัญาโอนสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์
เป็นต้น ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินที่โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ที่ผู้ดูแล
ผลประโยชนไ์ด ้หรือบรษิัทจดัการและผูด้แูลผลประโยชนต์กลงกนัเป็นอย่างอ่ืน 
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 26.2.13 รบัมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ดังกล่าวข้างตน้เก่ียวกับการลงทุนหรือ
จ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยโ์ดยกองทุนรวม และรบัมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิ
การเช่าในอสงัหารมิทรพัยด์งักลา่วขา้งตน้เก่ียวกบัการลงทนุหรือจ าหน่ายสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรพัยโ์ดยกองทุนรวม เพื่อใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . หรือคณะกรรมการ ก .ล.ต.หรือ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

 26.2.14 รบัรองความถูกตอ้งของการค านวณมูลค่าทรพัยส์ิน มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ และมลูค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการได้ค านวณไว้แล้ว ในกรณีผู้ดูแล
ผลประโยชน์เห็นว่าการค านวณดังกล่าวถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

 26.2.15 จดัเตรียมและสง่รายงานและเอกสารดงัต่อไปนีใ้หบ้รษิัทจดัการ 

  (1) รายละเอียดเก่ียวกับการรบัจ่ายเงินจากบญัชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ทุกสิน้ 
วันท าการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์เปิด  
ท าการในประเทศไทย (“วนัท าการ”) 

  (2) รายงานเก่ียวกับเงินลงทนุของกองทนุรวม แยกตามประเภทและสถานะของ
หลกัทรพัยท์กุสิน้วนัท าการ 

  (3) รายงานรายละเอียดเจา้หนีค้่าซือ้หลักทรพัย ์และลูกหนีค้่าขายหลักทรพัย ์
(ถา้ม)ี 

 26.2.16 เพื่อวัตถุประสงคใ์นการด าเนินการค านวณและจดัท ารายงานตามขอ้ 26.2.14 และ  
ขอ้  26.2.15 ขา้งตน้ ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะใชข้อ้มลูซึ่งไดจ้ากบรษิัทจดัการหรือบคุคล
ใดๆ ที่บรษิัทจดัการก าหนด 

 26.2.17 รายงานที่ไดร้บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชนต์ามขอ้ 26.2.14 และรายงานที่ไดจ้ัดท า
โดยผู้ดูแลผลประโยชนต์ามข้อ 26.2.15 ข้างต้นให้ถือว่าไดร้ับความเห็นชอบจาก
บรษิัทจดัการ หากบรษิัทจดัการมิไดท้กัทว้งภายใน 180 วนันบัจากวนัที่ในรายงาน 

 26.2.18 ด าเนินการฟ้องรอ้งในนามของกองทุนรวมใหบ้ริษัทจดัการปฏิบตัิตามหนา้ที่ของตน 
และ /หรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ  
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน หรือเมื่อได้รับค าสั่ งจากส านักงาน  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี ้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในการฟ้องรอ้งบังคับคดีให้ผู้ดูแล
ผลประโยชนเ์รียกรอ้งจากทรพัยส์ินของกองทนุรวมได ้
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 26.2.19 ในกรณีที่บริษัทจัดการได้แต่งตั้งผู้ช  าระบัญชีเพื่อการเลิกกองทุนรวม ผู้ดูแล
ผลประโยชนม์ีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนตามอัตราที่จะไดต้กลงกันและจะด าเนินการ 
ดงัต่อไปนี ้

  (1) เมื่อไดร้บัแจ้งการแต่งตั้งผู้ช  าระบัญชีจากบริษัทจัดการ ใหส้่งมอบบรรดา
บญัชีและเอกสารอื่น ๆ ของกองทุนรวมแก่ผูช้  าระบญัชีภายใน 5 วนัท าการ
นบัจากวนัเลิกกองทนุรวม 

  (2) ดแูลรบัฝากทรพัยส์ินของกองทนุรวม จนกว่าการช าระบญัชีจะเสรจ็สิน้ 

  (3) ดแูลใหผู้ช้  าระบญัชีปฏิบัติตามมาตรา 130 ของพระราชบัญญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ช  าระบัญชีกระท าการ หรือ 
งดเว้นกระท าการตามมาตราดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงาน  
ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

  (4) แจกจ่ายเงินและ/หรือทรพัยส์ินอื่นใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการ 
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมตามสมุดทะเบียนเมื่อไดร้บัค าสั่งจากผูช้  าระ
บญัชี 

 26.2.20 ดแูล รบัเงินฝาก และรกัษาทรพัยส์ินของกองทุนรวม รบัเงินที่ไดจ้ากการด าเนินงาน
ของกองทุนรวม และน าเข้าฝากในบัญชีออมทรัพย์และ /หรือบัญชีทรัพย์สินของ
กองทนุรวมตามค าสั่งของบรษิัทจดัการ 

 26.2.21 จ่ายค่าใชจ้่ายของกองทนุรวมตามค าสั่งของบรษิัทจดัการ 

 26.2.22 มีสิทธิ หน้าที่  และความรับผิดชอบอื่นตามที่ก าหนดในสัญญาแต่ งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน ์

 26.2.23 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายเก่ียวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยก์ าหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ/หรือ คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ  ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 

 26.2.24 รบัผิดชอบต่อความเสียหายแก่บริษัทจดัการ และ/หรือต่อความสญูเสีย เสียหาย และ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนรวม จากการที่ผู้ดูแล
ผลประโยชนก์ระท า หรือละเวน้การกระท าภายใตส้ญัญา หรือตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และซึ่งเกิดขึน้จากความประมาทเลินเล่อ
หรือการไม่กระท าตามหนา้ที่โดยเจตนาทุจริตของผูดู้แลผลประโยชน ์หรือพนักงาน
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เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอื่นใดที่ท  างานใหแ้ก่ผู้ดูแลผลประโยชน ์ความ
เสียหายดงักล่าว รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึน้จากความลา่ชา้โดยไม่มีเหตอุันสมควร 
ในขั้นตอนการขออนุมัติภายในของผู้ดูแลผลประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ดูแล
ผลประโยชนจ์ะตอ้งด าเนินการภายใตส้ญัญา หรือตามโครงการจดัการกองทนุรวม 

 26.2.25 ตกลงใหผู้แ้ทนของบรษิัทจดัการรวมถึงผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทนุรวมที่รอ้งขอ หรือ
ผูส้อบบัญชีของกองทุนรวมเข้าตรวจนับทรพัยส์ิน หรือตรวจสอบบัญชีและเอกสาร
ต่างๆ ของกองทุนรวมที่เก็บรกัษาไวห้รืออยู่ในความครอบครองของผู้ดูแลผลประโยชน ์ 
ไดต้ลอดเวลา ภายในเวลาท าการของผูด้แูลผลประโยชน ์และใหค้วามรว่มมือใดๆ แก่
บริษัทจัดการในการด าเนินการตามที่ก าหนดในสัญญา หรือในโครงการจัดการ
กองทุนรวม รวมถึงการส่งมอบเอกสารต่างๆ ตามที่บริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุน 
หรือผูม้ีอ านาจตามกฎหมายรอ้งขอ 

 26.2.26 รบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้กับกองทุนรวม เพราะการกระท าหรือการละ
เวน้กระท าโดยทุจริต ประมาทเลินเล่อ หรือไม่กระท าการตามหนา้ที่โดยไม่มีเหตอุนัควร 
หรือโดยเจตนาของผูดู้แลผลประโยชน ์หรือเจา้หนา้ที่ พนักงาน ลูกจา้ง หรือตัวแทน
ของผูด้แูลผลประโยชนเ์อง หรือการไม่ปฏิบตัิตามที่ไดต้กลงไวก้บับรษิัทจดัการ 

26.3 สิทธิ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของทีป่รึกษำของกองทุนรวม (ถ้ำมี) 

ที่ปรกึษาของกองทนุรวมมีสิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี ้

 26.3.1 ไดร้บัค่าธรรมเนียมในการท าหนา้ที่ที่ปรึกษาจากกองทุนรวมตามสญัญาบริการให้
ค าปรกึษาที่ไดต้กลงกนั 

 26.3.2 ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือการจัดหา
ผลประโยชนจ์ากอสังหาริมทรัพยน์ั้นเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี ้  
ที่ปรึกษาของกองทุนรวมตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุน การจ าหน่าย หรือ 
มีสว่นรว่มในการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์หรือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

 26.3.3 ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นๆตามที่ระบใุนสญัญาแต่งตัง้ที่ปรกึษาของกองทนุรวมและตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ของที่ปรกึษาของกองทนุรวม 

26.4 สิทธิ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย ์(ถ้ำมี) 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์ีสิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี ้

 26.4.1 ได้รับค่าตอบแทนในการท าหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวมตาม
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สญัญาการจา้งที่ท  าขึน้ระหว่างบรษิัทจดัการกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 26.4.2 ดแูลรกัษาและจดัการอสงัหาริมทรพัยข์องกองทุนรวมในแต่ละวันใหอ้ยู่ในสภาพที่ดี
อยู่เสมอและท ารายไดแ้ก่ทรพัยส์ินตลอดเวลา รวมทัง้บริหารอสงัหาริมทรพัยอ์ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 26.4.3 จดัเก็บรายรบัจากการบรหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรพัยส์ินอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

 26.4.4 ไม่กระท าการใด ๆ ที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บักองทนุรวม 

 26.4.5 ปฏิบตัิหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่ระบใุนสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์และตามที่
คณะกรรมการก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุประกาศก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ของผูบ้รหิารอสงัหาริมทรพัย ์

26.5 สิทธิ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของบริษัทประเมินค่ำทรัพยส์ิน 

บรษิัทประเมินค่าทรพัยส์ินมีสิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี ้

 26.5.1 ไดร้บัค่าตอบแทนจากการประเมินค่าทรพัยส์ิน หรือจากการสอบทานมูลค่าทรพัยส์ิน
จากกองทนุรวมตามสญัญาที่ท  าขึน้ระหว่างบรษิัทจดัการกบับรษิัทประเมินค่าทรพัยส์ิน 

 26.5.2 ท าหนา้ที่ในการประเมินค่า หรือสอบทานการประเมินค่าอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ประกาศก าหนด 

26.6 สิทธิ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของทีป่รึกษำทำงกำรเงนิ (ถ้ำมี) 

ที่ปรกึษาทางการเงินมีสิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี ้

 26.6.1 ไดร้บัค่าธรรมเนียมในการท าหนา้ที่ ที่ปรกึษาทางการเงินจากกองทุนรวมตามสญัญา
บรกิารใหค้ าปรกึษาทางการเงินที่ไดต้กลงกนั 

 26.6.2 ใหค้ าปรกึษาหรือแนะน าเก่ียวกบัการจดัตัง้กองทนุรวม การระดมเงินทุน การวางแผน 
ทางการเงินเพื่อการลงทนุในทรพัยส์ิน รวมถึงการเพิ่มเงินทนุ 

 26.6.3 ปฏิบตัิหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่ระบใุนสญัญาแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงิน (ถา้มี) 

27. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเก็บจำกผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม 

27.1 ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

 (1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ   
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  ในการเสนอขายครัง้แรก : ไม่มี 

  ในการเพิ่มทนุ : อตัราไม่เกินรอ้ยละ 3 ของราคาที่เสนอขายต่อ
หน่วยลงทุน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุ รกิ จเฉพาะ หรือภาษี อื่ นใดในท านอง
เดียวกนั) 

 (2) ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : ตามอตัราที่นายทะเบียนก าหนด 

 (3) ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน : เรียกเก็บตามที่ ได้เกิดขึน้จริงโดยตัดจ่าย
จากจ านวนเงินที่โอนเขา้บญัชีนัน้ ๆ 

 (4) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทนุ 

: ตามอตัราที่นายทะเบียนก าหนด 

 (5) อื่น ๆ (ระบ)ุ : -ไม่มี- 

 บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่ผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจัดการ หรือ นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ซึ่งเป็นการด าเนินการให ้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการโอนหน่วยลงทุน ค่า ใช้จ่ายในการ 
จดแจ้งการจ าน าหน่วยลงทุนกับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน เป็นต้น  
โดยบรษิัทจดัการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะเป็นผูแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ 

27.2 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม 

 (1) ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี : บริษัทจดัการมีสิทธิไดร้บัค่าธรรมเนียมการ
จัดการจากกองทุ นรวม เป็ น รายเดื อน 
ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.40 ต่อปี ของมลูค่า
ทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งค านวณ
โดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน ์

 (2) ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี : ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมมีสิทธิ
ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ในอัตราไม่
เกินรอ้ยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพยส์ิน
สุทธิของกองทุนรวม ซึ่งค านวณโดยบริษัท
จัดการและรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน ์
ทั้งนี ้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ เกิดจริง
ตามที่ระบใุนสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์
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เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เป็นต้น ในอัตราไม่เกิน 
10,000 บาท ต่อครัง้ 

 (3) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทนุรายปี 

: นายทะเบี ยนหน่ วยลงทุนมีสิท ธิได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ในอัตราไม่เกิน
รอ้ยละ 0.50   ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมซึ่งค านวณโดยบริษัท
จดัการและรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์

 (4) ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
(ถา้มี) 

: ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ของมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมซึ่งค านวณ
โดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน ์

 (5) ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาทางการเงิน : (ก) กรณีเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 
ในอัต ราไม่ เกิ น ร้อยละ  3.00 ของ
จ านวนเงินที่จ  าหน่ายได ้

(ข) กรณีมีการเพิ่มทนุ : ในอตัราไม่เกินรอ้ย
ละ 3.00 ของจ านวนเงนิที่ระดมทนุไดใ้น
แต่ละครัง้ 

 (6) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุน
รวม 

: (ก) ตามที่จ่ายจรงิและรวมแลว้ในอตัราไม่
เกิน ร้อยละ 2.00 ต่ อ ปี  ของมูลค่ า
ทรัพย์สินสุท ธิของกองทุนรวมซึ่ ง
ค านวณโดยบริษัทจัดการและรบัรอง
โดยผูด้แูลผลประโยชน ์

(ข) กรณีอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง ในอตัราไม่
เกิน 5,000,000 บาท ต่อปี 

  ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาเพิ่มเติมในการ
ล ง ทุ น ใ น ห รื อ จ า ห น่ า ย ไ ป ซึ่ ง
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิท ธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัย ์

 ไม่เกินรอ้ยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินที่
ลงทุนในหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสงัหาริมทรพัย ์
หรือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยใ์นแต่ละครัง้ 

  ค่าที่ปรึกษาและผู้ให้บริการอื่นของ  ตามที่จ่ายจรงิ 
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ก อ งทุ น ร ว ม  เช่ น  ค่ า ที่ ป รึ ก ษ า  
เฉพาะด้าน  ค่าที่ปรึกษากฎหมาย 
ค่าทนายความ ค่าที่ปรึกษาผู้คุมงาน
ก่อสรา้ง ค่าจา้งวิศวกรคมุงานก่อสรา้ง
และ/หรือประเมินคณุภาพงาน เป็นตน้ 

 (7) ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุน (ทัง้ส่วนของบริษัทจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทนุ) 

: ไม่ เกิ น ร้อ ย ล ะ  3.50 ข อ งจ า น วน เงิ น 
ที่จ  าหน่ายได ้ 

 (8) ค่าเบีย้ประกนัภยั : ช าระตามอตัราและวิธีการตามขอ้เสนอที่ได้
ตกลงกันระหว่างบริษัทจัดการกับบริษัท
ประกนัภยั 

 (9) ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการลงทนุ : ตามที่จ่ายจริงในจ านวนไม่ เกิน 10,000 
บาทต่อท่าน  ต่อการประชุมแต่ ละครั้ง 
เฉพาะในกรณีที่จัดใหม้ีการประชุม หรือใน
จ านวนอื่นใดตามมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ 

 (10) ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสรมิการขาย 

: ในการเสนอขายครัง้แรก ไม่เกิน 3,000,000 
บาท ในกรณีที่กองทุนรวมตอ้งการเพิ่มทุน
หรือตอ้งการประชาสมัพนัธร์ายละเอียดของ
กองทุนรวมให้ผู้ที่ สนใจทราบ หรือการ
ประชาสัมพันธ์  อื่นใดตามหลักเกณฑ  ์
ที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  
จะเรียกเก็บตามอตัราที่จ่ายจรงิ ทัง้นี ้ไม่เกิน
รอ้ยละ 3.00 ต่อปีของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ
ของกองทนุรวม ณ วนัสิน้ปีบญัชีของปีบญัชี
ก่อนหนา้ 

 

 (11) อื่น ๆ (ระบ)ุ 

 (11.1) ค่าธรรมเนียมจดัตัง้กองทนุรวม             :   75,000 บาท 

 (11.2) ค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการ  
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จดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมาย และค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับ
การเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

 (11.3) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของผูส้อบบญัชีจะช าระตามอตัราที่ก าหนดโดยบรษิัทจดัการ
รว่มกบับคุคลดงักลา่ว 

 (11.4) ค่าธรรมเนียมบริษัทประเมินค่าทรพัย์สินจะช าระตามอัตราและวิธีการที่ก าหนดโดย
บรษิัทจดัการรว่มกบับคุคลดงักลา่ว 

 (11.5) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใชจ้่ายในการประเมินและตรวจสอบระบบวิศวกรรม ค่าใชจ้่าย
จดัท ารายงานหรือบทวิจยั ค่าธรรมเนียมผูส้อบบญัชีส  าหรบัการตรวจสอบประมาณการ
งบก าไรขาดทนุ 

 (11.6) ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งเพิ่มเติมเพื่อใหโ้ครงการแลว้เสรจ็ (ในกรณีที่เป็นอสงัหารมิทรพัย์
ที่อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง) 

 (11.7) ค่าซ่อมแซม ปรบัปรุง และบ ารุงรกัษาอสงัหาริมทรพัยใ์หอ้ยู่ในสภาพที่ดี และพรอ้มที่จะ
จดัหาผลประโยชน ์

 (11.8) ค่าจัดท าและจัดพิมพ์ใบจองซือ้หน่วยลงทุน ใบหน่วยลงทุน หนังสือชีช้วนเสนอขาย  
หน่วยลงทุน รายงานผูถื้อหน่วยลงทุน รายงานประจ าปีและจดหมายต่างๆ ส  าหรบัผูถื้อ
หน่วยลงทนุของกองทนุรวม ตลอดจนค่าแปลและจดัสง่เอกสารดงักลา่ว 

 (11.9) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินปันผล  เพิ่มทุนและ /หรือลดทุน เช่น
ค่าธรรมเนี ยมธนาคาร  ค่ าอากรแสตมป์  ค่ าบริการที่ นายทะเบี ยน เรียกเก็บ 
ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร เป็นตน้ 

 (11.10) ค่าใชจ้่ายอนัเก่ียวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือที่เกิดขึน้จาก
การปฏิบัติตามกฎหมายและ /หรือประกาศของคณะกรรมการ ก .ล .ต . ประกาศ 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ/หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ /หรือ
กฎหมายอื่น  ๆ ที่ เก่ียวข้อง เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน  การขอมติผู้ถือ 
หน่วยลงทนุ การลงโฆษณาหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 

 (11.11) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือตราสาร 

 (11.12) ค่าใชจ้่ายในการจดัเตรียม จดัพิมพ ์และจดัสง่หนงัสือบอกกล่าว ประกาศต่างๆ รายงาน 
หรือจดหมายต่างๆ ตามที่ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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 (11.13) ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะหแ์ละศึกษาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมในการลงทุน
ในหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสงัหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์ทัง้นี ้ไม่เกินรอ้ย
ละ 3.00 ของมลูค่าทรพัยส์ินที่ลงทุนในหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสงัหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการ
เช่าอสงัหารมิทรพัย ์

 (11.14) ค่านายหน้าในการลงทุนในหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรพัย ์ทัง้นี ้ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าทรพัยส์ินที่ลงทนุในหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งอสงัหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์หรือราคาที่ไดม้าหรือราคาค่าเช่า
คงเหลือตามสญัญาเช่า 

 (11.15) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี (ถ้ามี) อาทิ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม  
การบอกกล่าว หรือด าเนินคดีใด ๆ เพื่อบงัคบัช าระหนีห้รือคืนทรพัยส์ินใหแ้ก่กองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ 

 (11.16) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ ที่ก่อขึน้ โดยชอบโดยบริษัทจัดการหรือผู้ดูแล
ผลประโยชนต์ามหนา้ที่เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเมื่อไดร้บัค าสั่ง
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 (11.17) ค่าใชจ้่ายในการตรวจตราอสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุรวม 

 (11.18) ค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้เก่ียวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรม
เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือน ค่าภาษีบ ารุงท้องที่ ค่าอากร
แสตมป์ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน ค่าพิมพแ์บบพิมพต์่างๆ ค่าไปรษณียากรส าหรบั
หนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการท าเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อ 
หน่วยลงทุน ค่าประกาศหนงัสือพิมพ ์(ถา้ม)ี รวมทัง้ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ เนื่องจากการ
ปฏิบตัิตามกฎหมายหรือตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด เป็นตน้ 

 (11.19) ค่าตอบแทนผูช้  าระบัญชี และผูดู้แลผลประโยชน ์ในระหว่างการช าระบัญชีของกองทุน
รวม จนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 (11.20) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สมควรที่เกิดขึน้แก่กองทุน หรือเกิดขึน้แก่บริษัทจัดการ  
อนัเก่ียวเนื่องกบักองทนุรวม 

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราตามที่จ่ายจริง และเป็นอัตราที่เรียกเก็บ
โดยทั่วไปของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัยท์ี่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี 
อื่นใดในท านองเดียวกนั 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี และค่าธรรมเนียม  
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นายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี จะเรียกเก็บจากกองทนุรวมเป็นรายเดือนภายในวนัที่ 30 ของเดือน
ถัดไป หรือภายใน 5 วนัท าการหลงัจากผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองการค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ
ของกองทนุรวมแลว้แต่กรณี 

การค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปีจะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  ณ วันสุดท้ายของ 
แต่ละเดือนเวน้แต่ ในระหว่างเดือนกองทุนรวมมีการเพิ่มเงินทุน หรือลดเงินทุนของกองทุนรวมหรือ
จ่ายเงินปันผลบริษัทจัดการจะด าเนินการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีค่าธรรมเนียม
ผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี โดยใชม้ลูค่าทรพัยส์ิน
สทุธิของช่วงก่อนการเพิ่ม หรือ ลดเงินทุนของกองทุนรวมหรือจ่ายเงินปันผล และ ช่วงหลงัการเพิ่ม
หรือ ลดเงินทนุหรือจ่ายเงินปันผลดงักลา่วคิดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัตามจ านวนวนั 

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจัดจ าหน่าย ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสรมิการขาย และค่าใชจ้่ายอื่นๆ จะตดัจ่ายจากทรพัยส์ินของกองทนุรวมตามที่
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการมีสิทธิตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ดังกล่าวในงวด
เดียว หรือเฉลี่ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายเดือนเป็นจ านวนเท่าๆ กัน หรือตาม
ระยะเวลาที่เห็นสมควร ทั้งนี ้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะเป็นไปตามหลักการบัญชีและ 
วิธีปฏิบตัิทางการบญัชีที่รบัรองทั่วไป หรือตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ 

28. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพยส์ิน มูลค่ำทรัพยส์ินสุทธิ 
และมูลค่ำหน่วยลงทุน 

28.1 บริษัทจดัการจะค านวณและเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์ิน มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม ณ วันสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมใหแ้ลว้เสร็จภายใน 45 วัน  
นับแต่วันสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม แลว้แต่กรณี  ทั้งนี ้มูลค่าที่ค  านวณได้
ดังกล่าวตอ้งมีผู้ดูแลผลประโยชนร์ับรองว่าการค านวณมูลค่าดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

บรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับการประเมินค่าทรพัยส์ินไปพรอ้มกับการเปิดเผยขอ้มลูตาม
วรรคหนึ่งโดยมีรายละเอียดตามที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  ประกาศก าหนด  

28.2 การค านวณและประกาศมลูค่าตามขอ้ 28.1 บรษิัทจดัการจะด าเนินการดงันี ้

 (1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมสองต าแหน่ง โดยใช้
วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

 (2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมหา้ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
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ทศนิยมตามหลักสากล  และประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม  
สี่ต  าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่หา้ทิง้ 

 ในกรณีที่มีผลประโยชนเ์กิดขึน้จากการค านวณตามวรรคหนึ่ง  บรษิัทจดัการจะน าผลประโยชนน์ัน้
รวมเขา้เป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวม 

28.3 การเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 28.1  บริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือพิมพร์ายวันอย่างนอ้ยหนึ่ง
ฉบบัและปิดประกาศไวใ้นที่เปิดเผย ณ ที่ท  าการทกุแห่งของบรษิัทจดัการ และส านกังานใหญ่ของ
ผูด้แูลผลประโยชน ์ พรอ้มทัง้เปิดเผยชื่อ ประเภทและที่ตัง้อสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมไดม้าจาก
ลงทนุดว้ย 

28.4 ในกรณีที่มีเหตกุารณห์รือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึน้ภายหลงัจากวนัที่ค  านวณตามขอ้ 28.1 
อนัมีผลกระทบต่อมลูค่าอสงัหารมิทรพัยห์รือสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยอ์ย่างมีนยัส  าคญั  บรษิัท
จดัการจะเปิดเผยเหตกุารณห์รอืการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วไปพรอ้มกบัการเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ 
28.3  และหากเหตกุารณห์รือการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วเกิดขึน้ภายหลงัจากวนัที่มีการเปิดเผยตาม
ขอ้ 28.3 บรษิัทจดัการจะเปิดเผยเรื่องดงักลา่วโดยพลนั 

28.5 ในการค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม บรษิัทจดัการจะค านวณตามวิธีการดงัต่อไปนี ้

 (1) อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  บริษัทจัดการจะใช้ราคาที่ได้จาก
รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง้ล่าสดุ แลว้แต่กรณี 
เวน้แต่การค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนรวมครัง้แรก  บรษิัทจดัการจะใชร้าคา
ที่ลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์แลว้แต่กรณี 

 (2) ทรพัยส์ินอื่น บริษัทจัดการจะก าหนดมูลค่าตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่สมาคมบริษัท
จดัการลงทนุก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เงือ่นไขเพิ่มเติม : 

ส าหรบัวิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยส์ิน มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ 
และมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 28 ขา้งตน้ 
เวน้แต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ  หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สั่งการ 
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน  

ทั้งนี ้การค านวณมูลค่าทรัพยส์ิน มูลค่าทรพัย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บริษัท
จดัการประกาศเป็นการค านวณโดยใชร้ายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง้
ล่าสุดเป็นฐานในการก าหนดมูลค่าทรพัยส์ินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มูลค่า  
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ที่จะซือ้ขายไดจ้รงิของทรพัยส์ินที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุ ดงักลา่ว 

29. กำรจัดท ำรำยงำนให้แก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน  

29.1 รำยงำนของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานของกองทุนรวมทุกวันสิน้รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี และส่ง
รายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี โดยรายงาน
ดังกล่าวตอ้งมีรายการตามที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

29.2 รำยงำนกำรลงทุนหรือจ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพยห์รือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพยข์อง
กองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่ เป็นสาระส าคัญเก่ียวกับการลงทุนหรือจ าหน่าย
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ลงทนุหรือจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยห์รือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัยน์ั้น รวมทั้งจัดใหม้ีข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญดังกล่าวไวใ้นที่เปิดเผย  
ณ ที่ท  าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและส านักงานใหญ่ของผูดู้แลผลประโยชนภ์ายใน 15 วัน  
นบัแต่วนัที่ลงทุนหรือจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ เพื่อใหผู้ล้งทุน
สามารถตรวจดไูด ้โดยหนงัสือสรุปขอ้มลูตอ้งมีสาระส าคญัตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

เม่ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไดร้บัอนมุตัิใหเ้ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยแล้ว บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญตามวรรคหนึ่งให้
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแทนการจดัสง่ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัซือ้ เช่า จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยข์องกองทุนรวม หรือภายในก าหนดเวลา
อื่นตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

29.3 รำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพยท์ีย่ังสร้ำงไม่เสร็จ 

กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ยังก่อสรา้งไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการจะจัดท า
รายงานความคืบหน้าของการก่อสรา้งทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ลงทุนจนกว่าการ
ก่อสรา้งดงักล่าวจะแลว้เสรจ็ และจดัส่งใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่
วนัที่ครบระยะเวลา 6 เดือนดงักลา่ว  ทัง้นี ้ บรษิัทจดัการจะเปิดเผยความคืบหนา้ผ่านทางเว็บไซต ์
(web site) ของบรษิัทจดัการดว้ย 

เม่ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
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แลว้บรษิัทจดัการจะแจง้ความคืบหนา้ขา้งตน้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย 

30. กำรประเมินค่ำทรัพยส์ินและกำรสอบทำนกำรประเมินค่ำทรัพยส์ิน  

30.1 บรษิัทจดัการจะแต่งตัง้บรษิัทประเมินค่าทรพัยส์ินจ านวน 2 รายเพื่อประเมินค่าทรพัยส์ินในกรณี
ดงัต่อไปนี ้

 (1) ก่อนที่จะลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

 (2) ก่อนที่จะจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

30.2 บริษัทจดัการจะแต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรพัยส์ินจ านวน 1  รายเพื่อประเมินค่าทรพัยส์ินในกรณี
ดงัต่อไปนี ้

 (1) ทุก 2 ปีนับแต่วันที่มีการประเมินค่าเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัย ์

 (2) ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ามีเหตุการณห์รือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึน้อันมีผลกระทบ
ต่อมลูค่าอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุอย่างมีนยัส  าคญั  ทัง้นี ้ภายใน 30 วนันบัแต่
วนัที่บรษิัทจดัการกองทนุรวมไดร้บัการแจง้จากผูด้แูลผลประโยชน  ์

30.3 บริษัทจดัการจะแต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรพัยส์ินจ านวน 1 รายเพื่อท าการสอบทานการประเมิน
ค่าทกุ 1 ปีนบัแต่วนัที่มีการประเมินค่าครัง้ลา่สดุไปแลว้ 

30.4 ในการแต่งตัง้บรษิัทประเมินค่าทรพัยส์ินเพื่อท าการประเมินค่าหรือท าการสอบทานการประเมินค่า  
บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ่ งให้ท าการประเมินค่า
อสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์ดียวกนัติดต่อกนัเกิน 2 ครัง้ไม่ได  ้

31. รอบระยะเวลำบัญชีประจ ำปีของกองทุนรวม 

วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี วนัที่ 31 เดือนธันวาคม ของทกุปี 

วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

32. สิทธิประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุน 

32.1 สิทธิในกำรรับเงนิปันผล 

ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมมีสิทธิในการไดร้บัเงินปันผล
ตามหลกัเกณฑท์ี่ระบไุวใ้นโครงการ 

ทัง้นี ้หากปรากฏว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่า  
เกณฑท์ี่ก าหนด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้จะไม่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลเฉพาะหน่วยลงทุน
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ในส่วนที่เกินกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ระบุไวใ้นขอ้ 8 หลกัเกณฑแ์ละ
ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ 

32.2 สิทธิในกำรลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำร 

ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิลงมติเพื่อท าการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือ
แก้ไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ  
กองทนุรวมเมื่อไดร้บัมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทนุ ดงันี ้

(ก) กรณีการแกไ้ขเพิ่มเติมปกติ ตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
จ านวนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุที่มาประชมุหรือที่ตอบกลบัและมีสิทธิออกเสียง 

(ข) กรณีการแกไ้ขเพิ่มเติมในเรื่องที่มีนยัส  าคญั ดงันี ้
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทนุที่ท  าใหค้วามเสี่ยงเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส  าคญั 
- การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงการประกนัรายไดข้องกองทนุรวม 
- การควบรวมกองทนุรวมที่มีนโยบายการลงทนุและความเสี่ยงแตกต่างกนัอย่างมีนยัส  าคญั 
- การช าระและรบัช าระหนีข้องกองทนุรวมดว้ยทรพัยส์ินอื่นแทนเงิน 
- การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายมากกว่ารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

ตามที่ระบไุวใ้นโครงการจดัการกองทนุรวม 

ตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุน
ของผูถื้อหน่วยลงทนุที่มาประชมุหรือที่ตอบกลบัและมีสิทธิออกเสียง 

ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดโดยพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่ ง (รวมทั้งที่ ได้แก้ไข
เพิ่มเติม) ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักลา่ว 

อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนน
เสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด รวมในจ านวนเสียงในการขอมติ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ระบไุวใ้นขอ้ 8.หลกัเกณฑแ์ละขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการจะเป็นไปตามหวัขอ้ “การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ
จดัการกองทนุรวมหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ” 

32.3 สิทธิในกำรได้รับเงนิคืนเมื่อเลิกโครงกำร 

ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัเงินคืนตามสัดส่วนหากกองทุนรวมตอ้งเลิกไป  โดย 
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บริษัทจดัการจะจดัใหม้ีผูช้  าระบญัชีที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ เป็นผูช้  าระบญัชี 
โดยจะไดด้ าเนินการใหม้ีการจ าหน่ายทรพัยส์ินของกองทุนรวมช าระภาระหนีส้ินของกองทุนรวม
รวบรวมและแจกจ่ายเงินและ/หรือทรพัยส์ินอื่นคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเฉลี่ยตามจ านวนหน่วย
ลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดในขณะที่เลิกกองทนุรวม 

32.4 สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถท าการโอนหน่วยลงทนุไดต้ามหวัขอ้ “การโอนหน่วยลงทนุ” 

32.5 สิทธิประโยชนอ่ื์นๆ 

 32.5.1 สิทธิในการจ าน าหน่วยลงทนุ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าไดต้ามกฎหมายตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่บรษิัทจดัการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุก าหนด 

 32.5.2 สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของกองทนุรวม 

ภายใตบ้ังคับความในขอ้ 8. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเก่ียวกับการบริหารจัดการ
กองทนุรวม ตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการโดยจะตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ ดงันี ้

(ก) กรณีการขอมติปกติ ตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของจ านวนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุที่มาประชมุหรือที่ตอบกลบัและมีสิทธิออก
เสียง 

(ข) กรณีการขอมติเพื่อท ารายการส าคญั ดงัต่อไปนี ้
(1) การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสงัหารมิทรพัยท์ี่มีนยัส  าคญั 
(2) การท าธุรกรรมระหว่างกองทนุรวมกบับคุคลที่เก่ียวขอ้ง 
(3) การเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม 
(4) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมซึ่งเป็นกรณีที่ตอ้งไดร้บัมติจากผูถื้อ

หน่วยลงทนุ 

ตอ้งไดร้บัมติของผู้ถือหน่วยลงทุนดว้ยคะแนนเสียงรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (ในกรณีจัด
ประชมุ) หรือดว้ยคะแนนเสียงรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วย
ลงทนุที่มีสิทธิออกเสียง (ในกรณีสง่หนงัสือขอมติ) 

ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่ง 
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(รวมทัง้ที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักลา่ว 

 32.5.3 สิทธิในการไดร้บัเงินคืนเม่ือมีการลดเงินทนุ 

ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะไดร้บัเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทนุตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ที่ระบไุวใ้นโครงการ 

33. กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำร  

เวน้แต่ประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน  การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม
หรือแกไ้ขวิธีการจดัการจะเป็นดงันี ้

33.1 การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ บรษิัทจดัการสามารถกระท า
ไดโ้ดยมตขิองผูถื้อหน่วยลงทนุ ดงันี ้

(ก) กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมปกติ ต้องไดร้ับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุที่มาประชมุหรือที่ตอบกลบัและมีสิทธิออกเสียง 

(ข) กรณีการแกไ้ขเพิ่มเติมในเรื่องที่มีนยัส  าคญั ดงันี ้
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทนุที่ท  าใหค้วามเสี่ยงเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส  าคญั 
- การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงการประกนัรายไดข้องกองทนุรวม 
- การควบรวมกองทนุรวมที่มีนโยบายการลงทนุและความเสี่ยงแตกต่างกนัอย่างมีนยัส  าคญั 
- การช าระและรบัช าระหนีข้องกองทนุรวมดว้ยทรพัยส์ินอื่นแทนเงิน 
- การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายมากกว่ารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามที่

ระบไุวใ้นโครงการจดัการกองทนุรวม 

ตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทนุที่มาประชมุหรือที่ตอบกลบัและมีสิทธิออกเสียง 

หรือโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ที่ก าหนดโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่ง (รวมทัง้ที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่ง
กฎหมายดงักลา่ว 

33.2 ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไดก้ระท าตามมติของ  
ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจง้ใหส้  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน  
นบัแต่วนัที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดม้ีมติใหแ้กไ้ข 
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33.3 บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือวนัที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมีมติใหแ้กไ้ขเพิ่มเติม แลว้แต่กรณี 

เม่ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  บรษิัท
จดัการจะแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย 

34. กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม  

บริษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตกุารณห์นึ่งหรือหลายเหตุการณ์
ดงันี ้

34.1 เมื่อกองทนุรวมมีผูถื้อหน่วยลงทนุนอ้ยกว่า 35 ราย ทัง้นี ้ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ทราบเหตดุงักลา่ว 

34.2 เมื่อจ านวนเงินทุนจดทะเบียนต ่ากว่า 500 ลา้นบาท เมื่อค านวณจากมูลค่าที่ตราไวข้องหน่วย
ลงทุนโดยเลิกกองทุนรวมในวันท าการถัดไป เว้นแต่  เป็นกองทุนรวมที่ ลงทุนเฉพาะใน  
สิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

34.3 เม่ือบริษัทจดัการไม่สามารถลงทุนในอสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสังหารมิทรพัยท์ี่ระบุไวใ้น 
โครงการจัดการกองทุนรวม เวน้แต่ในกรณีที่บริษัทจัดการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พิ่มเติม แต่ไม่สามารถลงทุนเพิ่มเติมนั้นได ้  
โดยบรษิัทจดัการไดด้ าเนินการตามขอ้ 23.4 แลว้ 

34.4 เมื่อไดร้บัมติโดยเสียงขา้งมากจากผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม 

34.5 เม่ือครบอายโุครงการ (ถา้ม)ี 

เงือ่นไขเพิ่มเติม 

- เมื่อเกิดกรณีต่างๆ จนเป็นเหตุให้ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควรให้มีการเลิกกองทุนรวม เช่น  
กองทุนรวมขาดสภาพคล่องและไม่สามารถเพิ่มเงินทุนได้ตามจ านวนที่ต้องการ กองทุนรวม  
ไม่สามารถด ารงสัดส่วนการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ดต้ามที่
ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ประกาศก าหนด ฯลฯ 

- เมื่อบริษัทจดัการไดท้ าการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการตามขอ้ (2) หรือขอ้ (3) ในเรื่อง 
เงื่อนไขในการเปลี่ยนบริษัทจัดการ แต่กองทุนรวมและ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถแต่งตั้ง
บรษิัทจดัการกองทนุรวมอื่นใดมารบัหนา้ที่ไดภ้ายใน 90 วนันบัแต่วนัที่บรษิัทจดัการไดท้ าการบอกกลา่ว 
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35. กำรช ำระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีกำรเฉลี่ยเงินและหรือทรัพยส์ินอ่ืนคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเมื่อเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม  

เม่ือเลิกกองทนุรวมแลว้ บรษิัทจดัการจะจดัใหม้ีผูช้  าระบญัชีที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็น
ผูช้  าระบญัชีเพื่อท าหนา้ที่จ  าหน่ายทรพัยส์ินของกองทุนรวม ช าระภาระหนีส้ินของกองทุนรวม รวบรวมและ
แจกจ่ายเงินหรือทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉลี่ยตามจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
แต่ละรายถืออยู่ตามสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งท าการอย่างอื่นที่จ  าเป็นเพื่อใหก้ารช าระบัญชี
เสร็จสิน้ ทั้งนี ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  ประกาศก าหนด เมื่อช าระบญัชีเสรจ็สิน้แลว้ ผูช้  าระบญัชีจะขอ
จดทะเบียนเลิกกองทนุรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และหากปรากฏว่ามีทรพัยส์ินคงคา้งอยู่ ใหต้ก
เป็นกรรมสิทธิ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

เงือ่นไขเพิ่มเติม 

- ไม่มี- 

36. กำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 

- ไม่ม-ี 

37. กำรด ำรงควำมเพียงพอของเงนิทุน   

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับ
การด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการท าประกันภัยความรบัผิดชอบของบริษัทจัดการ  บริษัท
จัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือขอมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับ
แต่วันที่บริษัทจัดการรูห้รือควรรูถ้ึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทัง้นี ้หากมี
เหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได ้โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหม่จะค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และ
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากบริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจัดการ 
จะด าเนินการเลิกกองทนุรวมต่อไป 

38. กำรประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 
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บริษัทจดัการจะจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหน่วยลงทุน  เม่ือบริษัทจดัการเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหน่วยลงทุน
ซึ่งถือหน่วยลงทนุรวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดรอ้งขอใหม้ี
การจดัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ  

39. อ่ืน ๆ 

39.1 กำรรับผลประโยชนต์อบแทนเน่ืองจำกกำรทีก่องทุนรวมใช้บริกำรบุคคลอ่ืน 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่ อกองทุนรวมจากบุคคลที่ เป็นผู้ให้บริการอัน
เนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนรวมได้ แต่ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

 (1) ผลประโยชนต์อบแทนที่รบัไวน้ั้นตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่มีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้ง
เก่ียวกบับทบาทโดยตรงของความเป็นกองทนุรวมตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์

 (2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที่แสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทจดัการใชบ้ริการของบุคคลนั้นบ่อยครัง้เกิน
ความจ าเป็นเพื่อใหก้องทนุรวมไดร้บัประโยชนจ์ากบคุคลดงักลา่ว (Churning) 

 ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนรวมที่อยู่ภายใตก้ารจัดการของบริษัท
จดัการ บริษัทจดัการตอ้งกระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัย์
ที่อาจมีไวไ้ดข้องกองทนุรวมนัน้ดว้ย  

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการรบัผลประโยชนด์งักลา่วไวใ้นรายงานรอบปีบญัชี 

39.2 ผู้ดูแลสภำพคล่อง 

บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้บริษัทหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภท
การคา้หลักทรพัย ์หรือ บริษัทหลักทรพัยท์ี่ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรพัยป์ระเภท
การคา้หลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทุน ใหเ้ป็นผูดู้แลสภาพคล่องใหแ้ก่หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
เพื่อท าหน้าที่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อรักษาสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมได ้

39.3 กำรขอสงวนสิทธิในกำรยับยั้งพิเศษ (veto right) 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยับยัง้พิเศษ (veto right) ส าหรบัการลงมติใด ๆ ของผูถื้อหน่วย
ลงทุนที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือจรรยาบรรณ หรือขัดต่อประโยชนข์อง
กองทุนรวม หรือมีผลใหก้องทุนรวมเสียหาย หรือมีผลกระทบต่อสิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบ
ของบคุคลภายนอกซึ่งเป็นคู่สญัญาของกองทนุรวม 
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39.4 กำรประกำศแก้ไขหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรจัดต้ังและจัดกำรกองทุนรวม
อสังหำริมทรัพย ์

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน  ไดม้ีการประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
อสงัหาริมทรพัย ์บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศฉบบัแกไ้ขดงักล่าว  ทัง้นี ้บรษิัทจดัการ
จะด าเนินการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวมใหส้อดคลอ้งกับประกาศฉบับแกไ้ขดงักล่าว และ
จะแจง้ใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อักษรถึงการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม
ต่อไป 
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ภำคผนวก 1 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัความสามารถของผูร้บัประกนัรายได ้
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บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ำกัด 

ตามที่กองทนุรวมน าทรพัยส์ินที่กองทุนรวมเขา้ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ใหเ้ช่ากับบริษัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากดั และ 
บริษัท สีลมออลล ์จ ากัด ตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคารตรีทิพย์ 2 พรอ้มเฟอรน์ิเจอร ์วัสดุ และอุปกรณ์ และ
สญัญาเช่าหอ้งชุด พืน้ที่มอลล ์3 และ พืน้ที่พาณิชยกรรมอาคารตรีทิพย ์2 (พรอ้มเฟอรน์ิเจอร ์วัสดุ และอุปกรณ ์
ตามล าดบั (“สัญญำเช่ำ”) ตลอดระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และอีก 1 ปี หาก
มีการต่ออายุสญัญาเช่า บริษัท ตรีนิตี ้แอสแซท จ ากัดตกลงที่จะรบัประกันรายไดค้่าเช่าใหแ้ก่กองทุนรวมโดยการ
วางหนังสือค า้ประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชยข์องประเทศไทยต่อกองทุนรวม ในคราวแรกจ านวน 4 ฉบับ โดยมี
วงเงินค า้ประกนั ดงันี ้

ฉบบัที่ 1 ค า้ประกนัในปีที่ 1 เป็นจ านวนเงิน 63,200,000 บาท (หกสิบสามลา้นสองแสนบาทถว้น) (ส าหรบัเดือนที่ 
1 - 12) 

ฉบบัที่ 2 ค า้ประกนัในปีที่ 2 เป็นจ านวนเงิน 65,200,000 บาท (หกสิบหา้ลา้นสองแสนบาทถว้น) (ส าหรบัเดือนที่ 
13 - 24) 

ฉบบัที่ 3 ค า้ประกนัในปีที่ 3 เป็นจ านวนเงิน 66,600,000 บาท (หกสิบหกลา้นหกแสนบาทถว้น) (ส าหรบัเดือนที่ 
25 - 36) 

ฉบบัที่ 4 ค า้ประกนัในปีที่ 4 เป็นจ านวนเงิน 69,930,000 บาท (หกสิบเกา้ลา้นเกา้แสนสามหมื่นบาทถว้น) (ส าหรบั
เดือนที่ 37 - 48) 

กองทนุรวมใชห้นงัสือค า้ประกนัส าหรบัระยะเวลาในปีที่ 4 ในกรณีที่มีการต่ออายสุญัญาเช่า 

ทัง้นี ้หากปรากฏว่าหนงัสือค า้ประกนัดงักลา่วมีอนัสิน้สดุลงก่อนครบก าหนดอาย ุไม่ว่าดว้ยเหตใุดๆ ก็ตาม บรษิัท ตรี
นิตี ้แอสเซท จ ากัด ตกลงจะจดัหาหนังสือค า้ประกันฉบบัใหม่โดยมีเงื่อนไขที่คงเหลือของหนังสือค า้ประกันฉบบัเดิมมา
ทดแทนใหแ้ก่กองทนุรวมโดยทนัที 
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รำยกำร ปีที ่1 
(ล้ำนบำท) 

ปีที ่2 
(ล้ำนบำท) 

ปีที ่3 
(ล้ำนบำท) 

รวม 
(ล้ำนบำท) 

วงเงินค า้ประกนัรายไดค้า่เชา่ต่อ
กองทนุรวม 

63.20 65.20 66.60 195.00 

ประมาณการก าไรจากการด าเนนิงาน
ของทรพัยสิ์นตามรายงานประเมนิ 54.64 56.28 59.21 170.12 

ส่วนต่างระหวา่งวงเงินค า้ประกนั
รายไดค้า่เชา่กบัประมาณการก าไรจาก
การด าเนินงานของทรพัยสิ์นตาม
รายงานประเมินท่ีบรษิัท ตรีนิตี ้แอส
เซท จ ากดั ตอ้งจา่ย 

8.56 8.92 7.39 24.88 

 - ประมาณการก าไรจากการด าเนินงานของทรพัยส์ินภายใตก้ารด าเนินงานของบริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด อา้งอิงจากรายงานของผู้
ประเมินราย บริษัท ฟาสท ์แอนด ์แฟร ์แวลเูอชั่น จ ากดั โดยอาคารตรีทิพย ์2 มีอตัราการเขา้พกัเฉลี่ยในปีที่ 1-2 เท่ากบัรอ้ยละ 75 ในปีที่ 
3 เท่ากบัรอ้ยละ 80 ในส่วนของพืน้ที่พาณิชยกรรม ซึ่งไดแ้ก่ วิลล่า มารเ์ก็ต มีอตัราการเช่าเฉลี่ยตัง้แต่ปีที่ 1 - 3 เท่ากบัรอ้ยละ 100 , พืน้ที่
มอลล ์1 (ล่าง) มีอตัราการเช่าเฉลี่ยตัง้แต่ปีที่ 1 – 2 เท่ากบัรอ้ยละ 98 ในปีที่ 3 เท่ากบัรอ้ยละ 97 และพืน้ที่มอลล ์3 มีอตัราการเช่าเฉลี่ย
ตัง้แต่ปีที่ 1 – 3 เท่ากบัรอ้ยละ 99 ทัง้นี ้แสดง ขอ้มลูเบือ้งตน้เฉพาะช่วง 3 ปีแรกที่มีการรบัประกนัรายไดเ้ท่านัน้  

 
งบกำรเงนิบริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ำกัด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  

(หน่วย : ล้ำนบำท) 2552 2553 2554 
รายไดร้วม 43.78 65.32  471.71  
ค่าใชจ้่ายรวม 65.39 156.83  297.89  
ขาดทนุจากการดอ้ยค่า - - - 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนดอกเบีย้และภาษีเงินได ้ (21.85) (91.51) 173.82  
ดอกเบีย้จ่าย / ตน้ทนุทางการเงิน 10.46 11.41  5.50  
ภาษีเงินได ้ - - 11.32  
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (32.32) (102.92) 157.01  
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 (หน่วย : ล้ำนบำท) 2552 2553 2554 
เงินสด 3.60 2.47  3.14  
สินทรพัยห์มนุเวียน 17.37 15.03  46.27  

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  
328.91 308.73  303.33  

รวมสินทรัพย ์ 346.29 326.24  352.74  
หนีส้ินหมนุเวียน 33.64 42.35  72.76  
หนีส้ินไม่หมนุเวียน 268.25 342.41  181.50  
รวมหนีส้ิน 301.89 384.76  254.26  

ทนุช าระแลว้ 150.0 150.00  150.00  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 44.40 (58.52) 98.49  
 
เม่ือพิจารณาโครงสรา้งเงินทนุจากอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) ในปี 2554 เท่ากบั 2.58 เทา่ 
นัน้ดีขึน้จากปี 2553 เนื่องจากบรษิัท ตรนีิตี ้ แอสเซท จ ากดั มีผลประกอบการที่ดีขึน้สง่ผลใหบ้รษิัทมีก าไรและ
หนีส้ินลดลง ท าใหส้ว่นของผูถื้อหุน้ ณ สิน้ปี 2554 เพิ่มขึน้เป็น 98.48 ลา้นบาท จาก -58.52 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 
2553 และสว่นของผูถื้อหุน้ดงักลา่ว ณ สิน้ปี 2554 สงูกว่ายอดรวมทัง้ 3 ปี ของสว่นต่างระหว่างวงเงินค า้ประกนั
รายไดค้่าเช่า กบัประมาณการก าไรจากการด าเนินงานของทรพัยส์นิตามรายงานประเมินที่บรษิัท ตรีนิตี ้ แอสเซท 
จ ากดั ตอ้งจ่าย ดงัแสดงในตารางขา้งตน้ นอกจากนี ้บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั มีก าไรกอ่นดอกเบีย้และภาษีเงิน
ไดใ้นปี 2554 จ านวน 173.82 ลา้นบาท ซึ่งสามารถจ่ายดอกเบีย้ที่เกิดขึน้ในปี 2554 ได ้แสดงใหเ้ห็นว่า บรษิัท ตรี
นิตี ้ แอสเซท จ ากดั  ยงัคงมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และมีความสามารถที่ดีขึน้ในการรบัประกนัรายได้
ใหแ้ก่กองทนุรวม 
 
อย่างไรก็ดี ในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 บรษิัท ตรีนิตี ้ แอสเซท จ ากดั จะน าหนงัสือค า้ประกนัจากธนาคาร (Bank 
Guarantee) มาวางเป็นหลกัประกนัค่าเช่าใหแ้ก่กองทนุรวมเต็มจ านวน ตลอดอายสุญัญาเช่า 3 ปีแรก และรวมถึง
ปีที่ 4 หาก บรษิัท ตรนีิตี ้ แอสเซท จ ากดั  ไดร้บัการต่อสญัญากบักองทนุรวม  จึงช่วยเพิ่มความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุไดว่้าจะไดร้บัค่าเชา่จากบรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั  ตามสญัญาอย่างนอ้ย 3 ปีแรก หลงัจากกองทนุ
รวมเขา้ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
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ภำคผนวก2 

รายละเอียดเก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัยแ์ละ 

การจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมเขา้ลงทนุครัง้แรก 
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กำรลงทุนคร้ังแรก 

บรษัิทจดัการจะลงทนุโดยการซือ้ทรพัยส์ินต่างๆ เพื่อเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ดงันี ้

1. ที่ดิน อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม ระบบสาธารณูปโภค เฟอรน์ิเจอร ์วสัดแุละอุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้งของอาคาร
โกลว์ ตรีนิตี ้ สีลม รวมทั้งพื ้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) ระบบสาธารณูปโภค 
เฟอรน์ิเจอร ์วสัดแุละอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งของพืน้ที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) จากบรษิัท 
ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั 

2. กรรมสิทธิ์หอ้งชุดของอาคารศนูยก์ารคา้ ประกอบไปดว้ย อาคารศนูยก์ารคา้ รวมทัง้ระบบสาธารณูปโภค 
วสัดแุละอุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้งของอาคารศนูยก์ารคา้จาก บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัดรายละเอียดเก่ียวกับ
อสงัหารมิทรพัยท์ี่จะลงทนุ 

(1) ช่ือ ทีต้ั่ง ลักษณะ ประเภทกำรใช้งำน 

ทรพัยส์ินที่กองทนุรวมจะลงทนุครัง้แรกมีรายละเอียดดงันี ้

)ก(  ช่ือ  อำคำรโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม 

ทีต้ั่ง  เลขที ่150 ซอยพิพัฒน2์ ถนนสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 

ข้อมูลท่ัวไปข้อมูลกำรลงทุนในทรัพยส์ินในส่วนของอำคำร 

อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม (Glow Trinity Silom) เป็นโรงแรมที่ใหบ้รกิารกบันกัธุรกิจและนกัท่องเที่ยวทัง้ชาว
ไทยและต่างประเทศ ซึ่งไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 
ออกใหโ้ดยกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555  โดยอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม ตัง้อยู่ในบริเวณ
ซอยสีลม 5 หรือ ที่รูจ้ักกันในนาม “ซอยละลายทรพัย์” ซึ่งเป็นเขตพืน้ที่ศูนยก์ลางทางการคา้และธุรกิจ 
(Central Business District) ที่ส  าคัญของกรุงเทพมหานคร  อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมมีทางเชื่อมต่อกับ
ถนนสายหลกั 3 สาย คือ ถนนสีลม ถนนสาทร และถนนนราธิวาสราชนครินทร ์โดยอาคารตัง้อยู่ห่างจาก
ถนนนราธิวาสราชนครนิทรไ์ปทางทิศตะวนัออกเป็นระยะทางประมาณ 150 เมตร และห่างจากถนนสาทร
ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ 250 เมตร โดยผ่านซอยสาทร 8 (ซอยพิพฒัน)์ และห่างจากถนนสี
ลมไปทางทิศใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 180 เมตร ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตัง้ของ อาคารส านักงานขนาดใหญ่
ส าหรบัธุรกิจ อาทิ อาคารคิวเฮา้สส์าทร อาคารสาธรซิตีท้าวเ์วอร ์อาคารเอ็มไพร ์สเตจ ทาวเวอร ์ อาคาร
ส านักงานใหญ่ของธนาคารต่าง ๆ เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารซิตีแ้บงก ์ธนาคารยูโอบี และธนาคาร
สแตนดารด์ชารเ์ตอรไ์ทย เป็นตน้ หา้งสรรพสินคา้ อาทิ สีลมคอมเพล็กซ ์และสถานทูตต่าง ๆ ที่ส  าคัญ 
ไดแ้ก่ สถานทูตเบลเยี่ยม สถานทูตสิงคโปร ์สถานทูตออสเตรเลีย สถานทูตฝรั่งเศส นอกจากนั้นบริเวณ
ดังกล่าวยังเพียบพรอ้มไปดว้ยการคมนาคมที่สะดวกสบายใกลส้ถานีรถไฟฟ้า BTS (สถานีช่องนนทรี) 
ระยะทางประมาณ 150 เมตร และ สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สถานีสีลม ซึ่งเป็นสถานีที่ใกลท้ี่สดุ มี
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ระยะห่างประมาณ 1.10 กิโลเมตร ในช่วงตน้ปี 2552 ไดม้ีการปรบัปรุงภาพลกัษณข์องอาคารดงักล่าวให้
ทันสมัยเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากขึน้ และเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 ไดต้กลง
ว่าจา้ง บรษิัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี ้จ  ากดั ด าเนินการบรหิารกิจการ 

อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม  ตัง้อยู่บนที่ดินเนือ้ที่จ  านวน 1 งาน 96.40 ตารางวา เป็นอาคารสงู 6 ชัน้ พรอ้มชัน้
ใต้ดิน 1 ชั้นมีจ านวนห้องพักรวมทั้งสิ ้น  78 ห้อง (รวมห้องพักที่ เชื่อ มถึงกัน (connecting room)) 
รายละเอียดดงันี ้

)1(  รายละเอียดเก่ียวกบัพืน้ที่ของอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม 

พืน้ที ่ จ ำนวนห้อง 
พืน้ที ่ 

(ตำรำงเมตร) 
ร้อยละของ 
พืน้ทีร่วม 

1. พืน้ท่ีหอ้งพกั 78 3,170 57.5 
 Superior  19 418 7.6 
 Deluxe 29 928 16.80 
 Connecting room (สามารถแบง่แยกเพื่อ

ใหบ้รกิารเพิ่มไดอ้ีก 26 หอ้ง) 
26 1,664 30.20 

     Junior Suite  2 70 1.30 
     Exclusive Suite 2 90 1.60 
2.  พืน้ท่ีรา้นอาหาร - 270 4. 90 
3.  พืน้ท่ีจอดรถยนต ์ - 939 17.00 
4.  พืน้ท่ีส่วนกลาง - 1, 139 20.60 

รวม  5, 518 100.00 
    

)2(  รายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะการใชป้ระโยชน ์ 
รา้นอาหาร 
ในอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม 

 
ชื่อร้ำนอำหำร ประเภท จ ำนวนทีน่ั่ง 

The Foodie ไทย 40 

ส่ิงอ านวยความสะดวกในหอ้งพกั อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม  ไดจ้ัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ
เพื่ อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ อาทิ  มินิบาร์ ตู ้นิ รภัย โทรศัพท ์
อินเตอรเ์นตไรส้าย(Wi-Fi) ทีวีจอแบน (LCD TV) เครื่องเล่น DVD 
เป็นตน้ 

ส่วนบรกิาร อื่น  ๆ ของอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้
สีลม 

อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมมีการใหบ้ริการอื่น อาทิ รา้นคา้ สระว่ายน า้  
หอ้งซาวน่า หอ้งออกก าลงักาย (Fitness Center)  

ระบบสาธารณปูโภค ระบบสาธารณูปโภคของอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมและพืน้ที่พาณิชยก
รรม (Glow Trinity Silom Arcade) ประกอบด้วย ลิฟต์โดยสาร
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จ านวน 2 ชุด สามารถรบัน า้หนกัไดช้ดุละ 750 กิโลกรมั พรอ้มระบบ
ไฟฟ้า ระบบน า้ประปา ระบบโทรศัพทเ์คเบิล้ทีวี ระบบปรบัอากาศ 
ระบบบ าบดัน า้เสีย ระบบก าจดัสิ่งปฏิกูล เครื่องป่ันไฟส ารอง กลอ้ง
วงจรปิด ห้องซ่อมบ ารุง ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบ
ดับเพลิงโดยมีทั้งแบบสายฉีดและถังดับเพลิง นอกจากนี ้ยังมี
เครื่องตรวจจับควันอัตโนมัติ  (smoke detector) และสปริงเกอร์
ส าหรบัฉีดน า้ (sprinkler) ซึ่งติดตั้งในห้องพักทุกห้อง รวมทั้งมีการ
ติดตัง้สปริงเกอรท์ี่บริเวณทางเดิน และสัญญาณเตือนไฟไหม้ที่ติด
ตัง้อยู่บรเิวณหนา้ลิฟต ์

)ข(  ช่ือ พืน้ทีพ่ำณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade)  

ทีต้ั่ง พืน้ทีบ่ำงส่วนบนอำคำรเลขที ่150 ซอยพิพัฒน ์2 ถนนสลีม เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร 

ข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลกำรลงทุนในทรัพยส์ินในส่วนของพืน้ทีพ่ำณิชยกรรม 

พืน้ที่บางส่วนของอาคารโกลว์ ตรีนิตี ้สีลม ตัง้อยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม มีพืน้ที่ใหเ้ช่า
สทุธิ 372.05 ตารางเมตร ปัจจุบันแบ่งเป็นพืน้ที่ใหเ้ช่าสุทธิส  าหรบัรา้นคา้ประมาณ 128.00 ตารางเมตร 
และรา้นอาหารประมาณ 244.05 ตารางเมตร โดยมีจ านวนรา้นคา้ใหเ้ช่าทัง้สิน้ 1 รา้น และมีรา้นอาหาร
ญ่ีปุ่ น Botantei จ านวน 1 รา้น 

ข้อมูลกำรลงทุนในทรัพยส์ินในส่วนของอำคำรโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม และพืน้ทีพ่ำณิชยกรรม (Glow 
Trinity Silom Arcade)ทีดิ่น 

กองทุนรวมจะลงทุนโดยการซือ้ที่ดิน ซึ่งประกอบดว้ยที่ดินจ านวน 2 แปลง เนือ้ที่รวมทัง้สิน้ 2 งาน 94.60
ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตัง้ของอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมจากบริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดัในวนัที่กองทุนรวมเขา้
ลงทนุครัง้แรก โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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อำคำรโกลว์ ต รี นิ ตี้  สี ลม  พื้ นที่ พ ำณิ ชยกรรม  (Glow Trinity Silom Arcade) และระบบ
สำธำรณูปโภค 

อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม และพืน้ที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินตาม
โฉนดเลขที่ 3147 และ 43104 รวมถึงระบบสาธารณูปโภคที่ติดตัง้และใชง้านภายในอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สี
ลม จากบรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั ในวนัที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุครัง้แรก 

เฟอรนิ์เจอร ์วัสดุ และอุปกรณท์ีเ่ก่ียวข้องของอำคำรโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมและพืน้ทีพ่ำณิชยกรรม(Glow 
Trinity Silom Arcade) 

กองทุนรวมจะซือ้เฟอรน์ิเจอร ์วัสดุ และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้  
สีลม และ การด าเนินธุรกิจของพืน้ที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity SilomArcade) จากบริษัทตรีนิตี ้แอส
เซท จ ากดั ในวนัที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุครัง้แรก 

)ค(  ช่ือ อำคำรศูนยก์ำรค้ำ 

ทีต้ั่ง เลขที ่425 ซอยสิริจุลเสวก (สีลม 5) ถนนสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 

ข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลกำรลงทุนในทรัพยส์ินในส่วนของอำคำรศูนยก์ำรค้ำ 

ประกอบดว้ยอาคารศนูยก์ารคา้ ระบบสาธารณปูโภค วสัด ุและอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งของอาคารศนูยก์ารคา้ 

หอ้งชดุเลขที่  425/128 (ชัน้ใตด้ิน) และ 425/129 (ชัน้ 1) ซึ่งเป็นของโครงการหอ้งชดุตรีนิตี ้คอมเพล็กซ ์ซึ่ง
ตัง้อยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 530 เลขที่ดิน 455 หนา้ส ารวจ 413 ตัง้อยู่ที่ ต าบลสีลม (สาทร) อ าเภอ 
บางรกั กรุงเทพมหานคร  รวมถึงระบบสาธารณปูโภคที่ติดตัง้และใชง้านภายในอาคาร วสัด ุและอปุกรณท์ี่
เก่ียวเนื่องกบัการด าเนินธุรกิจของอาคารศนูยก์ารคา้จากบรษิัท ตรีนิตี ้ แอสเซท จ ากดั ในวนัที่กองทนุ
รวมเขา้ลงทนุครัง้แรก 
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แผนทีข่องอำคำร 
อำคำรโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม พืน้ทีพ่ำณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

และอำคำรศูนยก์ำรค้ำ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังทำงเข้ำออกอำคำรโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนัอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมมีทางเขา้ออกจากตวัอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมส าหรบัลูกคา้ที่เป็นบุคคล 
จ านวน 2 ทาง คือทางเขา้ออกดา้นที่ติดกับซอยนราธิวาสราชนครนิทร ์3 และถนนส่วนบุคคลในโครงการ
หอ้งชุดตรีนิตี ้คอมเพล็กซ ์และมีทางออกส าหรบัรถยนตเ์พียงดา้นเดียว คือด้านที่ติดกับถนนสว่นบคุคลใน
โครงการตรีนิตี ้คอมเพล็กซ ์ ในสภาพปัจจบุนัผูใ้ชบ้รกิาร ผูม้าติดต่อธุรกิจในอาคาร หรือลกูคา้รา้นคา้ปลีก 

อำคำรโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม  
และอำคำรศูนยก์ำรค้ำ 
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ส่วนใหญ่จะใช้ทางเข้าออกทางดา้นถนนส่วนบุคคลของโครงการห้องชุดตรีนิตี ้คอมเพล็กซ์ เป็นหลัก 
รวมทั้งรถยนตท์ี่จะเขา้มาจอดบริเวณชั้นใตด้ินของอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม ซึ่งการใช้ถนนหรือทางเดิน
ร่วมกับเจา้ของหอ้งชุดในโครงการหอ้งชุดตรีนิตี ้คอมเพล็กซ ์ดังกล่าวนั้น จะตอ้งไดร้บัความยินยอมจาก
นิติบคุคลอาคารชดุตรีนิตี ้คอมเพล็กซ ์เป็นลายลกัษณอ์กัษรดว้ย  

หากเกิดกรณีนิติบุคคลอาคารชดุตรีนิตี ้คอมเพล็กซ ์ไม่ยินยอมใหก้องทุนรวมใชท้างเขา้ออกทางดา้นถนน
ส่วนบุคคล อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมจะเหลือทางเขา้ออกส าหรบับุคคลคือดา้นถนนซอยนราธิวาสราช
นครนิทร ์3 เพียงทางเดียว และจะไม่มีทางออกส าหรบัรถยนต ์ซึ่งจะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิาร ผูม้าติดต่อธุรกิจใน
อาคาร หรือลกูคา้รา้นคา้ปลีก อาจไม่ไดร้บัความสะดวก  ทางบรษิัทตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั ซึ่งเป็นผูจ้ะขาย
ทรพัยส์ินใหแ้ก่กองทนุ ตกลงที่จะจดัท าทางเขา้-ออกทรพัยส์ิน โดยค่าใชจ้่ายของตนเองใหแ้ก่กองทนุต่อไป 

แนวทำงในกำรจัดท ำทำงเข้ำออก  

จากการส ารวจของวิศวกรอิสระ ไดใ้หค้วามเห็นถึงความเป็นไดใ้นเรื่องการจดัท าทางเขา้ออกตามวิธีการที่
ไดม้ีการพิจารณาอยู่ในปัจจบุนั  2 วิธี คือ  
(1) การจดัท าลิฟทส์  าหรบัขนส่งรถยนต์เขา้-ออกสู่ที่จอดรถยนตข์องอาคารโกลว์ ตรีนิตี ้สีลม ซึ่งการ

ด าเนินการดงักล่าวก็จะตอ้งท าการดดัแปลงอาคารเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย โดยคาดว่าจะใช้
ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 4 เดือน  หรือ 

(2) การท าทางลาดดา้นที่ติดกบัซอยนราธิวาสราชนครินทร ์3 เพื่อเขา้สูท่ี่จอดรถยนตข์องอาคารโกลว ์
ตรีนิตี ้สีลม โดยการขุดดินบริเวณที่ว่างลงไปและท าการทุบก าแพงก่ออิฐบริเวณชั้นใตด้ินออก 
และไม่ ถือว่าเป็นการดัดแปลงอาคาร โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาด าเนินการประมาณ  
2 เดือน 

อย่างไรก็ดี หากเกิดกรณีที่จะตอ้งมีการจัดท าทางเขา้ออกดังกล่าวขึน้ ทางกองทุนก็จะพิจารณาเลือก
วิธีการด าเนินการดงักล่าวหรือจดัหาวิธีการอื่นใด เพื่อใหเ้หมาะสมกับการประกอบธุรกิจในขณะนัน้ ต่อไป
ทั้งนี ้ ในการจัดท าทางเข้าออกตามที่ วิศวกรให้ความเห็นดังกล่าวคาดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้
ประโยชนใ์นพืน้ที่ของอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม 

ส าหรบัหอ้งชุดซึ่งเป็นอาคารศนูยก์ารคา้ ในปัจจุบนัมีการจดัท ารูปแบบการหาประโยชนโ์ดยเปิดใหผู้เ้ช่า
รายย่อยท าการเช่าพืน้ที่เพื่อท าการคา้ โดยไดม้ีการสรา้งอาคารชิดกนัและเปิดผนงัอาคารรว่มกบัอาคารตรี
ทิพย ์2 ใหท้ะลุถึงกันได ้ บริษัทจัดการจึงไดร้วบรวมความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายและวิศกรอิสระใน
เรื่องการก่อสรา้งอาคารชิดเขตกนั พรอ้มทัง้ใหค้วามเห็นถึงการก่อสรา้งดงักลา่วว่าเป็นการด าเนินการตาม
หลกัเกณฑห์รือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และไดร้บัอนญุาตใหก้่อสรา้งตามใบอนญุาตก่อสรา้งอาคารแลว้  ทัง้นี ้
โดยปรากฏรายละเอียดตามเอกสารในภาคผนวก 

ทัง้นีโ้ดยมีรายละเอียดแผนภาพการเขา้ลงทนุครัง้แรกของกองทนุรวมดงันี ้
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แผนภำพกำรเข้ำลงทุนคร้ังแรกของกองทุนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) รำคำทีจ่ะซือ้อสังหำริมทรัพย ์
 

)ก(  อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม และ 
พืน้ที่พาณิชยกรรม (Glow 
Trinity Silom Arcade) 

ราคาซือ้อาคารและพืน้ที่พาณิชยกรรมไม่เกิน 553,710,000 
บาท และราคาซื ้อเฟอรน์ิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ไม่เกิน 
10,913,000 บาท 

)ข(  อาคารศนูยก์ารคา้ ไม่เกิน 124,000,000 บาท 
รำคำรวม ไม่เกิน  688,623,000 บาท 

  
(3)  รำคำประเมินของบริษัทประเมินค่ำทรัพยส์ิน 2 รำย  

(ก) ผู้ประเมินราคา: บริษัท บรูค เรียล เอสเตท จ ากัด โดยวิธีการประเมินแบบประมาณการรายได ้
(Income Approach) 

โครงกำร รำคำประเมิน (บำท) วันทีป่ระเมิน 
อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม 525,000,000 1 กนัยายน 2553 
พืน้ที่พาณิชยกรรม(Glow Trinity Silom Arcade) 77,000,000 1 กนัยายน 2553 

อาคารศนูยก์ารคา้ 126,000,000 1 กนัยายน 2553 
รวม 728,000,000  
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(ข) ประเมินราคา: บริษัท แคนเดอร ์คอนซัลแตนท ์จ ากัด โดยวิธีการประเมินแบบประมาณการรายได ้
(Income Approach) 

โครงกำร รำคำประเมิน (บำท) วันทีป่ระเมิน 
อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม 520,400,000 1 กนัยายน 2553 
พืน้ที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 71,660,000 1 กนัยายน 2553 

อาคารศนูยก์ารคา้ 124,000,000 1 กนัยายน 2553 

รวม 716,060,000  
   

ราคาประเมินของ บริษัท  บรูค เรียล เอสเตท จ ากัด ถา้ปรบัตามสญัญาจดัหาผลประโยชน ์และ
ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินเป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งกองทุนจะไม่ได้รับรายได้ทั้งหมดของ
ทรพัยส์ินแต่เนื่องจากมีการรบัประกันรายไดใ้นระยะเวลาการเช่า 4 ปีแรก (กรณีที่มีการต่ออายุ
สญัญาเช่า) จะท าใหร้าคาเพิ่มขึน้เป็น 770,000,000 บาท 

ราคาประเมินของ บริษัท  แคนเดอร ์คอนซลัแตนท ์จ ากัด  ถา้ปรบัตามสญัญาจดัหาผลประโยชน์ 
และประมาณการมูลค่าทรพัยส์ินเป็นระยะเวลา 7 ปี ซึ่งกองทุนจะไม่ไดร้บัรายไดท้ั้งหมดของ
ทรพัยส์ินแต่เนื่องจากมีการรบัประกันรายไดใ้นระยะเวลาการเช่า 4 ปีแรก (กรณีที่มีการต่ออายุ
สญัญาเช่า) จะท าใหร้าคาเพิ่มขึน้เป็น 743,000,000 บาท 

กองทุนรวมจะซือ้ทรพัยส์ินในราคา 688,623,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต ่ากว่าราคาประเมินต ่าสดุ 
(บริษัท แคนเดอร ์คอนซัลแตนท ์จ ากัด ปรบัตามสญัญาจัดหาประโยชนแ์ละการประมาณการ)
รอ้ยละ 7.32 

(4)  ช่ือเจ้ำของอสังหำริมทรัพย ์: บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั 

(5) รำยละเอียดเก่ียวกับกำรประกันภัย 

กองทนุรวมจะจดัใหม้ีการท าประกนัภยัส าหรบัทรพัยส์ินที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุครัง้แรกตลอดระยะเวลาใน
การเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ประกนัวินาศภยัและประกนัภยัความเสียหาย 

2. ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั 

3. ประกนัภยัเพื่อประโยชนบ์คุคลภายนอก 

ทัง้นี ้การประกนัภยัดงักลา่วจะไดก้ าหนดให ้ 

(ก) กองทนุรวมเป็นผูเ้อาประกนั 
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(ข) กองทนุรวมจะเป็นผูร้บัประโยชน ์

(ค) ผูเ้ช่าอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม พืน้ที่พาณิชยกรรมและ ผูเ้ช่าอาคารศนูยก์ารคา้ มีหนา้ที่ช  าระเบีย้
ประกนัส าหรบัทรพัยส์ินที่ตนเป็นผูเ้ช่า 

(6)  รำยละเอียดเก่ียวกับกำรจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ :ภำพรวมธุรกิจกำรจัดหำ
ผลประโยชน ์
 

อำคำรโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม 
กองทุนรวมตกลงใหบ้ริษัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากัด เช่าอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม ระบบสาธารณูปโภค 
เฟอรน์ิเจอร ์วสัดุ และอุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้งของอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม เป็นระยะเวลา 3 ปี และเมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาการเช่า กองทุนรวมสามารถพิจารณาใหผู้เ้ช่ารายเดิมต่ออายุสญัญาเช่าไดอ้ีกคราวละ
ไม่เกิน 3 ปี 

ทัง้นี ้ในการน าทรพัยส์ินดังกล่าวออกใหเ้ช่า กองทุนรวมไดก้ าหนดใหค้่าเช่าคงที่เป็นรายไดส้่วนใหญ่ของ
กองทนุรวม 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีการต่ออายุสญัญาเช่ากับผูเ้ช่ารายเดิมหรือการเปลี่ยนแปลงผูเ้ช่ารายใหม่ กองทุน
รวมจะรว่มกบัผูเ้ช่าในการก าหนดใหค้่าเช่าคงที่เป็นรายไดส้ว่นใหญ่ของกองทนุรวม  ทัง้นี ้ค่าเช่าคงที่และค่า
เช่าแปรผนัจะมีอตัราที่ไม่ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าเดิม  เวน้แต่ จะเป็นเหตสุดุวิสยัที่ไม่สามารถควบคมุได ้

อำคำรศูนยก์ำรค้ำ และพืน้ทีพ่ำณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

กองทุนรวมตกลงให้บริษัท สีลมออลล์ จ ากัด เช่าอาคารศูนย์การค้า ระบบสาธารณูปโภค วัสดุ และ
อปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งของศนูยก์ารคา้ รวมทัง้ใหเ้ช่าพืน้ที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) ระบบ
สาธารณูปโภค เฟอรน์ิเจอร ์วัสดุ และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องของพืน้ที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom 
Arcade) เป็นระยะเวลา 3 ปี และเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่า กองทุนรวมสามารถพิจารณา ใหผู้เ้ช่า
รายเดิมต่ออายสุญัญาเช่าไดอ้ีกคราวละไม่เกิน 3 ปี โดยจะท าการปรบัค่าเช่าขึน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของ
ค่าเช่าเดิม และจะปรบัค่าเช่าขึน้อีกไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของค่าเช่าลา่สดุทกุ ๆ 2 ปี 
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แผนภำพกำรน ำทรัพยส์ินที่กองทุนรวมเข้ำลงทุนคร้ังแรกออกหำประโยชน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

โครงสร้ำงรำยได้ทีจ่ะได้รับจำกอสังหำริมทรัพย ์ 

อำคำรโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มีนาคม 2547 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2549 บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั ไดน้  าอาคารโกลว ์ตรี
นิตี ้สีลม ให้เช่าแก่บริษัท วันพลัส ทรี จ ากัด อัตราค่าเช่า 25 ,200,000 บาทต่อปี ต่อมาตั้งแต่วันที่  1 
มกราคม 2550 ถึงปัจจุบนั บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด ไดน้  าอาคารดงักลา่วมาด าเนินการเองในรูปแบบ
หอ้งชุดเซอรวิ์สอพารท์เมนท ์(Serviced Apartment) และอยู่ในระหว่างด าเนินการขอใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรม ซึ่งเมื่อไดร้บัใบอนุญาตโรงแรมเรียบรอ้ยแลว้จะมีนโยบายที่จะเปลี่ยนการบริหารงานเป็น
โรงแรมในอนาคต โดยมีโครงสรา้งรายไดด้งันี ้

 

 

 

 



 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี ้ Page 185 

 

รำยกำร 

ระยะเวลำต้ังแต่  
1 มกรำคม –  

31 ธันวำคม  พ.ศ. 

ระยะเวลำต้ังแต่  
 
 

2550 2551 2552 
1 ม.ค. – 
31 มี.ค. 
2553 

1 เม.ย. – 
30 มิ.ย. 
2553 

1 ก.ค. – 
30 ก.ย. 
2553 

รายไดร้วมจากการใหบ้ริการ (ลา้นบาท) 
-   รายไดค้่าหอ้งพกั 
-   รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ(1) 

36.8 
31.1 
5.7 

43.9 
37.9 
6.0 

30.3 
26.8 
3.5 

14.9 
13.1 
1.7 

8.9 
8.0 
0.9 

12.9 
11.6 
 1.3 

อตัราการเขา้พกัเฉลี่ย (Occupancy Rate) 
(รอ้ยละ) 

90.6 95.2 59.4(2) 68.4 41.8 59.9 

อตัราค่าหอ้งพกัเฉลี่ย (บาท/วนั) 896 1,041 1,177 2,052 2,025 2,029 

ทีม่ำ : บริษัท ตรีนติี ้แอสเซท จ ำกดั 
หมำยเหต ุ 
(1) รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนอื่นๆ ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรและเครื่องดืม่(มินิบำร์) รำยไดค้่ำบริกำร(Service 

Charge) และรำยไดค้่ำเช่ำรำ้นอำหำร Foodie 
(2) ในระหว่ำงเดือน กุมภำพนัธ์ 2552 – มิถุนำยน 2552 มีกำรปรบัปรุงหอ้งพกัครัง้ใหญ่ โดยทยอยปิดปรบัปรุงหอ้งพกัเป็น

ส่วน ๆ ดงันัน้หำกคดิอตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่จำกจ ำนวนหอ้งพกัทีไ่ม่ไดมี้กำรปิดปรบัปรุง อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่เท่ำกบัรอ้ย
ละ 94.0 

(3) ในช่วงวนัที่ 1 มกรำคม 2550 ถึงวนัที่ 30 มิถุนำยน 2553 ไดมี้กำรบริกำรในรูปแบบของ หอ้งชุดเซอร์วิสอพำร์ทเมนท ์
(Serviced Apartment) ทัง้นี ้ไดแ้สดงเป็นอตัรำค่ำหอ้งพกัเฉลีย่ 

พืน้ทีพ่ำณิชยกรรม (Glow Trinity SilomArcade) 

รายการ 2550 2551 2552 1 ม.ค. – 
31 มี.ค. 
2553 

1 เม.ย. – 
30 มิ.ย. 
2553 

1 ก.ค. – 
30 ก.ย. 
2553 

รายไดค้่าเช่า (ลา้นบาท) 3.1 2.6 5.9 1.2 1.2 1.2 
จ านวนร้านค้า ท่ี เช่า (ร้าน ) ณ  31 
ธันวาคม 

17 10 8 1 1 1 

พืน้ท่ีให้เช่าทั้งหมด (ตารางเมตร) ณ 
31 ธันวาคม  

240.14 369.57(2) 369.57 369.57 369.57 369.57 

อัต ราก าร เช่ า  (Occupancy Rate) 
(รอ้ยละ) 

60.2 57.1 45.5 45.5 45.5 45.5 

ค่าเช่าเฉลี่ย (บาท/ตารางเมตร) (3) 2,159 2,023 2,238 2,238 2,238 2,238 

ทีม่ำ : บริษัท ตรีนติี ้แอสเซท จ ำกดั 
หมำยเหต ุ 
(1) ในปี 2551ไดมี้กำรขยำยพืน้ทีบ่ำงส่วนเพือ่รองรบัผูเ้ช่ำทีเ่ป็นรำ้นอำหำร 
(2) เป็นอตัรำกำรเช่ำและค่ำเช่ำเฉลีย่ของผูเ้ช่ำทีเ่ป็นรำ้นคำ้ ไม่รวมผูเ้ช่ำทีเ่ป็นรำ้นอำหำร 
(3) ในระหว่ำงเดือนมกรำคม ถึงเดือนมิถุนำยน 2553 อยู่ในระหว่ำงกำรปรบัปรุงพืน้ทีบ่ำงส่วนของพืน้ทีพ่ำณิชยกรรมในส่วนทีเ่ป็น

รำ้นคำ้ 
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อำคำรศูนยก์ำรค้ำ 

รำยกำร 2550 2551 2552 2553 
    1 ม.ค. – 

31 มี.ค. 
1 เม.ย. – 
30 มิ.ย. 

1 ก.ค. – 
30 ก.ย. 

รายไดค้่าเช่า )ลา้นบาท(  9.0 10.1 10.1 2.5 2.5 2.4 
จ านวนรา้นคา้ที่เช่า (รา้น) ณ 
31 ธนัวาคม 

74 78 78 76 76 74 

พืน้ที่ใหเ้ช่าทัง้หมด (ตาราง
เมตร) ณ 31 ธนัวาคม 

433.05 431.35 426.19 430.75 430.75 430.75 

อตัราการเช่า (Occupancy 
Rate) (รอ้ยละ) 

95.4 100.0 97.4 97.68 97.68 94.97 

ค่าเช่าเฉลี่ย )บาท/ตารางเมตร(  1,984 2,012 2,035 2,011 2,011 2,007 
ทีม่ำ : บริษัท ตรีนติี ้แอสเซท จ ำกดั 

 
(7) นโยบำยกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย ์

จากการที่กองทุนรวมน าอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม  อาคารศูนยก์ารคา้ และพืน้ที่พาณิชยกรรมออกใหเ้ช่า 
เพื่อหาประโยชนน์ัน้ กองทนุรวมไดจ้ดัใหม้ีการด าเนินการที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัหาผลประโยชนด์งันี  ้

)ก(  กำรประกันรำยได้จำกกำรน ำทรัพยส์ินที่กองทุนรวมเข้ำลงทุนคร้ังแรกให้เช่ำโดยบริษัท 
ตรีนิตี ้แอสเซท จ ำกัด เป็นระยะเวลำ 4 ปี 

บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัดไดต้กลงและรบัรองว่ากองทุนรวมจะมีรายไดจ้ากการน าทรพัยส์ินที่
กองทนุรวม เขา้ลงทนุครัง้แรกออกหาประโยชนโ์ดยน าออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม
และผูเ้ช่าอาคารศนูยก์ารคา้และพืน้ที่พาณิชยกรรม โดยประกนัรายไดข้ัน้ต ่าของกองทนุรวม ดงันี  ้

ปีที่ 1 จ านวนรวมไม่นอ้ยกว่า 65,700,000 บาท  

ปีที่ 2 จ านวนรวมไม่นอ้ยกว่า 66,700,000 บาท   

ปีที่ 3 จ านวนรวมไม่นอ้ยกว่า 67,100,000 บาท  

ปีที่ 4 จ านวนรวมไม่นอ้ยกว่า 67,100,000 บาท (ในกรณีที่กองทนุรวมไดพ้ิจารณาต่ออายสุญัญา
เช่า เมื่อครบ 3 ปี แรก) 

ทั้งนี ้การประกันรายไดด้ังกล่าว บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด จะรบัประกันในกรณีที่ผู้เช่าดังกล่าวคือ 
บรษิัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากดั และบรษิัท สีลมออลล ์จ ากดั หรือบรษิัทในเครือเท่านัน้ 
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)ข(  กำรประกันกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้เช่ำอำคำรโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมและอำคำรศูนยก์ำรค้ำ
และพืน้ทีพ่ำณิชยกรรมโดย บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ำกัด 

บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซทจ ากัด ตกลงค า้ประกันการปฏิบัติหนา้ที่ของผูเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าที่ดิน 
อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม และเฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอุปกรณ ์ระหว่างกองทุนรวมกบับรษิัท ตรีนิตี ้
แอท สีลม จ ากัดและสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้า พื ้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity 
SilomArcade) และเฟอรน์ิเจอร ์วัสดุ และอุปกรณ์ ระหว่างกองทุนรวมกับบริษัท สีลมออลล์
จ ากดัเฉพาะหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้

ก. หนา้ที่ในการจดัท างบการเงินและรายงานทางการเงินและน าส่งใหแ้ก่กองทุนรวมเฉพาะ
ส าหรบัอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม 

ข. หนา้ที่กระท าการต่าง ๆ อาทิ หนา้ที่ในการแจง้ใหก้องทุนรวมทราบโดยพลนักรณีผูเ้ช่า
ตกเป็นผูผ้ิดสญัญาหรืออาจตกเป็นผูผ้ิดสญัญากับบุคคลภายนอก หนา้ที่ในการแจง้ให้
กองทุนรวมทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในกรณีที่มีเหตกุารณซ์ึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบ
อย่างมีนยัส  าคญัต่อทรพัยท์ี่เช่า 

ค. หนา้ที่ของผูเ้ช่าในการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อใหม้ีการน ารายไดจ้ากการด าเนินการของ
อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม พืน้ที่พาณิชยกรรม และศูนยก์ารคา้ฝากไวก้ับบัญชีเงินฝาก
ตามรายละเอียดที่ก าหนดในสญัญาเช่าที่ดิน อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม และเฟอรน์ิเจอร ์
วสัด ุและอุปกรณ ์และสญัญาเช่าอาคารศนูยก์ารคา้ พืน้ที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity 
Silom Arcade) และเฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอปุกรณ ์ 

(ค) กำรด ำเนินกำรให้ บริษัท อินวิช่ัน ฮอสพิทำลิตี้ จ ำกัด เป็นผู้บริหำรอำคำรโกลวต์รีนิตี ้ 
สีลม 

ภายในระยะเวลาการเช่าอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม บริษัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากัด จะไดเ้ขา้ท า
สญัญาว่าจา้งบริหาร กบับรษิัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี ้จ  ากดัซึ่งเป็นผูบ้รหิารจดัการอาคารโกลว ์ตรี
นิตี ้สีลม เป็นระยะเวลารวม 10 ปีนับจากวันที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนครัง้แรก และหากคู่สญัญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่บอกเลิกสัญญากับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าก่อนสัญญาหมดอายุลง 
คู่สญัญาตกลงใหส้ญัญาว่าจา้งบรหิารดงักลา่วมีผลบงัคบัต่อไปอีก 10 ปี 

อย่างไรก็ดีในกรณีที่สัญญาเช่าอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม ระหว่างกองทุนรวมกับ บริษัท ตรีนิตี ้
แอท สีลม จ ากัด สิน้สุดลงก่อนครบก าหนดสัญญาว่าจ้างบริหารกองทุนรวม ไม่ผูกพันที่จะให ้
บรษิัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี ้จ  ากดั เป็นผูบ้รหิารอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม ต่อไปแต่อย่างใด 

)ง(  ข้อตกลงไม่ประกอบธุรกิจแข่งขัน 
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ภายใตส้ญัญาตกลงกระท าการระหว่าง บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด และ กองทุนรวม บรษิัท ตรี
นิตี ้แอสเซท จ ากัด ตกลงต่อกองทุนรวมว่า ตลอดระยะเวลาของสัญญาตกลงกระท าการเป็น
ระยะเวลา 5 ปี บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด และผูถื้อหุน้ของบรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด ที่ถือ
หุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด รวมถึงบริษัทในเครือ (หมายถึง นิติ
บุคคลที่บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด ถือหุน้ในนิติบุคคลนั้นตั้งแต่รอ้ยละ10 ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของนิติบุคคลดงักล่าว) จะไม่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับการบริหาร
อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม ในพืน้ที่รศัมีของอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม โดยขอบเขตรศัมีของพืน้ที่
ดงักล่าวที่บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั และบรษิัทในเครือตกลงจะไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนัจะใช้
เสน้แบ่งตามสี่แยกไฟจราจรตัดกับถนนต่าง ๆ ดังนี ้ทางทิศเหนือของอาคารโกลว์ ตรีนิตี ้สีลม 
พืน้ที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) และอาคารศูนยก์ารคา้ ขอบเขตของพืน้ที่จะ
อยู่ภายในสี่แยกไฟจราจรที่ตัดระหว่างถนนสีลมและถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ทางทิศ
ตะวันออกของอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม พืน้ที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) และ
อาคารศนูยก์ารคา้ห่างออกไปอีกประมาณ 800 เมตร  ขอบเขตของพืน้ที่จะอยู่ภายในสี่แยกไฟ
จราจรที่ตดัระหว่างถนนสีลมและซอยศาลาแดง โดยพืน้ที่ดงักล่าวใหร้วมถึงจุดกึ่งกลางถนนของ
ถนนสีลมดว้ย ทางทิศใตข้องอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม พืน้ที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom 
Arcade) และอาคารศูนย์การค้าห่างออกไปอีกประมาณ 600 เมตร ขอบเขตของพืน้ที่จะอยู่
ภายในสี่แยกไฟจราจรที่ตัดระหว่างซอยศาลาแดงและถนนสาทรใต้ โดยให้นับรวมถึงพื ้นที่
ทางด้านทิศตะวันออกของซอยศาลาแดง ทางทิศตะวันตกของอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมพืน้ที่
พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) และอาคารศนูยก์ารคา้ห่างออกไปอีกประมาณ 825 
เมตร ขอบเขตของพืน้ที่จะอยู่ภายในสี่แยกไฟจราจรที่ตดัระหว่างถนนสาทรใตแ้ละถนนนราธิวาส
ราชนครินทร ์โดยใหน้บัรวมถึงพืน้ที่ทางดา้นทิศใตข้องถนนสาทรใต ้โดยจดุเริ่มตน้ในการวดัรศัมี
พืน้ที่ดังกล่าวใหน้ับจากถนนนราธิวาสราชนครินทรข์ึน้ไปทางทิศเหนือประมาณ 530 เมตรไป
จนถึงสี่แยกไฟจราจรที่ตัดระหว่างถนนสีลมและถนนนราธิวาสราชนครินทร ์ตามที่คู่สัญญา
ก าหนดตามสญัญาว่าจา้งบริหาร เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมจากกองทุนรวม โดยขอบเขตรศัมี
ของพืน้ที่ที่ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนั เป็นไปตามแผนภาพต่อไปนี ้
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นอกจากนี ้ส  าหรบัอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม ภายใตส้ญัญาว่าจา้งบริหาร ระหว่างบริษัท ตรีนิตี ้
แอท สีลม จ ากัด และ บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี ้จ  ากัด ก าหนดว่าบริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี ้
จ  ากัด ในฐานะผูบ้ริหาร ตกลงว่าตลอดระยะเวลาของสญัญาว่าจา้งบริหาร นั้น บริษัท อินวิชั่น 
ฮอสพิทาลิตี ้จ  ากัด และบริษัทในเครือ (หมายถึง นิติบุคคลที่บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี ้จ  ากัด 
ถือหุน้ในนิติบุคคลนั้นตั้งแต่รอ้ยละ10 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของนิติบุคคล
ดงักลา่ว) จะไม่ประกอบธุรกิจในลกัษณะที่เป็นการแข่งขนักับทรพัยส์ินที่กองทุนรวมไดล้งทุน ใน
พืน้ที่ที่คู่สญัญาก าหนดตามที่ไดม้ีการว่าจา้งบริหาร ดงักล่าว เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมจาก  
ผูเ้ช่าอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมและกองทนุรวม 

)จ(  หลักประกัน 

บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด ตกลงจะจดัใหม้ีการประกันแก่กองทุนรวมเพื่อเป็นการประกันการ
ปฏิบัติตามสญัญาตกลงกระท าการ สญัญาเช่าที่ดิน อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม และเฟอรน์ิเจอร ์
วัสดุ และอุปกรณ์ ,สัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้า พื ้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom 
Arcade) และเฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอุปกรณ ์และการช าระเงินหรือหนีใ้ด ๆ ของบรษิัท ตรีนิตี ้แอส
เซท จ ากัดและ/หรือ ผูเ้ช่าอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม และผูเ้ช่าอาคารศนูยก์ารคา้ และพืน้ที่พาณิช
ยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. หนงัสือค า้ประกนั 

บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด ตกลงรบัประกันรายไดข้ัน้ต ่า (รายไดข้ัน้ต ่าดงักล่าวเป็นรายได้
จากค่าเช่าและค่าบรกิารก่อนหกัค่าใชจ้่ายใดๆ)  ที่กองทุนรวมจะไดร้บัจากอสงัหาริมทรพัย์
ที่กองทุนรวมลงทุนครัง้แรกโดยการวางหนังสือค า้ประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชยข์อง
ประเทศไทยต่อกองทนุรวม ในคราวแรกจ านวน 3 ฉบบั โดยมีวงเงินค า้ประกัน ดงันี ้



 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี ้ Page 190 

 

ฉบบัที่ 1 ค ้ าป ระ กั น ใน ปี ที่ 1 ถึ ง ปี ที่  4 เป็ น จ าน วน เงิ น  65,700,000 บ าท  
(หกสิบหา้ลา้นเจ็ดแสนบาทถว้น)  

ฉบบัที่ 2  ค า้ประกันในปีที่  2 ถึงปีที่  4เป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้าน
บาทถว้น) 

ฉบบัที่ 3  ค า้ประกันในปีที่ 3 ถึงปีที่ 4 เป็นจ านวนเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาท
ถว้น) 

โดยการใชห้นงัสือค า้ประกนัส าหรบัระยะเวลาในปีที่ 4 กองทนุรวมจะใชใ้นกรณีที่มีการ
ต่ออายสุญัญาเช่า 

ทัง้นี ้หากปรากฏว่าหนังสือค า้ประกันดังกล่าวมีอันสิน้สุดลงก่อนครบก าหนดอายุ ไม่ว่า
ดว้ยเหตใุดๆ ก็ตาม บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด ตกลงจะจดัหาหนงัสือค า้ประกนัฉบบัใหม่
โดยมีเงื่อนไขที่คงเหลือของหนงัสือค า้ประกนัฉบบัเดิมมาทดแทนใหแ้ก่กองทนุรวมโดยทนัที 

อย่างไรก็ดี ในระหว่างที่มีการรบัประกนัรายไดข้ัน้ต ่า หากจ านวนอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทุน
รวมลงทุนครั้งแรกลดลง อัน เนื่ องมาจากกองทุนรวมจ าหน่ าย ขาย หรือ โอน
อสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทุนครัง้แรกทั้งหมดหรือบางส่วน หรืออสังหาริมทรพัยท์ี่
กองทุนรวมลงทุนครัง้แรกถูกเวนคืน รายไดข้ัน้ต ่าที่ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยร์บัประกันจะ
ลดลงตามสัดส่วนการก่อรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนเป็นครัง้แรกที่
ลดลงดว้ย 

2. สิทธิเรียกรอ้งในบญัชีเงินฝาก 

ผูเ้ช่าอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมและผูเ้ช่าอาคารศนูยก์ารคา้และพน้ที่พาณิชยกรรม ตกลง
โอนสิทธิแบบไม่มีเงื่อนไขในบัญชีที่จดัใหม้ีขึน้ส  าหรบัการด าเนินงานของผูเ้ช่าดงักล่าว
ใหแ้ก่กองทนุรวม 
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(ฉ) กำรประกันภัย 

กองทุนรวมจะจัดใหม้ีการท าประกันภัยส าหรบัทรพัยส์ินที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนครัง้แรกตลอด
ระยะเวลาในการเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ (5) 

(8) สรุปสำระส ำคัญร่ำงสัญญำต่ำง ๆ ทีเ่ก่ียวข้องของกองทุนรวม 

)ก(  สัญญำทีเ่ก่ียวข้องกับกำรเข้ำลงทุนคร้ังแรกของกองทุนรวม 

1. สัญญำจะซือ้จะขำยทีดิ่น อำคำรโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมและพืน้ทีพ่ำณิชยกรรม (Glow 
Trinity Silom Arcade) 

คู่สญัญา กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี ้(“ผูจ้ะซือ้” หรือ 
“กองทนุรวม”) 

บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั(“ผูจ้ะขาย”) 

ทรพัยส์นิที่ 
จะซือ้จะขาย 

ทรพัยส์ินที่จะซือ้จะขาย ประกอบดว้ย 

1. ที่ดินโฉนดเลขที่ 3147 และ 43104 เนือ้ที่ 1 งาน 964/10ตาราง
วา และ 982/10  ตารางวา ตัง้อยู่ที่ ต าบลสีลม (สาทร) อ าเภอ
บางรกั กรุงเทพมหานคร 

2. อาคารโกลว์ ตรีนิตี ้ สีลม และพื ้นที่พาณิชยกรรม(Glow 
Trinity Silom Arcade) เลขที่ 150 ซอยพิพัฒน์ 2 ถนนสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนทรัพย์สินตามข้อ 1 
จ านวน 6 ชั้น เนื ้อที่ประมาณ 3,428 ตารางเมตร โดยมี
จ าน วนห้อ งพั ก  78  ห้อ ง  [รวมห้อ งพั กที่ เชื่ อ มถึ งกั น
(Connecting Room)] รวมถึงพื ้นที่ พาณิ ชยกรรม (Glow 
Trinity Silom Arcade) มีพืน้ทีใหเ้ช่าสุทธิประมาณ 369.57 
ตารางเมตร และ 

3. ระบบสาธารณปูโภค 

(รวมเรียกว่า “อสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมจะลงทนุครัง้แรก”) 

การโอนกรรมสิทธิ์  
การจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ ์และการสง่มอบ
การครอบครอง 

1. คู่สัญญาตกลงจะน าสัญญาฉบับนี ้ไปจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ในอสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทนุรวมจะลงทุนครัง้แรกต่อ
พนกังานเจา้หนา้ที่ ณ ส  านกังานที่ดินกรุงเทพมหานคร ภายใน 
30 วันท าการนับตั้งแต่วันที่  กองทุนรวมได้จดทะเบียนกอง
ทรพัยส์ินเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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โดยให้ถือว่าวันที่การจดทะเบียนดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ตาม
กฎหมายเป็นวนัที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุครัง้แรก 

2. ผูจ้ะขายตกลงโอนกรรมสิทธิ์และสง่มอบการครอบครอง 

ในอสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทุนรวมจะลงทนุครัง้แรกใหแ้ก่กองทุน
รวมและกองทุนรวมตกลงรับโอนกรรมสิทธิ์และรับมอบการ
ครอบครองในอสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทุนรวมจะลงทุนครัง้แรก
จากผูจ้ะขายตามสภาพที่เป็นอยู่ ณ ขณะนัน้  

 “สภาพที่เป็นอยู่” หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่ของสงัหารมิทรพัยท์ี่
กองทุนรวมจะลงทุนครัง้แรกเมื่อพิจารณาจากระยะเวลาและ
สภาพการใชง้านโดยทั่วไปของทรพัยน์ั้น ๆ ทัง้นี ้เพื่อหลีกเลี่ยง
ขอ้สงสยัที่อาจเกิดขึน้ “สภาพที่เป็นอยู่” ไม่รวมถึง สภาพความ
ช ารุดบกพร่องหรือเสียหายจนไม่สามารถใชป้ระโยชนไ์ดต้าม
วัตถุประสงคข์องอสังหาริมทรพัยท์ี่กองทุนรวมจะลงทุนครัง้
แรก 

 คู่สญัญาตกลงใหถื้อว่าการส่งมอบการครอบครองดังกล่าวมี
ผลสมบูรณ ์ทนัทีที่การจดทะเบียนมีผลสมบูรณต์ามกฎหมาย 
(“วนัโอนกรรมสิทธิ์”) 

3. ใหผู้้จะซือ้เป็นผูม้ีสิทธิในการไดร้บัประโยชน ์สิทธิและหน้าที่
ต่างๆ จากหรือเก่ียวเนื่องกบัทรพัยส์ินที่จะซือ้ขายซึ่งเกิดขึน้นบั
จากเวลา 24.00 น. ของวนัก่อนวนัโอนกรรมสิทธิ์ 

 ใหผู้จ้ะขายเป็นผู้มีสิทธิในการไดร้บัประโยชน ์สิทธิและหนา้ที่
ต่างๆ จากหรือเก่ียวเนื่องกับทรัพย์สินที่จะซือ้ขายซึ่งเกิดขึน้
ก่อนเวลา 24.00 น. ของวนัก่อนวนัโอนกรรมสิทธิ์ 

ผู้จะขายตกลงด าเนินการใด ๆ เพื่อส่งมอบต้นฉบับเอกสารสิทธิ
เก่ียวกับอสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทุนรวมจะลงทุนครัง้แรกในวันโอน
กรรมสิทธิ์ และสง่มอบตน้ฉบบัเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์ิน เช่น
ใบอนุญาตก่อสรา้ง แบบแปลนอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม หนังสือ
บอกกล่าวแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์ที่ มีถึงคู่สัญญาและบุคคล 
ภายนอกที่เก่ียวขอ้งของผูจ้ะขาย เอกสารอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับการ
โอนกรรมสิทธิ์ในอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมจะลงทนุครัง้แรก 

ผู้จะขายตกลงด าเนินการโอนระบบสาธารณูปโภค รวมถึงการ
ด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการโอนสาธารณูปโภคใหแ้ก่กองทุน
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รวม ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัโอนกรรมสิทธิ์ 

ค่าตอบแทนการโอน
กรรมสิทธิ ์

ไม่เกิน 553,710,000 บาท (หา้รอ้ยหา้สิบสามลา้นเจ็ดแสนหนึ่ง
หมื่นบาท) โดยผูจ้ะซือ้ตอ้งช าระใหค้รบถว้นในวนัที่ไดจ้ดทะเบียน
รบัโอนกรรมสิทธิ์ในทรพัยส์ินที่จะซือ้ขาย ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ณส านกังานที่ดินกรุงเทพมหานคร (วนัที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนครัง้
แรก) 

ค ารบัรองและรบัประกนั
ของผูจ้ะขาย 

ในวันท าสญัญา และวนัที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนครัง้แรก ผูจ้ะขาย
ตกลงใหค้ ารบัรองและรบัประกันแก่กองทุนรวม โดยมีสาระส าคัญ 
ดงันี ้

1. ผูจ้ะขายมีใบอนุญาตหรือไดร้บัอนุญาตหรือถือว่าเป็นผูไ้ดร้บั
อนุญาตอย่างครบถ้วนถูกต้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องส าหรับประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่
เก่ียวขอ้งกับอสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทุนรวมจะลงทุนครัง้แรก 
รวมถึงการก่อสรา้ง การเปิดใชง้านและการประกอบกิจการ
ประเภทพฒันาอสงัหาริมทรพัยแ์ละใบอนุญาต และ/หรือการ
อนุญาตที่เก่ียวขอ้งกับอสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทุนรวมจะลงทุน
ครัง้แรกดังกล่าวยังคงมีผลใชบ้ังคับอย่างสมบูรณ์อยู่ในวนัที่
ท  าสญัญา 

 ผูจ้ะขายมิไดป้ฏิบัติผิดเงื่อนไขต่าง ๆ ภายใตใ้บอนุญาตหรือ
การไดร้บัอนุญาตที่เก่ียวขอ้งกับอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวม
จะลงทนุครัง้แรก  

 ผูจ้ะขายมิไดด้ าเนินการใด ๆ ซึ่งอาจสง่ผลใหใ้บอนญุาต และ/
หรือการไดร้บัอนญุาตที่เก่ียวขอ้งกับอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทุน
รวมจะลงทนุครัง้แรกถกูระงบั ยกเลิก หรือเพิกถอน 

2. ในวันที่ กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกผู้จะขายเป็นผู้มี
กรรมสิทธิ์ในอสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทุนรวมจะลงทุนครัง้แรก 
และอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกไม่อยู่
ภายใตห้รืออาจอยู่ภายใตภ้าระผกูพนัใด ๆ 

หนา้ที่ของผูจ้ะขาย
เก่ียวกบัการใชส้ิทธิตาม
สญัญาอนญุาตใหใ้ชถ้นน
และทางเดิน 

ผูจ้ะขายตกลงกบักองทุนรวมว่าตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมเป็น
เจา้ของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม หากปรากฏว่า
นิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี ้คอมเพล็กซ ์ผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้
ถนนและทางเดิน หรือกรณีที่สญัญาดงักลา่วสิน้สดุลงดว้ยเหตใุด ๆ 
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ก็ตาม กองทุนรวมจะใหผู้้จะขาย ด าเนินการดัดแปลงอาคารโกลว ์
ตรีนิตี ้สีลมโดยค่าใช้จ่ายของผู้จะขายเอง อาทิ ด าเนินการให้มี
ลิฟทส์  าหรบัขนสง่รถยนตท์ี่เขา้ออกจากอาคารโกลวต์รีนิตี ้สีลมเพื่อ
ใชใ้นการขนส่งรถยนตข์ึน้-ลงสู่ที่จอดรถชั้นใตด้ินของอาคารโกลว ์
ตรีนิตี ้สีลม หรือจัดท าทางเขา้ออกส าหรับลูกคา้และรถยนต ์เป็น
ตน้ ทั้งนี ้เพื่อท าใหผู้้ใชบ้ริการในอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม ลูกค้า
รา้นค้าปลีก หรือผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคารโกลว์ ตรีนิตี ้ สีลม 
สามารถเขา้ออกผ่านทางซอยนราธิวาสราชนครนิทร ์3 ได ้

นอกจากนี ้ตลอดระยะเวลาที่บริษัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากัด ยัง
เป็นคู่สัญญาในสัญญาเช่าที่ดิน อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม และ
เฟอร์นิเจอร ์วัสดุ และอุปกรณ์กับกองทุนรวม  หากปรากฏว่า
ภายใน 3 ปีนับตั้งแต่นิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี ้คอมเพล็กซ ์ผิด
สญัญาอนุญาตใหใ้ชถ้นนและทางเดิน หรือกรณีที่สญัญาดงักล่าว
สิน้สุดลงดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม ส่งผลใหก้องทุนรวมมีรายไดส้ทุธิใน
แต่ละปีลดลงจาก ค่าเฉลี่ยของรายไดค้่าเช่าสทุธิของกองทนุรวมใน
รอบ 3 ปีบัญชีก่อนหนา้ โดยค่าเฉลี่ยรายไดใ้นรอบ 3 ปีบัญชีก่อน
หนา้ดังกล่าว  จะตอ้งไม่ต ่ากว่ารายไดสุ้ทธิในปีก่อนหนา้บวกดว้ย
อัตรากา้วหนา้ของรายไดสุ้ทธิรอ้ยละ 5  ผู้จะขายตกลงจะชดเชย
รายไดค้่าเช่าสว่นต่างใหแ้ก่กองทนุรวมในแต่ละปีภายใน 30 วนันบั
จากวันที่กองทุนรวมได้แจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยค านวณจากผลต่างของค่าเฉลี่ยของรายได้ค่าเช่าสุทธิของ
กองทุนรวมในรอบ 3 ปีบญัชีก่อนหนา้ โดยค่าเฉลี่ยรายไดใ้นรอบ 3 
ปีบญัชีก่อนหนา้ดงักลา่ว  จะตอ้งไม่ต ่ากว่ารายไดส้ทุธิใน 

ปีก่อนหน้าบวกด้วยอัตราก้าวหน้าของรายได้สุทธิรอ้ยละ 5 กับ
รายไดค้่าเช่าสุทธิที่กองทุนรวมไดร้บัหลงัจากนิติบุคคลอาคารชุด
ตรีนิตี ้คอมเพล็กซ ์ผิดสญัญาอนุญาตใหใ้ชถ้นนและทางเดิน หรือ
กรณีที่สญัญาดงักลา่วสิน้สดุลงดว้ยเหตใุด ๆ ก็ตาม  

อนึ่ง หากมีการผิดสญัญาอนุญาตใหใ้ชท้างเดินก่อนครบก าหนด 3 
ปี นับจากวันที่เริ่มสญัญาเช่าที่ดิน อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม และ
เฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอุปกรณ ์ใหใ้ชร้ายไดค้่าเช่าเฉลี่ยตามจ านวน
ปีที่มีการผิดสัญญาก่อนหน้ามาใช้เป็นค่าเฉลี่ยของรายไดค้่าเช่า
สุทธิแต่ต้องไม่ต ่ากว่ารายได้สุทธิในปีก่อนหน้าบวกด้วยอัตรา
กา้วหนา้ของรายไดส้ทุธิรอ้ยละ 5  น ามาใชอ้า้งอิง  และหลงัจากที่
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ผูจ้ะขายไดด้ าเนินการแกไ้ขดดัแปลงอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมแลว้ 
หากกองทนุรวมยงัคงเห็นว่าอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมไม่สามารถใช ้
ประกอบธุรกิจได้ดีเหมือนเดิมนั้น  หรือปรากฎว่าผู้จะขายไม่ได้
ปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขในการแกไ้ขดัดแปลงอาคารโกลว ์ตรี
นิตี ้สีลมภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามสญัญาแลว้ ผูจ้ะขายตกลง
จะรบัซือ้คืนที่ดิน อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม และ เฟอรน์ิเจอร ์วัสด ุ
และอุปกรณ์ และพื ้นที่พาณิชยกรรม จากกองทุนรวมในราคา
ประเมินของทรัพย์สินดังกล่าว โดยจะไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินที่
กองทนุรวมลงทนุรวมเริ่มตน้หกัดว้ยมลูค่าตดัจ่ายในอตัรารอ้ยละ 1 
ต่อปีนับตั้งแต่ปีที่กองทุนรวมลงทุนจนถึงปีที่มีการรบัซือ้คืนที่ดิน 
อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม และเฟอรน์ิเจอร ์วัสดุ และอุปกรณ์ และ
พืน้ที่พาณิชยกรรม ตามสตูรค านวณดงันี ้

จ ำนวนเงนิลงทนุเริ่มตน้  x [1 – (จ ำนวนปีทีล่งทนุ  x รอ้ยละ 1)] 

หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่ครบ 1 ปี ใหใ้ชร้ะยะเวลาตามสดัส่วนของ
ปีนัน้ๆ 

                : ราคาประเมินของทรพัยส์ินดังกล่าว บริษัทจัดการจะ
จดัใหม้ีการประเมินค่าขึน้ภายหลงัที่ไดม้ีการตดัสินใจขายทรพัยส์ิน 
และรายงานการประเมินดังกล่าวจะมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
จนถึงวนัที่ขายทรพัยส์ิน   

ทัง้นี ้กรณีการซือ้คืนทรพัยส์ินตามที่กลา่วขา้งตน้ก าหนดขึน้ส  าหรบั         
กรณีที่กองทุนรวมยงัคงเห็นว่าอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมไม่สามารถ
ใชป้ระกอบธุรกิจไดด้ีเหมือนเดิมเท่านัน้ ดงันั้น กองทุนรวมจะขาย
ที่ดิน อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม และเฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอุปกรณ ์
และพืน้ที่พาณิชยกรรมคืนใหแ้ก่บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด โดย
ไม่ถือเป็นการขายทรพัยส์ินโดยทั่วไปของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ที่
เก่ียวขอ้ง 

อย่างไรก็ดี หากเป็นการซือ้คืนทรพัยส์ินในกรณีอื่น ๆ ใหก้ารขาย
ทรพัยส์ินดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดใน
กฎหมายหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง 
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เหตผุิดนดัหรือเหตแุห่งการ
บอกเลิกสญัญา 

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังต่อไปนี ้ ใหถื้อ
เป็นเหตุผิดนัดหรือเหตุเลิกสัญญาของคู่สัญญาที่ เก่ียวข้องกับ
เหตกุารณด์งักลา่ว แลว้แต่กรณี 

1. ใหถื้อว่าคู่สัญญาตกเป็นผู้ผิดสัญญาหากในระยะเวลาใดๆ
ก่อนวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครัง้แรกคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ งไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี ้หรือผิดค ารับรองและ
รบัประกันที่ใหไ้วใ้นสญัญาฉบบันีแ้ละส่งผลใหก้องทุนรวมไม่
สามารถใชป้ระโยชนใ์นอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมจะลงทุน
ครัง้แรกไดต้ามวตัถปุระสงคข์องสญัญาฉบบันี ้

2. คู่สญัญาตกลงเลิกสญัญารว่มกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

3. กองทุนรวมไม่สามารถจดทะเบียนรบัโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 
30 วนัท าการนบัจากวนัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทุน
รวม 

4. สญัญาดงัต่อไปนีร้ะงบัสิน้ลง 

4.1 สญัญาซือ้ขายเฟอรน์ิเจอร ์วัสดุ และอุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง
ของอาคารโกลว์ ตรีนิตี ้ สีลมและพื ้นที่พาณิชยกรรม 
(Glow Trinity Silom Arcade) ระห ว่าง  ก อ งทุ น รวม
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตีแ้ละ บริษัท ตรีนิตี ้
แอสเซทจ ากดั ระงบัสิน้ลง และ/หรือ 

4.2 สญัญาจะซือ้จะขายอาคารศนูยก์ารคา้ วสัด ุและอปุกรณ์
ที่เก่ียวขอ้ง ระหว่าง กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิ
การเช่าตรีนิตีแ้ละ บริษัทตรีนิตี ้แอสเซทจ ากัด ระงบัสิน้
ลง 

ภาษีอากรและค่าใชจ้่าย 1. ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการโอนกรรมสิทธิ์ 

 ผู้จะซือ้ตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมการโอนอสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทุนรวมจะลงทุน
ค รั้งแ รก  ส่ วน ผู้ จ ะขายตกลงรับ ผิ ด ชอบ  ภ าษี อาก ร 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึน้ เช่น ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล  ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายของผู้ขายส าหรับ
เงินได้จากการขายทรัพย์สิน ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ อากร
แสตมป์ 
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2. ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้นบัจากวนัที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุครัง้แรก 

 กองทนุรวมมีหนา้ที่ช  าระภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบ ารุง
ท้องที่  รวมตลอดถึ ง ภาษี ธุ รกิจเฉพาะ ภาษีป้ าย ภาษี 
อื่น ๆ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่อาจเรียกเก็บโดยหน่วยงาน
ราชการเนื่องด้วยหรือที่ เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์ใน
อสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทุนรวมจะลงทุนครัง้แรกนับตัง้แต่วันที่
กองทนุรวมเขา้ลงทนุครัง้แรก  

 ทั้งนี ้หากผู้จะขายไดช้ าระภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษี
บ ารุงท้องที่ รวมตลอดถึงภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีป้าย ภาษี 
อื่น ๆ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ  ที่อาจเรียกเก็บโดยหน่วยงาน
ราชการเนื่องดว้ยหรือที่เก่ียวขอ้งกับอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทุน
รวมจะลงทุนครัง้แรกที่เกิดขึน้ตัง้แต่วนัที่กองทนุรวมเขา้ลงทุน
ครั้งแรกแทนกองทุนรวมแล้ว กองทุนรวมตกลงช าระภาษี
โรงเรือนและที่ดินและภาษีบ ารุงทอ้งที่ รวมตลอดถึงภาษีป้าย 
ภาษีอื่น ๆ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ดงักล่าวคืนใหแ้ก่ผูจ้ะขาย 
ตามสดัสว่นที่เหลืออยู่ของระยะเวลาที่ภาษีหรือค่าธรรมเนียม
นัน้ยังมีผลบังคับใช ้จนครบถว้นภายใน 30วันนับจากวันที่ผู้
จะขายไดแ้จง้ใหก้องทนุรวมทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

ค่าปรบั บรรดาหนีส้ินใดๆที่คู่สญัญาฝ่ายใดมีสิทธิเรียกรอ้งตามสญัญาจะ
ซือ้ขายหากคู่สญัญาฝ่ายนัน้ผิดนดัช าระหนีคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมี
สิทธิคิดค่าปรบัในอัตรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี จากจ านวนหนีค้า้งช าระ
นัน้ๆ จนกว่าจะไดช้ าระเสรจ็สิน้ 

2 สัญญำซือ้ขำยเฟอรนิ์เจอร ์วัสดุ และอุปกรณท์ี่เก่ียวข้องของอำคำรโกลว ์ตรีนิตี ้
สีลมและพืน้ทีพ่ำณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

คู่สญัญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี ้(“ผู้ซือ้” หรือ 
“กองทนุรวม”)บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั (“ผูข้าย”)  

ทรพัยส์นิที่ซือ้ขาย เฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้งซึ่งติดตัง้และใชง้านอยู่ใน
ทรพัยส์ินที่จะซือ้ขายตามสญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน อาคารโกลว ์ตรี
นิตี ้สีลม และพื ้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 
ก่อนวนัที่จดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม 
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(รวมเรียกว่า “ทรพัยส์ินที่ซือ้ขาย”) 

ค่าตอบแทนการโอน
กรรมสิทธิ ์

ไม่เกิน 10,913,000 บาท (สิบลา้นเกา้แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาท)  
โดยผู้ซื ้อต้องช าระค่าตอบแทนการโอนกรรมสิทธิ์  [ไม่รวมถึง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม]ใหค้รบถว้นในวันโอนกรรมสิทธิ์ในทรพัยส์ินที่ซือ้
ขาย 

ค ารบัรองและรบัประกนั
ของผูข้าย 

ในวันท าสญัญา และวันที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนครัง้แรก ผูข้ายตก
ลงใหค้ ารับรองและรับประกันแก่กองทุนรวม โดยมีสาระส าคัญ 
ดงันี ้

1. ทรัพย์สินที่ซื ้อขายอยู่ในสภาพดี ไม่ช ารุดบกพร่องอย่างมี
นัยส าคัญและได้รับการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอย่าง
เหมาะสมเช่นเดียวกันกับการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ทรพัยส์ินอื่นที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนักบัทรพัยส์ินที่ซือ้ขาย 

2. ในช่วงเวลาก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายไม่ไดด้ าเนินการใดๆ  
ใหบุ้คคลภายนอกมีสิทธิในการใช้ประโยชนใ์นทรพัยส์ินที่ซือ้
ขายในลักษณะใด ๆ นอกเหนือจากการใหบ้ริการหอ้งพักแก่
ลูกคา้ผู้พักอาศัยของอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม และผู้เช่าราย
ย่อยภายใต้สัญญาเช่าและสัญญาบริการและสัญญาบริการ
ทั่วไปของอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม 

3. ผูข้ายเป็นผูมี้กรรมสิทธิ์ในทรพัยส์ินที่ซือ้ขายและทรพัยส์ินที่ซือ้
ขายไม่อยู่ภายใตห้รืออาจอยู่ภายใตภ้าระผกูพนัใด ๆ  

เหตผุิดนดัหรือเหตแุห่งการ
บอกเลิกสญัญา 

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังต่อไปนี ้ใหถื้อ
เป็นเหตุผิดนัดหรือเหตุเลิกสัญญาของคู่สัญญาที่ เก่ียวข้องกับ
เหตกุารณด์งักลา่ว แลว้แต่กรณี 

1. ใหถื้อว่าคู่สัญญาตกเป็นผู้ผิดสัญญา หากในระยะเวลาใด ๆ 
ก่อนวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครัง้แรก คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ งไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี ้หรือผิดค ารับรองและ
รบัประกันที่ใหไ้วใ้นสญัญาฉบบันี ้และส่งผลใหก้องทุนรวมไม่
สามารถใชป้ระโยชนใ์นอสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทุนรวมจะลงทุน
ครัง้แรกไดต้ามวตัถปุระสงคข์องสญัญาฉบบันี ้  

2. คู่สญัญาตกลงเลิกสญัญารว่มกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร  
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3. สญัญาดงัต่อไปนีร้ะงบัสิน้ลง 

3.1 สญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม และ
พื ้น ที่ พ าณิ ชยกรรม  (Glow Trinity Silom Arcade) 
ระหว่าง กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรี
นิตี ้และ บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั ระงบัสิน้ลง และ/
หรือ 

3.2 สัญญาจะซื ้อจะขายอาคารศูนย์การค้า วัสดุ และ
อปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งระหว่าง กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์
และสิทธิการเช่าตรีนิตี ้ และ บริษัท ตรีนิตี ้ แอสเซท 
จ ากดั ระงบัสิน้ลง 

ภาษีอากรและค่าใชจ้่าย กองทุนรวมตกลงรับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่ม ของมูลค่าทรพัยส์ิน  
ส  าหรบัค่าธรรมเนียม และภาษีอากรต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งในการโอน
กรรมสิทธิ์ในทรพัยส์ินที่ซือ้ขาย (หากมี) คู่สญัญาตกลงรบัผิดชอบ
ฝ่ายละครึ่งหนึ่งยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล
หัก ณ ที่จ่าย ของผู้ขายส าหรับเงินไดท้ี่ผู้ขายได้รับภายใตส้ัญญา
ฉบบันี ้ผูข้ายจะเป็นผูอ้อกช าระทัง้สิน้ 

3. สัญญำจะซือ้จะขำยอำคำรศูนยก์ำรค้ำ วัสดุ และ อุปกรณท์ีเ่ก่ียวข้อง 

คู่สญัญา กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี ้(“ผูจ้ะซือ้” หรือ 
“กองทนุรวม”) 

บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซทจ ากดั (“ผูจ้ะขาย”) 

ทรพัยส์นิที่ 
จะซือ้จะขาย 

ทรพัยส์ินที่จะซือ้จะขาย ประกอบดว้ย 

1. ห้องชุดเลขที่   425/128 (ชั้นใต้ดิน) เนื ้อที่ประมาณ342.81 
ตารางเมตรและหอ้งชุดเลขที่ 425/129 (ชัน้ 1) เนือ้ที่ประมาณ 
333.08 ตารางเมตรซึ่งเป็นของโครงการห้องชุดตรีนิตี ้คอม
เพล็กซ ์ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 530 เลขที่ดิน 455 หน้า
ส ารวจ 413 ตั้งอยู่ ที่  ต าบลสีลม (สาทร) อ าเภอบางรัก
กรุงเทพมหานครและ 

2. ระบบสาธารณปูโภค วสัด ุและอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง 

 (รวมเรียกว่า “ทรพัยส์ินที่จะซือ้จะขาย”) 
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เง่ือนไขบงัคบัก่อน รายละเอียดเช่นเดียวกับสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินอาคารโกลว ์ตรี
นิตี ้สีลม และพืน้ที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

การโอนกรรมสิทธิ์  
การจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ ์และการสง่มอบ
การครอบครอง 

รายละเอียดเช่นเดียวกับสญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน อาคารโกลว ์ตรี
นิตี ้สีลม และพืน้ที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

ค่าตอบแทนการโอน
กรรมสิทธิ ์

ไม่เกิน 124,000,000 บาท (หนึ่งรอ้ยยี่สิบสี่ลา้นบาท) โดยผูจ้ะซือ้
ตอ้งช าระให้ครบถ้วนในวันที่ได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินที่จะซือ้จะขายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร (วนัที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุครัง้แรก)   

ค ารบัรองและรบัประกนั
ของผูจ้ะซือ้ 

รายละเอียดเช่นเดียวกับสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินอาคารโกลว ์ตรี
นิตี ้สีลมและพืน้ที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

ค ารบัรองและรบัประกนั
ของผูจ้ะขาย 

รายละเอียดเช่นเดียวกับสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินอาคารโกลว ์ตรี
นิตี ้สีลมและพืน้ที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

เหตผุิดนดัหรือเหตแุห่งการ
บอกเลิกสญัญา 

รายละเอียดเช่นเดียวกับสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินอาคารโกลว ์ตรี
นิตี ้สีลมและพืน้ที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

ทัง้นีใ้นกรณีขอ้ 4 ตามสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้
สีลม และพืน้ที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) น ามาใช้
กบัสญัญาฉบบันี ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

4. สญัญาดงัต่อไปนีร้ะงบัสิน้ลง 

4.1 สัญญาจะซือ้จะขายที่ดินอาคารโกลว์ ตรีนิตี ้ สีลมและ
พื ้ น ที่ พ า ณิ ช ย ก ร ร ม  (Glow Trinity Silom Arcade) 
ระหว่าง กองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์และสิทธิการเช่าตรี
นิตีแ้ละ บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซทจ ากดั ระงบัสิน้ลง และ/หรือ 

4.2 สญัญาซือ้ขายเฟอรน์ิเจอร ์วัสดุ และอุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้ง
ของอาคารโกลว์ ตรีนิตี ้ สีลมและพื ้นที่พาณิชยกรรม 
(Glow Trinity Silom Arcade) ร ะ ห ว่ า ง ก อ งทุ น ร ว ม
อสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตีแ้ละ บริษัท ตรีนิตี ้
แอสเซทจ ากดั  ระงบัสิน้ลง  

ภาษีอากรและค่าใชจ้่าย รายละเอียดเช่นเดียวกับสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินอาคารโกลว ์ตรี
นิตี ้สีลม และพืน้ที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 
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ค่าปรบั รายละเอียดเช่นเดียวกับสญัญาจะซือ้ขายที่ดินอาคารโกลว์ ตรีนิตี ้
สีลมและพืน้ที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

  

 

(ข) สัญญำทีเ่ก่ียวข้องกับกำรจัดหำประโยชนจ์ำกทรัพยส์ินทีก่องทุนรวมเข้ำลงทุนคร้ังแรก 

1. สัญญำเช่ำทีดิ่น อำคำรโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม และเฟอรนิ์เจอร ์วัสดุ และอุปกรณ ์

คู่สญัญา กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี ้(“ผูใ้หเ้ช่า” หรือ
“กองทนุรวม”) 

บรษิัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากดั(“ผูเ้ช่า”) 

ทรพัยส์นิที่เช่า 1. ที่ดิน โฉนดเลขที่ 3147 เนือ้ที่ 1 งาน 964/10ตารางวา ตัง้อยู่ที่ 
ต าบลสีลม (สาทร) อ าเภอ บางรกั กรุงเทพมหานคร 

2. อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมเลขที่ 150 ซอยพิพัฒน ์2 ถนนสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนทรัพย์สินตามข้อ 1 
จ านวน 6 ชัน้ เนือ้ที่ประมาณ 3,428 ตารางเมตร  

3. ระบบสาธารณปูโภค และ 

4. เฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้งซึ่งติดตัง้และใชง้าน
อยู่ในอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม 

(รวมเรียกว่า “ทรพัยส์ินที่เช่า”) 

ระยะเวลาการเช่า 3 ปี นับจากวันที่สัญญาเช่าฉบับนี ้มีผลใช้บังคับและเมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาการเช่า กองทนุรวมสามารถพิจารณาใหผู้เ้ช่าราย
เดิมต่ออายสุญัญาเช่าไดอ้ีกคราวละไม่เกิน 3 ปี 

ค่าเช่า ค่าเช่าประกอบดว้ย 

1. ค่าเช่าคงที่ 

 ค่าเช่าคงที่จ  านวน 37,345,597 บาทต่อปี 

 (“ค่าเช่าคงที่รายปี”) นบัจากวนัเริ่มตน้ของระยะเวลาเช่าโดย
แบ่งช าระเป็นรายเดือน เดือนละประมาณ 3,112,133 บาท 
(“ค่าเช่าคงที่รายเดือน”) โดยค่าเช่าคงที่รายปีคิดจากวันที่ 1 
มกราคม ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ยกเวน้ในปีแรกและปี
สดุทา้ยคิดตามอตัราส่วนจากวนัเริ่มตน้ของระยะเวลาการเช่า
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ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม ของปีนัน้ 

1.1 ในการช าระค่าเช่าคงที่ในเดือนใดเดือนหนึ่ง ผู้เช่าอาจ
ช าระค่าเช่าคงที่ใหแ้ก่กองทนุรวมในจ านวนที่นอ้ยกว่าค่า
เช่าคงที่รายเดือนโดยไม่ตกเป็นผูผ้ิดนดัช าระหนี ้

 หากภายในแต่ละไตรมาสนับจากวัน เริ่มต้นของ
ระยะเวลาเช่า หากผู้เช่าช าระค่าเช่าคงที่ให้แก่กองทุน
รวมในจ านวนที่นอ้ยกว่าค่าเช่าที่ตอ้งช าระในไตรมาสนัน้ 
ใหถื้อว่าผูเ้ช่าตกเป็นผูผ้ิดนดัช าระหนี ้

1.2 ค่าเช่าคงที่ในจ านวนที่กองทุนรวมไม่ไดร้บัช าระในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือเป็น (“ค่าเช่าคงที่ค้างช าระ
Accrued Unpaid Amount) และให้ผู้เช่าช าระค่าเช่า
ดงักล่าวคืนใหแ้ก่กองทุนรวม ตามล าดบัการช าระค่าเช่า
ดงัต่อไปนี ้

(ก) ค่าเช่าคงที่ 

(ข) ค่าเช่าคงที่คา้งช าระ  

(ค) ค่าเช่าแปรผนั   

2. ค่าเช่าแปรผนั 

 ค่าเช่าแปรผนัโดยค านวณจาก 

 [ ก  x ( ข - ค - ง - จ – ฉ )] 

 โดยที่ 

ก = อัตรารอ้ยละของค่าเช่าแปรผัน ในอัตรา
รอ้ยละ80 

ข = รายได้จากการด าเนินงานของอาคาร
โกลว์ ตรีนิตี ้ สีลม ในเดือนนั้นๆ (อาทิ 
รายไดค้่าหอ้งพัก รายไดค้่าอาหารและ
เครื่องดื่มและ รายไดจ้ากการด าเนินงาน
อื่นๆ) 

ค = ต้นทุนจากการด าเนินงานของอาคาร
โกลว์ ตรีนิตี ้ สีลมในเดือนนั้นๆ  (อาทิ
ตน้ทุนค่าหอ้งพัก ตน้ทุนค่าอาหารและ
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เครื่องดื่มและตน้ทนุจากการด าเนินงาน
อื่นๆ) 

ง = ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานของอาคาร 
โกลว์ ตรีนิตี ้ สีลมในเดือนนั้นๆ  (อาทิ 
ค่าใชจ้่ายจากการขายและบริหาร เป็น
ตน้) 

จ = ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ของอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สี
ลมในเดือนนั้นๆ  (อาทิ ภาษีโรงเรือน 
ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม ป ร ะ กั น ภั ย แ ล ะ
ค่าธรรมเนียมการบรหิาร เป็นตน้) 

ฉ = ค่าเช่าคงที่ (รวมค่าเช่าคงที่คา้งช าระ) 

 
ในระยะเวลาการเช่า คู่สญัญาตกลงใหม้ีการเปรียบเทียบค่า
เช่าแปรผันที่ไดม้ีการช าระจริงในแต่ละรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
(“ค่าเช่าแปรผนัที่ไดช้  าระแลว้”) กบัค่าเช่าแปรผนัที่ค านวณได้
จากข้อมูลทางการเงินของผู้เช่าที่ปรากฏในงบการเงิน
ประจ าปีของผู้เช่า “งบตรวจสอบ”(ซึ่งผู้เช่าไดส้่งมอบใหแ้ก่
กองทนุรวม (“ค่าเช่าแปรผนัที่เกิดขึน้จรงิ”) 

 คู่สญัญาตกลงร่วมกันค านวณค่าเช่าแปรผันที่เกิดขึน้จริงให้
แลว้เสร็จภายใน 20 วนัท าการนบัจากวันสิน้รอบปีบัญชีของ
กองทนุรวม (“วนัค านวณค่าเช่าแปรผนั”) 

 หากค่าเช่าแปรผันที่เกิดขึน้จริงค านวณไดม้ีมูลค่าเป็นศูนย์
หรือต ่ากว่า ผูเ้ช่าไม่ตอ้งจ่ายค่าเช่าแปรผนัใหแ้ก่กองทนุ 

 หากค่าเช่าแปรผันที่ได้ช  าระแล้วไม่เท่ากับค่าเช่าแปรผันที่
เกิดขึน้จรงิคู่สญัญาตกลงกนัดงันี ้

2.1 หากค่าเช่าแปรผนัที่ไดช้  าระแลว้มีจ านวนมากกว่าค่าเช่า 
แปรผันที่เกิดขึน้จริง ใหก้องทุนรวมด าเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้

(ก) ช าระเงินส่วนต่างคืนใหแ้ก่ผูเ้ช่าภายใน 15วนัท าการ
นบัจากวนัค านวณค่าเช่าแปรผนั 

(ข) น าเงินส่วนต่างดงักล่าวไปหกักลบลบกนักับค่าเช่าที่
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กองทุนรวมมีสิทธิได้รับจากผู้เช่าในวันช าระเงิน 
ค่าเช่าแปรผันครัง้แรกนับจากวันค านวณค่าเช่าแปร
ผันโดยตอ้งแจง้ใหผู้เ้ช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อักษร
ภายใน 15วนัท าการนบัจากวนัค านวณค่าเช่าแปรผนั 

2.2 หากค่าเช่าแปรผนัที่ไดช้  าระแลว้มีจ านวนนอ้ยกว่าค่าเช่า
แปรผันที่ เกิดขึน้จริง ให้ผู้เช่าช าระเงินส่วนต่างให้แก่
กองทุนรวมภายใน 15วันท าการนับจากวันค านวณค่า
เช่าแปรผนั 

สิทธิและหนา้ที่ของ 
ผูเ้ช่า 

1. ผู้เช่ามีสิทธิในการก่อสรา้งสิ่งปลูกสรา้งหรือส่วนควบใดๆ 
ดดัแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสาระส าคญัของทรพัยท์ี่เช่าทัง้หมด
หรือบางสว่น เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการเช่าโดย
ผู้เช่าต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
กองทุนรวม ทัง้นี ้กองทุนรวมจะพิจารณาใหห้รือไม่ใหค้วาม
ยินยอมดงักลา่วภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 ให้ส่วนที่ก่อสร้าง ต่อเติม แก้ไข ดัดแปลง สิ่ งปลูกสร้าง
ดงักลา่วเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทนุรวม 

 ในกรณีที่การก่อสรา้งสิ่งปลกูสรา้งหรือส่วนควบหรือการแกไ้ข
ดัดแปลงส่วนใดๆ ในทรัพย์ที่ เช่าตามความในวรรคก่อน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรืออาคารอื่นใด หรือ
กระท าผิดกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง กฎ ระเบียบ หรือขอ้บังคบัอื่น
ใดของหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง ผูเ้ช่าตกลงรบัผิดชดใช้
ค่าเสียหายนัน้แต่เพียงฝ่ายเดียว 

2. ภายในระยะเวลาการเช่า ผู้เช่าจะด าเนินการให้บริษัท อิน
วิชั่น ฮอสพิทาลิตี ้จ  ากดั(“ผูบ้รหิาร”)เป็นผูบ้ริหารจดัการธุรกิจ
โดยผู้เช่าได้เข้าท าหรือปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้เช่าตามที่
ก าหนดไวใ้นสัญญาว่าจา้งบริหาร กับบริษัท อินวิชั่น ฮอสพิ
ทาลิตี ้ จ  ากัด  ในวันเริ่มระยะเวลาการเช่าและผู้เช่าตกลง
เพิ่มเติมเก่ียวกบัสญัญาว่าจา้งบรหิาร ดงัต่อไปนี ้

2.1 ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขภายใตส้ญัญาว่าจา้งบริหาร ตอ้ง
ไม่ขัดกับข้อตกลงและเงื่อนไขตามสัญญาเช่าฉบับนี ้ 
หากข้อก าหนดและเงื่อนไขดังกล่าวขัดกับสัญญาเช่า
ฉบับนี ้ใหข้อ้ก าหนดและเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าวเป็นไป
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ตามสญัญาเช่าฉบบันี ้ 

 ทั้งนี ้ ผู้เช่าตกลงจะด าเนินการให้ผู้บริหารปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขที่เก่ียวกับการบริหารจดัการธุรกิจ
ทรพัยส์ินที่เช่าตามสญัญาเช่าฉบบันี ้

2.2 ผู้เช่าจะไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาว่าจ้างบริหาร ไม่ว่า
ดว้ยเหตใุด ๆ เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมล่วงหนา้เป็น 
ลายลกัษณอ์กัษรของกองทนุรวม 

2.3. หากกองทุนรวมรอ้งขอ ผูเ้ช่าจะใช้สิทธิต่าง ๆ ของผู้เช่า
ภายใต้สัญญาว่าจ้างบริหาร โดยเป็นไปตามเงื่อนไข 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดในสญัญาดงักลา่ว 

2.4 ในกรณีที่สัญญาว่าจ้างบริหาร สิ ้นสุดลงตามเงื่อนไข 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดในสญัญาดงักล่าว ผูเ้ช่า
จะตกลงรว่มกนักบักองทุนรวมในการแต่งตัง้ผูบ้รหิารราย
ใหม่ (หากมี) 

3. ด าเนินการใด ๆ เพื่อใหไ้ดร้บัใบอนญุาตหรือโอนใบอนญุาตให้
ด าเนินกิจการโรงแรม รวมถึงใบอนญุาตอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

4. ผูเ้ช่ามีหน้าที่ช  าระภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือค่าธรรมเนียม 
ใด ๆ ที่อาจเรียกเก็บโดยหน่วยงานราชการเนื่องด้วยหรือที่
เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่ เช่านับตั้งแต่วันที่
สญัญามีผลบงัคบัใช ้

 ทั้งนี ้ หากผู้ให้ เช่าได้ช าระภาษี โรงเรือนและที่ ดินหรือ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่อาจเรียกเก็บโดยหน่วยงานราชการเนื่อง
ด้วยหรือที่ เก่ียวข้องกับทรัพย์สินที่ เช่าที่ เกิดขึน้ตั้งแต่วันที่
สัญญามีผลใช้บังคับแทนผู้เช่าแล้ว ผู้เช่าตกลงช าระภาษี
โรงเรือนและที่ดินหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ดังกล่าวคืนใหแ้ก่
ผู้ให้เช่าจนครบถ้วนภายใน 30วันท าการนับจากวันที่ผู้เช่า
ไดร้บัแจง้จากกองทนุรวมเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

5. เปิดบัญชีเงินฝากและด ารงบัญชีดงักล่าว ตามที่คู่สญัญาตก
ลงกนั ไดแ้ก่ 

• บญัชีเงินฝากเพื่อรายไดข้องผูเ้ช่า 
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• บญัชีเงินฝากเพื่อรายจ่ายในการด าเนินการของผูเ้ช่า 

 ทัง้นี ้ผูเ้ช่าตกลงที่จะเขา้ลงนามในสญัญาโอนสิทธิเรียกรอ้งใน
บญัชีดังกล่าวใหแ้ก่กองทุนรวม โดยใหส้ิทธิในบัญชีดงักล่าว
โอนแบบไม่มีเงื่อนไขไปยังกองทุนรวม ณ วันที่สัญญาเช่า
ฉบบันีส้ิน้สดุลงและการโอนดงักล่าวใชใ้นกรณีที่ผูเ้ช่ายงัมีหนี ้
คงคา้งกบักองทนุเท่านัน้ 

6. ภายในระยะเวลาการเช่า  ผู้ เช่ าตกลงส่งมอบเอกสาร
ดงัต่อไปนีใ้หแ้ก่กองทนุรวม 

ก. รายงานผลการด าเนินงานซึ่งรวมถึงรายรบัและรายจ่าย 
(Management Account)ของแต่ ละรอบ เดื อน  และ
รายละเอียดการค านวณค่าเช่าภายใต้สัญญาฉบับนี ้
ทั้งนี ้ภายใน 15วันท าการนับจากวันสุดท้ายของแต่ละ
เดือน  

ข. งบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคมของทุกปี 
ของผูเ้ช่าซึ่งตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของผูเ้ช่าที่กองทุน
รวมเป็นผู้ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีดังกล่าว ทั้งนี ้
ภายใน 20 วันท าการนับจากวันสุดท้ายของเดือน
ธันวาคม  

ค. ประมาณการรายรับและรายจ่ายส าหรับรอบปีบัญชี
ถัดไป (“ประมาณการรายรับรายจ่าย”) มีรายละเอียด
ดงันี ้

(1) ประมาณการรายรับและรายจ่ายและค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวกับการด าเนินกิจการของอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้ 
สีลม 

(2) ป ร ะ ม าณ ก า รค่ า ใ ช้ จ่ า ย ส่ ว น ทุ น  (Capital 
Expenditure Budget) 

ทัง้นี ้ในการจดัท าประมาณการรายรบัและรายจ่ายมีขัน้ตอน
ดงันี ้

(1) ผูเ้ช่าตกลงจดัท าประมาณการรายรบัและรายจ่ายและจะ
เสนอใหก้องทุนรวมอนุมตัิลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 45 วนัท า
การก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีแต่ละปี และกองทุนรวมจะ
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อนุมตัิและแจง้กลบัผูเ้ช่าภายในระยะเวลา 30 วนัท าการ
นับแต่วันที่ไดร้บัประมาณการรายรบัและรายจ่ายจากผู้
เช่า 

 หากกองทุนรวมไม่แจง้กลบัภายในเวลาที่ก าหนดใหถื้อ
ว่าคู่สัญญาตกลงใช้ประมาณการรายรับและรายจ่าย
ตามที่ผูเ้ช่าเสนอ  

 ส าหรับรายละเอียดงบประมาณฉบับแรก ผู้เช่าตกลง
จดัท าและจะเสนอใหก้องทนุรวมอนุมตัิภายใน 45 วนัท า
การนบัแต่วนัที่สญัญานีม้ีผลใชบ้งัคบั 

(2) กรณีที่กองทุนรวมไม่อนุมัติรายละเอียดงบประมาณ 
คู่สญัญาตกลงใหใ้ชร้ายละเอียดงบประมาณของปีที่ผ่าน
มาจนกว่าจะสามารถหาขอ้ยตุิได ้โดยคู่สญัญาตอ้งหาขอ้
ยุติส  าหรบัรายละเอียดงบประมาณใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
45 วันท าการนับแต่วันเริ่มรอบปีบัญชีนั้น ๆ หรือตาม
ระยะเวลาที่คู่สญัญาเห็นสมควร 

(3) หากคู่ สัญญ ายั งไม่ สามารถ  ตกลงหาข้อยุติ ของ
รายละเอียดงบประมาณได้ กองทุนรวมจะก าหนด
รายละเอียดงบประมาณโดยจะพิจารณาใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องกองทุนรวมและแนวทางด าเนินธุรกิจที่
เหมาะสม ซึ่งการพิจารณาของกองทุนรวมใหเ้ป็นที่ยุติ
และผกูพนัคู่สญัญา 

(4) ในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายอื่นใดที่ผูเ้ช่าเห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็น
เร่งด่วน และสมควรเกิดขึน้ เพื่อการด าเนินธุรกิจของ
อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมและ/หรือความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการในอาคารโกลว์ ตรีนิตี ้ สีลมนอกเหนือจาก
ประมาณการรายรบัรายจ่ายที่ผูเ้ช่าไดข้ออนุมัติไว ้ และ
ไม่อาจขออนุมัติจากกองทุนรวมเป็นการล่วงหน้าได้
ตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญานี ้  

 ผู้เช่าสามารถพิจารณาด าเนินการจ่ายเงินจ านวน
ดังกล่าวไปก่อนไดโ้ดยไม่ต้องได้รบัความเห็นชอบจาก
กองทุนรวม  ทัง้นี ้จ  านวนเงินที่ไดจ้่ายทัง้หมดเม่ือรวมกัน
แลว้จะตอ้งไม่เกินไปกว่า 500,000 บาทต่อครัง้ และไม่
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เกิน 1,000,000 บาทต่อปี โดยผู้เช่าจะตอ้งรายงานการ
ด าเนินการดังกล่าวใหก้องทุนรวม ทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรภายใน 15 วนัท าการ 

 นับแต่วันที่ ได้ด าเนินการดังกล่าวในกรณีที่ผู้ เช่าได้
พิจารณาจ่ายเงินตามที่กลา่วขา้งตน้ (ไม่รวมถึงค่าใชจ้่ายที่
เก่ียวกับการบริหารจัดการอาคารโกลว์ ตรีนิตี ้ สีลม)  
กองทุนรวมจะใชดุ้ลยพินิจในการจ่ายเงินคืนใหผู้เ้ช่าตาม
จ านวนที่เหมาะสมและเห็นสมควรได ้โดยจะช าระคืนเงิน
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูเ้ช่าภายใน15 วนัท าการนบัแต่วนัที่กองทุน
รวมไดร้บัจดหมายแจง้จากผูเ้ช่าเวน้แต่ จะไดต้กลงกันเป็น
พิเศษ 

7. ผู้เช่าตกลงส่งมอบข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับการด าเนินกิจการ
โครงการอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมรวมถึงข้อมูลเก่ียวกับหรือ
ภายใตส้ัญญาว่าจา้งบริหารใหแ้ก่กองทุนรวมตามที่กองทุน
รวมแจง้ใหแ้ก่ผูเ้ช่าทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

การใหเ้ช่าช่วงและการโอน
สิทธิการเช่า 

ผู้เช่าไม่สามารถโอนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาฉบับนี ้ไม่ ว่า
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลใดๆเว้นแต่ได้รับอนุญาต
ลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากกองทนุรวม 

ผูเ้ช่าไม่สามารถน าทรพัยส์ินที่เช่าออกใหบุ้คคลภายนอกเช่าช่วง
ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน เวน้แต่ เป็นการน าทรพัยส์ินที่เช่าออก
ให้เช่าช่วงซึ่งเป็นการด าเนินโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนท ์
(Serviced Apartment)หรือ โรงแรมในกรณีที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรม เว้นแต่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรจากกองทนุรวม 

ทัง้นี ้ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขดงักล่าวไม่น ามาใชใ้นกรณีการใหเ้ช่า
ช่วงทรพัยส์ินที่เช่าซึ่งเป็นอสงัหาริมทรพัยโ์ดยมีพืน้ที่ใหเ้ช่าไม่เกิน
กว่า 50 ตารางเมตร และ/หรือระยะเวลาการเช่าไม่เกินกว่า 1 ปี 

การประกนัภยั ผูเ้ช่ามีหนา้ที่จดัหาประกนัภยัอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วน
ไดเ้สียของกองทุนรวมที่มีต่อทรพัยส์ินที่ไดล้งทุนตลอดระยะเวลา
การเช่า ดงันี ้

1. ประกนัวินาศภยัและประกนัภยัความเสียหายในทรพัยส์ินโดย 
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1.1 กองทนุรวมเป็นผูเ้อาประกนั 

1.2 กองทนุรวมจะเป็นผูร้บัประโยชน ์

1.3 ผูเ้ช่ามีหนา้ที่ช  าระเบีย้ประกนั 

1.4 จ านวนเงินเอาประกันภัยเป็นไปตามมลูค่าของทรพัยส์ิน
ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร เป ลี่ ย น ใ ห ม่ ข อ ง ท รั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า 
(Replacement Cost) หรือตามมลูค่าที่บรษิัทจดัการและ
ผูด้แูลผลประโยชนพ์ิจารณาเห็นสมควร และเป็นไปตาม
เกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2. ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัโดย 

1.1 กองทนุรวมเป็นผูเ้อาประกนั 

1.2 กองทนุรวมจะเป็นผูร้บัประโยชน ์

1.3 ผูเ้ช่ามีหนา้ที่ช  าระเบีย้ประกนั 

1.4 ระยะเวลาการชดใชค้่าสินไหมทดแทน เป็นเวลา 3 ปี 

3. ประกนัภยัเพื่อประโยชนบ์คุคลภายนอกโดย 

1.1 กองทนุรวมเป็นผูเ้อาประกนั 

1.2 กองทนุรวมจะเป็นผูร้บัประโยชน ์

1.3 ผูเ้ช่ามีหนา้ที่ช  าระเบีย้ประกนั 

ก. กรณีที่อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมไดร้บัความเสียหายจากวินาศ
ภยับางสว่น 

 ในกรณีที่อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สลีมไดร้บัความเสียหาย
บางสว่น คู่สญัญาตกลงกนัดงัต่อไปนี ้

1. กองทนุรวมหรือบคุคลที่กองทนุรวมไดม้อบหมายมีหนา้ที่
ในการซ่อมแซมอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมใหอ้ยู่ในสภาพ
ปกติใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี โดยใชค้่าสินไหม
ทดแทนทัง้จ านวนที่กองทนุรวมไดร้บัภายใตป้ระกนัวินาศ
ภยั 

หากบุคคลที่กองทุนรวมได้มอบหมาย ซ่อมแซมหรือ
ก่อสรา้งใหม่ไม่แลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามที่ก าหนด
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ขา้งตน้ กองทุนรวมมีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายจากผู้เช่า
และ/หรือบอกเลิกสญัญาได ้

2. ในระหว่างการซ่อมแซม กองทุนรวมไดร้บัความคุม้ครอง
ภายใตป้ระกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั 

3. สญัญาฉบบันีไ้ม่ระงบัสิน้ลง 

ความเสียหายบางส่วนภายใตข้อ้ก าหนดขา้งตน้หมายความ
ถึงความเสียหายบางสว่นของอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมที่ไม่อยู่
ภายใต้ความเสียหายทั้งหมดของอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้ สีลม
ตาม ข. 

ข. กรณีที่อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมไดร้บัความเสียหายจากวินาศ
ภยัทัง้หมด 

 ในกรณีที่อาคารโกลว์ ตรีนิตี ้สีลมได้รับความเสียหายจาก
วินาศภยัทัง้หมดหรือบางสว่นซึ่งเป็นสาระส าคญัและสง่ผลให้
ผูเ้ช่าไม่สามารถใชป้ระโยชนใ์นทรพัยส์ินที่เช่าได ้(โดยสภาพ
ของทรพัยส์ินที่เช่าไม่สามารถไดร้บัการซ่อมแซมหรือก่อสรา้ง
ใหม่ได)้ ใหส้ญัญาเช่าฉบบันีร้ะงบัสิน้ลง 

 (ความเสียหายจากวินาศภัยทัง้หมด หมายถึง กรณีที่กองทุนรวม
ไม่สามารถใชป้ระโยชนใ์นอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมไดโ้ดยผลของ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง หรือไม่สามารถใชป้ระโยชนใ์นทรพัยส์ินที่เช่า
ไดเ้กินกว่ารอ้ยละ 50 ของพืน้ที่ของอาคาร) 

หนา้ที่ในการบ ารุงรกัษา
ทรพัยส์นิที่เช่า 

กรณีทรพัยส์ินที่เช่าเป็นอสงัหารมิทรพัย ์

เวน้แต่กรณีทรพัยส์ินที่เช่าเสียหายหรือถูกท าลายโดยเหตุการณ์
ต่าง ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันวินาศภัยและประกันภัยความ
เสียหายในเครื่องจกัรในทรพัยส์ินที่เช่าภายในระยะเวลาการเช่าผู้
เช่ามีหนา้ที่ต่าง ๆ เก่ียวกบัการบ ารุงรกัษาทรพัยส์ินที่เช่า ดงันี ้

1. บ ารุงรกัษาซ่อมแซมและปรบัปรุงทรพัยส์ินที่เช่าเพื่อใหค้งอยู่
ในสภาพที่ ดี  เรียบ ร้อยและ เหมาะสมกับการใช้งาน
(Maintenance)ตามวัตถุประสงคท์ี่ก าหนดในสัญญาฉบับนี ้
เช่นเดียวกับการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่นที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันกับทรัพยส์ินที่เช่าดว้ยค่าใช้จ่ายของผู้
เช่า 
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2. ด า เนิ น ก า ร ใด ๆ เก่ี ย วกั บ ก า รป รับ ป รุ งภ าพ ลั ก ษณ์ 
(Renovation) ของทรพัยส์ินที่เช่าดว้ยค่าใช้จ่ายของกองทุน
รวมตามประมาณการรายรบัรายจ่าย 

กรณีทรพัยท์ี่เช่าเป็นสงัหารมิทรพัย ์

1.  ภายในระยะเวลาการเช่า คู่สญัญาตกลงใหผู้เ้ช่ามีหนา้ที่ต่าง 
ๆ เก่ียวกบัการจดัซือ้เฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอปุกรณท์ี่จ  าเป็นใน
การด าเนินกิจการดว้ยค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม ทัง้นี ้ตามที่
กองทุนรวมไดพ้ิจารณาอนุมัติ โดยใหเ้ฟอรน์ิเจอร ์วัสดุ และ
อุปกรณ์ดังกล่าวยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุนรวมและให้
ถือเป็นทรพัยส์ินที่เช่าภายใตส้ญัญาฉบบันี ้

2.  กองทุนรวมอาจมอบหมายใหผู้เ้ช่าจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุ
และอุปกรณ์ โดยให้ส่งมอบเงินที่ ได้รับจากการจ าหน่าย
ดงักลา่วใหแ้ก่กองทนุรวม 

การก าหนดงบประมาณในการบ ารุงรกัษาทรพัยส์ินที่เช่ากองทุน
รวมจะก าหนดงบประมาณนบัจากวนัที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนครัง้แรก 
ดงันี ้ 

1) ในปีแรกและปีที่สอง คิดเป็นรอ้ยละ 2 ของรายได้จากการ
ด าเนินงานของอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม  

2) ในปีที่  3 คิดเป็นรอ้ยละ 3ของรายไดจ้ากการด าเนินงานของ
อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม 

และ ในกรณีที่มีการน าทรัพย์สินออกให้เช่าต่อจากระยะเวลา
ดงักลา่ว กองทนุรวมจะก าหนดงบประมาณบ ารุงรกัษาทรพัยส์ินที่
เช่า ดงันี ้ 

1) ในปีที่  4  ถึ งปีที่  5  คิดเป็นร้อยละ 3ของรายได้จากการ
ด าเนินงานของอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม 

2) ในปีที่  6ไปตลอดระยะเวลาที่มีการน าทรัพย์สินออกหา
ประโยชนค์ิดเป็นรอ้ยละ 4ของรายไดจ้ากการด าเนินงานของ
อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม 

นอกจากนี ้ งบประมาณดังกล่าวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติม
ดงัต่อไปนี ้
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ก. งบประมาณดังกล่าวไม่ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไร
สทุธิของกองทนุรวม  

 โดยในรอบปีบัญชีใดๆ ที่กองทุนรวมมีหนา้ที่ช  าระค่าใชจ้่าย
เก่ียวกับการปรับปรุงภาพลักษณ์ตามสัญญาฉบับนี ้ และ
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดซื ้อจัดหาเฟอรน์ิเจอร ์วัสดุ และ
อุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้งของอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม ให้กองทุน
รวมถือเอาค่าใชจ้่ายเฉพาะจ านวนที่เกิดขึน้จริงดังกล่าวเป็น
ค่าใชจ้่ายของกองทนุรวม 

ข. ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที่ก าหนดในข้อ ก. ข้างตน้จะ
เป็นไปตามประมาณการค่าใช้จ่ายที่กองทุนรวมพิจารณา 
อนุมัติเป็นรายปี และจะมีจ านวนรวมไม่เกินกว่าจ านวน
ประมาณการรายรบัและรายจ่าย 

ในกรณีที่ผู้เช่ารอ้งขอ ผู้ให้เช่าต้องโอนค่าใช้จ่ายที่ เก่ียวกับการ
ปรบัปรุงภาพลกัษณด์งักลา่วใหผู้เ้ช่า โดยมีเง่ือนไขดงัต่อไปนี ้

ก. ค่าใชจ้่ายดังกล่าวตอ้งก าหนดใหป้ระมาณการค่าใชจ้่ายส่วนทุน 
และ 

ข. ค่าใชจ้่ายดงักล่าวเม่ือรวมกันแลว้ตอ้งไม่เกินกว่าที่ก าหนดใน
ประมาณการรายรบัรายจ่ายซึ่งผูใ้หเ้ช่าไดก้ าหนดไวเ้พื่อเป็น
ค่าใชจ้่ายตามสญัญาเช่าฉบบันี ้

ผู้เช่ามีหน้าที่ จัดท ารายงานการเบิกและการใช้งบประมาณ
ดังกล่าวเพื่อน ามาช าระค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการบ ารุงรักษา
ทรพัยส์ินที่เช่าโดยจดัสง่รายงานใหก้องทนุทกุวนัที่ 25ของเดือน 

หากผูเ้ช่าไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าว กองทุนรวมสามารถด าเนินการ
ดงักล่าวแทนผูเ้ช่าและมีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายที่เก่ียวขอ้งจากผู้
เช่าได ้

เหตผุิดนดัหรือเหตแุห่งการ
บอกเลิกสญัญา 

1. ผู้เช่าไม่ช าระค่าเช่าตามจ านวนและระยะเวลาที่ก าหนดใน
สัญญาฉบับนี ้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือตกเป็นผู้ผิดค า
รบัรองตามรายละเอียดที่ก าหนดภายใตส้ญัญาฉบบันี ้ 

2. ผู้เช่าเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือฟ้ืนฟูกิจการภายใต้
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

3. สญัญาดงัต่อไปนีร้ะงบัสิน้ลง 
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3.1 สญัญาเช่าอาคารศนูยก์ารคา้ พืน้ที่พาณิชยกรรม (Glow 
Trinity Silom Arcade) แล ะ เฟ อร์นิ เจอ ร์ วัส ดุ  แล ะ
อุปกรณ์ ระหว่าง กองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์และสิทธิ
การเช่าตรีนิตี ้และ บริษัทสีลมออลล์ จ ากัด ระงับสิน้ลง 
และ/หรือ 

3.2 สัญ ญ าตกล งก ระท าก าร ระห ว่า ง  ก อ งทุ น รวม
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี ้และ บรษิัทตรีนิตี ้
แอสเซทจ ากดั ระงบัสิน้ลง และ/หรือ 

3.3 สัญญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวมระหว่าง กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี ้ และ บริษัทตรีนิตี ้
แอสเซทจ ากดั ระงบัสิน้ลง 

4. มีการเวนคืนทรัพย์สินที่ เช่าทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งเป็น
สาระส าคัญและส่งผลให้ผู้เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ใน
ทรพัยส์ินที่เช่า 

5. คู่สญัญาตกลงเลิกสญัญาโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย
เป็นลายลกัษณอ์กัษร หรือมีการเพิกถอน หรือยกเลิกสถานะ
ของกองทุนรวมโดยผลของกฎหมาย และ /หรือ ค าสั่งของ
หน่วยงานของรฐัที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ส  านักงานคณะกรรมการ
ก า ก ับ ห ล ัก ท ร ัพ ย แ์ ล ะ ต ล าด หลักท รัพ ย์  แล ะ /ห รือ 
คณะกรรมการตลาดทุน ทัง้นี ้โดยไม่ใช่ความผิดของกองทุน
รวมและบรษิัทจดัการ 

 หากเกิดกรณี  1-3 ข้างต้นกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี 
กองทุนรวมจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบถึงการปฏิบัติผิดสัญญาเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรโดยผูเ้ช่าจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้เช่าไดร้บัแจง้ถึงเหตุแห่งการผิด
สญัญา  

ทั้งนี ้ หากผู้เช่าไม่ด าเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
สัญญาภายในระยะเวลาดังกล่าวหรือภายในระยะเวลาใดๆที่
คู่สญัญาไดต้กลงกนั กองทนุรวมมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันี ้

ผลของการผิดนดัหรือผล
จากการเลิกสญัญา 

กรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาในข้อ  1-3 
กองทุนรวมอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้โดยแจ้งให้ผู้เช่าทราบ



 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี ้ Page 214 

 

ลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่า 7 วนั และกองทุนรวมมี
สิทธิเรียกรอ้งค่าเช่าค้างช าระที่เกิดขึน้ก่อนสัญญาเช่าสิน้สุดลง
(หากมี) และค่าเสียหายต่างๆตามที่กฎหมายก าหนดจากผูเ้ช่าได้
อีกสว่นหนึ่งดว้ย 

กรณีที่เกิดเหตผุิดนดัหรือเหตแุห่งการบอกเลิกสญัญาในขอ้ 4 และ 
5 ของสัญญาฉบับนี ้ ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลงโดยที่
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายค่าใชจ้่ายหรือเงินหรือ
ประโยชนต์อบแทนอื่นใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งได ้อย่างไรก็ดี 
กองทุนรวมมีสิทธิเรียกรอ้งค่าเช่าคา้งช าระที่เกิดขึน้ก่อนสัญญา
เช่าสิน้สดุลง (หากมี) 

หากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดนัดช าระหนีใ้ด ๆ ใหแ้ก่คู่สญัญา
อีกฝ่ายหนึ่งคู่สญัญาฝ่ายที่มิไดเ้ป็นผูผ้ิดนัดช าระหนีจ้ะมีสิทธิคิด
ค่าปรบัในอัตราเท่ากับรอ้ยละ 7.5ต่อปีของจ านวนหนีค้า้งช าระ
นัน้ๆจนกว่าจะไดช้ าระเสรจ็สิน้ 

2. สัญญำเช่ำอำคำรศูนยก์ำรค้ำ พืน้ทีพ่ำณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) และ
เฟอรนิ์เจอร ์วัสดุ และอุปกรณ ์

คู่สญัญา กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี ้(“ผูใ้หเ้ช่า” หรือ 
“กองทนุรวม”) 
บรษิัท สีลมออลล ์จ ากดั(“ผูเ้ช่า”) 

ทรพัยส์นิที่เช่า 1. อาคารศนูยก์ารคา้ 
1.1 ห้องชุด เลขที่   425/128 (ชั้น ใต้ดิน ) เนื ้อที่ ป ระมาณ 

342.81 ตารางเมตรและ 425/129 (ชัน้ 1) เนือ้ที่ประมาณ 
333.08 ตารางเมตรซึ่งเป็นของโครงการห้องชุดตรีนิตี ้
คอมเพล็กซ์ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 530 เลขที่ดิน 
455 หนา้ส ารวจ 413 ตัง้อยู่ที่ ต าบลสีลม (สาทร) อ าเภอ
บางรกักรุงเทพมหานครและ 

1.2 ระบบสาธารณปูโภค 
2. พืน้ที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

 พืน้ที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) และระบบ
สาธารณปูโภค 

3. เฟอรน์ิเจอร ์วัสดุ และอุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้งซึ่งติดตัง้และใชง้าน
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อยู่ในอาคารศนูยก์ารคา้ และพืน้ที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity 
Silom Arcade) 

(รวมเรียกว่า “ทรพัยส์ินที่เช่า”) 
ระยะเวลาการเช่า 3 ปีนับจากวนัที่สญัญาเช่าฉบับนีม้ีผลใชบ้ังคับและเมื่อครบก าหนด

ระยะเวลา การเช่า กองทุนรวมสามารถพิจารณาใหผู้เ้ช่ารายเดิมต่อ
อายุสญัญาเช่าไดอ้ีกคราวละไม่เกิน 3 ปีโดยจะท าการปรบัค่าเช่า
ขึน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5ของค่าเช่าเดิมและจะปรบัค่าเช่าขึน้อีกไม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของค่าเช่าลา่สดุทกุ ๆ 2 ปี 

ค่าเช่า ค่าเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงที่ปีละ 16 ลา้นบาท 

สิทธิและหนา้ที่ของผูเ้ช่า รายละเอียดเช่นเดียวกับสญัญาเช่าที่ดิน อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม 
และเฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอุปกรณ ์เวน้แต่ขอ้ก าหนดเรื่องผูบ้ริหาร
และใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม 

การใหเ้ช่าช่วงและการโอน
สิทธิการเช่า 

รายละเอียดเช่นเดียวกับสญัญาเช่าที่ดิน อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม
และเฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอปุกรณ ์

การประกนัภยั รายละเอียดเช่นเดียวกับสญัญาเช่าที่ดิน อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม 
และเฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอปุกรณ ์

หนา้ที่ในการบ ารุงรกัษา
ทรพัยท์ี่เช่า 

รายละเอียดเช่นเดียวกับสญัญาเช่าที่ดิน อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม 
และเฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอปุกรณ ์
เว้นแต่ ในกรณีการก าหนดอัตราส่วนของงบประมาณในการ
บ ารุงรกัษาทรพัยส์ินที่เช่า  กองทุนรวมจะก าหนดงบประมาณนับ
จากวนัที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุครัง้แรก คิดเป็นรอ้ยละ 2 ของรายได้
จากการด าเนินงานของอาคารศนูยก์ารคา้ และของพืน้ที่พาณิชยก
รรม (Glow Trinity Silom Arcade) ตลอดระยะเวลาที่มีการน า
ทรพัยส์ินออกหาประโยชน ์

เหตผุิดนดัหรือเหตแุห่งการ
บอกเลิกสญัญา 

รายละเอียดเช่นเดียวกับสญัญาเช่าที่ดิน อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม 
และเฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอุปกรณ ์เวน้แต่ขอ้ก าหนดเรื่องผูบ้ริหาร
และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และในกรณีที่สัญญา
ดงัต่อไปนีร้ะงบัสิน้ลง 
1. สญัญาเช่าที่ดิน อาคารโกลว ์ตรนีิตี ้สลีมและเฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุ

และอปุกรณ ์ระหว่าง กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการ
เช่าตรีนิตี ้  และ บรษิัทตรนีิตี ้แอท สีลมจ ากดั ระงบัสิน้ลง  
และ/หรือ 

2. สญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวมระหว่าง กองทุนรวม
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อสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี ้และ บริษัทตรีนิตี ้แอส
เซทจ ากดั ระงบัสิน้ลง 

ผลของการผิดนดัหรือผล
จากการเลิกสญัญา 

รายละเอียดเช่นเดียวกับสญัญาเช่าที่ดิน อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม 
และเฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอปุกรณ ์

หมำยเหต ุ แมข้อ้มูลสรุปดงักล่ำวเป็นกำรสรุปขอ้มูลของสญัญำเช่ำฉบบัเดยีวทีค่รอบคลมุ กำรเช่ำอสงัหำริมทรพัย์และ
สงัหำริมทรพัย์  อย่ำงไรก็ด ี กองทนุรวมอำจพจิำรณำใหมี้กำรเช่ำทรพัย์สนิทีก่องทนุรวมเขำ้ลงทนุครัง้แรกโดยกำรท ำสญัญำเช่ำ
อสงัหำริมทรพัย์และ สงัหำริมทรพัย์แยกจำกกนัเพือ่ควำมสะดวกในกำรบริหำรจดักำรกองทนุรวมโดยกรณีดงักล่ำวไม่ถือเป็น
กำรแกไ้ขขอ้มูลส่วนสรุปและสญัญำทีจ่ดัท ำดงักล่ำวจะมีขอ้สญัญำในส่วนทีเ่ป็นสำระส ำคญัเช่นเดยีวกบัขอ้มูลสว่นสรุป
สญัญำเช่ำดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 

3. สัญญำอนุญำตให้ใช้ถนนและทำงเดิน 
คู่สญัญา นิติบคุคลอาคารชดุตรีนิตี ้คอมเพล็กซ ์(ผูใ้หส้ิทธิ)และกองทนุ

รวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี ้ 
ระยะเวลา ตลอดระยะเวลาที่กองทนุรวมจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์ิน

ที่กองทุนรวมลงทุนครัง้แรก กองทุนรวมไดเ้ขา้ท าสญัญาโดย
เป็นสญัญาที่ไม่ไดก้ าหนดอายขุองสญัญา 

การจ่ายค่าตอบแทน นิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี ้คอมเพล็กซ ์อนุญาตใหผู้ใ้ชบ้ริการ
อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม  พืน้ที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity 
Silom Arcade) และศนูยก์ารคา้ รวมทัง้ผูอ้ยู่อาศัย ผูเ้ช่าพืน้ที่
รายย่อย และผู้มาติดต่ออาคารโกลว์ ตรีนิตี ้ สีลม พื ้นที่  
พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) และศนูยก์ารคา้
ดังกล่าวใช้ถนนและทางเดินได ้โดยกองทุนรวมจะตอ้งช าระ
ค่าตอบแทนในการใช้ถนนและทางเดิน เป็นรายเดือน ใน
จ านวนเหมาจ่ายเดือนละ 20,000 บาท  

ทัง้นี ้ทางนิติบุคคลตรีนิตี ้คอมเพล็กซ ์ไดม้ีการอนุญาตใหใ้ช้
ประโยชนร์ว่ม จากทรพัยส์ว่นกลางไดโ้ดยเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่
เกิดจากการใช้ประโยชน์ในอัตราเดือนละ 20,000 บาท มา
ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2548  ซึ่งตัง้แต่ระยะเวลาดังกล่าวจนถึง
ปัจจบุนัยงัไม่มีการปรบัค่าใชป้ระโยชนเ์พิ่มเติม 
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เหตผุิดนดัหรือเหตแุห่งการ
บอกเลิกสญัญา 

หากการกระท าผิดข้อสัญญาของนิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี ้
คอมเพล็กซ ์ท าใหผู้้ใช้บริการอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม พืน้ที่
พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) และศนูยก์ารคา้ 
รวมทั้งผู้อยู่อาศัย ผู้เช่าพืน้ที่รายย่อย และผู้มาติดต่ออาคาร
โกลว์ ตรีนิตี ้ สีลม พื ้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom 
Arcade) และศนูยก์ารคา้ดงักล่าว ไม่อาจใชถ้นนและทางเดิน
อย่างปกติได้ นิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี ้คอมเพล็กซจ์ะต้อง
ชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่กองทุนรวมและรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้
ปวงเพื่อจดัหาถนนและทางเดินทดแทนส าหรบัอาคารโกลว ์ตรี
นิตี ้ สีลม พื ้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 
และอาคารศนูยก์ารคา้ 

(9) จุดเด่นในกำรลงทุน (Investment Highlight) 

)ก(  ท ำเลทีต้ั่ง 

อสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทนุรวมจะลงทุนตัง้อยู่ในย่านถนนสีลมซึ่งเป็นบรเิวณศนูยก์ลางทางการคา้ 
ธุรกิจ และการเงินที่ส  าคญั (Central Business District) แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร โดยเป็น
ที่ตัง้ของส านกังานธุรกิจขนาดใหญ่ตลอดจนตวัแทนของสถาบนัการเงินชัน้น าต่างๆ และยังเป็น
แหล่งบนัเทิง โรงแรม และหา้งสรรพสินคา้ชัน้น าต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ดงันัน้ นกัธุรกิจหรือ
นกัท่องเที่ยวทัง้ในและต่างประเทศต่างใหค้วามสนใจที่จะเขา้พักอาศยัและท่องเที่ยวในบริเวณ
ถนนสีลมกันอย่างมากมาย ซึ่งนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจเหล่านีต้่างตอ้งการความสะดวกสบาย
ในการพักผ่อนและการเดินทาง ดังนั้น ถนนสีลมดังกล่าวจึงเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
หรือนกัธุรกิจใหเ้ขา้มาสมัผสับรรยากาศของกรุงเทพมหานคร ส าหรบัพืน้ที่รา้นคา้ปลีกนั้น “ซอย
ละลายทรพัย”์ เป็นที่รูจ้กักนัโดยทั่วไปว่าเป็นหนึ่งในแหลง่จบัจ่ายซือ้สินคา้ของผู้คนมากมายทัง้ใน
และต่างประเทศ โดยกลุ่มลูกคา้ที่มาซือ้สินคา้จะมีตัง้แต่พนักงานบริษัทในย่านถนนสีลม ถนน
สาทร ถนนสุรวงศ ์และรวมถึงผูค้นจากบริเวณอื่นที่เขา้มาจบัจ่ายซือ้ของในซอยละลายทรพัยน์ี ้
ซึ่งอาจกล่าวไดว่้าพืน้ที่ดงักล่าวถือเป็นท าเลที่ตอบสนองความตอ้งการของผู้คนต่าง ๆ มากมาย 
และเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดงึดดูผูค้นใหเ้ขา้มาสมัผสับรรยากาศบนถนนสีลมไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากนี ้
บริเวณดงักลา่วยงัเพียบพรอ้มไปดว้ยการคมนาคมที่สะดวกและสาธารณูปโภคที่เป็นระบบ และ
อยู่ในบรเิวณโครงข่ายสถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพ (BTS) และรถไฟฟ้าใตด้ิน (MRT) 

(ข) กองทุนรวมทีถ่ือกรรมสิทธ์ิในอสังหำริมทรัพยแ์ละกรรมสิทธ์ิห้องชุด (Freehold) 

กองทุนรวมจะลงทุนในที่ดินและอาคารโกลว์ ตรีนิตี ้ สีลม พื ้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity 
Silom Arcade) และอาคารศนูยก์ารคา้ โดยการรบัโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารดงักลา่วจาก
เจา้ของอสังหาริมทรพัย ์ซึ่งการที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์นั้น ในอนาคตหากราคา
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อสงัหาริมทรพัยน์ีป้รบัเพิ่มขึน้ กองทุนรวมมีสิทธิใชด้ลุยพินิจขายอสงัหารมิทรพัยด์งักลา่วออกไป
ได ้ซึ่งอาจจะไดร้บัก าไรจากมลูค่าที่เพิ่มขึน้ของทรพัยส์ินนอกเหนือจากการหาผลประโยชนใ์นรูป
ของค่าเช่าแต่เพียงอย่างเดียว ทั้งนี ้การขายทรัพย์สินดังกล่าวขึน้อยู่กับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
สภาพเศรษฐกิจ และสภาวะตลาดในขณะนัน้ 

(ค) เป็นกองทุนรวมอสังหำริมทรัพยท์ีล่งทุนผสมระหว่ำงธุรกิจโรงแรมและศูนยก์ำรค้ำ   

อสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมจะลงทนุนัน้ประกอบไปดว้ย 2 ธุรกิจหลกั คือ 

1. พืน้ที่เพื่อธุรกิจโรงแรมของอาคารโกลวต์รีนิตี ้สีลม ซึ่งปัจจุบันไดร้บัใบอนุญาตโรงแรม
เรียบรอ้ยแลว้โดยไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม 
พ.ศ. 2547 ออกใหโ้ดยกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ซึ่งท าเลที่ตัง้ของ
อสังหาริมทรัพย์ ตั้งอยู่บริเวณย่านใจกลางเมือง การจัดให้บริการดังกล่าวสามารถ
รองรบัผู้มาติดต่อธุรกิจตลอดจนนักท่องเที่ยวนับเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้
ลงทนุ 

2. พืน้ที่เพื่อธุรกิจศนูยก์ารคา้ โดยจะมีการแบ่งพืน้ที่เช่าใหแ้ก่ผูค้า้รายย่อยเช่าพืน้ที่เพื่อท า
การคา้ขายทั่วไป ซึ่งซอยละลายทรพัยน์ีจ้ดัเป็นแหลง่ซือ้ขายสินคา้ที่มีชื่อเสียงแหลง่หนึ่ง
ของกรุงเทพมหานคร 

(ง) มีกำรปรับปรุงอำคำรและห้องพักคร้ังใหญ่เมื่อปี 2552 

ในปี 2552 อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม ไดม้ีการปรบัปรุงอาคาร (Major Renovation) และรูปแบบ
หอ้งพักครัง้ใหญ่ท าใหท้รพัยส์ินที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนดงักล่าวมีสภาพที่ดีและมีศกัยภาพพรอ้ม
ใชง้าน ท าใหก้องทนุรวมไม่ตอ้งท าการปรบัปรุงครัง้ใหญ่ในระยะเวลาอนัใกล  ้

(จ) อำคำรโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม (Glow Trinity Silom) อยู่ภำยใต้กำรบริหำรงำนของ บริษัท อิน
วิช่ัน ฮอสพิทำลิตี ้จ ำกัด 

อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมอยู่ภายใตส้ญัญาว่าจา้งบริหาร กับ บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี ้จ  ากัด 
ท าให้น่าจะเป็นที่มั่ นใจได้ว่าคุณภาพและการบริการของอาคารโกลว์ ตรีนิตี ้ สีลมจะมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ เนื่องจากว่ากลุ่มผู้บริหารของ บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี ้ จ  ากัด มี
ประสบการณใ์นการบรหิารงานดา้นโรงแรมและอาคารพกัอาศยัภายใต ้Chain ของต่างประเทศ
มายาวนาน  รวมถึงมีทีมงานบรหิารที่มีประสบการณใ์นการบรหิารมาเป็นเวลานานเช่นกนั 

(ฉ) ข้อสัญญำในกำรด ำรงสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุน 

บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด  จะ
เขา้จองซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในจ านวนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 30 และไม่เกินรอ้ยละ 33.33 
ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด โดยตลอดระยะเวลา 3 ปี และตลอดระยะเวลาในปีที่ 4 (กรณีที่มี
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การต่ออายุสญัญาเช่าเมื่อครบ 3 ปีแรก) นบัจากที่หน่วยลงุทนของกองทุนรวมเริ่มมีการ ซือ้ขาย
ในตลาดหลกัทรพัยว์นัแรก บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด ตกลงจะไม่จ าหน่าย จ่ายโอนกรรมสิทธิ์ 
หรือ ก่อภาระผกูผนัใด ๆ ในหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(ช) นโยบำยกำรกู้ยืมเงนิ 

กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการอาจกูย้ืมเงินเพื่อด าเนินการปรบัปรุง ต่อเติมอสงัหาริมทรพัยข์อง
กองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าให้อยู่ในสภาพที่ดีหรือลงทุนใน
อสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์พิ่มเติม โดยค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วย
ลงทุนเป็นส าคัญ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ เก่ียวข้องของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

อย่างไรก็ดี ในปัจจบุนักองทนุรวมยงัไม่มีนโยบายในการกูย้ืมเงินดงักลา่ว 

กำรลงทุนในอนำคต 

ส าหรบัการลงทนุในอนาคต บรษิัทจดัการอาจพิจารณาลงทนุเพิ่มเติม และ/หรือปรบัการลงทนุ (ปรบั portfolio) โดย
อาจท าการซือ้ ขาย หรือเช่าอสงัหาริมทรพัย ์ใหก้บักองทนุรวม และจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์ินที่ลงทนุเพิ่มเติม 
โดยจะมีแนวทางการลงทนุและการบรหิารจดัการภายใตข้อบเขต และทิศทางเดียวกันกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ 
และนโยบายการลงทนุในการลงทนุครัง้แรก  

ในเบื ้องต้นบริษัทจัดการจะมุ่งเน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม และ/หรือเซอรวิ์ส 
อพารท์เมนท ์และ/หรือส านักงาน และ/หรือพืน้ที่ใหเ้ช่ารายย่อยในโรงแรม ( retail space) และ/หรือศูนยก์ารคา้ 
และ/หรือพืน้ที่ใหเ้ช่ารายย่อยในศูนยก์ารคา้ รวมถึงการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื่นที่เก่ียวขอ้ง ทัง้ที่มีผลใชบ้ังคบัในปัจจุบันและที่จะแกไ้ข
เพิ่มเติมในภายหนา้ 

สิทธิปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ของบริษัทตรีนิตี ้แอสเซท จ ำกัด และกองทุนรวม 

นับจากวันที่ กองทุนรวม เข้าลงทุนครั้งแรก  กองทุน รวมจะได้รับสิท ธิปฏิ เสธก่อน  จากบริษั ทตรีนิ ตี ้  
แอสเซท จ ากดั ในการลงทนุในอนาคตในโครงการเซอรวิ์สอพารท์เมนท ์โรงแรมและ/หรือศนูยก์ารคา้ที่ บรษิัทตรีนิตี ้
แอสเซท จ ากัด หรือบริษัทในเครือของบริษัทตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด เป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ โดยใหร้วมถึงโครงการ
เซอรวิ์สอพารท์เมนท ์โรงแรมและ/หรือศนูยก์ารคา้ที่มีการประกอบการอยู่แลว้ เฉพาะในกรณีที่บรษิัทตรีนิตี ้แอสเซท 
จ ากัด หรือบริษัทในเครือของบริษัทตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด ประสงคท์ี่จะจ าหน่าย ใหเ้ช่า และ /หรือโอนสิทธิการเช่า
ส  าหรบัอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวใหแ้ก่บุคคลอื่น ใหบ้ริษัทตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด ด าเนินการแจง้ขอ้เสนอในการซือ้
ขายทรัพย์สินให้บุคคลอื่น รวมถึงราคาซือ้ขายทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมทราบ และกองทุนรวมต้อง
ด าเนินการแจง้ตอบรบัขอ้เสนอในการซือ้ทรพัยส์ินดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ บริษัทตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด 
ภายใน 30วัน นับจากวนัที่กองทุนรวมไดร้บัมติใหม้ีการเพิ่มทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและไดร้บัอนุมัติ
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จากส านั ก งานคณ ะกรรมการ ก  .ล .ต .ให้ มี ก ารเพิ่ มทุ น น อก จ ากนี ้  ก อ งทุ น รวม ต้อ งด า เนิ น ก า ร 
จดทะเบียนซือ้ขายทรพัยส์ินดังกล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30วันนับจากวนัที่กองทุนรวมไดด้ าเนินการเพิ่มทุนแลว้
เสรจ็ 

ทัง้นี ้การตอบรบัขอ้เสนอดงักลา่วจะตอ้งเป็นไปตามหรือดีกว่าเง่ือนไขขอ้เสนอในการซือ้ขายทรพัยส์ินของบคุคลอื่น
ที่ใหแ้ก่ บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด โดยกระบวนการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายทรพัยส์ินดังกล่าวและราคาที่กองทุน
รวม ตอ้งช าระใหแ้ก่ บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด นัน้ จะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายหลกัทรพัยท์ี่
เก่ียวขอ้ง และรายละเอียดในโครงการฉบบันี ้

อนึ่ง หากในอนาคตกองทุนรวมไดม้ีการแปลงสภาพเป็น กองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(Real Estate 
Investment Trust : REIT) แลว้ สิทธิในการสิทธิปฏิเสธก่อนตามเง่ือนไขดงักล่าว จะไดร้บัโอนไปดว้ย โดยใหม้ีการ
ปรบัเปลี่ยนเง่ือนไขในการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งของ ”REIT” ซึ่งจะไดอ้อกมาบังคบัใชใ้น
ขณะนัน้ 

อาคารโครงการ ซึ่งตัง้อยู่ในซอยพิพัฒน ์ถนนสีลม ที่มีการประกอบการอยู่ ณ วันที่กองทุนรวม เขา้ลงทุนครัง้แรก 
โดยไม่รวมถึงทรพัยส์ินที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุครัง้แรก มีดงันี ้

(1) อาคารศูนยก์ารคา้มอลล ์1 [ส่วนหลังชั้นใตด้ิน และ ศูนยก์ารคา้ตรีทิพย ์2 (Villa Market)]เลขที่ 22-24 ซอย
พิพฒัน ์2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

(2) อาคารศูนย์การค้ามอลล์  2ชั้น ใต้ดิ น  และ ศูนย์อาหารเลขที่  34  ซอยพิ พัฒ น์  2  ถนนสีลม  
แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร  

(3) อาคารศนูยก์ารคา้มอลล ์3(อาคารตรีทิพย ์1)หอ้งชดุเลขที่ 425,425/1,425/2 และ425/3 

(4) อาคารเซอร์วิส อพาร์ท เมนท์ของอาคารต รีทิ พ ย์  1  เลขที่  425  ซอยสิ ริจุ ล เส วก  ถนนสี ลม  
แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

(5) อาคารเซอร์วิสอพาร์ท เมนท์ของอาคารตรีทิ พ ย์  2  เลขที่  22 -24  ซอยพิ พัฒ น์  2  ถนนสี ลม  
แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

***บริษัทในเครือของบริษัท ตรีนติี ้แอสเซท จ ำกดั หมำยถึง นติิบคุคลที ่บริษัท ตรีนติี ้แอสเซท จ ำกดั ถือหุน้ในนติิบคุคลนัน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของ
จ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของนติบิคุคลดงักล่ำว 

อนึ่ง บริษัทจัดการจะค านึงถึงผลประโยชนข์องกองทุนรวมโดยรวมเป็นส าคัญ และการลงทุนของกองทุนรวมจะ
เป็นไปตามขอบเขตที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงการ ฉบบันี ้ 

กำรท ำธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง 
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ในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่ กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมจะตกลงให้ บริษัท  
ตี ้แอท สีลม เป็นผูเ้ช่าอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมตรีนิ ระบบสาธารณูปโภค  เฟอรน์ิเจอร ์วสัดอุุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง ของ

อาคารโกลว์ ตรีนิตี ้ สีลม และจะตกลงให้บริษัท สีลมออลล์ จ ากัด เป็นผู้เช่าอาคารศูนย์การค้าและระบบ
สาธารณูปโภค   พืน้ที่พาณิชยก์รรม (Glow Trinity Silom Arcade) เฟอรน์ิเจอร ์วัสดุและอุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้งของ
พืน้ที่พาณิชยกรรม 

ทัง้นี ้บรษิัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากดั และบรษิัท สีลมออลล ์จ ากดั เป็นบรษิัทย่อยของ บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายในครัง้นีม้ีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรพิจารณารายละเอียดใน
โครงการฉบบันีอ้ย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจยัความเสี่ยง ดงัรายละเอียดขา้งทา้ยนีก้่อนตดัสินใจในการซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

ขอ้ความดังต่อไปนีแ้สดงถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม นอกจากนี ้นอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในโครงการฉบับนีแ้ลว้ยังอาจมีปัจจัย
ความเสี่ยงอื่น ๆซึ่งกองทุนรวมไม่อาจทราบไดใ้นขณะนีห้รือเป็นความเสี่ยงที่กองทุนรวมพิจารณาในขณะนีว่้าไม่เป็น
สาระส าคัญแต่ความเสี่ยงดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มีความส าคัญต่อไปในอนาคตความเสี่ยงที่ปรากฏใน
รายละเอียดโครงการฉบับนี ้และความเสี่ยงที่อาจมีขึน้ในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ ผลการ
ด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวม 

ค าอธิบายเก่ียวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการรองรบัความเสี่ยง และ /หรือความสามารถของ
กองทุนรวมในการลดความเสี่ยงขอ้ใดขอ้หนึ่งไม่ถือเป็นค ารบัรองของกองทุนรวมว่ากองทุนรวมจะด าเนินมาตรการ
รองรบัความเสี่ยงตามที่ก าหนดไวไ้ดท้ัง้หมดหรือบางส่วนและไม่ถือเป็นข้อยืนยนัว่าความเสี่ยงต่าง ๆ ตามที่ระบุใน
โครงการฉบบันีจ้ะลดลงหรืออาจไม่เกิดขึน้ทัง้นี ้เนื่องจากความส าเร็จ และ /หรือความสามารถในการลดความเสี่ยง
ยงัขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการที่อยู่นอกเหนือจากการควบคมุของกองทนุรวม 

ขอ้ความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในโครงการฉบับนี ้
เช่นการใชถ้อ้ยค าว่า “เชื่อว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณว่์า” “มีแผนจะ” “ตัง้ใจ” “ประมาณ” เป็นตน้หรือประมาณ
การทางการเงินโครงการในอนาคตการคาดการณ์เก่ียวกับผลประกอบการธุ รกิจแผนการขยายธุรกิจการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เก่ียวข้องในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวมนโยบายของรัฐ และอื่น ๆเป็นการ
คาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตอันเป็นความเห็นของกองทุนรวมในปัจจุบันและมิได้เป็นการรับรองผลการ
ประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว นอกจากนี ้ผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จริงกับการคาดการณ์หรือ
คาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยัส  าคญั 

บริษัทจัดการไดด้ าเนินการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของทรพัยส์ินที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนครัง้แรกโดยตรวจสอบ
ขอ้มูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง (Due Diligence) ก่อนการตัดสินใจเข้าลงทุน โดยบริษัทจัดการไดศ้ึกษารายงานของผู้
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ประเมินราคาและรายงานทางวิศวกรรมของทรพัยส์ินที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนครัง้แรกอย่างละเอียด อย่างไรก็ดี การ
ตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกันว่าทรพัยส์ินที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนครัง้แรก ไม่มีความ
เสียหายหรือช ารุดบกพร่องอันอาจท าใหก้องทุนรวมมีค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงหรือซ่อมแซมในจ านวนที่สูงกว่า
จ านวนที่ระบใุนโครงการฉบบันี ้

นอกจากนี ้รายงานของผูป้ระเมินราคาและรายงานทางวิศวกรรมของทรพัยส์ินที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุครัง้แรก อาจมี
ขอ้บกพรอ่งหรือไม่ถูกตอ้ง ทัง้หมดหรือบางสว่น อนัเนื่องมาจากความบกพร่องของทรพัยส์ินที่กองทุนรวมเขา้ลงทุน
ครัง้แรกที่ตรวจสอบไดย้ากหรือไม่สามารถตรวจพบได ้และทรพัยส์ินที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนครัง้แรกอาจมีลกัษณะ
หรือถูกน าไปใช้ประโยชนใ์นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เป็นการขัดหรือแยง้กับกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องโดยการ
ตรวจสอบขอ้มลูต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไม่สามารถครอบคลมุถึงไดซ้ึ่งอาจส่งผลใหก้องทุนรวมมีค่าใชจ้่ายหรือความรบั
ผิดอนัเนื่องมาจากเหตกุารณด์งักลา่ว 

ขอ้มลูในสว่นนีท้ี่อา้งถึงหรือเก่ียวขอ้งกบัรฐับาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็นขอ้มลูที่ไดม้าจากขอ้มลูที่
มีการเปิดเผยหรือคัดย่อจากสิ่งพิมพข์องรฐับาลหรือจากแหล่งขอ้มูลอื่น ๆโดยที่กองทุนรวมมิไดท้  าการตรวจสอบ
หรือรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูดงักลา่วแต่ประการใด 

เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้
ลงทุนจึงไม่ควรคาดหวังที่จะไดร้บัผลตอบแทนในระยะสัน้ นอกจากนั้น ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนกับมูลค่า
ของหน่วยลงทนุในอนาคตอาจลดต ่าลงหรือสงูขึน้ ผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัคืนตน้ทุนในการลงทุน ดงันัน้ ผูท้ี่ประสงคซ์ือ้
หน่วยลงทนุจึงควรปรกึษาผูป้ระกอบวิชาชีพและขอค าปรกึษาเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมก่อน
ตดัสินใจลงทนุในหน่วยลงทนุ 

(ก) ควำมเสี่ยงโดยตรงต่อกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. ควำมเสี่ยงโดยท่ัวไป 

ความผนัผวนของเศรษฐกิจ การเมือง สงัคมและธุรกิจโดยทั่วไปของประเทศไทยซึ่งรวมถึง อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบีย้ 
อตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา ราคาเครื่องอุปโภคและบรโิภค ราคาอสงัหาริมทรพัย ์และนโยบายต่าง ๆ ทางการเงินและการ
คลงัของรฐับาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื่น มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน สถานะทางการเงิน
และการลงทุนของกองทุนรวม และภาวะตกต ่าทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปตลอดจนการลดลงของความต้องการของ
ผูบ้ริโภคอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส  าคญัต่อผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวมหรือ
ผูเ้ช่าอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม พืน้ที่พาณิชยกรรม และอาคารศนูยก์ารคา้ซึ่งจะมีผลต่อรายไดข้องกองทนุรวม 

2. ควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ อุบัติภัยและกำรก่อวินำศภัย 

หากทรพัยส์ินที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนครัง้แรก ประสบภยัธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว หรือน า้ท่วม เป็นตน้ หรือการ
ก่อวินาศภยัต่าง ๆ ทรพัยส์ินที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนครัง้แรกอาจเกิดความเสียหาย ซึ่งจ าเป็นจะตอ้งมีการซ่อมแซม
เพื่อแก้ไขความเสียหายของทรพัยส์ิน โดยอาจมีค่าใชจ้่ายสูงและตอ้งใช้เวลานาน รวมถึงอาจท าใหก้องทุนรวม
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สญูเสียรายไดใ้นจ านวนที่มีนยัส  าคัญในช่วงระยะเวลาดังกล่าวซึ่งท าใหก้ารด าเนินงานของกองทุนรวมหยุดชะงัก 
ดังนั้น เหตุการณ์รา้ยแรง และ /หรือความเสียหายที่เกิดขึน้ต่อทรพัยส์ินที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนครัง้แรกอาจส่งผล
กระทบอย่างมีนยัส  าคญัต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวม 

อย่างไรก็ดี กองทุนรวมไดจ้ดัใหม้ีการประกันภยัในทรพัยส์ินที่กองทนุรวมเขา้ลงทุนครัง้แรก อาทิ การประกันวินาศ
ภยั (ไม่รวมถึงการก่อการรา้ย) การประกันภยัธุรกิจหยดุชะงกั และการประกนัภยัเพื่อประโยชนข์องบุคคลภายนอก 
โดยมีความคุม้ครองและวงเงินประกันที่สอดคลอ้งกับมาตรฐานการประกันภัยของอาคารที่มีลกัษณะและการใช้
งานใกลเ้คียงกันกับทรพัยส์ินที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนครัง้แรก  รวมถึงไดจ้ดัใหม้ีมาตรการป้องกันเหตกุารณร์า้ยแรง
บางประการที่อาจจะเกิดขึน้ อาทิ อัคคีภัย และไดจ้ัดใหม้ีการซกัซอ้มการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่าง
สม ่าเสมอ เช่น การทดสอบสญัญาณเตือนภยั การซกัซอ้มการอพยพหนีภยั เป็นตน้ 

3. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำลงทุนของกองทุนรวม 

ก่อนการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทนุไดท้ าการศกึษาขอ้มลูรายละเอียดของอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ๆ  โดย
ท าการตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้อง (Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินราคา และ
รายงานทางวิศวกรรมของอสังหาริมทรพัยน์ั้น ๆ อย่างละเอียด รวมถึงการแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อศึกษา
ตรวจสอบใบอนุญาต เอกสารที่เก่ียวขอ้งกับอสงัหารมิทรพัย ์อย่างไรก็ตาม การกระท าดงักล่าวมิไดเ้ป็นการประกัน
ว่า อสงัหาริมทรพัยด์ังกล่าวปราศจากความเสียหาย หรือความบกพร่องที่อาจจะตอ้งมีค่ าใชจ้่ายในการปรบัปรุง
หรือซ่อมแซม รายงานของผู้ประเมินราคา และรายงานทางวิศวกรรมของอสังหาริมทรพัยช์ิน้นั้น ๆ ที่ผู้จัดการ
กองทุนใชเ้ป็นพืน้ฐานในการประเมินและตรวจสอบอสงัหาริมทรพัยอ์าจมีขอ้บกพรอ่ง มีความไม่ถูกตอ้ง เนื่องจาก
ความบกพรอ่งบางอย่างของอสงัหารมิทรพัย ์อาจจะตรวจพบไดย้าก หรือไม่สามารถตรวจพบได ้เนื่องจากขอ้จ ากัด
ในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใชใ้นการตรวจสอบ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นขอ้จ ากัดในการตรวจสอบของทัง้ผู้
ประเมินราคา และวิศวกร 

นอกจากนีแ้ลว้ ในการท า Due Diligence ต่างๆ ไดม้ีการแต่งตัง้ที่ปรกึษากฎหมายเพื่อท าการตรวจสอบใบอนุญาต
ก่อสรา้ง รวมถึงกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งการศกึษาขอ้มลูรายละเอียดและการ
ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวขอ้ง (Due Diligence) นัน้ ผูจ้ดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยอ์าจไม่สามารถครอบคลมุ
ไดท้ัง้หมด ซึ่งอาจจะสง่ผลใหก้องทนุรวมเกิดค่าใชจ้่ายหรือขอ้ผกูพนัที่เก่ียวกบัการ ด าเนินการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งได ้

4. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมำตรฐำนบัญชีหรือกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง  

ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมอาจไดร้บัผลกระทบจากการมีผลบงัคบัใชข้องมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ หรือการ
ปรบัปรุงมาตรฐานทางบญัชี ซึ่งเป็นปัจจยัที่กองทนุไม่สามารถควบคมุหรือคาดการณไ์ด ้ส  าหรบัการแกไ้ขกฎหมาย 
ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบ ข้อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ /หรือค าสั่ง ของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของกองทนุรวม ภาระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมส าหรบัการซือ้หรือขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในสิทธิการเช่าหรืออสงัหาริมทรพัย ์ถือเป็นเหตุการณท์ี่ไม่
อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น กองทุนรวมจึงไม่สามารถที่จะประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
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ดงักล่าวได ้และไม่สามารถรบัประกันไดว่้าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ
กองทนุรวม หรือความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

5. ควำมเสี่ยงเก่ียวกับหน่วยลงทุน อำทิ (ก) รำคำของหน่วยลงทุนอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้
ภำยหลังกำรเสนอขำย (ข) กำรขำดสภำพคล่องในกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ค) กำรใช้มูลค่ำทรัพยส์ินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในกำรก ำหนดรำคำซื้อขำยหน่วย
ลงทุนหรือ (ง) มูลค่ำทรัพยส์ินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอำจมีมูลค่ำลดลงได้  หำกรำคำของ
หน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขำยเพิ่มเติมมีรำคำที่ต ่ำกว่ำมูลค่ำทรัพยส์ินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมในช่วงเวลำก่อนทีจ่ะมีกำรออกและเสนอขำยหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 

ภายหลงัจากการจดทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจ
ประสบกบัเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึ่งดงัต่อไปนี ้

)ก(  ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจมีการลดลงภายหลงัการจดทะเบียนหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และอาจไม่สอดคลอ้งกับมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม  ซึ่งราคาซือ้ขายของหน่วย
ลงทุนนัน้ ขึน้อยู่กับหลายปัจจัย  อาทิ ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม  ความผันผวนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และปริมาณการซือ้ขายของหน่วยลงทุน ผลกระทบจากปัจจยัภายนอกหลายประการซึ่งเป็นปัจจยัที่
กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อันได้แก่ ความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงของตลาดหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ อตัราดอกเบีย้ภายในประเทศและต่างประเทศ อตัราแลกเปลี่ยนเงิน นโยบายหรือมาตรการทัง้ทางตรง
หรือทางออ้มที่มีผลต่อน าเขา้หรือสง่ออกเงินตราต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ 
ปัจจัยความเสี่ยงในการด าเนินงานและทางธุรกิจโดยทั่วไป ปัจจัยทางการเมือง ความผันผวนของตลาดเครื่อง
อุปโภคและบริโภค ระเบียบข้อบังคับ ภาษีอากร และนโยบายอื่นใดของรัฐบาลรวมถึง ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยมหภาคอื่น ๆ เช่น การวางผังเมือง การไดร้บัผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรค
ระบาด ตลอดจนกรณีการเกิดความไม่สงบในประเทศ เป็นตน้   

 ดังนั้น ผูล้งทุนอาจไม่สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนไดใ้นราคาที่ เสนอขายหน่วยลงทุน หรือในราคาตาม
มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมรวมถึงไม่มีหลักประกันไดว่้าความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก
ดงักลา่วจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส  าคญัต่อราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

)ข(  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอาจขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายในตลาดรองซึ่งขึน้อยู่กับความถ่ีและปริมาณ
การซือ้ขายหน่วยลงทุนนั้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและความต้องการของผู้ซือ้ -ผู้ขาย (bid-offer) ซึ่ง
ปริมาณความตอ้งการของผู้ซือ้-ผู้ขาย (bid-offer) อาจเกิดขึน้ไดจ้ากปัจจัยหลายประการซึ่งกองทุนรวมไม่สามารถ
ควบคมุได ้อาทิ ปรมิาณความตอ้งการของตลาดขนาดของกองทนุรวม 

 )ค(  ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก กองทุนรวมอาจด าเนินการใหม้ีการออกและเสนอขาย
หน่วยลงทนุเพิ่มเติมในครัง้ต่อ ๆ ไป  
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ซึ่งราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจต ่ากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใน
ขณะนัน้ ซึ่งส่งผลใหมู้ลค่าทรพัยส์ินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมูลค่าลดลง ภายหลงัการออกและเสนอ
ขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่ว 

6. ควำมเสี่ยงจำกมูลค่ำทรัพยส์ินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมอำจมิได้เป็นมูลค่ำทีแ่ท้จริงซึ่งกองทุน
รวมจะได้รับหำกมีกำรจ ำหน่ำยทรัพยส์ินออกไปทัง้หมด หรือมีกำรเลิกกองทุนรวม 

มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ (NAV) ของกองทุนรวมซึ่งไดก้ล่าวไว ้ณ ที่นี ้ไดค้ านวณโดยใชข้อ้มลูจากรายงานการประเมิน
ค่าทรพัยส์ินที่ลงทุนเป็นขอ้มลูพืน้ฐาน และมลูค่าดงักล่าวอาจมิไดเ้ป็นมลูค่าที่แทจ้ริงซึ่งกองทุนรวมจะไดร้บัหากมี
การจ าหน่ายทรพัยส์ินออกไปทัง้หมด หรือมีการเลิกกองทนุรวม 

7. ควำมเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพยเ์ปรียบเทยีบกับกองทุนรวมประเภทอ่ืน 

การที่กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยจ์ะตอ้งลงทนุในอสงัหารมิทรพัยไ์ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 75  ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของ
กองทุนรวม ท าใหก้ารลงทุนกระจุกตัวอยู่ในอสงัหาริมทรพัย ์ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการ
กระจายการลงทนุในตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ 

)ข(  ควำมเสี่ยงที่ส่ งผลกระทบต่อกำรจัดหำผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่ งเก่ียวข้องกับ
ควำมสำมำรถของผู้เช่ำอำคำรโกลว ์ตรีนิตี้ สีลมและผู้เช่ำอำคำรศูนยก์ำรค้ำและพื้นที่พำณิชยกรรม 
(Glow Trinity Silom Arcade) ในกำรจัดหำผลประโยชนใ์นทรัพยส์ินทีเ่ช่ำ 

1. ควำมเสี่ยงทีเ่กิดจำกควำมผันผวนของรำยได้ 

รายได้ของกองทุนรวมซึ่งได้จากการน าทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครัง้แรกออกหาประโยชน์โดยการน า
ทรพัยส์ินดงักล่าวออกใหเ้ช่าภายในระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนครัง้แรก กองทุนรวมจะเขา้ท า
สญัญาเช่าที่มีสาระส าคญัเก่ียวกบัค่าเช่าที่กองทุนรวมจะไดร้บัเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของ (ก) ค่าตอบแทนคงที่
จ  านวน 37,345,597 บาท (สามสิบเจ็ดลา้นสามแสนสี่หมื่นหา้พันหา้รอ้ยเกา้สิบเจ็ดบาท) ต่อปีส  าหรบัการใหเ้ช่า
อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม และ 16,000,000 บาท (สิบหกลา้นบาท) ต่อปี ส  าหรบัการใหเ้ช่าอาคารศูนยก์ารคา้และ
พืน้ที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) และเฟอรน์ิเจอร ์วัสดุ และอุปกรณ์ และ (ข) ค่าตอบแทนที่
ค านวณตามสดัสว่นของรายไดท้ี่ผูเ้ช่าอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมไดร้บัจากการประกอบกิจการของทรพัยส์ินที่กองทุน
รวมเข้าลงทุนครัง้แรก ทั้งนี ้ภายใตสู้ตรการค านวณที่ก าหนดในสัญญาเช่าที่ดิน อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม และ
เฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอปุกรณ ์และสญัญาเช่าอาคารศนูยก์ารคา้ พืน้ที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 
และเฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอปุกรณ ์

อย่างไรก็ดี ผลการด าเนินงานของอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี ้
จ  ากัด ในฐานะผูบ้รหิาร และผลการด าเนินงานของอาคารศนูยก์ารคา้และพืน้ที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom 
Arcade) ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิัท สีลมออลล ์จ ากดั ในฐานะผูเ้ช่าอาคารศนูยก์ารคา้และพืน้ที่พาณิชยก
รรม (Glow Trinity Silom Arcade) อาจลดลงได ้อนัเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ อาทิ การปรบัปรุงภาพลกัษณ์ของ
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ทรพัยส์ินที่กองทุนรวม เขา้ลงทุนครัง้แรกใหเ้ป็นที่พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ การใหบ้ริการอย่างมีคุณภาพ และการ
บ ารุงรกัษาทรพัยส์ินที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนครัง้แรกใหอ้ยู่ในสภาพที่ดี หรือกรณีที่มีเหตกุารณใ์ด ๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศอย่างมีนยัส  าคญัจึงส่งผลในทางลบอย่างมีนยัส  าคญัต่อ
ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกองทุนรวมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการหารายไดข้อง
กองทนุรวมในทา้ยที่สดุ 

2. ควำมเสี่ยงจำกจ ำนวนผู้ใช้บริกำรทรัพยส์ินทีก่องทุนรวมเข้ำลงทุนคร้ังแรกลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ
เน่ืองจำกกำรแข่งขันทีสู่งขึน้ 

ในอนาคตอาจมีการก่อสรา้งเซอรวิ์สอพารท์เมนท์ โรงแรมและ/หรือศูนย์การค้าขึน้ใหม่หรือปรับปรุงเซอรวิ์ส  
อพารท์เมนท ์โรงแรมและ/หรือศนูยก์ารคา้ที่มีอยู่เดิมใหด้ีขึน้โดยผูป้ระกอบการรายอื่นในบรเิวณใกลเ้คียงกนักบัที่ตัง้
ของทรพัยส์ินที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนครัง้แรก ซึ่งส่งผลใหก้ารใหบ้ริการหอ้งพักและ/หรือศูนยก์ารคา้ในบริเวณที่
ใกล้เคียงกับที่ตั้งของอาคารโกลว์ ตรีนิตี ้ สีลมหรืออาคารศูนย์การค้ามีการแข่งขันที่สูงขึน้ และอาจส่งผลให้
ผูใ้ชบ้รกิารของทรพัยส์ินที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุครัง้แรกมีจ านวนเปลี่ยนแปลงลดลง หากเกิดกรณีดงักลา่วอาจท าให้
ผูเ้ช่าอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมซึ่งมีรายไดห้ลกัจากการใหบ้รกิารหอ้งพกั และผูเ้ช่าอาคารศนูยก์ารคา้และพืน้ที่พาณิช
ยกรรมซึ่งมีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ที่ศนูยก์ารคา้และพืน้ที่พาณิชยกรรมไดร้บัผลกระทบโดยตรงต่อค่าเช่าที่กองทุน
รวมจะไดร้บัภายใตส้ญัญาเช่าที่ดิน อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม และเฟอรน์ิเจอร ์วสัดุ และอุปกรณ ์และสญัญาเช่า
อาคารศูนย์การค้า พื ้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) และเฟอร์นิ เจอร์ วัสดุ และอุปกรณ ์
โดยเฉพาะค่าเช่าแปรผนัซึ่งค านวณตามสดัสว่นของรายไดท้ี่ผูเ้ช่าอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมไดร้บั 

3. ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรหำคู่สัญญำเช่ำรำยใหม่ 

ในกรณีที่มีการยกเลิกสญัญาเช่าทรพัยส์ินที่กองทนุรวมเขา้ลงทุนครัง้แรก ไม่ว่ากรณีใด และ บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท 
จ ากัด ไม่สามารถด าเนินการใหม้ีการเช่าทรพัยส์ินที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนครัง้แรกไดต้ลอดระยะเวลา 3 ปีนับจาก
วนัที่กองทุนรวมเขา้ลงทนุครัง้แรกหรือตลอดระยะเวลาการเช่า ในกรณีที่มีการต่ออายสุญัญาเช่า โดยมีเงื่อนไขการ
เช่าเช่นเดียวกันกับเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาเช่าระหว่างกองทุนรวมกับผูเ้ช่าทัง้สองราย หรือ กรณีที่ครบก าหนด
อายุตามสญัญาเช่าแลว้  กองทุนรวมอาจตอ้งเขา้ท าสญัญาเช่าฉบบัใหม่กับบุคคลภายนอกแทนผูเ้ช่าเดิมทัง้สอง
ราย  ในกรณีดังกล่าว สญัญาเช่าใหม่อาจมีเงื่อนไขที่ดอ้ยไปกว่าสญัญาเช่าเดิม อาทิ เงื่อนไขที่ก าหนดใหก้องทุน
รวมไดร้บัค่าเช่าในจ านวนที่นอ้ยกว่าได ้

4. ควำมเสี่ยงจำกรำยได้ของกองทุนรวมเมื่อพ้นระยะเวลำกำรรับประกันรำยได้ 

เนื่องจากการรบัประกนัรายไดท้ี่บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั ใหไ้วแ้ก่กองทนุรวมเป็นมลูค่าที่สงูกว่ารายไดท้ี่เกิดขึน้
จากผลประกอบการจริง ซึ่งเม่ือสิน้สดุระยะเวลาของการรบัประกันรายไดด้งักล่าวแลว้  อาจส่งผลใหก้องทุนรวมมี
รายไดล้ดลงตามผลประกอบการจรงิและอาจสง่ผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุได ้
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อย่างไรก็ดี  เนื่องจากรายไดค้่าเช่าหลกัของกองทนุรวมจะมาจากการใหเ้ช่าอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม ซึ่งมีบรษิัท อิน
วิชั่น ฮอสพิทาลิตี ้ จ  ากัด  เป็นผู้บริหารในชื่อทางการค้าของ GLOW ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีความสามารถและ
ประสบการณใ์นการบริหารธุรกิจ ซึ่งคาดว่าจะสามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม ไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่ง
อาจจะไม่สง่ผลกระทบต่อรายไดข้องกองทนุมากนกั 

5. ควำมเสี่ยงทีเ่กิดขึน้จำกควำมสำมำรถในกำรช ำระค่ำเช่ำของผู้เช่ำ 

ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะไดร้บัจากผูเ้ช่าตามสญัญาเช่า  จะเป็นที่มาของรายไดห้ลกัของกองทุนรวม และเนื่อ งจากผู้
เช่าตามสญัญาเช่าเป็นนิติบคุคลที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่เพื่อรองรบัการเช่าทรพัยส์ินที่กองทนุรวมไดล้งทุนครัง้แรก  โดยมี
ทุนจดทะเบียนจ านวน 1 ลา้นบาท  เมื่อเทียบกับภาระค่าเช่าที่ผูเ้ช่าจะตอ้งช าระใหแ้ก่กองทุนรวม (บริษัท ตรีนิตี ้
แอท สีลม จ ากัด จะตอ้งค่าเช่าคงที่ปีละ 37.3 ลา้นบาท และค่าเช่าแปรผนั และ บริษัท สีลมออลล ์จ ากัด จะตอ้ง
ช าระค่าเช่าคงที่ปีละ 16 ลา้นบาท)  กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงจากฐานะการเงินและความสามารถในการช าระ
ค่าเช่าของผูเ้ช่า ไม่ช าระค่าเช่าหรือยอมเลิกสญัญาเช่าก่อนก าหนด และกองทุนรวมไม่สามารถหาผูเ้ช่ารายใหม่มา
ทดแทนไดซ้ึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อรายไดข้องกองทนุรวมได ้

อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี หรือ 4 ปีหากมีการต่ออายุสญัญาเช่า บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ที่
รบัประกันการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูเ้ช่าและเป็นผูร้บัประกันรายไดค้่าเช่าขัน้ต ่าและไดว้างหลกัประกนัเพิ่มเติมโดยการ
น าหนังสือค า้ประกันจากธนาคารมาวางไวก้ับกองทุนรวมเพื่อป้องกันผลกระทบดังกล่าว แต่วงเงินตามหนังสือค า้
ประกนัที่ออกในคราวแรก ซึ่งมีจ านวนรวม 67.1 ลา้นบาท มิไดค้รอบคลมุถึงวงเงินค่าเช่าสะสมรวมตลอดระยะเวลา
การรบัประกนัรายไดข้ัน้ต ่า 4 ปี ที่เท่ากบั 266.6 ลา้นบาท  จึงมีความเสี่ยงกรณีที่กองทุนรวมเบิกเงินจากหนงัสือค า้
ประกันแต่ บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด ไม่สามารถจดัหาหนงัสือค า้ประกันฉบบัใหม่มาทดแทนหนงัสือค า้ประกัน
ฉบับเดิมได้ ทั้งนี ้บริษัทจัดการได้วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและความสามารถในการปฏิบัติตามหน้ าที่ตาม
ขอ้ตกลงการรบัประกนัการปฏิบตัิตามหนา้ที่ของผูเ้ช่า และการรบัประกนัรายได ้โดยบรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดัไว้
แลว้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในภาคผนวก 

6. ควำมเสี่ยงทีเ่กิดขึน้เมื่อต้องมีกำรปรับปรุงซ่อมแซมทรัพยส์ินทีก่องทุนรวมเข้ำลงทุนคร้ังแรก 

ส าหรบัธุรกิจเซอรวิ์สอพารท์เมนท์ โรงแรม พื ้นที่พาณิชยกรรม และศูนย์การค้า มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการ
ซ่อมแซม และ/หรือปรบัปรุงทรพัยส์ินใหด้ใูหม่ ทนัสมยัและสอดคลอ้งกับความพอใจของลกูคา้อยู่เสมอ ซึ่งสง่ผลให้
ผูใ้ชบ้รกิารและลกูคา้สนใจเขา้มาใชบ้รกิารในทรพัยส์ินที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุครัง้แรกอย่างต่อเนื่อง  

ในกรณีปกติ การปรบัปรุงหรือการบ ารุงรกัษาประจ าปีหรือการตรวจสอบและการซ่อมบ ารุงย่อยจะไม่ก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของทรพัยส์ินที่กองทนุรวมเขา้ลงทุนครัง้แรก แต่หากมีการตรวจสอบหรือซ่อมบ ารุง
ใหญ่ซึ่งเป็นการซ่อมแซมในกรณีที่อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม พืน้ที่พาณิชยกรรม และ/หรืออาคารศนูยก์ารคา้มีความ
เสียหายเกิดขึน้ หรือการปรบัปรุงโครงสรา้งหรือการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้  สีลม พืน้ที่
พาณิชยกรรม และ/หรืออาคารศนูยก์ารคา้ รวมถึงการเปลี่ยนระบบสาธารณปูโภคที่ส  าคญัของอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สี
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ลม พืน้ที่พาณิชยกรรม และ/หรืออาคารศนูยก์ารคา้ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส  าคญัต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน
และสถานะทางการเงินของกองทนุรวม 

อย่างไรก็ตาม การปรบัปรุงซ่อมแซมใหญ่หรือการปรบัปรุงโครงสรา้งหรือการเปลี่ยนแปลงภาพลกัษณข์องทรพัยส์ิน
ที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนครัง้แรกที่อาจจะเกิดขึน้นั้นจะส่งผลที่ดีในการประกอบการของทรพัยส์ินที่กองทุนรวมเขา้
ลงทนุครัง้แรกในระยะยาว ทัง้นี ้กองทุนรวมจะด าเนินการใหม้ีการก าหนดงบประมาณส าหรบัค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง 
การวางแผนงาน ก าหนดระยะเวลาล่วงหนา้ ศึกษาผลกระทบต่อรายไดแ้ละประมาณการผลตอบแทนที่คาดว่าจะ
ไดร้บัจากการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ หรือการปรบัปรุงโครงสรา้งหรือการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ รวมถึงการ
ปรบัปรุงหรือเปลี่ยนระบบสาธารณูปโภคที่ส  าคญัของอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม พืน้ที่พาณิชยกรรม และ/หรืออาคาร
ศนูยก์ารคา้ ทัง้นี ้เพื่อลดระยะเวลาในการด าเนินการและลดผลกระทบที่อาจมีขึน้ต่อการด าเนินธุรกิจของทรพัยส์ิน
ที่กองทนุรวม เขา้ลงทุนครัง้แรกและลกูคา้ รวมถึงในการปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม พื ้นที่พาณิชยก
รรม และ/หรืออาคารศนูยก์ารคา้จะด าเนินการเฉพาะพืน้ที่ที่มีการปรบัปรุงซ่อมแซมเท่านั้น ซึ่งกองทุนรวมจะไดร้บั
ผลกระทบดงักลา่วเฉพาะพืน้ที่ที่มีการปรบัปรุงซ่อมแซมเท่านัน้ 

แต่เนื่องจากอาคารโกลว์ ตรีนิตี ้สีลม พื ้นที่พาณิชยกรรม และอาคารศูนย์การค้า เพิ่งได้ท าการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมใหญ่เม่ือประมาณกลางปี 2552  ดงันัน้ ผลกระทบจากการซ่อมแซมใหญ่อาจยงัไม่สง่ผลในระยะอนัใกลน้ี  ้

7. ควำมเสี่ยงเร่ืองกำรเวนคืนทรัพยท์ีก่องทุนรวมลงทุนทัง้หมดหรือในส่วนที่เป็นสำระส ำคัญภำยใต้
กฎหมำยว่ำด้วยกำรเวนคืนที่ดิน และกองทุนรวมไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ตำมวัตถุประสงคท์ี่ก ำหนด
อำจส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของกองทุนรวม 

หากมีการเวนคืนทรพัยท์ี่กองทุนรวมเข้าลงทุนครัง้แรกทั้งหมดหรือในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ กองทุนรวมมีสิทธิ
ด าเนินการต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดร้บัค่าทดแทนตามจ านวน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดในพระราชบญัญัติว่าดว้ยการ
เวนคืนอสงัหาริมทรพัย ์พ.ศ. 2530 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง) ( “กฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรเวนคืน”) 

ในกรณีดงักล่าวขา้งตน้ กองทนุรวมอาจไดร้บัเงินค่าทดแทนในจ านวนที่นอ้ยกว่าค่าขาดประโยชนท์ี่กองทนุรวมคาด
ว่าจะไดร้บัจากการเขา้ลงทุนในทรพัยส์ินที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนครัง้แรก ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม อาทิ อาจส่งผลให้กองทุนรวมไม่สามารถใช้
ประโยชนใ์นทรพัยท์ี่กองทุนรวมเขา้ลงทุนครัง้แรกไดต้ามวตัถปุระสงคใ์นการลงทุน และรายได้ที่กองทุนรวมคาดว่า
จะไดร้บัเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส  าคญั  

อย่างไรก็ดี หากอาคารโกลว์ ตรีนิตี ้สีลมหรือที่ดินอันเป็นที่ตั้งของอาคารดังกล่าวถูกเวนคืนโดยหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งตามกฎหมายว่าดว้ยการเวนคืน กองทุนรวม ผูเ้ช่าอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม และบริษัท  อินวิชั่น ฮอสพิทา
ลิตี ้จ  ากดั ซึ่งเป็นผูบ้รหิารอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม ตามสญัญาว่าจา้งบรหิาร มีความเห็นรว่มกนัว่าเงิน 
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ค่าทดแทนที่ไดร้บัจากการเวนคืนดงักลา่วมีมลูค่าเพิ่มขึน้เนื่องมาจากการบรหิารจดัการของบรษิัท อินวิชั่น ฮอสพิทา
ลิตี ้จ  ากัด ภายใตส้ญัญาว่าจา้งบริหารนับจากวันที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนครัง้แรกแลว้ ซึ่งส่งผลใหเ้มื่อกองทุนรวม
ไดร้บัเงิน 

ค่าทดแทนจากการเวนคืนดังกล่าวแล้ว กองทุนรวมอาจตอ้งแบ่งเงินค่าทดแทนเฉพาะในส่วนที่เป็นมูลค่าเพิ่ม
ดงักลา่วใหแ้ก่บรษิัท  อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี ้จ  ากดั ทัง้นี ้เฉพาะในจ านวนที่กองทุนรวม ผู้เช่าอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม 
และบรษิัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี ้จ  ากดั จะเจรจาและตกลงกนัต่อไปภายใตเ้ง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาว่าจา้งบรหิาร 

8. ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรประกันภัย 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้กบัทรพัยส์ินหรือการประกอบธุรกิจในทรพัยส์ินที่กองทนุรวมเขา้ลงทนุครัง้แรกบางประเภท 
กองทุนรวมไม่อาจจัดท าประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงดังกล่าวได้ หรือแม้ว่ากองทุนรวมสามารถจัดหา
ประกันภัยได ้แต่อัตราเบีย้ประกันอาจไม่คุม้กับผลประโยชนท์างเศรษฐกิจที่กองทุนรวมอาจไดร้บั หรืออาจเกิด
เหตกุารณท์ี่มิไดอ้ยู่ภายใตก้ารคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกันภยั เช่น การก่อการรา้ยหรือการเวนคืน เป็นตน้ ความ
เสียหายนั้นเกินกว่าวงเงินที่ครอบคลุมตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือกองทุนรวมไม่สามารถเรียกเงินประกันได้
ครบถ้วนตามกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ด าเนินงานและสถานะของกองทนุรวม 

อย่างไรก็ดี ภายใตข้อ้ก าหนดของสญัญาเช่า กองทุนรวมตกลงที่จะจดัใหม้ีการประกันอคัคีภยัและวินาศภยัต่าง ๆ 
ที่จ  าเป็นและสมควรตามหลกัเกณฑข์องหน่วยงานที่ก าหนด เพื่อคุม้ครองความเสียหายที่อาจเกิดขึน้แก่ทรพัยส์ินที่
กองทุนลงทนุ ไดแ้ก่ การประกันวินาศภยั (ไม่รวมถึงกรณีการก่อการรา้ย)  การประกันภยัธุรกิจหยุดชะงกั และการ
ประกนัภยัเพื่อประโยชนข์องบคุคลภายนอก  โดยมี รายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในขอ้ 3.2.5 (ฉ)    

9. ควำมเสี่ยงเก่ียวกับควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงนิปันผลของกองทุนรวม 

การด าเนินการของกองทุนรวมจะส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม ซึ่งการด าเนินงาน
ดงักล่าวขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของ
ผูบ้รหิารในการบริหารอสงัหาริมทรพัย ์ตน้ทุนในการบริหารอสงัหาริมทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่น ๆ การ
แข่งขนั การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกับทรพัยส์ิน ภยัธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง เป็นตน้ 
ดงันัน้ จึงมีความเสี่ยงที่นกัลงทนุจะไม่ไดร้บัเงินปันผลตามที่นกัลงทนุไดป้ระมาณการเอาไวใ้นปีที่เกิดเหตกุารณห์รือ
กองทุนรวมจะไม่สามารถที่จะรกัษาระดับการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ่มการจ่ายเงินปันผลไดใ้นปีต่อ ๆ ไป  รวมทั้ง
รายไดข้องกองทนุรวมประกอบดว้ยค่าเช่าแปรผนัซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายไดห้ลกั โดยค่าเช่าแปรผนัดงักล่าวขึน้อยู่
กบัความสามารถของผูเ้ช่าอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมในการช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่าอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม และ
ความสามารถของบรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด ในการช าระเงินค่าเช่าแทนผูเ้ช่าตามที่ไดเ้ขา้ค า้ประกนัการช าระค่า
เช่าของผู้เช่าดังกล่าว และความสามารถของกองทุนรวมในการบังคับหลักประกันหรือบังคับใหด้ าเนินการเพื่อ
เป็นไปตามสญัญารบัประกันตามขัน้ตอนและในเวลาอนัควรเมื่อเกิดเหตุเลิกสญัญา  ดงันั้น ความผันผวนของค่า
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เช่าแปรผนัส่งผลใหผู้ล้งทุนมีความเสี่ยงที่จะไม่ไดร้บัเงินปันผลตามที่ไดป้ระมาณการเอาไว ้ณ ที่นี ้หรือกองทุนรวม
จะไม่สามารถที่จะรกัษาระดบัการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ่มการจ่ายเงินปันผลไดใ้นปีต่อ ๆ ไป  

นอกจากนี ้ในรอบปีบญัชีที่กองทนุรวมมีค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงภาพลกัษณ ์(Renovation) และ/หรือ ค่าใชจ้่ายใน
การจดัซือ้จดัหาเฟอรน์ิเจอร ์วสัดแุละอุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง (FF&E) ส าหรบัทรพัยส์ินที่กองทุนรวมเขา้ลงทุนครัง้แรก
เกิดขึน้จรงิเงินปันผล ของกองทนุรวมในปีบญัชีดงักลา่วจะลดลงอย่างมีนยัส  าคญัเม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนเงินปัน
ผลของกองทนุรวมในรอบปีบญัชีที่กองทนุรวมไม่ตอ้งช าระค่าใชจ้่ายดงักลา่ว 

  



 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี ้ Page 231 

 

ตวัอย่ำงตำรำงแสดงรำยไดข้องกองทนุรวมในกรณีทีมี่กำรปรบัปรุงภำพลกัษณ์โดยกำรประมำณกำร 

งบก ำไรขำดทนุของทรัพยส์ิน ตัวอย่ำงภำยหลัง 14 และ 15 ปี 
นับจำกวนัทีก่องทนุรวมเข้ำลงทนุ 

คร้ังแรก 

ตัวอย่ำงภำยหลัง 29 และ 30 ปี  
นับจำกวนัทีก่องทนุรวมเข้ำลงทนุคร้ัง

แรก 

(หน่วย : ล้ำนบำท (ประมำณ)) 

ปีที ่14ซ่อมบ ำรุง
และปรับปรุง

ภำพลกัษณต์ำมปกต ิ

ปีที1่5มีกำร
ปรับปรุงภำพลักษณ์

คร้ังใหญ่ 

ปีที2่9ซ่อมบ ำรุง
และปรับปรุง

ภำพลกัษณต์ำมปกต ิ

ปีที3่0มีกำร
ปรับปรุง

ภำพลกัษณค์ร้ัง
ใหญ ่

รายไดร้วมของผูเ้ช่า 145.05 145.59 191.86 196.59 

ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ภาษี คา่เส่ือมราคา 
ของผูเ้ชา่ 84.03 84.30 110.03 112.37 

 
เงนิกันส ำรองเพื่อปรับปรุงภำพลักษณ ์ ตัวอย่ำงภำยหลัง 14 และ 15 ปี 

นับจำกวนัทีก่องทนุรวมเข้ำลงทนุ 
คร้ังแรก 

ตัวอย่ำงภำยหลัง 29 และ 30 ปี 
นับจำกวนัทีก่องทนุรวมเข้ำลงทนุ 

คร้ังแรก 
 
 
 
 
(หน่วย : ล้ำนบำท (ประมำณ)) 

ปีที ่14 ซ่อมบ ำรุง
และปรับปรุง

ภำพลกัษณต์ำมปกต ิ

ปีที1่5มีกำรปรับปรุง
ภำพลักษณค์ร้ังใหญ่ 

ปีที ่29 ซ่อมบ ำรุง
และปรับปรุง
ภำพลักษณ์
ตำมปกต ิ

ปีที3่0มีกำร
ปรับปรุง

ภำพลักษณค์ร้ัง
ใหญ ่

เงินกนัส ารองตน้งวด 11.74 13.03 19.87 21.58 
เงินกนัส ารองระหวา่งงวด 6.45 6.48 8.57 8.81 
เงินกนัส ารอง 18.20 19.51 28.44 30.39 
ค่าใชจ้า่ยเพื่อปรบัปรุงภาพลกัษณ ์ 5.16 19.08 6.86 29.95 
เงินกนัส ารองยกไป 13.03 0.43 21.58 0.44 

 
งบก ำไรขำดทนุของกองทุนรวม ตัวอย่ำงภำยหลัง 14 และ 15 ปี 

นับจำกวนัทีก่องทนุรวมเข้ำลงทนุ
คร้ังแรก 

ตัวอย่ำงภำยหลัง 29 และ 30 ปี 
นับจำกวนัทีก่องทนุรวมเข้ำลงทนุคร้ังแรก 

(หน่วย : ล้ำนบำท (ประมำณ)) 

ปีที ่14 ซ่อมบ ำรุง
และปรับปรุง
ภำพลกัษณ์
ตำมปกต ิ

ปีที ่15มีกำร
ปรับปรุง
ภำพลักษณ์
คร้ังใหญ่ 

ปีที ่29 ซ่อมบ ำรุง
และปรับปรุง
ภำพลักษณ์
ตำมปกต ิ

ปีที3่0มีกำร
ปรับปรุง

ภำพลกัษณค์ร้ัง
ใหญ ่

รายไดข้องกองทนุรวม (ค่าเช่าภายใตส้ญัญา
เช่า)     

รายไดค้า่เชา่ (ค่าเชา่คงที่และค่าเช่าแปรผนั) 79.57 80.86 107.20 109.25 
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ค่าใชจ้า่ย     

ค่าใชจ้า่ยของกองทนุรวม (5.58) (5.40) (5.69) (5.96) 

ค่าใชจ้า่ยเพื่อปรบัปรุงภาพลกัษณ ์

(ตามจ านวนที่จา่ยจรงิ)     

ค่าใชจ้า่ยเพื่อปรบัปรุง 

ภาพลกัษณค์รัง้ย่อย (5.16) (5.18) (6.86) (7.05) 

             ค่าใชจ้า่ยเพื่อปรบัปรุง 

ภาพลกัษณค์รัง้ใหญ่ - (13.90) - (22.90) 

ก ำไรสุทธขิองกองทนุรวม 68.83 56.38 94.65 73.34 

 

ขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้เป็นขอ้มลูประมาณการเพื่อเป็นตวัอย่างประกอบปัจจยัความเสี่ยงเก่ียวกับความสามารถใน
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม กองทุนรวมไม่สามารถรบัรองไดว่้าการด าเนินการของทรพัยส์ินที่กองทุนรวม
ลงทุนครัง้แรก หรือการด าเนินการของกองทุนรวมจะมีรายได้ตามจ านวนที่ ระบุข้างต้น รวมถึงกองทุนรวมไม่
สามารถรบัรองไดว่้าค่าใชจ้่ายในการด าเนินการของทรพัยส์ินที่กองทนุรวมลงทนุครัง้แรก  ค่าใชจ้่ายของกองทนุรวม 
และ/หรือค่าใชจ้่ายเพื่อการปรบัปรุงภาพลกัษณจ์ะไม่มีจ านวนที่มากไปกว่าจ านวนที่ระบขุา้งตน้  

นอกจากนี ้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตอันเป็นความเห็นของกองทุนรวมใน
ปัจจบุนั ผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จรงิกบัการคาดการณห์รือคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยัส  าคญั 

(ค)   ควำมเสี่ยงเพิ่มเติมที่ส่งผลกระทบต่อกำรจัดหำผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งเก่ียวข้องกับ
ควำมสำมำรถของผู้เช่ำอำคำรโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมในกำรจัดหำผลประโยชนใ์นทรัพยส์ินทีเ่ช่ำ 

1. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนควำมนิยมในกำรท่องเที่ยวและกำรใช้บริกำรส ำหรับโครงกำรอำคำร
โกลว ์ตรีนิตี ้สีลม 

เนื่องจากกองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ ดังนั้น หากความนิยมของ
นกัท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวและใชบ้ริการเปลี่ยนแปลงอาจมีผลกระทบต่อจ านวนนักท่องเที่ยวที่มาใชบ้ริการใน
โครงการ และหากโครงการไม่สามารถปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือภาพลกัษณ์ของโครงการไดท้ันต่อการ
เปลี่ยนแปลงความนิยมดงักล่าวอาจสง่ผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลประกอบการของผูเ้ช่าและต่อผลการด าเนินงาน
และสถานะทางการเงินของกองทนุรวมในทา้ยที่สดุ 

2. ควำมเสี่ยงจำกคู่สัญญำตำมสัญญำว่ำจ้ำงบริหำร ยกเลิกสัญญำและ/หรือกำรไม่ปฏิบัติตำม
สัญญำ 

เม่ือผูเ้ช่าอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแลว้ หากผูเ้ช่าอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมได้
เข้าท าสัญญาว่าจ้างบริหารกับผู้บริหารรายหนึ่งรายใด แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตาม
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ขอ้ก าหนดและหนา้ที่ภายใตส้ญัญานั้นได ้ซึ่งอาจส่งผลใหม้ีการบอกเลิกสญัญาระหว่างผูบ้ริหารกับผูเ้ช่าอาคาร
โกลว ์ตรีนิตี ้สีลม หรือคู่สญัญาอาจจะตกลงยกเลิกสญัญาดว้ยความสมคัรใจทัง้สองฝ่าย อนัเป็นผลใหผู้เ้ช่าตอ้งหา
ผูบ้ริหารรายใหม่ แมว่้ากองทุนรวมเชื่อว่าผูเ้ช่าอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมจะสามารถหาผูบ้ริหารรายใหม่แทนไดใ้น
ระยะเวลาอนัควร เนื่องจากมีผูบ้รหิารมืออาชีพอยู่เป็นจ านวนมากทั่วโลก และดว้ยศกัยภาพของอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้
สีลมสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริหารรายอื่น ๆ ได ้อย่างไรก็ดี ในระหว่างที่ผู้เช่าอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม 
เจรจาและติดต่อกบัผูบ้รหิารรายใหม่นัน้อาจสง่ผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลประกอบการของผูเ้ช่าอาคารโกลว ์ตรีนติี ้
สีลม และต่อผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวมในทา้ยที่สุด รวมทัง้สญัญาว่าจา้งผูบ้ริหาร
รายใหม่อาจมีเงื่อนไขที่ดอ้ยกว่าสญัญาว่าจา้งบรหิารรายเดิมได ้

3. ควำมเสี่ยงจำกกำรทีก่องทุนรวมไม่ได้รับควำมยินยอมจำกนิติบุคคลอำคำรชุดตรีนิตีค้อมเพล็กซ์
ให้กองทุนรวมใช้ทำงเข้ำออกทำงด้ำนถนนส่วนบุคคลของโครงกำรห้องชุดตรีนิตีค้อมเพล็กซแ์ละควำม
เสี่ยงในเร่ืองควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำทีต่ำมค ำรับรองกำรซือ้ทรัพยส์ินคืน 

ปัจจุบันอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมมีทางเขา้ออกจากตัวอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม 2 ทาง ไดแ้ก่ ถนนซอยนราธิวาสราช
นครนิทร ์3 และถนนสว่นบคุคลซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของโครงการหอ้งชดุตรีนิตี ้คอมเพล็กซ ์  

ในสภาพปัจจุบันผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม หรือลูกค้ารา้นคา้ปลีกส่วนใหญ่จะใช้
ทางเขา้ออกทางดา้นถนนส่วนบคุคลของโครงการหอ้งชดุตรีนิตี ้คอมเพล็กซ ์เป็นทางเขา้ออกหลกัสูซ่อยนราธิวาสราช
นครินทร ์3 รวมทัง้รถยนตท์ี่จะเขา้มาจอดบริเวณชัน้ใตด้ินของอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม ซึ่งการใชถ้นนหรือทางเดิน
ร่วมกับเจ้าของหอ้งชุดในโครงการหอ้งชุดตรีนิตี ้คอมเพล็กซด์ังกล่าวนั้น จะตอ้งไดร้บัความยินยอมจากนิติบุคคล
อาคารชดุตรีนิตี ้คอมเพล็กซเ์ป็นลายลกัษณอ์กัษรดว้ย ทัง้นี ้หากนิติบคุคลอาคารชดุตรีนิตี ้คอมเพล็กซ ์ไม่ยินยอมให้
กองทุนรวมใช้ทางเข้าออกทางด้านถนนส่วนบุคคล  อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมจะเหลือทางเข้าออกดา้นถนนซอย
นราธิวาสราชนครินทร ์3 เพียงทางเดียว และผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม หรือลูกค้า
รา้นคา้ปลีก อาจไม่ไดร้บัความสะดวกมากนัก  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลประกอบการ ของผูเ้ช่าอาคาร
โกลว ์ตรีนิตี ้สีลม และต่อผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทนุรวมในทา้ยที่สดุ 

ดงันัน้ เพื่อใหก้องทนุรวมสามารถใชถ้นนส่วนบคุคลหรือทางเดินร่วมไดอ้ย่างต่อเนื่อง กองทุนรวมจึงไดเ้ขา้ท าสญัญา
อนุญาตใหใ้ชถ้นนและทางเดินกับนิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี ้คอมเพล็กซ ์โดยมีค่าใชจ้่ายเดือนละประมาณ 20,000 
บาท ซึ่งเป็นสญัญาที่ไม่ไดก้ าหนดอายขุองสญัญา ซึ่งปัจจุบนั บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั ไดม้ีขอ้ตกลงอนญุาตให้
ใชถ้นนและทางเดินดงักลา่วอยู่แลว้ 

นอกจากนี ้บรษัิท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด ตกลงต่อกองทุนรวมว่าตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์

ในที่ดิน อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม และเฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอปุกรณก์บักองทนุรวม หากปรากฏว่านิติบคุคลอาคารชุด
ตรีนิตี ้คอมเพล็กซ ์ผิดสญัญาอนญุาตใหใ้ชถ้นนและทางเดิน หรือกรณีที่สญัญาดงักลา่วสิน้สดุลงไม่ว่าดว้ยเหตใุด ๆ 
ก็ตาม กองทนุรวมจะใหบ้ริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั ด าเนินการดดัแปลงอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม อาทิ ด าเนินการให้
มีลิฟทส์  าหรบัขนสง่รถยนตท์ี่เขา้ออกจากอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมเพื่อใชใ้นการขนสง่รถยนตข์ึน้-ลงสู ่
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ที่จอดรถชัน้ใตด้ินของอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม หรือจัดท าทางเขา้ออกส าหรบัผูใ้ชบ้ริการ ผูม้าติดต่อธุรกิจในอาคาร
โกลว ์ตรีนิตี ้สีลม หรือลูกคา้รา้นคา้ปลีกและรถยนต ์เป็นตน้ ทัง้นี ้เพื่อท าใหผู้้ใชบ้ริการผูม้าติดต่อธุรกิจในอาคาร
โกลว ์ตรีนิตี ้สีลม หรือลกูคา้รา้นคา้ปลีก  สามารถเขา้ออกผ่านทางซอยนราธิวาสราชนครนิทร ์3 ได ้ 

นอกจากนี ้ตลอดระยะเวลาที่บรษิัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากัด ยงัเป็นคู่สญัญาในสญัญาเช่าที่ดินอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สี
ลม และเฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอุปกรณก์ับกองทุนรวม  หากปรากฏว่าภายใน 3 ปีนบัตัง้แต่นิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี ้
คอมเพล็กซ ์ผิดสญัญาอนญุาตใหใ้ชถ้นนและทางเดิน หรือกรณีที่สญัญาดงักล่าวสิน้สดุลงไม่ว่าดว้ยเหตใุด ๆ ก็ตาม 
สง่ผลใหก้องทุนรวมมีรายไดส้ทุธิในแต่ละปีลดลงจากค่าเฉลี่ยของรายไดค้่าเช่าสทุธิของกองทุนรวมในรอบ 3 ปีบญัชี
ก่อนหนา้โดยค่าเฉลี่ยรายไดใ้นรอบ 3 ปีบัญชีก่อนหนา้ดงักล่าว  จะตอ้งไม่ต ่ากว่ารายไดส้ทุธิในปีก่อนหนา้บวกดว้ย
อตัรากา้วหนา้ของรายไดสุ้ทธิรอ้ยละ 5  ผูจ้ะขายตกลงจะชดเชยรายไดค้่าเช่าส่วนต่างใหแ้ก่กองทุนรวมในแต่ละปี
ภายใน 30 วันนับจากวันที่กองทุนรวมได้แจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยค านวณจากผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยของรายไดค้่าเช่าสทุธิของกองทนุรวมในรอบ 3 ปีบญัชีก่อนหนา้โดยค่าเฉลี่ยรายไดใ้นรอบ 3 ปีบญัชีก่อนหนา้
ดงักล่าว  จะตอ้งไม่ต ่ากว่ารายไดส้ทุธิในปีก่อนหนา้บวกดว้ยอตัรากา้วหนา้ของรายไดส้ทุธิรอ้ยละ 5  กบัรายไดค้่าเช่า
สทุธิที่กองทนุรวมไดร้บัหลงัจากนิติบคุคลอาคารชดุตรีนิตี ้คอมเพล็กซ ์ผิดสญัญาอนญุาตใหใ้ชถ้นนและทางเดิน หรือ
กรณีที่สญัญาดงักลา่วสิน้สดุลงไม่ว่าดว้ยเหตใุด ๆ ก็ตาม  

อนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่บริษัท ตรีนิตี ้แอท สีลม จ ากัด ยังเป็นคู่สญัญาในสญัญาเช่าที่ดินอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม 
และเฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอปุกรณก์ับกองทนุรวม หากมีการผิดสญัญาอนญุาตใหใ้ชท้างเดินก่อนครบก าหนด 3 ปีนบั
จากวนัที่เริ่มสญัญาเช่าที่ดินอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม และเฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอุปกรณ ์ใหใ้ชร้ายไดค้่าเช่าเฉลี่ยในปี
ก่อนหนา้ที่มีการผิดสญัญาดงักลา่วแต่ตอ้งไม่ต ่ากว่ารายไดส้ทุธิในปีก่อนหนา้บวกดว้ยอตัรากา้วหนา้ของรายไดส้ทุธิ
รอ้ยละ 5  มาใชเ้ป็นค่าเฉลี่ยของรายไดค้่าเช่าสทุธิที่น  ามาใชอ้า้งอิง  และหลงัจากที่บรษิัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด ได้
ด าเนินการแก้ไขดัดแปลงอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมแล้ว หากกองทุนรวมยังคงเห็นว่าอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมไม่
สามารถใชป้ระกอบธุรกิจไดด้ีเหมือนเดิมนั้น หรือปรากฎว่าบริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากัด ไม่ไดป้ฏิบัติใหเ้ป็นไปตาม
เงื่อนไขในการแกไ้ขดดัแปลงอาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลมภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามสญัญาแลว้ บริษัท ตรีนิตี ้แอส
เซท จ ากัด ตกลงจะรบัซือ้คืนที่ดิน อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้สีลม และเฟอรน์ิเจอร ์วัสดุ และอุปกรณ์ และพืน้ที่ พาณิชยก
รรม จากกองทนุรวมในราคาประเมินของทรพัยส์ินดงักลา่ว โดยจะไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินที่กองทนุรวมลงทนุรวมเริ่มตน้
หกัดว้ยมลูค่าตดัจ่ายในอตัรารอ้ยละ 1 ต่อปีนบัตัง้แต่ปีที่กองทนุรวมลงทนุจนถึงปีที่มีการรบัคืนที่ดิน อาคารโกลว ์ตรี
นิตี ้สีลม และเฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอปุกรณ ์และพืน้ที่พาณิชยกรรม ตามสตูรค านวณดงันี ้

จ ำนวนเงินลงทุนเร่ิมต้น  x [ 1 –  (จ ำนวนปีทีล่งทุน   x ร้อยละ 1)] 

หมำยเหต ุ : ในกรณีทีไ่ม่ครบ 1 ปี  ใหใ้ชร้ะยะเวลำตำมสดัส่วนของปีนัน้ๆ 

 : รำคำประเมินของทรัพย์สินดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำรประเมินค่ำขึ้น ภำยหลังที่ไดมี้กำร
ตดัสนิใจขำยทรพัย์สนิ และรำยงำนกำรประเมินดงักล่ำวจะมีระยะเวลำไม่เกิน 6เดอืนจนถึงวนัทีข่ำยทรพัย์สนิ   
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ทั้งนี ้กรณีการซือ้คืนทรัพย์สินตามที่กล่าวข้างต้นก าหนดขึน้ส  าหรบักรณีที่กองทุนรวมยังคงเห็นว่าอาคารโกลว ์  
ตรีนิตี ้สีลมไม่สามารถใช้ประกอบธุรกิจไดด้ีเหมือนเดิมเท่านั้นดังนั้น กองทุนรวมจะขายที่ดิน อาคารโกลว ์ตรีนิตี ้  
สีลม และเฟอรน์ิเจอร ์วสัด ุและอุปกรณ ์และพืน้ที่พาณิชยกรรมคืนใหแ้ก่บริษัท ตรีนิตี ้แอสเซท จ ากดั โดยไม่ถือเป็น
การขายทรัพย์สินโดยทั่วไปของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎหมาย
หลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง  

อย่างไรก็ดี หากเป็นการซือ้คืนทรพัยส์ินในกรณีอื่น ๆ ใหก้ารขายทรพัยส์ินดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละ
วิธีการที่ก าหนดในกฎหมายหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง 

ในการปฏิบัติหนา้ที่ตามค ารบัรองของบริษัท ตรีนิตี ้แอทเซท จ ากัด ในการซือ้ทรพัยส์ินคืนดงักล่าวอาจมีความเสี่ยง
ในเรื่องความสามารถในการปฏิบตัิหนา้ที่ได ้เนื่องจากจะตอ้งใชเ้งินในการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินคืนตามราคาที่ก าหนดจาก
กองทนุรวม 

(ง)   ควำมเสี่ยงเพิ่มเติมที่ส่งผลกระทบต่อกำรจัดหำผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งเก่ียวข้องกับ
ควำมสำมำรถของผู้เช่ำอำคำรศูนยก์ำรค้ำในกำรจัดหำผลประโยชนใ์นทรัพยส์ินทีเ่ช่ำ 

1. ควำมเสี่ยงจำกกำรก่อสร้ำงอำคำรชิดเขตกัน 

ปัจจุบนัหอ้งชดุซึ่งเป็นอาคารศนูยก์ารคา้มีการจดัท ารูปแบบการหาประโยชนโ์ดยการเปิดใหผู้เ้ช่ารายย่อยท าการเช่า
พืน้ที่เพื่อท าการคา้ และมีการเปิดผนงัอาคารตรีทิพย ์2 ซึ่งท าการปลกูสรา้งอาคารมาชิดกับอาคารศนูยก์ารคา้ใหท้ะลุ
ถึงกันไดเ้พื่อประโยชนร์ว่มกันทางการคา้ซึ่งลกัษณะของการก่อสรา้งดงักล่าว ที่ปรกึษากฎหมายและวิศกรอิสระได้
ใหค้วามเห็นว่าเป็นการด าเนินการตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง และไดร้ับอนุญาตให้ก่อสรา้งตาม
ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคารแลว้ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอาจมีเหตใุดๆ ที่จะท าใหอ้าคารดงักลา่วจะตอ้งด าเนินการ
จดัท ารูปแบบอาคารใหเ้ป็นผนงัทึบได ้ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อรูปแบบในการจดัหาประโยชนใ์นทรพัยส์ินที่เช่าและ
รายไดค้่าเช่าของกองทนุรวมได ้   

อย่างไรก็ดี หากกองทุนรวมจ าเป็นจะตอ้งมีการสรา้งผนังปิดทึบขึน้กองทุนรวมก็จะสามารถด าเนินการไดอ้ย่าง
รวดเรว็และจะไม่กระทบต่อโครงสรา้งอาคารและการจดัหาประโยชนใ์นอาคารมากนกัเนื่องจากอาคารศนูยก์ารคา้ที่
กองทนุรวมลงทุน มีทางเขา้-ออกอยู่บรเิวณดา้นหนา้ซึ่งติดกับถนนภายในโครงการ ผู้ เช่าหรือลกูคา้ ามาติดต่อในที่เข้
อาคารศนูยก์ารคา้ยงัมีความสะดวกอยู่เช่นเดิม 
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ภำคผนวก 3 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุและ 

การจดัสรรหน่วยลงทนุที่ออกและเสนอขายครัง้แรก  
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1.1 

 

กำรขำยหน่วยลงทุนคร้ังแรก )OfferingInitial Public (  

บรษิัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปในราคาเสนอขายและตามระยะเวลา
เสนอขายที่ระบใุนหนงัสือชีช้วน โดยบรษิัทจดัการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่านผูจ้ดัจ าหน่าย
หน่วยลงทนุและผูส้นบัสนนุการขายหน่วยลงทนุที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิัทจดัการ 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วย
ลงทนุเป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่า 250 ราย โดยแบ่งลกัษณะประเภทของผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุออกเป็น 
2 กลุม่คือ 

ผู้ลงทุนกลุ่มที ่1 

บรษิัทจดัการจะเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทนุไม่เกินรอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่เสนอ
ขายทัง้หมด ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้พิเศษ (ตามนิยามของประกาศส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ สน. 
25/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 28 
กรกฎาคม 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวขอ้ง 

ทั้งนี ้ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเหลือจากการจองซื ้อโดยผู้ลงทุนกลุ่มที่ 2 (ผู้จองซือ้ทั่วไป) บริษัท
จดัการสงวนสิทธิที่จะน าหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทั่วไป มาเสนอขายและ
จดัสรรใหก้บัผูจ้องซือ้พิเศษได ้และในกรณีที่มีหน่วยลงทุนในสว่นของผูจ้องซือ้ทั่วไป เหลือจากการ
จองซือ้โดยผูจ้องซือ้ทั่วไป และผูจ้องซือ้พิเศษ บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะเสนอขายและจัดสรร
หน่วยลงทุนที่ เหลือดังกล่าวให้กับ เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้สิท ธิใน
อสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมจะลงทนุ และกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่วได ้

ผู้ลงทุนกลุ่มที ่2 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
ทัง้หมดใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปและผูล้งทุนสถาบนั เวน้แต่ กรณีที่มีการเสนอขายหน่วยลงทนุที่เหลือ
ในสว่นของผูล้งทนุกลุม่ที่ 2 ไปใหแ้ก่ผูล้งทนุกลุม่ที่ 1 

ในการจองซือ้หน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนต่างดา้วไดไ้ม่เกินรอ้ย
ละ 49 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

ทัง้นี ้ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  บรษิัทจดัการอาจยกเลิกการ

กำรเสนอขำยหน่วยลงทุน 



 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี ้ Page 238 

 

จดัตัง้และจดัการกองทนุรวม และยตุิการขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมก่อนสิน้สดุระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนดงักลา่วได ้โดยบริษัทจดัการจะรายงานใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบการยตุิการขายหน่วยลงทนุภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัที่ยตุิการขายหน่วยลงทนุนัน้   

โดยที่การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้นจะสิน้สุดลงในวันที่บริษัทจัดการแจ้งให้
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

1.2 วิธีกำรขอรับหนังสือชีช้วนและเอกสำรกำรจองซือ้หน่วยลงทุน 

ผูส้นใจจองซือ้หน่วยลงทุนสามารถขอรบัหนังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญที่ผูล้งทุนควรทราบ
และเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการจองซือ้หน่วยลงทนุไดท้ี่บรษิัทจดัการ ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ และ
ผูส้นบัสนนุการขายหน่วยลงทนุทกุวนัท าการในระยะเวลาเสนอขาย 

1.3 เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิดบัญช ี

 1.3.1 กรณีบคุคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) (กรณีเป็นบคุคล
ที่ไม่ไดม้ีสญัชาติไทย) และเอกสารอื่นใดตามที่บรษิัทจดัการก าหนด ซึ่งลงนามรบัรอง
ความถกูตอ้ง 

 1.3.2 กรณีนิติบคุคล 

  )1(  ส าเนาหนงัสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์

  )2(  ส าเนาหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

  )3(  ตวัอย่างลายมือชื่อผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและเงื่อนไขการลงนาม 

  )4(  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

  )5(  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากหรือส าเนารายการเดินบัญชี (Statement) ของ
ธนาคารตามที่บริษัทจัดการก าหนด ที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผูจ้องซือ้
หน่วยลงทุนโดยจะตอ้งไม่เป็นบัญชีร่วม พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
ทัง้นี ้เฉพาะกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะรบัเงินปันผล เงินลดทุน หรือ
เงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุสว่นที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรโดยการโอนเงินเขา้บญัชี 

  )6(  หนงัสือรบัรองบรษิัท )กรณีเป็นนิติบคุคลต่างประเทศ(  
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  )7(  เอกสารอื่นใดตามที่บรษิัทจดัการก าหนด 

ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ านาจ
ลงนามแทนนิติบคุคล 

1.5 กำรรับช ำระและกำรเก็บรักษำเงนิค่ำจองซือ้หน่วยลงทุน 

 1.5.1 กรณีบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่ไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนัหรือ ผูล้งทุนสถาบนัที่ประสงค์
จะมาซือ้หน่วยลงทนุที่เหลือจากการขายใหแ้ก่ผูล้งทนุกลุม่ที่ 2 

ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนตอ้งช าระค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนที่ระบุไวใ้นใบจอง
ซือ้หน่วยลงทนุณ วนัจองซือ้ โดยมีวิธีการช าระเงิน ดงันี ้

  )ก(  หากท าการจองซือ้ภายในวันท าการก่อนวนัสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายไม่เกิน 
12.00 น. ผู้จองซือ้จะตอ้งช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ 
โดยช าระเป็นเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค (หรือเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท ์
ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านักหกับญัชีเดียวกัน โดยใหล้งวนัที่ไม่เกินวนั
ท าการก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขาย หรือช าระเป็นเงินสดหรือเงินโอน 

ในการช าระค่าจองซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเช็ค ดราฟต ์หรือค าสั่งจ่ายเงิน ผูจ้องซือ้
หน่วยลงทนุตอ้งขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัหรือ
บญัชีออมทรพัยใ์นนาม "บญัชีจองซือ้กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยต์รีนิตี ้” หรือ
บญัชีอื่นใดตามที่บรษิัทจดัการก าหนด และผูจ้องซือ้จะตอ้งเขียนชื่อ นามสกุล 
สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศพัทล์งบนดา้นหลงัของเช็ค ดราฟต ์หรือค าสั่ง
จ่ายเงินใหช้ดัเจน และผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคาร 
หรือค่าใชจ้่ายในการโอนเงินหรือแลกเปลี่ยนเงินโดยจ่ายใหธ้นาคารต่างหาก
จากจ านวนเงินที่จองซือ้ 

  )ข(  หากท าการจองซือ้ในวันท าการก่อนวันสิน้สุดระยะเวลาเสนอขาย หลงัเวลา 
12.00 น. ถึงวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขาย ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงินค่าจองซือ้
ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ โดยช าระเป็นเงินสดหรือเงินโอนเท่านัน้ 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนท าการจองซื ้อในวันท าการที่
สามารถเรียกเก็บเงินได ้

 1.5.2 กรณีผูล้งทนุกลุม่ที่ 1 หรือผูล้งทนุสถาบนั หรือ ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเบือ้งตน้ 

ผูล้งทุนกลุ่มที่ 1 ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ซือ้หน่วยลงทุนเบือ้งตน้ที่จองซือ้หน่วยลงทุน
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อาจจะช าระเงินค่าจองซือ้ภายหลังจากที่ทราบผลการจัดสรรแลว้ ทั้งนี ้ตามจ านวน 
วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดหรือแจง้โดยบริษัทจดัการหรือบรษิัทจดัจ าหน่ายหน่วย
ลงทนุ 

กรณีวันท าการที่สามารถเรียกเก็บเงินไดเ้ป็นวนัหรือเวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนไปแลว้ บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้ของผูจ้อง
ซือ้หน่วยลงทุนรายนั้น ยกเวน้กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูล้งทุนสถาบันผูจ้องซือ้ที่ไดช้  าระค่า
จองซือ้หน่วยลงทุนแลว้จะยกเลิกการจองซือ้และขอคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนไม่ได ้
เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษดอกเบีย้ที่เกิดขึน้จากเงินค่า
จองซือ้ในบัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนใด ๆ (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็น
ผลประโยชนข์องกองทนุรวม 

1.6 กำรจองซือ้หน่วยลงทุน กำรช ำระเงิน และกำรคืนเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทุนโดยผู้ลงทุน
สถำบันต่ำงประเทศผ่ำนผู้ซือ้หน่วยลงทุนเบือ้งต้น  (กรณีผู้ลงทุนกลุ่มที ่1) 

ใหก้ารจองซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุนสถาบนัต่างประเทศที่ประสงคจ์ะใหบ้ริษัทจดัจ าหน่ายเป็นผู้
ซือ้หน่วยลงทนุเบือ้งตน้ ในกรณีผูล้งทนุกลุม่ที่ 1 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 )1(  ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเบื ้องต้นจะด าเนินการจองซื ้อหน่วยลงทุนแทนผู้ลงทุนสถาบัน
ต่างประเทศรายเดียวหรือหลายราย และภายใตก้ารจองซือ้รวมกันหรือแยกต่างหาก
จากกนั โดยตอ้งน าสง่ใบจองซือ้หน่วยลงทุนที่ผูล้งทุนสถาบนัต่างประเทศไดล้งลายมือ
ชื่อเพื่อแสดงความประสงคท์ี่จะจองซือ้หน่วยลงทุน (ใบจองซือ้ของผู้ลงทุนสถาบัน) 
ใหแ้ก่บริษัทจดัการเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้เอกสารดงักล่าวตอ้งระบุ
จ านวนหน่วยลงทุนที่ผูล้งทุนสถาบันต่างประเทศประสงคจ์ะจองซือ้ที่ตรงกับจ านวน
หน่วยลงทนุที่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเบือ้งตน้จองซือ้แทนผูล้งทนุต่างประเทศดงักลา่ว 

 )2(  บรษิัทจดัจ าหน่ายซึ่งเป็นผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเบือ้งตน้อาจจะส ารองจ่ายค่าจองซือ้หน่วย
ลงทนุใหแ้ก่บรษิัทจดัการแทนผูล้งทนุสถาบนัต่างประเทศดงักลา่วตามจ านวนรวมของ
หน่วยลงทนุที่ผูล้งทนุสถาบนัตา่งประเทศไดร้บัการจดัสรรจรงิ ทัง้นี ้ภายใตห้ลกัเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในขอ้ 22 

 )3(  ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องด าเนินการตามที่ก าหนดในข้อ 1 . 7 ให้บริษัทจัดการ
ด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษัทจดัจ าหน่ายซึ่งเป็นผูซ้ือ้หน่วยลงทุน
เบือ้งตน้ ทัง้นี ้ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดในขอ้ 1.7 

 )4(  บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่ จะปฏิ เสธการจองซื ้อหน่วยลงทุนตามใบจองซื ้อ 
หน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจองซือ้หน่วยลงทุน  
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ดงักล่าวมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 
หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ  
โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้จ้องซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

1.7 กำรคืนเงนิค่ำจองซือ้หน่วยลงทุน 

เม่ือปรากฏเหตกุารณ ์ดงัต่อไปนี ้

 )1(  ครบก าหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกที่ก าหนดไวใ้นหนังสือชีช้วน
แลว้ หากบรษิัทจดัการ 

  )ก(  จ าหน่ายหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทั่วไปไดไ้ม่ถึงรอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที่ ได้รับการยกเว้นตามที่
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

  )ข(  จ าหน่ายหน่วยลงทนุใหผู้จ้องซือ้ไดไ้ม่ถึง 250 ราย 

  )ค(  จ าหน่ายหน่วยลงทนุใหผู้จ้องซือ้ไดถ้ึง 250 รายแต่มีมลูค่านอ้ยกว่า 500 ลา้นบาท 

  )ง(  จ าหน่ายหน่วยลงทนุไดไ้ม่เพียงพอกบัราคาอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมจะซือ้
หรือเช่าตามที่ระบไุวใ้นโครงการ 

  )จ(  จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เป็นบคุคลที่ไดร้บั
การยกเวน้จากส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต.  

  )ฉ(  จดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูล้งทนุต่างดา้วเกินกว่า รอ้ยละ 49 ของจ านวนหน่วย
ลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

 (2) บรษิัทจดัการยตุิการขายหน่วยลงทนุก่อนปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ตามขอ้ 
1.1  ใหถื้อว่าโครงการจดัการกองทนุรวมเป็นอนัสิน้สดุลงและบรษิัทจดัการจะคืนเงินค่า
จองซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชนใ์ด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ไดร้บัจากการจ าหน่าย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซือ้ โดยช าระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จองซือ้หน่วย
ลงทุนและส่งทางไปรษณียไ์ปยงั   ผูจ้องซือ้ตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้หน่วยลงทุน
ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายในกรณีตาม 1.7 (1) หรือภายใน 14 
วนั นบัแต่วันที่การอนุมตัิใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมสิน้สดุลงในกรณีตาม 1.7 (2) 
หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ภายใน
ก าหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการ
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จะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปี นับแต่วนัที่ครบก าหนดดงักล่าว
ขา้งตน้จนถึงวนัที่บรษิัทจดัการช าระเงินค่าจองซือ้จนครบถว้น 

 ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นในกรณีอื่น
นอกเหนือจากกรณีขา้งตน้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการคืนเงินส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรตามวิธีการ
ในขอ้ 1.7 (2) โดยอนโุลม 

 

 

)1(  การจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนกลุ่มที่ 1 ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการหรือบริษัทจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในการจดัสรรหน่วยลงทุนดงักลา่ว บรษิัทจดัการหรือบรษิัทจดัจ าหน่าย
หน่วยลงทนุจะตอ้งจดัสรรไม่เกินรอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

)2(  หากผู้ลงทุนกลุ่มที่ 1 จองซือ้ไม่ถึงรอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายทัง้หมด บริษัท
จดัการหรือบรษิัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุสงวนสิทธิที่จะน าหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือออกจดัสรรให้
ผูล้งทนุกลุม่ที่ 2 

)3(  การจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทนุกลุม่ที่ 2 จะท าโดยใชห้ลกั "Small Lot First" โดยหากผูจ้องซือ้ท า
การจองซือ้มากกว่า 1 ใบจองซือ้ต่อ บรษิัทจดัการ บรษิัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ หรือผูส้นบัสนุน
การขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการสงวนสิทธิพิจารณาน าใบจองซือ้ดังกล่าวมารวมกันและจดัให้
เหลือเพียงใบจองเดียว โดยใชห้ลกัการจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทนุกลุม่ที่ 2 ทกุรายตามจ านวนเงินจองซือ้
ต ่าสดุก่อน หลงัจากนัน้จึงจะจดัสรรเพิ่มเป็นทวีคณูของ 1,000 บาทใหแ้ก่ผูล้งทนุกลุม่ที่ 2 ทกุรายที่
ยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรเต็มตามจ านวนที่จองซือ้วนเป็นรอบๆ  จนกว่าจะครบตามจ านวนเงินทนุของ
โครงการที่เปิดเสนอขายซึ่งไม่รวมถึงจ านวนหน่วยลงทนุที่ผูล้งทนุกลุม่ที่ 1 จองซือ้   

หากในการจดัสรรเพิ่มทกุ 1,000 บาท ไม่สามารถจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนกลุม่ที่ 2 ดงักลา่วทุกรายใน
รอบใด บริษัทจัดการหรือบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนกลุ่มที่ 2 ตาม
หลกัเกณฑส์ุ่มตวัอย่าง (Random) โดยระบบคอมพิวเตอร ์เฉพาะจากผูล้งทุนกลุ่มที่ 2 ที่ยงัไม่ได้
รบัการจดัสรรเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ 

)4(  ในกรณีที่มีผูล้งทนุกลุม่ที่ 2 เป็นจ านวนมาก จนบรษิัทจดัการหรือบรษิัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนกลุ่มที่ 2 ทุกรายตามจ านวนเงินจองซือ้ต ่าสดุได ้บริษัท
จัดการหรือบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรใหแ้ก่ผู้ลงทุนกลุ่มที่ 2 ตามหลักเกณฑส์ุ่ม
ตวัอย่าง (Random) โดยระบบคอมพิวเตอร ์

วิธีกำรจัดสรรหน่วยลงทุน 
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)5(  ผูจ้องซือ้รบัรองที่จะซือ้หน่วยลงทุนตามจ านวนที่จองซือ้หรือน้อยกว่าที่จองซือ้ไวต้ามจ านวนที่
ไดร้บัการจัดสรรจากบริษัทจัดการหรือบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกการจองซือ้ และยินยอมรบัคืนเงินในกรณีที่ไม่ไดร้บัการจดัสรร 

)6(  อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้หน่วยลงทุนตามใบจองซือ้หน่วย
ลงทนุในกรณีที่บรษิัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการจองซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วมีผลกระทบใน
อนาคตต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความ
รบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิัทจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้จ้องซือ้หน่วยลงทุน
ทราบลว่งหนา้ 

สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ทันทีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการจดัสรรหน่วยลงทุนของ 
ผูจ้องซือ้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

 
 

 


