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สารจากบริษัทจดัการ 
 
 
เรียน     ทานผูถือหนวยลงทุน 

 
 เศรษฐกิจไทย1ในป  2556   คาดวาจะขยายตัวไดเพียงรอยละ 2.8 ชะลอลงมาจากรอยละ 6.5 ในป 2555 

เนื่องจากปจจัยขับเคล่ือนที่สําคัญออนแอลง หลังตองเผชิญกับปจจัยเสี่ยงที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว เชน 

เศรษฐกิจโลกที่ฟนตัวชา , คาเงินบาทที่ผันผวน , หนี้ภาคครัวเรือนที่สูงขึ้น ,การเพิ่มสูงขึ้นของตนทุนจากการปรับขึ้น

คาจางขั้นต่ํา , รายไดเกษตรกรลดลง และการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว 

 ในป 2557 คาดคะเนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวประมาณรอยละ 1.0 -1.5   

เนื่องจากสถานการณทางการเมืองที่ตึงเครียด และสอเคายืดเยื้อสงผลใหการจัดตั้งรัฐบาลลาชาออกไป ซึ่งจะ

กระทบตอการเบิกจายงบประมาณและการออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ อีกทั้งแรงผลักดันจาก การลงทุนขนาด

ใหญของภาครัฐที่คาดวาจะเปฯปจจัยสําคัญในการกระตุนเศรษฐกิจนั้นมีแนวโนมจะสะดุดลง ทําใหนักลงทุนขาด

ความเชื่อม่ัน  

 ผลการดําเนินงานของกองทุนฯ ในรอบปที่ผานมา (ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2556) กองทุนฯ มีรายไดรวมทั้งส้ิน 48,029,158 บาท มีคาใชจายทั้งส้ิน 11,181,026  บาท  ทําใหมีรายไดสุทธิจาก

การลงทุน 36,848,132 บาท กองทุนฯ ไดประกาศจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในงวดระหวางวันที่         

1 มกราคม 2556  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556  จํานวน 42,210,000 บาท คิดเปน 0.70 บาทตอหนวย หรือรอยละ 

114.55 ของรายไดสุทธิจากการลงทุน โดยสวนที่เกินกองทุนไดจายจากกําไรสะสม 

 กองทุนฯ มีขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมนิราคาระหวางงวด 2,200,000 บาท โดยมูลคาเงิน

ลงทุนในอสังหาริมทรัพยปลายงวดของกองทุนเทากับ 586,000,000 บาท 

 บริษัทจัดการขอขอบคุณทานผูถือหนวยลงทุนทุกทานที่ใหความไววางใจลงทุนกับกองทุน และจะบริหาร

กองทุน ใหมีประสิทธิภาพเพื่อผลตอบแทนสูงสุดของทาน ทานสามารถสอบถามมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหรือ

ความคืบหนาในการดําเนินงานของกองทุน ไดที่ฝายการตลาดธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพยของบริษัทจัดการ     ที่

หมายเลขโทรศัพท 0-2686-9525 

 

     บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล  จํากัด 
 

                                                 
1

 ขอมูลจาก สารวิจัยธุรกิจ ธ.กรุงไทย (มกราคม 2557) 
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บริษัทจัดการ 
 
ช่ือและสถานที่ต้ังของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรพัยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จาํกัด 

เลขที่ 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท  0-2686-9500  โทรสาร 0-2657-3167 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรพัยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จาํกัด (CIMB-Principal Asset Management 

Co., Ltd) กอต้ังเมื่อ เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2547 ในชื่อ บริษัทหลกัทรพัยจัดการกองทนุ บีท ีจํากัด โดย

ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) เปนผูกอต้ังและถือหุนใหญ ซึ่งตอมาเปลีย่นชื่อเปน ธนาคาร   

ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) (CIMB THAI Bank Public Company Limited)  

บริษัทหลกัทรพัยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด ไดรับความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 

ก.ล.ต. ใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท การจัดการกองทุนรวม ต้ังแตวนัที่ 18 เมษายน 2548 

และภายหลงัจากที่ไดรับใบอนุญาตใหทําธุรกิจจัดการกองทนุสวนบุคคล รวมถงึธรุกิจจัดการกองทนุ

สวนบุคคลประเภทกองทนุสาํรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2548 ไดรับโอนธุรกิจ พรอมดวย

บุคลากรที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ผูจัดการกองทุน พนักงานปฏิบัติการกองทนุ การตลาด และการ

บริการหลงัการขาย จากธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เพื่อความตอเนื่องของการดาํเนนิ

ธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิง่ธรุกิจกองทุนสาํรองเลี้ยงชพีทีไ่ดดําเนินการมาอยางยาวนาน ต้ังแต บริษัท

เงินทนุหลกัทรพัย ธนสยาม จํากัด (บงล.ธนสยาม) 
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ธุรกิจของบรษิัท 

 ธุรกิจจัดการกองทนุรวม (รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)  

 ธุรกิจจัดการกองทนุสํารองเลี้ยงชพี  

 ธุรกิจจัดการกองทนุสวนบุคคล  

 ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทนุ  

 

เกี่ยวกับผูถือหุน 

ปจจุบัน บริษทัหลกัทรพัยจดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จาํกัด ถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนจด

ทะเบยีน โดย บริษัท ซไีอเอ็มบี-พรินซิเพิล แอสเซท แมเนจเมนท (CIMB-Principal Asset 

Management Berhad) สํานักงานใหญต้ังอยู ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซยี ซึง่มีขนาด

กองทนุภายใตการจัดการกวา 13,900 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีเครือขายสาขากระจายอยูทั่วภูมภิาค

เอเชีย 

บริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แอสเซท แมเนจเมนท เปนบริษัทจัดการกองทุนขนาดใหญที่เกิดจาก

ความรวมมือของกลุม ซีไอเอ็มบี (CIMB Group) และกลุมพรินซิเพลิ (Principal Financial Group) 

โดย CIMB Group เปนกลุมสถาบันการเงนิและการลงทนุชัน้นาํจากสหพนัธรัฐมาเลเซยี มีขนาด

สินทรพัยใหญเปนอันดับ 3 ของบริษัทจดทะเบยีนซื้อขายในตลาดหลกัทรัพย BURSA ของมาเลเซีย 

และเปนธนาคารที่มีขนาดสนิทรพัยใหญเปนอันดับ 5 ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต มีสินทรัพย

รวมกวา 121,400 ลานเหรียญสหรัฐฯ ดวยพนักงานกวา 40,000 คน และสาขากวา 1,060 สาขา ใน

ประเทศตางๆในกลุมภูมิภาคอาเซียน ซึง่สูงที่สุดในภูมภิาคนี ้ ปจจุบันมีลูกคากวา 13 ลานรายทั่ว

ภูมิภาค (ณ ตุลาคม 2556) 

Principal Financial Group เปนกลุมสถาบันจัดการลงทุน ที่ใหบริการบริหารสินทรัพยในประเทศตาง 

ๆ ทั่วโลก รวมถึงการเปนที่ปรึกษาการลงทนุ และจัดการกองทนุสาํรองเลี้ยงชพี มีสินทรัพยภายใตการ

จัดการกวา 451,000 ลานเหรียญสหรัฐ (ณ 28 ตุลาคม 2556) มีจาํนวนพนกังานกวา 14,700 คน 
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และสํานกังานอยูที่ประเทศตางๆทัว่โลกกวา18 ประเทศ กวา 5 ภูมิภาค กระจายอยูทั่วโลกเปนบริษัท

ที่ติดอันดับ 100 บริษัททีน่าทํางานดวยทีสุ่ด 7 ปซอนโดยนิตยสาร Fortune 

โดยกลุมบริษทั Principal Financial Group เปนสถาบนัการเงนิของสหรัฐอเมริกาที่อยูในอนัดับชั้นนาํ

ของทั้งในสหรฐัอเมริกาและของโลก โดยมีสํานกังานใหญ ณ เมืองดมีอยส มลรัฐไอโอวา จัดตั้งในป 

คศ. 1879 มีอายุกวา 134 ป โดยบริษทัจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหุนนิวยอรค (PFG)  

 

ดวยประสบการณความเชีย่วชาญโดยเฉพาะเรื่องการบรหิารกองทนุเพือ่การเกษยีณ และความมัน่คง

ทางการเงนิของผูถือหุน จะเปนการเพิม่ความสามารถในการบริหารจัดการกองทนุภายใตการบรหิาร

จัดการของ บลจ.ไดอยางมีประสิทธภิาพและมีมาตรฐานสากล โดยจะไดรับการสนับสนุนดาน

ผลิตภัณฑ ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตลาดเงนิ ตลาดทุน อันจะเปนประโยชนตอการ

บริหารงาน 
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รายชื่อกรรมการ และเจาหนาที่บริหาร 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด 

 
 

รายชื่อคณะกรรมการ 

 1. นายกรพจน อัศวินวิจิตร ประธานกรรมการบรษิัท 

 2. นายเปรโด เอสเตปน บอรดา กรรมการ 

 3. นางราจา นอรมา ออทแมน กรรมการ 

 4. นายณรงคชยั วองธนะวโิมกษ กรรมการ 

 5. นางสาววิไลพร ลิว่เกษมศานต กรรมการ 

 6. นายเรก็ซ ปก ควน อาวหยง กรรมการ 

 7. นายบุญศักด์ิ เจียมปรชีา กรรมการ 
 8.  นายอดิสร เสริมชยัวงศ กรรมการ 
 9. นายจุมพล สายมาลา กรรมการ 

 

เจาหนาที่บริหาร 

 1.  นายจุมพล  สายมาลา ประธานเจาหนาที่บรหิาร 

 2. นางสาวโช ซู ฮุน  ประธานเจาหนาทีส่ายวางแผนและปฏิบัติการ 

 3. นายอุดมการ อุดมทรัพย ประธานเจาหนาทีส่ายงานการพัฒนาธุรกิจ 

 4. นายเจษฎา สุขทศิ  ประธานเจาหนาที่การลงทุน 
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รายชื่อผูจัดการกองทุน 

 1. นายภพธร กมุภานนท 

 2. นายเจษฎา สุขทศิ 
 

รายชื่อผูดูแลผลประโยชน 

ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ สาขากรงุเทพฯ 
ที่อยู   เลขที ่339  ถนนสขุุมวิท อาคารอินเตอรเชนจ21 แขวงคลองเตยเหนือ  
  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10500  
โทร.   02-788-2000 
 

 

รายชื่อผูสอบบัญชี 

บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด 
ที่อยู  152 ชัน้ 12A หอง 08 อาคารชารเตอร สแควร ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 
  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร.   02-634-5398-9 
 

 

รายชื่อนายทะเบียนหนวยลงทุน 

 

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จาํกัด 
 ที่อยู   เลขที ่44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพนิี  
    เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
 โทร.   02-686-9500 
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วัตถุประสงคของโครงการ 

เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนทั่วไป โดยนําเงินที่ไดไปซื้ออสังหาริมทรัพย และจัดหาผลประโยชนจาก

อสังหาริมทรัพยดังกลาว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหนาย

ทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนไดลงทุนไวหรือมีไว ไมวาจะเปนการใหเชา ใหเชาชวง และ/หรือขาย หรือ

ดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนของทรัพยสิน เพื่อมุงกอใหเกิดรายได และการเพิ่มมูลคาผลตอบแทน

แกกองทุนและผูถือหนวยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่นและ/หรือหลักทรัพยอ่ืนและ/หรือการ

หาดอกผลอื่นโดยวิธีอ่ืนใด ตามกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

รายละเอียดกองทุนรวม 
 

 จํานวนเงินทุนของโครงการ : 603 ลานบาท 

 จํานวนหนวยลงทุน : 60,300,000 หนวย 

 ประเภทหนวยลงทุน : ระบุชื่อผูถือหนวยลงทุน 

 ผูดูแลผลประโยชน : ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

 นายทะเบยีน : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด 

 ที่ปรึกษา : ไมมี 

 ผูบริหารอสังหาริมทรัพย : ไมมี 
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ขอมูลทั่วไป 
 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตรเรจ (“กองทุนรวม”) จดทะเบียนจัดตั้ง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 โดยไมมีการกําหนดอายุโครงการ และเปนกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อระดมเงินทุนและนําเงินทุนสวนใหญไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย ซึ่งประกอบดวย

ที่ดินและอาคารรับฝากสินคา ณ วันที่ 20 มีนาคม 2556 ผูถือหนวยลงทุนรายใหญของกองทุน

ไดแก คุณเนติ ตันติมนตรี ซึ่งถือหนวยลงทุนรอยละ 7.44 ของหนวยลงทุนทั้งหมด  

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด เปนบริษทัจดัการกองทนุรวม โดยมธีนาคาร

ซิต้ีแบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม  
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นโยบายการจายเงินปนผล 

1.  ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน  
 ขอกําหนด นโยบายและวิธกีารจายเงนิปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

กองทุนรวมมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 2 คร้ัง    

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในแตละป  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวย

ลงทุนไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิประจําปที่ไมรวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ

ประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

ประจํารอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

 (2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกาํไรสะสม  บริษัทจัดการอาจจายเงนิปนผลแกผูถือหนวยลงทุน

จากกาํไรสะสมได   

 ทั้งนี้ การจายเงนิปนผลดงักลาวขางตนจะทําได ก็ตอเมื่อการจายเงนิปนผลดงักลาวขางตน

ไมทําใหกองทนุรวมเกิดผลการขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วันนบัแต

วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําป อนึ่ง กรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลไดใน

ระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน และสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบเปน

ลายลักษณอักษร 

ทั้งนี้ หลักเกณฑในการจายปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว เวนแต

กรณีที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไข

เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น 

บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้นโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย

ลงทุนแลว 
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2. เงื่อนไข และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน  

(1) ในกรณีที่มีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวา

หนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด   บริษัทจัดการกองทุนรวม

ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคล หรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นเฉพาะหนวยลงทุนในสวนที่เกิน

กวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุน    ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีที่

เขาขอยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

 ทั้งนี้  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะตรวจสอบหรือดําเนินการใหมีการตรวจสอบการถือ

หนวยลงทุนของผูที่เคยเปนเจาของหรือผูโอนสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพย  ผูใหเชา

หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกัน หากปรากฏวาบุคคลดังกลาว

ถือหนวยลงทุนรวมกันเกินอัตราสวนดังกลาวแลว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติ

ตามวรรคหนึ่ง 

(2) บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปนผล โดย  

 1.  ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ  

 2.  ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมี

 ประกาศดังกลาวไวที่ตัวแทน  

 3.  สงหนังสือแจง ผูถือหนวยทีม่ีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวย ณ วันปด สมุด

 ทะเบยีน และผูดูแลผลประโยชน  และตลาดหลักทรัพย 

(3)  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน หรือ 

เปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุนตามชื่อและที่อยูที่ปรากฏในสมุด

ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน  

(4)  ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิ 

เรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวน

ดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนของกองทุน 
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3.  เงื่อนไขเพิ่มเติม : 

ในการพิจารณาจายเงินปนผล  ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชี

มีมูลคาต่ํากวาหรือเทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้น

และใหยกไปจายเงินปนผลพรอมกันในงวดสิ้นปบัญชี 

สําหรับหลักเกณฑในการจายปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว เวน

แตกรณีที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได

แกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น 

บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้นโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย

ลงทุนแลว 
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 4. การจายปนผลที่ผานมา  
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตรเรจ ไดมีการจายเงินปนผล 

 มาแลว 7 คร้ัง ดังนี้  

ครั้งที่ 
จายเงนิ
ปนผล 

งวดผลการดาํเนินงาน 
ที่จายเงินปนผล 

วันที่จายเงนิปนผล อัตราการจายเงิน
ปนผล 

(ตอหนวยลงทุน) 

คร้ังที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ถึง 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2552 

วันที่ 18 มนีาคม พ.ศ. 2553 0.3500 

คร้ังที่ 2 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง  

วันที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2553 

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 0.3500 

คร้ังที่ 3 วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2553  ถึง 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

วันที่ 15 มนีาคม พ.ศ. 2554 0.3500 

คร้ังที่ 4 วันที่ 1 มกราคม  พ.ศ. 2554  ถึง  

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554 0.3500 

คร้ังที่ 5 วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2554  ถึง  

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

วันที่ 13 มนีาคม พ.ศ. 2555 0.3500 

คร้ังที่ 6 วันที่ 1 มกราคม  พ.ศ. 2555  ถึง  

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555 0.3500 

คร้ังที่ 7 วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2555  ถึง  

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

วันที่ 19 มนีาคม พ.ศ. 2556 0.3500 

คร้ังที่ 8 วันที่ 1 มกราคม  พ.ศ. 2556  ถึง  

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 0.3500 

คร้ังที่ 9 วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  ถึง  

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

วันที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2557 0.3500 
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รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน 

 

ต้ังอยู ณ เลขที่ 4976 และ 4984 -86 ถนนโพธิ์แกว (ซอยลาดพราว 101) แขวงคลองจั่น เขตบางกะป 

กรุงเทพมหานคร ดําเนินธุรกิจรับฝากสินคา ที่ ต้ังของอาคารรับฝากสินคา  ต้ังอยูซอยโพธิ์แกว       

(ถนนสาธารณะ) แยกจากถนนโพธิ์แกวมาประมาณ 200 เมตร เปนถนนขนาดกวาง 2 ชองทางจราจร 

สําหรับถนนโพธิ์แกวเปนถนนขนาด 4 ชองทางจราจร  การเดินทางเขาออกอาคารรับฝากสินคา รถ

ขนสงสินคาขนาดใหญสามารถเขาไดออกสะดวก ปจจุบันมีอาคารรับฝากสินคา 11 อาคาร และ

อาคารอื่น ๆ ที่เปนสวนประกอบของโครงการ ไดแก อาคารที่พักคนงาน 1 อาคาร โดยมีพื้นที่รวม

ประมาณ 44,501 ตารางเมตร  อาคารทั้งหมดของโครงการตั้งอยูบนพื้นที่ในโครงการซึ่งมีอยู

ประมาณ 39 ไร  โดยพื้นที่รอบขางเปนชุมชนที่เจริญแลวมีโครงการบานจัดสรรหลายโครงการ ใกล

ยานธุรกิจการคาพาณิชยกรรมของกรุงเทพมหานคร คือ ยานลาดพราว ยานรามคําแหง และยาน

รัชดาภิเษก ซึ่งเปนที่ต้ังของ หางสรรพสินคา รานอาหาร ธนาคาร ปมน้ํามัน สถานศึกษา อาคาร

พาณิชย อาคารชุดพักอาศัย โรงพยาบาล เปนตน ที่ดินโดยรอบบริเวณที่ต้ังโครงการ เหมาะสําหรับ

การพัฒนาโครงการ โดยเฉพาะที่อยูอาศัย และดานพาณิชยกรรมเปนหลัก นับวาเปนทําเลที่มี

ศักยภาพดานการเพิ่มมูลคาของราคาที่ดิน   

อาคารรับฝากสินคาที่กองทุนรวมจะไปลงทุน ประกอบดวย อาคารรับฝากสินคา อาคารเก็บฉาก 

อาคารสตูดิโอ และอาคารที่พักคนงาน รวมทั้งสิ้น 12 อาคาร รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 

 
 
 

1. อาคารรับฝากสินคา จํานวน 9 อาคาร 39,832 ตร.ม 

2. อาคารเก็บฉาก จํานวน 1 อาคาร 748 ตร.ม 

3. อาคารสตูดิโอ จํานวน 1 อาคาร 3,084 ตร.ม 

4. อาคารบานพักคนงาน จํานวน 1 อาคาร 837 ตร.ม 

 รวม  12 อาคาร 44,501 ตร.ม 
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ที่ดินจาํนวน 79 แปลง ต้ังอยูที่ เลขที่ 4976 4984-86 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร 

ระวางที่ดินเลขที่ 5136 IV 7626-15 และ 5136 I7626-15 จํานวนเนื้อทีโ่ดยรวมประมาณ  39 

(สามสิบเกา) ไร 1 (หนึง่) งาน 47 (ส่ีสิบเจ็ด) ตารางวา ซึง่ที่ดินมีรายละเอียดดังนี ้

 
เนื้อที ่

ลําดับที ่ โฉนดเลขที่ เลขที่ดิน 
ไร งาน ตารางวา 

1 75572 2951 - 2 04 

2 75573 2952 - 2  04 

3 75574 2953 - 2  04 

4 75591 2958 - 2  04 

5 75592 2986 - 2  04 

6 75593 2987 - 2  04 

7 2679 2995 2 1 20 

8 75566 2945 - 2 04 

9 75567 2946 - 2 04 

10 75568 2947 - 2 04 

11 75569 2948 - 2 04 

12 75570 2949 - 2 04 

13 75571 2950 - 2 04 

14 75594 2988 - 2 04 

15 75595 2989 - 2 04 

16 75596 2990 - 2 04 

17 75597 2991 - 2 04 

18 75598 2992 - 2 04 

19 75599 2993 - 2 04 

20 75608 2996 - 1 41 

21 75609 2997 - 2 32 

22 75610 2998 - 2 23 

23 75611 2999 - 2 14 
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เนื้อที ่
ลําดับที ่ โฉนดเลขที่ เลขที่ดิน 

ไร งาน ตารางวา 

24 75612 3000 - 2 04 

25 75613 3001 - 2 05 

26 75614 3002 - 2 05 

     27 75615 3003 - 2 04 

28 75616 3004 - 2 04 

29 75617 3005 - 2 04 

30 75618 3006 - 2 04 

31 75619 3007 - 2 04 

32 75649 682 - 2 04 

33 75650 681 - 2 37 

34 75651 680 - 2 30 

35 75652 679 - 2 37 

36 75667 3156 - 1 99 

37 75668 3155 - 1 99 

38 75669 3154 - 1 99 

39 75670 3153 - 1 99 

40 75671 3152 - 1 99 

41 75672 677 - 1 99 

42 75673 676 - 1 99 

43 75674 675 - 1 99 

44 75675 674 - 2 4 

45 75680 3475 - 2 21 

46 75681 3138 - 2 17 

47 75682 3139 - 2 16 

48 75683 3140 - 2 13 

49 75684 3141 - 2 11 

50 75685 3142 - 2 9 
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เนื้อที ่
ลําดับที ่ โฉนดเลขที่ เลขที่ดิน 

ไร งาน ตารางวา 

51 75686 3143 - 2 6 

52 75687 3144 - 1 1 

53 75688 3145 - 1 99 

54 75689 3146 - 1 99 

55 75690 3147 - 1 99 

56 75691 3148 - 1 99 

57 75692 3149 - 1 99 

58 75693 3150 - 1 99 

59 75694 3151 - 1 99 

60 75696 441 - 2 02 

61 75700 3473 - 1 17 

62 75701 3474 - 1 82 

63 75702 3137 - - 97 

64 75703 3136 - - 99 

65 75704 3135 - 1 03 

66 75705 3134 - 1 02 

67 75706 3133 - 1 01 

68 75707 3132 - 1 05 

69 75708 3131 - 1 04 

70 75709 3130 - 1 02 

71 75710 3129 - 1 64 

72 75711 3128 - 1 62 

73 75712 3127 - 1 53 

74 75713 3126 - 1 51 

75 75714 3125 - - 92 

76 75715 3124 - - 87 

77 75716 3123 - - 81 
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เนื้อที ่
ลําดับที ่ โฉนดเลขที่ เลขที่ดิน 

ไร งาน ตารางวา 

78 243977 3965 - 1 39 

79 244054 3966 1 2 75 

รวม 39 1 47 
 
 
 
ราคาประเมนิ (ทบทวน)  599,000,000  บาท 
ชื่อบริษัทประเมินคาทรัพยสิน   บริษัท ทรู แวลูเอชั่น จาํกัด 
วันที่ประเมินมูลคาทรัพยสิน  13 ธันวาคม 2556 
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กองทุนรวมอสังหารมิทรพัยแบบมีกรรมสิทธิ ์101 มนตรี สโตรเรจ 

ตารางแสดงคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน 

สําหรบัรอบระยะเวลาตั้งแตวันที ่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2556 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน * จํานวนเงิน รอยละของ 

(Fund's Direct  Expenses) หนวย : พันบาท มูลคาทรพัยสินสทุธ ิ

  คาธรรมเนียมจัดการกองทนุ  4,076.82 0.64 

  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  135.89 0.02 

  คาธรรมเนียมนายทะเบียน 679.47 0.11 

  คาใชจายรอการตัดบัญชีตัดจาย 2,579.43 0.41 

  คาที่ปรึกษาทางกฎหมาย 563.48 0.09 

  คาภาษีโรงเรอืน 1,750.01 0.28 

  คาประเมินทรัพย 154.97 0.02 

  คาจัดประชมุผูถือหนวย 114.66 0.02 

  คาสอบบัญชี 307.69 0.05 

  คาเบี้ยประกนัภัย 581.13 0.09 

  คาใชจายอืน่ๆ 237.47 0.03 

   รวมคาใชจายทั้งหมด ** 11,181.02 1.76 
 หมายเหตุ  * คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ จะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษธีุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน 

                   ทํานองเดียวกัน (ถามี) 

               **ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย 
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รายงานการรบัผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น  
(Soft Commission) ของธรุกิจกองทุนรวม 

 

- ไมมีการรับผลประโยชนตอบแทนจากการใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission) - 

 
 
 

คานายหนาทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซ้ือขายหลกัทรัพยฯ 

 

- ไมมี - 
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ปจจัยความเสี่ยง 

 

ความเสี่ยงโดยทั่วไป 

 ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงอัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

เงินตรา ราคาเครื่องอุปโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย และนโยบายทางการเงินและการ

คลังของรัฐบาล ธนาคารแหงประเทศไทย และหนวยงานราชการอื่น ซึ่งมีอิทธิพลตอผลการ

ดําเนินงาน สถานะทางการเงินและการลงทุนของกองทุน และภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไป 

ตลอดจนการลดลงของความตองการของผูบริโภคอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ

ตอรายไดของอสังหาริมทรัพยและผลการดําเนินงานของกองทุน ราคาซื้อขายหนวยลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งอาจมีราคาสูงหรือตํ่ากวาราคาที่ไดเสนอขาย โดยราคาของ

หนวยลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอาจไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก

หลายประการ ซึ่งเปนปจจัยที่กองทุนไมสามารถควบคุมได อันไดแก ความเคลื่อนไหวหรือความ

เปลี่ยนแปลงของตลาดหุนระหวางประเทศ อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศและตางประเทศ  อัตรา

แลกเปลี่ยนเงิน นโยบายหรือมาตรการทั้งทางตรงหรือทางออมที่มีผลตอนําเขาหรือสงออก

เงินตราตางประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหวางประเทศ ปจจัยความเสี่ยงใน

การดําเนินงานและทางธุรกิจโดยทั่วไป ความผันผวนของตลาดเครื่องอุปโภคและบริโภค ระเบียบ

ขอบังคับ ภาษีอากร และนโยบายอื่นใดของรัฐบาลที่มีผลกระทบตอความเชื่อมั่นของผูลงทุน ไมมี
หลักประกันไดวาความเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางมี

นัยสําคัญตอราคาของหนวยลงทุน 

 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของกองทุน 

 กอนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ผูจัดการกองทุนไดทําการศึกษาขอมูลรายละเอียดของ

อสังหาริมทรัพย นั้น ๆ  โดยทําการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ (Due Diligence) ศึกษา
รายละเอียดจากรายงานของผูประเมินราคา อยางไรก็ตามการกระทําดังกลาวมิไดเปนการ

ประกันวา อสังหาริมทรัพยดังกลาว อาจปลอดจากความเสียหาย หรือความบกพรองนอกเหนือ

ความคาดหมาย ที่อาจจะตองมีคาใชจายในการปรับปรุงหรือซอมแซม  
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 รายงานของผูประเมินราคาของอสังหาริมทรัพยที่ผูจัดการกองทุนใชเปนพื้นฐานในการประเมิน

และตรวจสอบอสังหาริมทรัพยอาจมีขอบกพรอง มีความไมถูกตอง เนื่องจากความบกพรอง

บางอยางของอสังหาริมทรัพย อาจจะตรวจพบไดยาก หรือไมสามารถตรวจพบได เนื่องจาก

ขอจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใชในการตรวจสอบ หรือปจจัยอื่น ๆ ที่เปนขอจํากัด

ในการตรวจสอบของทั้งผูประเมินราคาและวิศวกร     

 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจาก    การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในทองตลาด สินทรัพยทางการเงินที่อาจทําให

กองทุนรวมมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ไดแก อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตร 

 
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่คูสัญญาอาจไมปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งอาจมีผลตอ

กระแสเงินสดรับจากสินทรัพยทางการเงินของกองทุนรวม ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อเกิดจาก

ความเสี่ยงในการจัดการเรียกเก็บคาเชา อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบ

กําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนรวม จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 
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แนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียง 
กองทุนรวมอสังหารมิทรพัยแบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตรเรจ 

ต้ังแตวันที่  1 มกราคม  2556  ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2556 

 

ผูลงทนุสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธิออกเสียงใน

การประชุมผูถอืหุนของบริษทัตางๆ ในรอบป 2556 ไดจาก web site ของบริษัทจัดการ 

(www.cimb-principal.com) 

 

 

 

รายชื่อบุคคลที่เกีย่วของที่มีการทําธุรกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนรวมอสังหารมิทรพัยแบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตรเรจ 

ต้ังแตวันที่  1 มกราคม  2556  ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2556 

 

1. บริษัทหลกัทรพัยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จาํกัด 

2. ธนาคาร ซิต้ีแบงค เอน็. เอ. สาขากรุงเทพฯ 

3. บริษัท มนตรีคลังสินคา จํากดั 
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รายการระหวางบุคคลหรอืกิจการที่เกีย่วของกัน 
มูลคารายการระหวางกัน  

(บาท) 
ลักษณะของ
รายการ 

ระหวางกัน 

บุคคล/นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชนรวม/ 
ความสัมพันธ 

รายการ 

2556 2555 

ความจําเปนและความ
สมเหตุสมผล 

ของรายการระหวางกัน 
1. ก า ร จั ด ห า

ผลประโยชนใน
อสังหาริมทรัพย 

บริษัท มนตรีคลังสินคา 

จํากัด เปนบริษัทในเครือ

ของเจาของทรัพย เ ดิม 

(หางหุนสวนจํากัดมนตรี

ก า ร ช า ง  และ  บ ริ ษั ท 

มนตรีสตูดิโอ จํากัด) 

- ผู เ ช า ที่ ดิ น แ ล ะ
อาคาร 

 

48,000,000 51,904,790 กองทุนฯ ไดลงทุนโดยซื้อที่ดิน

พรอมอาคาร และอุปกรณจาก 

หางหุนสวนจํากัดมนตรีการชาง 

และ บริษัท มนตรีสตูดิโอ จํากัด 

และไดนํา  ที่ ดิน  อาคาร  และ

อุปกรณดังกลาวใหเชาแกบริษัท

ใ น เ ค รื อ ข อ ง เ จ า ข อ ง

อสังหาริมทรัพยเดิม คือ บริษัท 

มนตรีคลังสินคา จํากัด ทั้งนี้การ

ทํารายการดังกลาวเปนไปตาม

ขอกํ าหนดและ เงื่ อนไขของ

สัญญาเช าที่ ไ ด ตกลงกั น ไว

ระหวางกองทุนฯ  และบริษัท 

มนตรีคลังสินคา จํากัด 

 

2. ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิ

เ พิ ล  จํ า กั ด  ( เ ดิ ม ชื่ อ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน  บีที  จํากัด) ใน

ฐานะผู บ ริหารจัดการ

กองทุนและนายทะเบียน

ของกองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

- การจัดการกองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,076,823 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,097,315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาธรรมเนียมการจัดการ บริษัท

จัดการคิดคาธรรมเนียมการ

จัดการจากกองทุนเปนรายเดือน

ในอัตรารอยละ 0.60 ตอป ไม

รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานอง

เ ดียวกัน  (ถ ามี )  ของมูลค า

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ 

วันสุดทายของเดือน คํานวณ

โดยบริษัทจัดการและรับรองโดย

ผูดูแลผลประโยชน อยางไรก็ดี 

คาใชจ ายดังกลาวได รับการ

ยกเวนสําหรับป 2552  
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รายการระหวางบุคคลหรอืกิจการที่เกีย่วของกัน 
มูลคารายการระหวางกัน  

(บาท) 
ลักษณะของ
รายการ 

ระหวางกัน 

บุคคล/นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชนรวม/ 
ความสัมพันธ 

รายการ 

2556 2555 

ความจําเปนและความ
สมเหตุสมผล 

ของรายการระหวางกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธนาคาร ซิต้ีแบงก เอ็น. 

เอ .  สาขากรุงเทพฯ  ใน

ฐานะผูดูแลผลประโยชน

ของกองทุน 

 

 

 

 

- น า ย ท ะ เ บี ย น

กองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผูดูแลผลประโยชน
กองทุน 

 

 

 

 

679,471 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135,894 

 

 

 

682,886 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136,577 

 

 

 

คาใชจายในการดําเนินงานของ

นายทะเบียนหนวยลงทุน คิดใน

อัตรารอยละ 0.10 ตอป ไมรวม

ภาษ ีม ูลค า เพิ ่ม  ภาษ ีธ ุร ก ิจ

เ ฉพ า ะ  ห ร ือ ภ าษ ีอื ่น ใ ด ใ น

ทํานองเด ียวก ัน  (ถ าม ี)  ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

รวม ณ วันสุดทายของเดือนที่

คํานวณโดยบริษัทจัดการและ

รับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 

 

ผูดูแลผลประโยชนของกองทุน

รวมจะได รับคาตอบแทนเปน

รายเดือนในอัตรารอยละ 0.02 

ตอป  ไม รวมภาษี มูลคา เพิ่ ม 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด

ในทํานองเดียวกัน (ถามี) ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

รวม ณ วันสุดทายของเดือน ที่

คํานวณโดยบริษัทจัดการและ

รับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 

 

3. เงินลงทุนในเงิน
ฝาก 

  
 
 
 

ธนาคาร ซิต้ีแบงก เอ็น. 

เอ .  สาขากรุงเทพฯ  ใน

ฐานะผูดูแลผลประโยชน

ของกองทุน 

 

- เงินฝากธนาคาร 
 

 

24,340,378 

 

 

 

38,269,884 

 

 

 

 

เปนบัญชีเ พ่ือการดําเนินงาน

ของกองทุนฯ  
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สัญญาสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

 (ก) คาธรรมเนียมการจัดการ 

คาธรรมเนียมการจัดการ บริษัทจัดการมีสิทธิไดรับคาธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนเปนรายเดือน

ในอัตรารอยละ 0.60 ตอป ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 

(ถามี) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันสุดทายของเดือน คํานวณโดยบริษัทจัดการและ

รับรองโดยผูดูแลผลประโยชน  

(ข) คาธรรมเนียมนายทะเบียน 

คาใชจายในการดําเนินงานของนายทะเบียนหนวยลงทุน คิดในอัตรารอยละ 0.10 ตอป ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ของกองทุนรวม ณ วันสุดทายของเดือนที่คํานวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 

(ระบุไวในโครงการเรียกเก็บไดไมเกินรอยละ 0.1 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน) 

(ค) คาธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน 

ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมจะไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 0.02 ตอป ไม

รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) ของมูลคาทรัพยสิน

สุทธิของกองทุนรวม ณ วันสุดทายของเดือน ที่คํานวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผูดูแล

ผลประโยชน (ระบุไวในโครงการเรียกเก็บไดไมเกินรอยละ 0.5 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุน) 

 (ง) คาธรรมเนียมที่ปรึกษา 

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาคิดในอัตรารอยละ 0.10 ตอป ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ

ภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันสุดทายของเดือน

ที่คํานวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน  
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(จ) คาตอบแทนของผูสอบบญัชี 
 
 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
 กองทุนฯ จายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ 

จํากัด ประจําป 2556 จํานวน 307,690 บาท   

 
 คาบริการอื่น (Non – audit fee) 
 กองทุนฯ ไมมีการจายคาบริการอื่นใหแก บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด ที่

ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชี

สังกัด และไมมีภาระที่ตองจายในอนาคต อันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบป

บัญชีที่ผานมา 
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 

 

โครงสรางการถือหุนของ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตรเรจ 

(MONTRI) ณ วันที่ 20 มีนาคม 2557 (วันปดสมุดทะเบียน) บริษัทฯ ในฐานะนายทะเบียน ของ

กองทุนรวมดังกลาว จึงขอรายงานผูถือหนวยลงทุน 10 อันดับแรก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       

ลําดับ ชื่อ-ชื่อสกุล ผูถือหนวย จํานวนหนวย เปอรเซ็นต 

1 นายเนติ ตันตมินตรี 4,485,000.0000 7.44% 

2 นางสาวสุชาดา  โลหบุญทรัพย 2,355,100.0000 3.91% 

3 นายปฐมนิทร  นาททีอง 2,000,000.0000 3.32% 

4 นางพงศลัดดา  ตันติมนตร ี 1,500,000.0000 2.49% 

5 นางจรรยา  วชิรวณิชกิจ 500,000.0000 0.83% 

6 นางณิชชญาณ อรุณอโณทยั 489,400.0000 0.81% 

7 นางวาสนา  นิรันดรกุล 439,500.0000 0.73% 

8 น.ส.ฐิตารีย  จิตวัฒนภักด ี 439,500.0000 0.73% 

9 นางสาวสุดธิดา  รัตนรักษ 439,500.0000 0.73% 

10 นายนพพร  บุญลาโภ 439,500.0000 0.73% 

  รวม (Total) 13,966,500.0000 23.16% 
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รายละเอียดการลงทุน การกูยมืเงิน และการกอภาระผูกพัน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 
รายละเอียดการลงทุน 

กองทุนรวมอสังหารมิทรพัยแบบมีกรรมสิทธิ ์101 มนตรี สโตรเรจ 

    
มูลคาตาม 

ราคาตลาด (บาท)*1  % NAV 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย       

 หางหุนสวนจํากัดมนตรีการชาง และ 599,000,000  94.79  

 บริษัท มนตรีสตูดิโอ จํากัด    

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ       

 เงินฝากธนาคาร  24,354,778.59  3.85  

อื่น ๆ             

 สินทรัพยอื่น          19,386,701.51   3.06  

 หนี้สินอื่น  (10,841,332.57)  (1.70) 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ       631,900,147.53   100.00  

หมายเหตุ : *1 มูลคาตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคางรับแลว 
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแหงหนี ้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึง่ทุน ของกองทุนรวม 

รายงานสรุปเงินลงทุน 

กองทุนรวมอสังหารมิทรพัยแบบมีกรรมสิทธิ ์101 มนตรี สโตรเรจ 

มูลคาตาม   

ราคาตลาด % NAV กลุมของตราสาร 

(บาท)*   

 (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตางประเทศ   

      - ตราสารภาครัฐไทย - ไมมี -  - ไมมี -  

      - ตราสารภาครัฐตางประเทศ - ไมมี -  - ไมมี -  

 (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน  24,354,778.59        3.85  

      เปนผูออกผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือ ผูค้ําประกัน       

 (ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) - ไมมี -  - ไมมี - 

 (ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับต่ํากวาอันดับที่สามารถลงทุนได 

(investment grade) 599,000,000.00  

   

94.79  

      หรือตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ   
สัดสวนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดวาจะลงทุนใน 
ตราสารกลุม (ง) 0% NAV   

หมายเหตุ :* มูลคาตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคางรับแลว   
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port 

  กองทุนรวมอสังหารมิทรพัยแบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตรเรจ  

  ประเภท ผูออก 

ผูค้ํา/ 

ผูรับรอง/ 

ผูสลักหลัง 

วันครบ

กําหนด 

อันดับ 

ความ 

นาเชื่อถือ 

 จํานวนเงินตน/ 

มูลคาหนาตั๋ว  

มูลคาตาม 

ราคาตลาด *1 

1 เงินลงทุนใน หางหุนสวนจํากัดมนตรีการชาง  - - N/A  586,000,000.00  599,000,000.00  

 อสังหาริมทรัพย และบริษัท มนตรีสตูดิโอ จํากัด      

2 เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - - N/A    24,340,378.29  

   

24,354,778.59  

 หมายเหตุ : *1 มูลคาตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคางรับแลว     
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ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

 
 

 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 งบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 นาย

บุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4165 แหงบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไว

เซอรี่ จํากัด ไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข วางบการเงินของกองทุนฯ ไดจัดทําขึ้นโดยถูกตองตามที่

ควร ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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ผลการดาํเนนิงานที่ผานมา 

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กองทุนฯ มีมูลคาทรัพยสินสุทธิเทากับ 631,900,148 บาท คิด

เปนมูลคาทรัพยสินสุทธิเทากับ 10.4792 บาทตอหนวย โดยทรัพยสินที่กองทุนฯ ลงทุนในหรือมีไว  มี

ดังนี้ 

  
2556 2555 

รายการทรัพยสิน 
มูลคาตาม

บัญชี / มูลคา
ตามราคา

ตลาด (บาท) 

รอยละของ
มูลคา

ทรัพยสิน
สุทธิ 

มูลคาตาม
บัญชี / มูลคา
ตามราคา

ตลาด (บาท) 

รอยละของ
มูลคา

ทรัพยสิน
สุทธิ 

สินทรัพย      

1. เงินฝากธนาคาร 24,340,378 3.8519 38,269,884 5.9847 

2. เงินลงทุนในพันธบัตรธนาคารแหง

ประเทศไทย 

-  -  

3. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 599,000,000 94.7935 601,200,000 94.0165 

4. สินทรัพยอื่น     

         รายไดคาเชาคางรับ 12,000,000 1.8990 - 0.0000 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 14,400 0.0023 14,058 0.0022 

คาใชจายรอการตัดบัญชี 1,805,617 0.2857 4,690,432 0.7335 

ลูกหนี้อื่น 5,581,085 0.8832 - 0.0000 

รวมมูลคาทรัพยสิน 642,741,480 101.72 644,174,374 100.74 

     

หนี้สิน     

คาใชจายคางจาย (1,393,213) (0.2205) (2,595,329) (0.4059) 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (9,448,119) (1.4952) (2,117,029) (0.3311) 

รวมมูลคาหนี้สิน (10,841,332) (1.7157) (4,712,358) (0.7369) 

     

มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 631,900,148 100.00 639,462,016 100.00 
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย) 60,300,000  60,300,000  
มูลคาหนวยลงทุน (บาทตอหนวย) 10.4792  10.6046  



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตรเรจ 34

 

 ผลการดําเนินงานของกองทุนฯ ในรอบปที่ผานมา (ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 

31 ธันวาคม 2556) กองทุนฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น 48,029,158 บาท มีคาใชจายทั้งสิ้น 11,181,026  

บาท  ทําใหมีรายไดสุทธิจากการลงทุน 36,848,132 บาท กองทุนฯ ไดประกาศจายเงินปนผลสําหรับ

ผลการดําเนินงานในงวดระหวางวันที่ 1 มกราคม 2556  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556  จํานวน 

42,210,000 บาท คิดเปน 0.70 บาทตอหนวย หรือรอยละ 114.55 ของรายไดสุทธิจากการลงทุน โดย

สวนที่เกินกองทุนไดจายจากกําไรสะสม 
 





 

 
 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตรเรจ 

 

งบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  
และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด 
ผูสอบบัญชีรบัอนุญาต 



 

 
 
 
 

 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตรเรจ 
 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตรเรจ ซ่ึงประกอบดวยงบดุล 
และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ 
งบกระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี
ที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืนๆ 
 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 
 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจาณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 
 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงการวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม 

 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชข้ึนอยูกับดุลยพินิจองผูสอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยง
ดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของ
กิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่
ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําข้ึนโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบ
การเงินโดยรวม 
 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 



2 

 

 

ความเห็น 
 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับป
ส้ินสุดวันเดียวกันของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตรเรจ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
(นายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4165 
 

 

บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
30 มกราคม 2557 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตรเรจ  

งบดุล  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ 2556 2555

สินทรัพย

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 586,000,000 บาท) 7 599,000,000               601,200,000               

เงินฝากธนาคาร 6, 8 24,340,378                 38,269,884                 

รายไดคาเชาคางรับ 6 12,000,000                 -

ลูกหน้ีจากดอกเบี้ย 14,400                        14,058                        

ลูกหน้ีอ่ืน 6 5,581,085                   -

คาใชจายรอการตัดบัญชี 9 1,805,617                   4,690,432                   

รวมสินทรัพย 642,741,480               644,174,374               

หน้ีสิน

คาใชจายคางจาย 6 1,393,213                   2,595,329                   

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,448,119                   2,117,029                   

รวมหน้ีสิน 10,841,332                 4,712,358                   

สินทรัพยสุทธิ 631,900,148               639,462,016               

สินทรัพยสุทธิ :

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน (60,300,000 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) 10 603,000,000               603,000,000               

กําไรสะสม 10 28,900,148                 36,462,016                 

สินทรัพยสุทธิ 631,900,148               639,462,016               

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 10.4792                      10.6046                      

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 60,300,000                 60,300,000                 

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตรเรจ

รอยละของ

ราคาทุน ราคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน

 ประกอบดวย 1) ที่ดิน 79 แปลง จํานวนเนื้อที่รวม 39 ไร 1 งาน 56 ตารางวา

และ 2) อาคารรับฝากสินคาและอื่นๆ รวม 13 อาคาร พื้นที่รวมประมาณ 

44,525 ตารางเมตร         586,000,000         599,000,000                  100.00 

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย         586,000,000         599,000,000                  100.00 

รวมเงินลงทุน         586,000,000         599,000,000                  100.00 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 4



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตรเรจ

รอยละของ

ราคาทุน ราคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน

 ประกอบดวย 1) ที่ดิน 79 แปลง จํานวนเนื้อที่รวม 39 ไร 1 งาน 56 ตารางวา

และ 2) อาคารรับฝากสินคาและอื่นๆ รวม 13 อาคาร พื้นที่รวมประมาณ 

44,525 ตารางเมตร         586,000,000         601,200,000                  100.00 

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย         586,000,000         601,200,000                  100.00 

รวมเงินลงทุน         586,000,000         601,200,000                  100.00 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 5



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตรเรจ

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ 2556 2555

รายไดจากการลงทุน   

รายไดคาเชา 6 48,000,000              51,904,790              

รายไดดอกเบี้ย 29,158                     336,731                   

รายไดอ่ืน - 253,203                   

รวมรายได 48,029,158              52,494,724              

คาใชจาย 6

คาธรรมเนียมการจัดการ 4,076,823                4,097,315                

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 135,894                   136,577                   

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 679,471                   682,886                   

คาใชจายรอการตัดบัญชีตัดจาย 3,676,014                3,188,173                

คาธรรมเนียมวิชาชีพ 307,690                   257,845                   

ภาษีโรงเรือน 1,750,005                2,117,029                

คาตอบแทนผูบริหารอสังหาริมทรัพย - 1,235,850                

คาที่ปรึกษากฎหมาย 372,839                   510,652                   

คาใชจายอ่ืน 182,290                   278,742                   

รวมคาใชจาย 11,181,026              12,505,069              

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 36,848,132              39,989,655              

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน - (19)                           
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 7 (2,200,000)              336,000                   

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไมไดเกิดขึ้น (2,200,000)              335,981                   

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 34,648,132              40,325,636              

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตรเรจ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ 2556 2555

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป

รายไดสุทธิจากการลงทุน 36,848,132                39,989,655                

รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน - (19)                             

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (2,200,000)                 336,000                     

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 34,648,132                40,325,636                

การลดลงของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป

การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน 10, 11 (42,210,000)               (42,210,000)               

การเพิ่มข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (7,561,868)                 (1,884,364)                 

สินทรัพยสุทธิตนป 639,462,016              641,346,380              

สินทรัพยสุทธิส้ินป 631,900,148              639,462,016              

2556 2555

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

  มูลคาหนวยละ 10 บาท 

  หนวยลงทุนตนป 60,300,000                60,300,000                

  หนวยลงทุนส้ินป 60,300,000                60,300,000                

บาท

หนวย
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตรเรจ

งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556

2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 34,648,132               40,325,636               

ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

ใหเปนเงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

การซ้ือเงินลงทุนพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย - (120,679,411)            

การขายเงินลงทุนพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย - 120,997,663             

การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในรายไดคาเชาคางรับ (12,000,000)              12,750,000               

การเพิ่มขึ้นในลูกหน้ีจากดอกเบี้ย (343)                          (11,052)                     

การเพิ่มขึ้นในคาใชจายรอตัดบัญชี (791,198)                   (605,098)                   

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น (5,581,085)                -

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในคาใชจายคางจาย (1,202,116)                1,256,191                 

การเพิ่มขึ้นในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 7,331,090                 2,117,029                 

ตัดจําหนายคาใชจายรอตัดบัญชี 3,676,014                 3,188,173                 

สวนตํ่ากวามูลคาตราสารหนี้ตัดบัญชี - (318,272)                   

รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุน - 19                             

รายการ (กําไร) ขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 2,200,000                 (336,000)                   

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 28,280,494               58,684,878               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน (42,210,000)              (42,210,000)              

เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน (42,210,000)              (42,210,000)              

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (13,929,506)              16,474,878               

เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป 38,269,884               21,795,006               

เงินฝากธนาคาร ณ วันส้ินป 24,340,378               38,269,884               

บาท
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตรเรจ

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

2556 2555 2554 2553 2552

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)

มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป 10.6046 10.6359 10.5159 10.6418 -

รายไดจากกิจกรรมลงทุน

   รายไดจากการลงทุนสุทธิ 0.6111 0.6632 0.7178 0.7200 0.3516

   ขาดทุนสุทธิที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 0.0001

   กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (0.0365) 0.0055 0.1022 (0.1459) 0.2901

รายไดจากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 0.5746 0.6687 0.8200 0.5741 0.6418

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน - - - - 10.0000              

หัก การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน (0.7000) (0.7000) (0.7000) (0.7000) -

มูลคาสินทรัพยสุทธิส้ินป 10.4792 10.6046 10.6359 10.5159 10.6418

อัตราสวนของกําไรสุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%) 5.4597 6.3226 7.8492 5.4284 6.2685                

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพิ่มเติมท่ีสําคัญ

มูลคาสินทรัพยสุทธิสิ้นป (บาท) 631,900,148 639,462,016 641,346,380 634,110,296 641,706,242

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%) 1.7619 1.9607 1.3028 1.2133 0.4002                

อัตราสวนของรายไดจากเงินลงทุนตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%) 7.5683 8.2306 8.1735 8.0221 3.8340                

อัตราสวนของจํานวนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหวางป

ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%) - 37.89 0.37 0.93 96.54                  

มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (บาท) 634,611,179 637,801,126 629,947,944 637,652,881 617,467,833       

บาท
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตรเรจ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากผูบริหารของกองทุนเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 
 
1. ขอมูลทั่วไป 
 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมีกรรมสิทธิ ์101 มนตรี สโตรเรจ (“กองทุนรวม”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 
โดยไมมีการกําหนดอายุโครงการ และเปนกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อระดมเงินทุนและนําเงินทุนสวนใหญ
ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย ซ่ึงประกอบดวยที่ดินและอาคารรับฝากสินคา 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผูถือหนวยลงทุนรายใหญของกองทุนไดแก บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 
จํากัด เพื่อลูกคา ซ่ึงถือหนวยลงทุนรอยละ 23.85 
 

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด เปนบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยมีธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. สาขา
กรุงเทพฯ  เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม  
 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน  
 

งบการเงินนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทย และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงิน 
 

งบการเงินจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชี       
ที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ  (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้งบการเงินไดจัดทําขึ้นตาม
หลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการ
ลงทุน” 
 

งบการเงินนี้แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษเพื่อใหแสดงเปนหลักบาท เวนแตที่ระบุไวเปนอยางอื่น 
 

3. ประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 
 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติ 
ทางบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใชดังตอไปน้ี 
 

ก)     มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 
มาตรฐานการบัญชี 

      ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได 
ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือ 

จากรัฐบาล 
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ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 8 สวนงานดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม 
ดําเนินงาน 

ฉบับท่ี 21 ภาษีเงินได-การไดรับประโยชนจากสินทรัพยท่ีไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม 
ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน 
 

ข)     มาตรฐานการบัญชีใหมท่ียังไมมีผลบังคับใช 
 

ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชมาตรฐาน
การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ดังตอไปนี้ 
 

  วันที่มีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชี   
 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

เงินตราตางประเทศ 
1 มกราคม 2557 

 ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 1 มกราคม 2557 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 ฉบับที่ 2  (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 3  (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559 
 ฉบับที่ 5  (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 8  (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2557 
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  วันที่มีผลบังคับใช 
การตีความมาตรฐานการบัญชี   
 ฉบับที่ 15 ส่ิงจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาของรายการที่เก่ียวกับรูปแบบของกฎหมายตาม

สัญญาเชา 
1 มกราคม 2557 

 ฉบับที่ 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 32 สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการรื้อถอน  

การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
1 มกราคม 2557 

 ฉบับที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ 

และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 
1 มกราคม 2557 

 ฉบับที่ 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29  
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

 ฉบับที่ 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 17 การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 1 มกราคม 2557 

 

ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวา มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน 
การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามา
ถือปฏิบัติ 
 

4. นโยบายการจายเงินปนผล 
 

กองทุนรวมมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 2 ครั้ง 
 

1. ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในแตละป บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 90 
ของกําไรสุทธิประจําป ที่ไมรวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพย
หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ประจํารอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

2. ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสม บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมได  
 

ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวขางตน จะทําไดตอเมื่อการจายเงินปนผลดังกลาวขางตนไมทําใหกองทุนรวมเกิดผลการขาดทุน
สะสมเพิ่มข้ึน  
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ในการพิจารณาจายเงินปนผล ถาเงินปนผลระหวางกาลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาต่ํากวาหรือเทากับ 
0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะไมจายเงินปนผลในครั้งน้ัน และใหสะสมเงินปนผลดังกลาวเพ่ือนําไปจายในงวดสิ้นป
บัญชี 
 

5. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 

สินทรัพยที่ซ้ือและ/หรือลงทุนโดยกองทุนรวม รวมถึงท่ีดินและอาคาร ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณท่ีใชในการ
ประกอบธุรกิจรับฝากสินคา และบันทึกในบัญชีเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแสดงในงบดุลดวยมูลคายุติธรรม โดยไมคิดคาเสื่อมราคา บริษัทจัดการกองทุนกําหนดราคา
ยุติธรรมของเงินลงทุนเริ่มแรกโดยใชราคาทุนจากการซื้ออสังหาริมทรัพย จนกวาจะมีการสอบทานการประเมินหรือการประเมิน
คาทรัพยสินครั้งตอไปโดยใชราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซ่ึงบริษัทจัดการกองทุนจะจัดใหมีการประเมินคาทรัพยสินทุก 2 ป นับแตวันที่มีการประเมินคา
เพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพย และจัดใหมีการสอบทานการประเมินคาทรัพยสินทุก 1 ป นับแตวันท่ีมีการประเมินครั้งลาสุดไป
แลว บริษัทจัดการกองทุนจะไมแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินรายใดรายหนึ่งใหประเมินคาอสังหาริมทรัพยเดียวกัน
ติดตอกันเกิน 2 ครั้ง 
 

รายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยจะ
รวมอยูในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น 
 

เงินลงทุนในหลักทรัพย 
 

เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงในงบดุลดวยมูลคายุติธรรม โดยใชอัตราผลตอบแทนจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ใน
งบดุล หากไมมีอัตราผลตอบแทน ณ วันที่ในงบดุล จะใชอัตราผลตอบแทนที่สถาบันการเงิน (Market Marker) เสนอซื้อ และ
กรณีไมมีอัตราผลตอบแทนดังกลาว บริษัทจัดการกองทุนจะประมาณราคายุติธรรม โดยใชหลักเกณฑตามท่ีสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนประกาศกําหนด 
 

กองทุนรวมบันทึกกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากการวัดคาเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน 
 

ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของ 
เงินลงทุนน้ันจะบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุน กรณีที่จําหนายเงินลงทุนท่ีถือไวในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกัน
ออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายจะกําหนดโดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักดวยราคาตามบัญชีจากจํานวน
ทั้งหมดที่ถือไว 
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คาใชจายรอการตัดบัญชี 
 

คาใชจายรอการตัดบัญชี ไดแก คาธรรมเนียมในการจัดจําหนายเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก คาที่ปรึกษากฎหมาย คาประเมิน
ทรัพยสิน เปนตน ซ่ึงจะทยอยตัดจําหนายเปนคาใชจายตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากรายจายนั้น โดยจะ 
ตัดจําหนายตามวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 1 ป และ 5 ป  
 

การแบงปนสวนทุน 
 

กองทุนรวมบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันที่ประกาศจายปนผลเปนเงินสด 
 

การดอยคาของสินทรัพย 
 

ทุกวันที่ในงบดุล กองทุนรวมจะทําการประเมินการดอยคาของเงินลงทุนหรือสินทรัพยที่ไมมีตัวตนอื่นของกองทุนรวม หากมี
ขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา กองทุนรวมรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมี
มูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ทั้งน้ีมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของ
สินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย กองทุนรวม
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิด
ลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซ่ึงเปน
ลักษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ีกําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย กองทุนรวมใชแบบจําลอง
การประเมินมูลคาที่ดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย ซ่ึงสะทอนถึงจํานวนเงินที่กองทุนรวมสามารถจะไดมาจากการจําหนาย
สินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายน้ันผูซ้ือกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและ
สามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน 
 

กองทุนรวมจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน 
 

ประมาณการหนี้สิน 
 

กองทุนรวมจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดข้ึนแลว และมี
ความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากองทุนรวมจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกองทุนรวม
สามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 
 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 
 

รายไดคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 
 

ดอกเบี้ยรับรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 
 

สวนเกินมูลคาหรือสวนต่ํากวามูลคาของตราสารหนี้ตัดจําหนายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้โดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ี
แทจริงและถือเปนสวนหน่ึงของรายไดดอกเบี้ย 
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คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  
 

ภาษีเงินได 
 

กองทุนรวมนี้เปนกองทุนท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศไทย ดังนั้นจึงไมมีสํารองภาษีเงินไดนิติบุคคลบันทึกไว
ในงบการเงินนี้ 
 

การประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 
 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผูบริหารกองทุนรวมจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ
ในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงใน 
งบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว 
การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังน้ี 
 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 

ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไมมีการซ้ือขายในตลาดและไมสามารถหาราคาไดในตลาดซื้อขาย
คลอง บริษัทจัดการตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิคและ
แบบจําลองการประเมินมูลคาซ่ึงตัวแปรที่ใชในแบบจําลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคํานึงถึง 
สภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว 
 

6. รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ไดแก บุคคลหรือกิจการตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับกองทุนรวมโดยการเปนผูถือหุนหรือมีผูถือหุน
รวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน รายการที่มีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันไดกําหนดข้ึนโดยใชราคาตลาดหรือในราคาที่ 
ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ   

 

ลักษณะของความสัมพันธกับกิจการที่เกี่ยวของกันเปนดังนี้ 
 

ชื่อบริษัท  ลักษณะความสัมพันธ 
บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด  ผูจัดการกองทนุและนายทะเบียนของกองทุน 
ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล แอสเซท แมนเนจเมนท เบอรฮาด   ผูถือหุนของบริษทัจัดการกองทุน ซึ่งถือหุนรอยละ 99.99 ในบริษทัจัดการกองทุน 
ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพฯ  ผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 
บริษัท มนตรีคลังสินคา จํากัด  ผูเชาที่ดนิและอาคาร 
 

รายไดและคาใชจายที่มีสาระสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 

 บาท 

 2556  2555 

รายไดคาเชา    
บริษัท มนตรีคลังสินคา จํากัด 48,000,000  51,904,790 
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 บาท 

 2556  2555 

คาใชจาย    
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด    
   คาธรรมเนียมการจัดการ 4,076,823  4,097,315 
   คาธรรมเนียมนายทะเบียน 679,471  682,886 
ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพฯ    
   คาธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน 135,894  136,577 
 

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 
 
 
 

 บาท 
 2556  2555 

เงินฝากธนาคาร    
ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพฯ 24,340,378  38,269,884 

รายไดคาเชาคางรับ    
บริษัท มนตรีคลังสินคา จํากัด 12,000,000  - 

ลูกหนี้อื่น    
บริษัท มนตรีคลังสินคา จํากัด 5,581,085  - 

คาใชจายคางจาย    
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด    
   คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 1,020,527  2,064,392 
   คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 170,088  344,065 
ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพฯ    
   คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนคางจาย 22,598  45,341 

รวม 1,213,213  2,453,798 
 

สัญญาสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

(ก) คาธรรมเนียมการจัดการ 
 

คาธรรมเนียมการจัดการ บริษัทจัดการมีสิทธิไดรับคาธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 0.60 ตอป 
ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม        
ณ วันสุดทายของเดือน คํานวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน  
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(ข) คาธรรมเนียมนายทะเบียน 
 

คาใชจายในการดําเนินงานของนายทะเบียนหนวยลงทุน คิดในอัตรารอยละ 0.10 ตอป ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันสุดทายของเดือน คํานวณโดยบริษัท
จัดการและรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 

 

(ค) คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 
 

ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมจะไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 0.02 ตอป ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม         
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันสุดทายของเดือน       
คํานวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน  
 

(ง) คาธรรมเนียมที่ปรึกษา 
 

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาคิดในอัตรารอยละ 0.10 ตอป ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 
(ถามี) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันสุดทายของเดือน คํานวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผูดูแล
ผลประโยชน ท้ังนี้ กองทุนไมมีการแตงตั้งท่ีปรึกษา 
 

7. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 

 บาท 
 2556  2555 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยตนป 601,200,000  600,864,000 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมินราคาระหวางป (2,200,000)  336,000 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยส้ินป 599,000,000  601,200,000 

 

เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2552 กองทุนรวมไดลงทุนในอสังหาริมทรัพย ซ่ึงประกอบดวย 1) ท่ีดิน จํานวน 79 แปลง เน้ือท่ีรวม
ประมาณ 39 ไร 1 งาน 56 ตารางวา และ 2) อาคารรับฝากสินคาและอ่ืน ๆรวมทั้งส้ิน 13 อาคาร มีพื้นที่รวมประมาณ 44,525 
ตารางเมตร คิดเปนจํานวนเงินรวม 586 ลานบาท ที่ดินและอาคารดังกลาวตั้งอยูเลขที่ 4976 และ 4984-86 แขวงคลองจั่น        
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 
 

ในเดือนธันวาคม 2555 กองทุนรวมมีสัญญาเชาดําเนินงานที่เก่ียวของกับการใหเชาที่ดินและอาคาร อุปกรณและงานระบบ อายุ
ของสัญญามีระยะเวลาเบื้องตน 3 ป โดยมีผลเริ่มตนตั้งแตวันที่ 14 ตุลาคม 2555 เปนตนไป ทั้งน้ีคูสัญญาแตละฝายมีสิทธิขอตอ
อายุสัญญาตอไปไดครั้งละ 3 ป โดยมีสินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จะกอใหเกิด
รายไดคาเชาขั้นต่ําในอนาคตดังนี้ 
 

               ลานบาท 
ภายใน 1 ป                48.0 
2-3 ป                37.6 
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เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 กองทุนรวมไดวาจางผูประเมินราคาอิสระประเมินราคาอสังหาริมทรัพย คือ ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
โดยวิธีพิจารณาจากรายได (Income approach) ซ่ึงกองทุนรวมไดปรับมูลคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมเปน
ราคายุติธรรมใหมเปนมูลคา 599.0 ลานบาท  
 

8. เงินฝากธนาคาร 

 

 อัตราดอกเบี้ย  บาท 

 (รอยละตอป)  2556  2555 
ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพฯ – บัญชีออมทรัพย 0.1  24,340,378    38,269,884 
 

9. คาใชจายรอการตัดบัญชี 
 

 บาท 

 2556  2555 
คาใชจายรอการตัดบัญชีตนป 4,690,432  7,273,507 
การเพ่ิมข้ึนระหวางป 791,198  605,098 
ตัดจําหนายระหวางป (3,676,013)  (3,188,173) 
คาใชจายรอการตัดบัญชีส้ินป 1,805,617  4,690,432 
 

10. สวนของผูถือหนวยลงทุน 
 

   2556  2555 

 มูลคาหนวยลงทุน   จํานวนเงิน    จํานวนเงิน 
  (บาท)  จํานวนหนวย (บาท)  จํานวนหนวย  (บาท) 
ทุนจดทะเบียน          
-  หนวยลงทุน 10  60,300,000  603,000,000  60,300,000  603,000,000 

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน          
-  หนวยลงทุน 10  60,300,000  603,000,000  60,300,000  603,000,000 

 
 บาท 

 2556  2555 
กําไรสะสม   
ยอดคงเหลือตนป 36,462,016  38,346,380 
บวก  การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานระหวางป 34,648,132  40,325,636 
หัก    การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน (42,210,000)  (42,210,000) 
ยอดคงเหลือส้ินป 28,900,148  36,462,016 
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11. การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน 
 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2556 กองทุนรวมไดประกาศจายเงินปนผลครั้งท่ี 7 สําหรับรอบระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ใหแกผูถือหนวยลงทุน ในอัตราหนวยละ 0.35 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 21.1 ลานบาท โดยไดจาย          
เงินปนผลแลวเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 
 

และเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 กองทุนรวมไดประกาศจายเงินปนผลครั้งที่ 8 สําหรับรอบระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ใหแกผูถือหนวยลงทุน ในอัตราหนวยละ 0.35 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 21.1 ลานบาท โดยไดจาย          
เงินปนผลแลวเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 
 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2555 กองทุนรวมไดประกาศจายเงินปนผลครั้งท่ี 5 สําหรับรอบระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ใหแกผูถือหนวยลงทุน ในอัตราหนวยละ 0.35 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 21.1 ลานบาท โดยไดจาย          
เงินปนผลแลวเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555  
 

และเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 กองทุนรวมไดประกาศจายเงินปนผลครั้งที่ 6 สําหรับรอบระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 
ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 ใหแกผูถือหนวยลงทุนในอัตราหนวยละ 0.35 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 21.1 ลานบาท โดยไดจาย                 
เงินปนผลแลวเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555  
 

12. ภาระผูกพัน 
 

กองทุนรวมมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน คาธรรมเนียมนายทะเบียนและ
คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพยตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา หรือบันทึกขอตกลง 
 

13.  ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

กองทุนรวมดําเนินธุรกิจในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือ การใหเชาอสังหาริมทรัพยและดําเนินธุรกิจในสวนงานหลักทาง
ภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไรและสินทรัพยท้ังหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทาง
ธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว 
 

14. เครื่องมือทางการเงิน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กองทุนรวมตองเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินท่ีสําคัญ ไดแก ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความ
เส่ียงดานการใหสินเชื่อ 
 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยในทองตลาด สินทรัพยทางการเงินที่อาจทําใหกองทุนรวมมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ไดแก อัตราดอกเบี้ยของ
พันธบัตร 
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ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ 
 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงท่ีคูสัญญาอาจไมปฏิบัติตามสัญญา ซ่ึงอาจมีผลตอกระแสเงินสดรับจากสินทรัพยทาง
การเงินของกองทุนรวม ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อเกิดจากความเสี่ยงในการจัดการเรียกเก็บคาเชา อยางไรก็ตาม สินทรัพย
ทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนรวม จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 
 

มูลคายุติธรรม 
 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของกองทุนรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ตามที่ปรากฏในงบการเงินมีมูลคาที่
ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 
 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ ทั้งสองฝายมีความรอบรู และ 
เต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองกันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคา
ยุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑ 
การวัดมูลคาที่เหมาะสม 
 


