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สารจากบริษัทจดัการ 
 
 
เรียน     ทานผูถือหนวยลงทุน 

 
 เศรษฐกิจไทย1ในป  2556   คาดวาจะขยายตัวไดเพียงรอยละ 2.8 ชะลอลงมาจากรอยละ 6.5 ในป 2555 

เนื่องจากปจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญออนแอลง หลังตองเผชิญกับปจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เชน 

เศรษฐกิจโลกที่ฟนตัวชา, คาเงินบาทที่ผันผวน, หนี้ภาคครัวเรือนที่สูงขึ้น, การเพิ่มสูงขึ้นของตนทุนจากการปรับขึ้น

คาจางขั้นต่ํา, รายไดเกษตรกรลดลง และการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว 

 ในป 2557 คาดคะเนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวประมาณรอยละ 1.0 -1.5   

เนื่องจากสถานการณทางการเมืองที่ตึงเครียด และสอเคายืดเยื้อสงผลใหการจัดตั้งรัฐบาลลาชาออกไป ซึ่งจะกระทบ

ตอการเบิกจายงบประมาณและการออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ อีกทั้งแรงผลักดันจาก การลงทุนขนาดใหญของ

ภาครัฐที่คาดวาจะเปฯปจจัยสําคัญในการกระตุนเศรษฐกิจนั้นมีแนวโนมจะสะดุดลง ทําใหนักลงทุนขาดความ

เชื่อม่ัน  

 ผลการดําเนินงานของกองทุนฯ ในรอบปที่ผานมา (ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2556  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2556) กองทุนฯ มีรายไดรวมทั้งส้ิน 53,728,923 บาท มีคาใชจายทั้งส้ิน 5,341,599  บาท ทําใหมีรายไดสุทธิจาก

การลงทุน 48,387,324  บาท กองทุนฯ ไดประกาศจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในงวดระหวางวันที่        

1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556  จํานวน 45,562,500 บาท คิดเปน 0.6750 บาท ตอหนวย หรือรอยละ 

112.81 ของกําไรสุทธิประจําป (รวมสวนของกําไรสะสมในปกอนหนา) 
กองทุนฯ มีขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมินราคาระหวางงวด 8,000,000 บาท โดยมูลคาเงิน

ลงทุนในอสังหาริมทรัพยปลายงวดของกองทุนเทากับ 682,000,000 บาท  

 บริษัทจัดการขอขอบคุณทานผูถือหนวยลงทุนทุกทานที่ใหความไววางใจลงทุนกับกองทุน และจะบริหาร

กองทุน ใหมีประสิทธิภาพเพื่อผลตอบแทนสูงสุดของทาน ทานสามารถสอบถามมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหรือ

ความคืบหนาในการดําเนินงานของกองทุน ไดที่ฝายการตลาดธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพยของบริษัทจัดการ          

ที่หมายเลขโทรศัพท 0-2686-9525 

 

 

 

 

     บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล  จํากัด 

                                                 
1

 ขอมูลจาก สารวิจัยธุริจ 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 บีที จาํกัด โดย

ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) เปนผูกอต้ังและถือหุนใหญ ซึ่งตอมาเปลีย่นชื่อเปน ธนาคาร   

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

บริษัทหลกัทรพัยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จาํกัด ไดรับความเหน็ชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

ใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท การจัดการกองทนุรวม ต้ังแตวนัที ่ 18 เมษายน 2548 และ

ภายหลงัจากที่ไดรับใบอนุญาตใหทาํธุรกิจจัดการกองทุนสวนบุคคล รวมถึงธุรกจิจดัการกองทนุสวน

บุคคลประเภทกองทนุสํารองเลี้ยงชีพ เมือ่วันที่ 1 สิงหาคม 2548 ไดรับโอนธุรกิจ พรอมดวยบุคลากรที่

เกี่ยวของ ประกอบดวย ผูจัดการกองทนุ พนกังานปฏบัิติการกองทนุ การตลาด และการบริการหลัง

การขาย จากธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เพื่อความตอเนื่องของการดําเนนิธรุกิจ 

โดยเฉพาะอยางยิง่ธุรกิจกองทนุสํารองเลีย้งชพีที่ไดดําเนินการมาอยางยาวนาน ต้ังแต บริษัทเงนิทนุ

หลักทรัพย ธนสยาม จํากัด (บงล.ธนสยาม) 
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ธุรกิจของบรษิัท 

 ธุรกิจจัดการกองทนุรวม (รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)  

 ธุรกิจจัดการกองทนุสํารองเลี้ยงชพี  

 ธุรกิจจัดการกองทนุสวนบุคคล  

 ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทนุ  

เกี่ยวกับผูถือหุน 

ปจจุบัน บริษทัหลกัทรพัยจดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด ถือหุนรอยละ 99.99 ของทนุจด

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

Management Berhad) สํานักงานใหญต้ังอยู ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีขนาด

กองทนุภายใตการจัดการกวา 13,900 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีเครอืขายสาขากระจายอยูทัว่ภูมิภาค

เอเชีย 

บริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แอสเซท แมเนจเมนท เปนบริษัทจัดการกองทนุขนาดใหญที่เกิดจากความ

รวมมือของกลุม ซีไอเอ็มบี (CIMB Group) และกลุมพรินซิเพิล (Principal Financial Group) โดย 

CIMB Group เปนกลุมสถาบันการเงนิและการลงทนุชั้นนําจากสหพนัธรัฐมาเลเซยี มขีนาดสนิทรพัย

ใหญเปนอนัดบั 3 ของบริษทัจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรพัย BURSA ของมาเลเซยี และเปน

ธนาคารที่มีขนาดสนิทรัพยใหญเปนอนัดบั 5 ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต มีสินทรัพยรวมกวา 

121,400 ลานเหรียญสหรฐัฯ ดวยพนักงานกวา 40,000 คน และสาขากวา 1,060 สาขา ในประเทศ

ตางๆในกลุมภูมิภาคอาเซียน ซึ่งสงูที่สุดในภูมิภาคนี ้ปจจุบันมีลูกคากวา 13 ลานรายทัว่ภูมิภาค (ณ 

ตุลาคม 2556) 

Principal Financial Group เปนกลุมสถาบันจัดการลงทุน ที่ใหบริการบริหารสินทรัพยในประเทศตาง 

ๆ ทั่วโลก รวมถึงการเปนที่ปรึกษาการลงทนุ และจัดการกองทนุสาํรองเลี้ยงชพี มีสินทรัพยภายใตการ

จัดการกวา 451,000 ลานเหรียญสหรัฐ (ณ 28 ตุลาคม 2556) มีจํานวนพนกังานกวา 14,700 คน 

และสํานกังานอยูที่ประเทศตางๆทัว่โลกกวา18 ประเทศ กวา 5 ภูมิภาค กระจายอยูทั่วโลกเปนบริษัท

ที่ติดอันดับ 100 บริษัททีน่าทํางานดวยทีสุ่ด 7 ปซอนโดยนิตยสาร Fortune 
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โดยกลุมบริษทั Principal Financial Group เปนสถาบนัการเงนิของสหรัฐอเมริกาที่อยูในอนัดับชั้นนาํ

ของทั้งในสหรฐัอเมริกาและของโลก โดยมีสํานกังานใหญ ณ เมืองดมีอยส มลรัฐไอโอวา จัดตัง้ในป 

คศ. 1879 มีอายกุวา 134 ป โดยบริษทัจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหุนนิวยอรค (PFG)  

 

ดวยประสบการณความเชีย่วชาญโดยเฉพาะเรื่องการบรหิารกองทนุเพือ่การเกษยีณ และความมัน่คง

ทางการเงนิของผูถือหุน จะเปนการเพิม่ความสามารถในการบริหารจัดการกองทนุภายใตการบริหาร

จัดการของ บลจ.ไดอยางมีประสิทธภิาพและมีมาตรฐานสากล โดยจะไดรับการสนับสนุนดาน

ผลิตภัณฑ ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตลาดเงนิ ตลาดทุน อันจะเปนประโยชนตอการ

บริหารงาน 
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รายชื่อกรรมการ และเจาหนาที่บริหาร 
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน 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 กุมภานนท 

 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  
   เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทร.   02-686-9500 
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วัตถุประสงคของโครงการ 

 
เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนําเงินที่ไดจากการระดมเงินทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย

เชิงพาณิชย และเนนการลงทุนระยะยาวในโครงการที่สรางผลตอบแทนตอเนื่อง โดยการซื้อ และ/หรือ
เชาอสังหาริมทรัพย และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว ตลอดจนทําการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหนายทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนรวมไดลงทุนไวหรือมีไว ไมวา

จะเปนการใหเชา ใหเชาชวง และ/หรือขาย หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนของทรัพยสิน เพื่อมุง

กอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนรวมและผู ถ ือหนวยลงทุน  รวมถึงการลงทุนใน

ทรัพยสินอื่น และ/หรือหลักทรัพยอ่ืน และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอ่ืนใด ตามกําหนดกฎหมาย

หลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

 

รายละเอียดกองทุนรวม 
 

 จํานวนเงินทุนของโครงการ : 675 ลานบาท 

 จํานวนหนวยลงทุน : 67,500,000 หนวย 

 ประเภทหนวยลงทุน : ระบุชื่อผูถือหนวยลงทุน 

 ผูดูแลผลประโยชน : ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

 นายทะเบยีน : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด 

 ที่ปรึกษา : ไมมี 

 ผูบริหารอสังหาริมทรัพย : ไมมี 

 

 

 

 

 

 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยศรีไทย 9

ขอมูลทั่วไป 
 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยศรีไทย (“กองทุนรวม”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 

2554 โดยไมมีการกําหนดอายุโครงการ และเปนกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อระดม

เงินทุนและนําเงินทุนสวนใหญไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย ซึ่งประกอบดวยที่ดินและอาคารคลังเก็บ

เอกสาร พรอมทั้งระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2557 

ผูถือหนวยลงทุนรายใหญของกองทุนไดแก บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือหนวยลงทุน

รอยละ 33.33 ของหนวยลงทุนทั้งหมด  

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด เปนบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยมีธนาคาร

ซิต้ีแบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม  
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นโยบายการจายเงินปนผล 

 

1.  ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน  

ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรตามเกณฑที่สามารถจายเงินปนผลได กองทุนรวมมีนโยบายการ

จายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 2 คร้ัง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบปบัญชีใด บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหแก

ผูถือหนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิประจํารอบปที่ไมรวมกําไรที่ยังไม

เกิดขึ้นจากการประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการ

เชาอสังหาริมทรัพย ประจํารอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบปบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลแก

ผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมได  

อยางไรก็ดี การจายเงินปนผลตองไมทําใหกองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึนในรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น    

กรณีการจายเงินปนผลในแตละรอบปบัญชี 

บริษัทจัดการจะประกาศจายเงนิปนผลและปดสมุดทะเบียนเพื่อระบุชือ่ผูถือหนวยลงทนุทีม่ี

สิทธิไดรับเงินปนผล และจะดําเนนิการจายเงนิปนผลดงักลาวใหแกผูถอืหนวยลงทนุ ภายใน 

90 วันนับแตวนัสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปที่มีการจายเงินปนผลนัน้  

กรณีการจายเงินปนผลระหวางกาล 

บริษัทจัดการจะประกาศจายเงินปนผลและปดสมุดทะเบียนเพื่อระบุชื่อผูถือหนวยลงทุนที่มี

สิทธิไดรับเงินปนผล และจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน ภายใน 

30 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันที่มีการปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อจายเงินปนผล  

โดยในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลไดภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัท

จัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทุนทราบเปนลายลักษณ

อักษร 
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2. เงื่อนไข และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน  
(1) ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตองเปนผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูใน

ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม ณ วันปดสมุดทะเบียนหนวยลงทุนเพื่อการ
จายเงินปนผล ตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละราย 

 หากปรากฏวามีบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกิน

กวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บุคคลหรือกลุมบุคคล

เดียวกันนั้นจะไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลเฉพาะหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของ

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ระบุไวใน

ขอ 8 หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

(2) บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อ
การจายเงินปนผล และอัตราเงินปนผล ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย
และทําการปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และอาจ
ประกาศ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้ดวย 

(1) สงหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของ

กองทุนรวม ณ วันปดสมุดทะเบียน และผูดูแลผลประโยชน หรือ 

(2) ประกาศในหนังสือพิมพอยางนอย 1 ฉบับ  

(3) บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนแตละรายตาม

ระยะเวลาที่ระบุไวในขอ 7.1 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการหักภาษี ณ ที่จายในอัตรา

รอยละ 10 หรืออัตราอื่นตามที่กฎหมายกําหนดของเงินปนผลที่จายใหแกผูถือหนวย

ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เวนแตผูถือหนวยประเภทบุคคลธรรมดาจะแจงเปนลาย

ลักษณอักษรมายังบริษัทจัดการเพื่อดําเนินการเปนอยางอื่นภายใน 3 วันนับจากวันปด

สมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 

(4) บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุน 
และสงทางไปรษณียตามที่อยูที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในใบจองซื้อหนวยลงทุน หรือ
นําเงินฝากเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามที่แจงไว  
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(5) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิ

เรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผล

จํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชนของกองทุน 

3.  เงื่อนไขเพิ่มเติม : 

ในการพิจารณาจายเงินปนผลระหวางกาล การกําหนดอัตราการจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับ

ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งหากเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชี

มีมูลคาต่ํากวาหรือเทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้ง

นั้น และใหสะสมเงินปนผลดังกลาวเพื่อนําไปจายรวมกับเงินปนผลที่จะใหมีการจายในงวด

ถัดไปสําหรับนโยบายการจายเงินปนผลดังกลาว บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่

ระบุไว เวนแต กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.  คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฏหมาย ไดมีการแกไข

เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือ ผอนผันเปนอยางอื่น 

บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น 
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4. การจายปนผลที่ผานมา  
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยศรีไทย ไดมีการจายเงินปนผลมาแลว 5 คร้ัง ดังนี้  

 

ครั้งที่ 
จายเงนิ
ปนผล 

งวดผลการดาํเนินงาน 
ที่จายเงินปนผล 

วันที่จายเงนิปนผล อัตราการจายเงิน
ปนผล 

(ตอหนวยลงทุน) 

คร้ังที่ 1 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 

วันที่ 12 มนีาคม พ.ศ. 2555 0.4399 

คร้ังที่ 2 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง  

วันที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2555 

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555 0.3357 

คร้ังที่ 3 วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2555  ถึง 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

วันที่ 18 มนีาคม พ.ศ. 2556 0.3375 

คร้ังที่ 4 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง  

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556 0.3471 

คร้ังที่ 5 วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  ถึง 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

วันที่ 27 มนีาคม พ.ศ. 2557 0.3279 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยศรีไทย 14

รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน 

 

ต้ังอยูบนที่ดินโฉนดเลขที่ 17177 ,17189 และ 17185 มีเนื้อที่ประมาณ 9 ไร 2 งาน 65 ตารางวา 

ต้ังอยูที่ เลขที่ 115 ซอยสุขสวัสด์ิ 76 ถนนสุขสวัสด์ิ ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ  โดยกองทุนรวมจะลงทุนในที่ดิน อาคาร พรอมทั้งระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ 

ในการประกอบธุรกิจ คลังเกบ็เอกสาร  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

อาคารคลังเก็บ
เอกสาร 

ขนาดอาคาร
(เมตรXเมตร) 

อายุอาคาร   
(ป) 

พ้ืนที่ใชสอย 
(ตารางเมตร) 

ความจุ 
(กลอง)  

ตั้งอยูบน
โฉนด
เลขที่ 

เลขที่ดิน เนื้อที่(ไร) 

อาคารหมายเลข 26 20 X 55 17 1,100 74,665    

อาคารหมายเลข 27 25 X 75 17 1,863 119,232    

อาคารหมายเลข 28 25 X 75 17 1,875 125,550 17177 3 5-1-64 

อาคารหมายเลข 29 25 X 75 17 1,875 135,270    

อาคารหมายเลข 30 25 X 75 17 1,875 116,082    

อาคารหมายเลข 45 30 X 54 4 1,557 197,476 17189 262 2-1-69 

อาคารหมายเลข 46 30 X 79 4 2,305 293,418    

อาคารหมายเลข 50 30 X 50 4 1,445 179,460    

อาคารหมายเลข 51 30 X 50 4 1,445 179,460 17185 258 1-3-32 

รวม   15,340 1,420,603    

 
อาคารเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงอาคารและโครงหลังคาเปนเหล็ก หลังคามุงดวยกระเบื้องลอนคู  

พื้นและวัสดุปูผิวเปนคอนกรีตเสริมเหล็กเคลือบผิวดวยวัสดุเคลือบอีบ็อกซี่  ภายในมีโครงเหล็กเปนชั้น

วางเก็บกลองเอกสาร แบงเปน อาคารหมายเลข26-30 มีพื้นที่เก็บกลองเอกสารประมาณ 44,340 

ตารางเมตร สามารถเก็บกลองขนาดมาตรฐานได 570,789 กลอง สวนอาคารหมายเลข 45-46 มีพื้นที่

เก็บกลองเอกสารประมาณ 41,064 ตารางเมตร สามารถเก็บกลองขนาดมาตรฐานได 490,894 กลอง 

และ อาคารหมายเลข  50-51  มีพื้นที่เก็บกลองเอกสารประมาณ 29,568 ตารางเมตร สามารถเก็บ

กลองขนาดมาตรฐานได 358,920 กลอง  
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โดยที่ดินดังกลาวแบงออกเปนที่ดิน 3 แปลง (ตามเลขที่โฉนดขางตน) ต้ังอยูในเนื้อที่ของบริเวณ

คลังสินคาของ บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ตามแผนผังที่แสดงดานลาง โดยมีถนนรอบที่ดิน

ทั้ง 3 แปลง โดยบริษัทจะดําเนินการจดภาระจํายอมที่ดินเรื่องทางเดินทางรถยนต และสาธารณูปโภค

โดยรอบทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนทั้ง 3 แปลงในวันโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยใหกองทุน  และมีทางเขาออก

สะดวกไดโดยใชเสนทาง ถนนซอยสุขสวัสด์ิ 76 ซึ่งเปนถนนที่ผานหนาที่ต้ังคลังสินคา และคลังเก็บ

เอกสาร จากการตรวจสอบเปนถนนสวนบุคคล มีลักษณะการใชประโยชนเปนทางเขาออกโดย

เปดเผยเกินกวา 20 ป โดยไมมีการปดกั้น ซึ่งถือวาไดสิทธิ์เปนทางเขาออกโดยอายุความเกิน 10 ป

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

 

รายละเอียดระบบสาธารณูปโภค 

อาคารคลังเก็บเอกสาร  มีระบบสาธารณูปโภคหลัก ซึ่งประกอบดวย ไฟฟา น้ําประปา ทอระบายน้ํา 

โทรศัพท ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสุขาภิบาล และโทรทัศนวงจรปด   

 
 
ราคาประเมนิ (ทบทวน)  682,000,000 บาท 
ชื่อบริษัทประเมินคาทรัพยสิน   บริษัท ทรู แวลูเอชั่น จาํกัด 
วันที่ประเมินมูลคาทรัพยสิน  15 พฤศจิกายน 2556 
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กองทุนรวมอสังหารมิทรพัย ทรพัยศรไีทย 

ตารางแสดงคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน 

สําหรบัรอบระยะเวลาตั้งแตวันที ่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2556 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน * จํานวนเงิน รอยละของ 

(Fund's Direct  Expenses) หนวย : พันบาท มูลคาทรพัยสินสทุธ ิ

  คาธรรมเนียมจัดการกองทนุ  3,835.95 0.54 

  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  153.44 0.02 

  คาธรรมเนียมนายทะเบียน 767.19 0.11 

  คาธรรมเนียมที่ปรึกษา - - 

  คาที่ปรึกษาทางกฎหมาย - - 

  คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย - - 

  คาโฆษณา ประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย   

   -  ในชวงเสนอขายหนวยลงทนุครั้งแรก   

   -  ภายหลงัเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก - - 

  คาสอบบัญชี 315.49 0.04 

  คาธรรมเนียมจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ - รายป 107.00 0.01 

  คาประเมินทรัพย 107.00 0.01 

  คาใชจายอืน่ๆ  55.54 0.01 

   รวมคาใชจายทั้งหมด ** 5,341.61 0.74 
 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 

 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน 

 1)  ความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ หรือปจจัยมหภาคอื่นๆ 

โครงการที่กองทุนรวมจะลงทุน มีความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ 

เนื่องจากลูกคาสวนใหญของคลังเก็บเอกสารเปนบริษัท หนวยงานราชการและสถาบันการเงิน 

นอกจากนี้ คลังเก็บเอกสารอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยมหภาคอื่นๆ เชน การ

เปลี่ยนแปลงในทางลบของสภาวะทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ การเพิ่มคาเงินบาท ผลกระทบจาก

การกอวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การประทวง หรือการปดลอม รวมถึงผลกระทบจากความไม

แนนอนทางการเมืองของประเทศไทยในปจจุบัน หรือในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย

ทางการเมืองของรัฐบาลซึ่งอาจจะมีผลกระทบรายแรงตอการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผล

การดําเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุนรวม 

2)  ความเสี่ยงของการที่ทางธนาคารพาณิชยไมดําเนินการตออายุหนังสือค้ําประกัน 

เนื่องจากบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูเชาของกองทุนมีการจัดใหมีหนังสือคํ้า

ประกันคาเชาที่ออกโดยธนาคารพาณิชยแบบปตอป เปนระยะเวลา 5 ป ดังนี้  

  ปที่ 1  จํานวน  50.00 ลานบาท 

  ปที่ 2-3  จํานวน  51.50 ลานบาท 

  ปที่ 4-5  จํานวน 53.00 ลานบาท 

จึงมีความเสี่ยงที่ทางธนาคารอาจจะไมออกหนังสือคํ้าประกันใหกับผูเชาในปใดก็ได โดยเหตุผลของ

การไมตออายุหนังสือคํ้าประกันนั้น อาจเกิดจากสาเหตุของการทําผิดเงื่อนไขอยางหนึ่งอยางใดของ

ทางบริษัท ซึ่งจะเปนเหตุใหส้ินสุดสัญญาเชา ผูลงทุนจึงตองพิจารณาปจจัยพื้นฐานธุรกิจของ

อุตสาหกรรมคลังเก็บเอกสาร และความสามารถในการบริหาร ธุรกิจของ บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด 

(มหาชน)  ต้ังแตปที่ 6 เปนตนไปจะไมมีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย จะทําใหมีความ

เสี่ยงในเรื่องผลตอบแทนที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ หากผูเชามีความสามารถไมเพียงพอที่จะชําระคา

เชาตามสัญญาเชา   
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3) ความเสี่ยงทางการเมือง 

ผลกระทบทางดานการเมืองอันเนื่องมาจากเสถียรภาพของรัฐบาล จากการมีการรวมตัวประทวง

รัฐบาลของประชาชนบางสวน อาจสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจการเก็บรักษาเอกสาร

ของประเทศไทย รวมถึงตลาดหุนในประเทศไทย ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลกระทบตอลูกคาหลักและการ

ดําเนินงานของคลังเก็บเอกสาร ทรัพยศรีไทย สภาวะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ

ของผูเชา ซึ่งยอมจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานกองทุนรวมดวย ทั้งนี้ จึงไมสามารถรับรองไดวา 

สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปจจุบัน หรือในอนาคตหรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทาง

การเมืองของรัฐบาลจะไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานของคลังเก็บเอกสาร ทรัพยศรีไทย  

4) ความเสี่ยงทางธุรกิจของกิจการคลังเก็บเอกสาร 

การประกอบกิจการธุรกิจรับฝากเอกสาร ซึ่งเปนธุรกิจที่มีคูแขงนอยรายก็จริง แตก็ถือวาเปนธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยที่มีความเสี่ยงในระดับกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทอื่นๆ 

เชน ธุรกิจศูนยการคา โรงแรม เปนตน เนื่องจากการประกอบกิจการรับฝากเอกสารนั้น ข้ึนอยูกับ

ปจจัยแวดลอมหลายดาน รวมถึงอุตสาหกรรมของประเทศไทย ดังนั้น การที่กองทุนรวมมีการใหเชา

ทรัพยสินของกองทุนรวม เพื่อใหผูเชานําทรัพยสินไปประกอบกิจการรับฝากเอกสาร และหากผูเชา

ไดรับผลกระทบในทางลบจากการประกอบกิจการ และไมสามารถชําระคาเชาไดตามที่กําหนด หรือ

คาเชาผันแปรที่ไดไมเปนไปตามที่กองทุนรวมคาดการณไว อาจสงผลกระทบแกผลประกอบการของ

กองทุนรวมได  

 5) ความเสี่ยงจากการแขงขันที่สูงขึ้น 

เนื่องจากสภาวะตลาดของธุรกิจรับฝากเอกสารที่ไดรับการตอบรับจากกลุมเปาหมายเพิ่มข้ึน ดังนั้น

การแขงขันหาลูกคารายใหม และรักษาฐานลูกคาเดิมของกิจการไวนั้น เปนสิ่งที่ทางบริษัท ทรัพยศรี

ไทย จํากัด(มหาชน) จะตองวางแผนการดําเนินการโดยการกําหนดกลยุทธทางการคา และพัฒนา

เครื่องมือ 

ในการบริการเพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคามากที่สุด เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในดานรายไดใหแกผูเชา  ซึ่งหากผูเชาไมสามารถแขงขันหากลุมลูกคารายใหมได และไม

สามารถรักษาฐานลูกคาเดิมไวได ก็อาจจะสงผลตอผลประกอบการของกองทุนรวม   
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 6) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย 

คลังเก็บเอกสาร ทรัพยศรีไทย  ที่กองทุนรวมลงทุน อาจจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ

ตองการของลูกคากลุมเปาหมาย  เพราะหากในอนาคตหากมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆเขา

ตอบสนองการจัดเก็บเอกสารที่ดีกวา ที่สามารถอํานวยความสะดวกไดมากกวา  ก็จะสงผลให

พฤติกรรมของผูบริโภคอาจเปลี่ยนแปลงไป อาจสงผลกระทบตอจํานวนลูกคานอยลง หากกิจการไม

สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหทันสมัยและมีการเพิ่มนวัตกรรมใหมๆเขามารองรับความ

ตองการของลูกคา 

7)  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงผูเชา ในกรณีผูเชาเดิมผิดสัญญา หรือไมตอสัญญา 

ธุรกิจรับฝากเอกสาร และคลังเก็บเอกสาร เปนธุรกิจที่มีบริษัทรายใหญครองสวนแบงทางการตลาดอยู

เพียงไมกี่ราย ดังนั้นหากเกิดกรณีที่จะตองหาผูเชารายใหม เขามาบริหารคลังเก็บเอกสารแทนผูเชา

รายเดิม ในกรณีที่ผูเชารายเดิมผิดสัญญาใดๆกับกองทุนรวม หรือไมดําเนินการตอสัญญาเชากรณี

สัญญาเชาครบกําหนด ทางกองทุนรวมจะดําเนินการหาผูเชารายใหมที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กองทุน

รวมพอใจไดยาก 

 8) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว หรือ อุบัติภัย  

การเกิดภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว หรือ อุบัติภัย แมจะมีโอกาสเกิดขึ้นไมบอยนัก แตหากเกิดขึ้นใน

บริเวณที่ต้ังอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม นอกจากจะสรางความเสียหายตอทรัพยสินของกองทุน

รวมแลว จะยังความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินของผูเชาและผูมาใชบริการในโครงการของกองทุน

รวมอยางประเมินคาไมได อยางไรก็ตามกองทุนรวมไดทําประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายใน

ทรัพยสินของโครงการที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว หรือเหตุการณ อุบัติภัย ไวสําหรับ

อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 

นอกจากนี้ การซอมแซมที่จําเปนใดๆ เพื่อแกไขความเสียหายของอสังหาริมทรัพยอาจมีคาใชจายสูง

และตองใชเวลานาน รวมถึงอาจทําใหกองทุนรวมสูญเสียรายได ในชวงระยะเวลาดังกลาว ซึ่งทําให

การดําเนินงานของธุรกิจคลังเก็บเอกสารหยุดชะงัก ดังนั้นเหตุการณรายแรงและ/หรือความเสียหายที่

เกิดขึ้นตออสังหาริมทรัพยอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานและสถานะทางการ

เงินของกองทุนรวม 
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 อยางไรก็ดี กองทนุรวมไดจัดใหมีการประกันภัยในอสังหาริมทรัพยของกองทนุรวม โดยมคีวาม

คุมครองและวงเงนิประกนัภยัที่สอดคลองกับมาตรฐานการประกนัภัยของอสังหาริมทรัพยที่มีลักษณะ

การใชงานสอดคลองกับการใชงานของอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 

 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของกองทุน 

1) ความเสี่ยงจากความบกพรองของอสังหาริมทรัพย 

กอนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยผูจัดการกองทุนรวมไดจัดใหมีการทําการศึกษาขอมูลรายละเอียด

ของอสังหาริมทรัพย นั้นๆ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวของ (Due Diligence) 

การประเมินของผูประเมินราคาอิสระของอสังหาริมทรัพยชิ้นนั้นๆ อยางไรก็ตามการตรวจสอบ

ดังกลาวแมกระทําโดยผูมีตรวจสอบที่มีคุณภาพ และเปนการกระทําตามมาตรฐานวิชาชีพแลวก็ตาม 

ผูตรวจสอบดังกลาวขางตนรวมถึงผูจัดการกองทุนไมสามารถประกันไดวา อสังหาริมทรัพยที่กองทุน

รวมจะลงทุนมีความสมบูรณ ครบถวน ถูกตองทุกประการ ทั้งนี้ เนื่องจากความบกพรองบางอยางของ

อสังหาริมทรัพย อาจจะตรวจพบไดยาก หรือไมสามารถตรวจพบได เนื่องจากขอจํากัดในการ

ตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิค ที่ใชในการตรวจสอบ หรือปจจัยอื่นๆ ที่เปนขอจํากัดในการตรวจสอบของ

ทั้งผูประเมินราคา และที่ปรึกษากฎหมาย  

 2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี 

รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอาจถูกกระทบจากการออกมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม 

หรือมีการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี เนื้อหาสาระที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบัญชีไม

อาจคาดหมายได หรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องการบันทึกบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ผูจัดการกองทุนรวมไม

สามารถประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได อีกทั้งไมสามารถประกันไดวาการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอการเสนอรายงานฐานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงาน

ของกองทุนรวม  

3) ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 

การจายเงินปนผลของกองทุนรวมนั้นจะถูกกําหนดจากผลการดําเนินงาน โดยผลการดําเนินงานของ

กองทุนรวมนั้นขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน สภาวะเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศ ความสามารถในการ

บริหารจัดการของผูเชา  คาใชจายในการดําเนินงาน การแขงขันจากโครงการอื่น การเปลี่ยนแปลงของ
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ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย เปนตน  การจายเงินปนผลของกองทุนจะถูก

พิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยคาเชาที่กองทุนรวมจะไดรับจากผูเชา ข้ึนอยูกับ

ความสามารถของผูเชาในการชําระคาเชาตามสัญญาเชา และความสามารถของกองทุนรวมในการ

บังคับหลักประกัน ( เฉพาะในกรณีที่ผูเชาจัดใหมีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารพานชิยในปที ่1-

5 )นอกจากนี้กองทุนรวมมีการกําหนดคาเชาในปที่ 6-10 เปนคาเชาคงที่และคาเชาผันแปร ความผัน

ผวนของคาเชาแปรผันอาจสงผลใหผูลงทุนมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับเงินปนผลในสวนของคาเชาแปร

ผัน หรือกองทุนรวมจะไมสามารถที่จะรักษาระดับการจายเงินปนผลหรือเพิ่มการจายเงินปนผลในป

ตอๆ ไป  

 4) ความเสี่ยงจากเงินชดเชยที่ไดจากการทําประกันภัยอสังหาริมทรัพยอาจไดไมครบตาม
คาเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

กองทุนรวมจะจัดใหมีการทําประกันวินาศภัยที่ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด (All Risks Insurance) 

และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และประกันภัยความเสี่ยงภัย

บุคคลที่สาม (Public Liabilities) โดยผูเชาเปนผูรับภาระคาใชจายทั้งหมดตลอดระยะเวลาเชา โดย

ระบุใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย  

อยางไรก็ดีหากเกิดเหตุการณที่มิไดอยูภายใตการคุมครองของกรมธรรมประกันภัย หรือความเสียหาย

นั้นเกินกวาวงเงินที่ครอบคลุมตามกรมธรรมประกันภัย หรือกองทุนไมสามารถเรียกเงินประกันได

ครบถวนตามกรมธรรม ซึ่งในกรณีดังกลาวอาจมีผลกระทบในทางลบตอสถานะทางการเงินของ

กองทุนรวม ทําใหรายไดในอนาคตของอสังหาริมทรัพยนั้นไมเปนไปตามประมาณการ ในกรณี

ดังกลาวกองทุนรวมอาจไดรับความเสียหายทางการเงินเนื่องจากเงินชดเชยที่ไดจากการประกันภัย

อาจชดเชยความเสียหายไดไมทั้งหมด 

5) ความเสี่ยงดานภาษีและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของในอนาคต 

 ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเชา หรืออสังหาริมทรัพย  ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีและ

คาธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อหรือขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในสิทธิการเชาหรืออสังหาริมทรัพย ซึ่ง

กองทุนรวมอาจตองรับภาระทั้งหมดหรือบางสวน และอัตราคาธรรมเนียมและอัตราภาษีที่กองทุนรวม

จะตองชําระดังกลาว อาจแตกตางจากอัตราที่เปนอยูในปจจุบัน หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงใน

กฎเกณฑตางๆในเรื่องภาษีที่เรียกเก็บจากผลการดําเนินงาน ในเรื่องภาระภาษีอ่ืนๆของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย หรือเกี่ยวกับภาระภาษีของเงินปนผลที่ผูถือหนวยไดรับจากกองทุนรวม หรืออาจมี

การแกไขกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือคําสั่ง
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ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายในอนาคต อันเปนเหตุการณที่ไมอาจ

คาดหมายได ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว อาจจะสงผลกระทบทางดานลบตอผลประกอบการ

และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมและผูลงทุนได รวมถึงอาจทําใหภาระภาษีของผูถือหนวย

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 
6) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อตองมีการปรับปรุงซอมแซมอาคาร 

โดยปกติ โครงการคลังเก็บเอกสาร บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด(มหาชน) จะตองมีการซอมแซมและ

ปรับปรุงใหดูใหม ทันสมัยและสอดคลองกับรูปแบบความตองการของลูกคาอยูเสมอ เพื่อดึงดูดลูกคา

ใหเขามาใชบริการอยางตอเนื่อง โดยปกติการปรับปรุง หรือการซอมแซมบํารุงรักษาประจําปจะไม

กอใหเกิดผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ยกเวนในกรณีที่เปนการปรับปรุงซอมแซม

ใหญ การปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณภายนอกและภายในของคลังเก็บเอกสาร ซึ่งปกติจะ

ดําเนินการทุกๆ 5-7 ป โดยมีการดําเนินการปรับปรุงครั้งลาสุดเมื่อป พ.ศ.2552 หรือเปนการเปลี่ยน

งานระบบสําคัญของโครงการ ซึ่งปกติจะดําเนินการทุกๆ 20 ป ซึ่งในปจจุบันยังไมไดดําเนินการ 

โดยประมาณการปรับปรุงดังกลาวจะดําเนินการเปนสวนๆ เฉพาะพื้นที่ที่ตองการปรับปรุงเทานั้น 

ดังนั้น ผลกระทบตอรายไดของกองทุนรวมจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีการปรับปรุง หรือพื้นที่

ใกลเคียงที่ไดรับการรบกวนจากการปรับปรุง 

อยางไรก็ตาม การปรับปรุงซอมแซมใหญในแตละครั้ง ผูเชาจะมีการวางแผนเพื่อใหเกิดผลกระทบตอ

ลูกคานอยที่สุดและจะตองศึกษาผลกระทบตอรายได และผลตอบแทนที่ไดรับทุกครั้งกอนดําเนินการ 

นอกจากนี้ ในระหวางระยะเวลาที่มีการปรับปรุงซอมแซมใหญในแตละคร้ัง ผูเชายังคงตองชําระคา

เชาอัตราคงที่ใหแกกองทุนรวม เวนแตการปรับปรุงซอมแซมใหญดังกลาวเกิดขึ้นจากเหตุการณที่เปน

เหตุสุดวิสัย สงผลใหการชําระคาเชาไมเปนไปตามสัญญา ทางกองทุนรวมจะใชดุลยพินิจในการ

พิจารณาปญหา และทางแกไขเพื่อรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยไวใหดีที่สุด หรือกระทบนอยที่สุด 

7) ความเสี่ยงจากการไมสามารถตกลงในเงื่อนไขการตอสัญญาเชาหลังจากพนระยะเวลา 10 
ปแรก 

ในการที่กองทุนรวมและผูเชา (บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด(มหาชน)) ไมสามารถตกลงในเงื่อนไขการ

ตอสัญญาเชาที่จะตองมีการตอสัญญาเชาเมื่อสัญญาสิ้นสุดในปที่ 10 และ/หรือ ทุกๆ 3 ปหลังจากนั้น 

ดังนั้นเพื่อเปนการลดผลกระทบดังกลาว กอนสิ้นสุดสัญญาเชาทางบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด

(มหาชน) ตองใหสิทธิแกบริษัทบริหารคลังเก็บเอกสารรายใหม ที่กองทุนรวมเห็นวาเหมาะสม และ
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แตงตั้งเขาบริหารคลังเก็บเอกสารทดแทนผูเชารายเดิม ภายใตขอตกลงและเงื่อนไขซึ่งอาจไม

เหมือนเดิมในสัญญาเชาคลังเก็บเอกสาร แตตองเปนประโยชนตอกองทุนรวม เขาดําเนินการตางๆ ที่

เกี่ยวของกับสัญญาเชา เชน การตรวจสอบทรัพยสินและอุปกรณในการดําเนินการ เพื่อใหผลการ

ดําเนินการของกองทุนรวมเปนไปอยางตอเนื่อง ไมกระทบตอผลตอบแทนของผูถือหนวยลงทุน 

8) ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญาเชาของผูเชา 

การที่ผูเชา(บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด(มหาชน))ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดและหนาที่ภายใต

สัญญาเชาได จะเปนเหตุเลิกสัญญาและกองทุนรวมจะมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาเชาได ทั้งนี้กองทุนรวม

อาจจะตองดําเนินการหาผูเชารายใหม ถาหากกองทุนรวมไมสามารถหาผูเชารายใหมไดภายในเวลา

อันควร หรือไมสามารถเจรจาตกลงกับคูสัญญารายใหมในสัญญาเชาฉบับใหมโดยมีขอกําหนดที่เปน

ประโยชนตอกองทุนรวมได กระแสรายไดของกองทุนรวมอาจหยุดชะงักหรือลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบ

ในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการของกองทุนรวม 

9)  ความเสี่ยงจากราคาของหนวยลงทุนอาจจะเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการเสนอขายครั้ง
แรก 

หนวยลงทุนจะจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ซึ่งอาจจะมีการซื้อขายในราคาที่ตํ่ากวาหรือสูงกวาราคาที่เสนอขายครั้งแรก ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับหลาย

ปจจัย เชน ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย ความตองการซื้อ

หรือขายหนวยลงทุนของนักลงทุนในตลาด เปนตน 

10)  มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริง  หากมีการจําหนาย
ทรัพยสินออกไปทั้งหมด  

มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมจะคํานวณโดยกําหนดมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพย โดยใชราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคาทรัพยสินหรือสอบทานการประเมินครั้ง

ลาสุด ซึ่งมูลคาดังกลาวอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซึ่งกองทุนรวมจะไดรับหากมีการจําหนายทรัพยสิน

ออกไปทั้งหมด  

11) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุน 

เนื่องจากกองทุนรวมเปนกองทุนประเภทกองทุนปดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

สภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งอยูบนพื้นฐานของปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (Bid-
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Offer) ซึ่งปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (Bid-Offer) ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการที่กองทุน

รวมไมสามารถควบคุมได อาทิเชน สภาวะการซื้อขายหลักทรัพย ปริมาณความตองการของตลาด 

ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่หนวยลงทุนนี้จะขาดสภาพคลองในการซื้อขายในตลาดรอง  

12) ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสินที่เชาของผู
เชาซ่ึงจะสงผลกระทบตอการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม 

นับจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมจะนํา คลังเก็บเอกสาร ทรัพยศรีไทย ออกหา

ประโยชน โดยการนําออกใหเชาทั้งโครงการภายใตสัญญาเชาที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับคาเชาที่กองทุน

รวมจะไดรับในรูปแบบคาเชาคงที่ ตามที่กําหนดไวในสรุปสาระสําคัญของสัญญาเชาทรัพยสินที่

กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก และ คาเชาแปรผัน ที่จะไดจากผูเชา ภายใตสูตรการคํานวณที่กําหนดใน

สัญญาดังกลาว โดยคาเชาแปรผันที่กองทุนรวมจะไดรับมาจากกําไรสุทธิจากผลประกอบการ หากผู

เชามีศักยภาพในการทํากําไรมาก กองทุนรวมก็ไดมีโอกาสไดรับคาเชาแปรผันสูงตามไปดวย และหาก

ผลประกอบการไมสามารถทํากําไรไดกองทุนรวมก็จะไมไดรับคาเชาแปรผัน ก็จะสงผลใหผูถือหนวย

ไดรับเงินปนผลไมตรงตามที่คาดการณไว 
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แนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียง 

กองทุนรวมอสังหารมิทรพัย ทรพัยศรไีทย 
ต้ังแตวันที่  1 มกราคม 2556  ถึงวันที ่ 31 ธันวาคม 2556 

 

ผูลงทนุสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธิออกเสียงใน

การประชุมผูถอืหุนของบริษทัตางๆ ในรอบป 2556 ไดจาก web site ของบริษัทจัดการ 

(www.cimb-principal.com) 

 

 
 

รายชื่อบุคคลที่เกีย่วของที่มีการทําธุรกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนรวมอสังหารมิทรพัย ทรพัยศรไีทย 

ต้ังแตวันที่  1 มกราคม 2556 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2556 

 

1. บริษัทหลกัทรพัยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จาํกัด 

(เดิมชื่อ บริษทัหลกัทรพัยจดัการกองทุน บีที จาํกัด) 

2. ธนาคาร ซิต้ีแบงก เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพฯ 

3. บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 
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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 

บ ริ ษั ท  ท รั พ ย ศ รี ไ ท ย 

จํ ากั ด  (มหาชน )  เป น

เจาของทรัพยเดิม 

- ผู เ ช า ที่ ดิ น แ ล ะ
อาคาร 

 

53,720,000 53,720,000 กองทุนฯ ไดลงทุนโดยซื้อที่ดิน

พรอมอาคาร  พรอมทั้งระบบ

สาธารณูปโภค และอุปกรณใน

การประกอบธุรกิจจาก บริษัท 

ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

และไดนํา  ที่ ดิน  อาคาร  และ

อุ ปก รณ ดั ง กล า ว ให เ ช า แก

เจาของอสังหาริมทรัพย เ ดิม 

ทั้ งนี้การทํารายการดังกลาว

เป น ไปตามข อกํ าหนดและ

เงื่อนไขของสัญญาเชาที่ไดตก

ลงกันไวระหวางกองทุนฯ และ

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด 

 

2. ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิ

เ พิ ล  จํ า กั ด  ใ นฐ าน ะ

ผูบริหารจัดการกองทุน

และนายทะเบียนของ

กองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การจัดการกองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- น า ย ท ะ เ บี ย น

กองทุน 

 

 

 

3,835,945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

767,189 

 

 

 

 

3,788,358 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

757,671 

 

 

 

 

คาธรรมเนียมการจัดการ บริษัท

จัดการมีสิทธิไดรับคาธรรมเนียม

การจัดการจากกองทุนเปนราย

เดือนในอัตรารอยละ 0. 50 ตอป 

ไม รวมภาษี มูลคา เพิ่ ม  ภาษี

ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน  (ถามี )  ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

รวม  ณ  วันสุดทายของเดือน 

คํานวณโดยบริษัทจัดการและ

รับรองโดยผูดูแลผลประโยชน  

 

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
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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 

 

 

 

 

 

 

 

- ผูดูแลผลประโยชน
กองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

153,438 

 

 

 

 

 

 

151,534 

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 

ใ น ฐ า น ะ ผู ดู แ ล

ผลประโยชนของกองทุน 

 

- เงินฝากธนาคาร 
 

 

261,429 

 

 

 

36,336 

 

 

 

 

 

เปนบัญชีเ พ่ือการดําเนินงาน

ของกองทุนฯ  
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สัญญาสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

 (ก) คาธรรมเนียมการจัดการ 

คาธรรมเนียมการจัดการ บริษัทจัดการมีสิทธิไดรับคาธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนเปนรายเดือน

ในอัตรารอยละ 0.50 ตอป ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 

(ถามี) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันสุดทายของเดือน คํานวณโดยบริษัทจัดการและ

รับรองโดยผูดูแลผลประโยชน (ระบุไวในโครงการเรียกเก็บไดไมเกินรอยละ 1.0 ตอป ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน) 

 

(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) 
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 (ง) คาตอบแทนของผูสอบบญัชี 

 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

 กองทุนฯ จายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ 

จํากัด ประจําป 2556 จํานวน 315,490 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 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยศรีไทย (SSTPF)  ณ วันที่ 20 มีนาคม 

2557 (วันปดสมุดทะเบียน) บริษัทฯ ในฐานะนายทะเบียน ของกองทุนรวมดังกลาว จงึขอรายงานผูถอื

หนวยลงทุน 10 อันดับแรก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
             

ลําดับ ชื่อ-ชื่อสกุล ผูถือหนวย จํานวนหนวย เปอรเซ็นต 

1 บริษัททรพัยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 22,500,000.0000 33.33% 

2 CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT BERHAD 9,519,500.0000 14.10% 

3 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 6,750,000.0000 10.00% 

4 บริษัทไทยศรปีระกันภัย จํากัด (มหาชน) 1,000,000.0000 1.48% 

5 นายปรีชา จันทิวาสน 810,000.0000 1.20% 

6 นายฑีฆวัชร อรุณอโณทัย 800,000.0000 1.19% 

7 นางสิริกานต กอนุประพันธ 600,000.0000 0.89% 

8 นางศรีรัตน ลีลาประชากุล 500,000.0000 0.74% 

9 นางสาวนีรลักษณ ศิริเทียนทอง 500,000.0000 0.74% 

10 นายมนตรี เกรียงวัฒนา 500,000.0000 0.74% 

  รวม (Total) 43,479,500.0000 64.41% 
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รายละเอียดการลงทุน การกูยมืเงิน และการกอภาระผูกพัน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 
รายละเอียดการลงทุน 

กองทุนรวมอสังหารมิทรพัย ทรัพยศรไีทย 

    
มูลคาตาม 

ราคาตลาด (บาท)*1  % NAV 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย       

 บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)       682,000,000.00   95.68  

     

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ       

 เงินฝากธนาคาร               266,128.54   0.04  

อื่น ๆ             

 สินทรัพยอื่น          33,432,676.56   4.69  

 หนี้สินอื่น  (2,896,296.60)  (0.41) 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ      712,802,508.50    

หมายเหตุ : *1 มูลคาตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคางรับแลว 
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแหงหนี ้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึง่ทุน ของกองทุนรวม 

รายงานสรุปเงินลงทุน 

กองทุนรวมอสังหารมิทรพัย ทรพัยศรไีทย 

มูลคาตาม   

ราคาตลาด % NAV กลุมของตราสาร 

(บาท)*   

 (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตางประเทศ   

      - ตราสารภาครัฐไทย - ไมมี -  - ไมมี -  

      - ตราสารภาครัฐตางประเทศ - ไมมี -  - ไมมี -  

 (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน        266,128.54       0.04  

      เปนผูออกผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือ ผูค้ําประกัน     

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

 (ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับต่ํากวาอันดับที่สามารถลงทุนได 

(investment grade) 682,000,000.00 95.68 

      หรือตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ   

สัดสวนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดวาจะลงทุนใน 

ตราสารกลุม (ง) 0% NAV   

หมายเหตุ :* มูลคาตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคางรับแลว   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยศรีไทย 34

 
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port 

  กองทุนรวมอสังหารมิทรพัย ทรัพยศรไีทย  

  ประเภท ผูออก 

ผูค้ํา/ 

ผูรับรอง/ 

ผูสลักหลัง 

วันครบ

กําหนด 

อันดับ 

ความ 

นาเชื่อถือ 

 จํานวนเงินตน/ 

มูลคาหนาตั๋ว  

มูลคาตาม 

ราคาตลาด *1 

1 เงินลงทุนใน บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) - - N/A 675,000,000.00   682,000,000.00  

 อสังหาริมทรัพย       

2 เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - - N/A        261,429.17         266,128.54  

 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 712,802,508 บาท คิดเปน

มูลคาทรัพยสินสุทธิเทากับ 10.5600 บาทตอหนวย โดยทรัพยสินที่กองทุนฯ ลงทุนในหรือมีไว มีดังนี้ 

  
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 261,429 0.0367 36,336 0.0050 

2. เงินลงทุนในพันธบัตรธนาคารแหง

ประเทศไทย 

- - - - 

 

3. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 682,000,000 95.6787 690,000,000 96.0004 

4. สินทรัพยอื่น     

         รายไดคาเชาคางรับ 33,379,617 4.6828 31,159,616 4.3353 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 4,699 0.0007 4,541 0.0006 

คาใชจายรอการตัดบัญชี 53,060 0.0074 53,060 0.0074 
รวมมูลคาทรัพยสิน 715,698,805 100.4063 721,253,553 100.3487 

     
หนี้สิน     

คาใชจายคางจาย (2,896,297) (0.4063) (2,442,839) (0.3399) 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น - - (63,530) (0.0088) 
รวมมูลคาหนี้สิน (2,896,297) (0.4063) (2,506,369) (0.3487) 

     
มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 712,802,508 100.00 718,747,184 100.00 
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย) 67,500,000  67,500,000  
มูลคาหนวยลงทุน (บาทตอหนวย) 10.5600  10.6481  
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 ผลการดําเนินงานของกองทุนฯ ในรอบปที่ผานมา (ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2556  ถึงวันที่ 

31 ธันวาคม 2556) กองทุนฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น 53,728,923 บาท มีคาใชจายทั้งสิ้น 5,341,599  

บาท ทําใหมีรายไดสุทธิจากการลงทุน 48,387,324  บาท กองทุนฯ ไดประกาศจายเงินปนผลสําหรับ

ผลการดําเนินงานในงวดระหวางวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556  จํานวน 

45,562,500 บาท คิดเปน 0.6750 บาท ตอหนวย หรือรอยละ 112.81 ของกําไรสุทธิประจําป 

กองทุนฯ มีขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมินราคาระหวางงวด 8,000,000 บาท โดย

มูลคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยปลายงวดของกองทุนเทากับ 682,000,000 บาท  
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งบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  
และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด 
ผูสอบบัญชีรบัอนุญาต 



 

 
 
 
 
 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยศรีไทย 
 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยศรีไทย ซ่ึงประกอบดวยงบดุล และงบประกอบ
รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสด 
และขอมูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและ  
หมายเหตุเรื่องอ่ืนๆ 
 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 
 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน       
ทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจาก  
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 
 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยง
ดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของ
กิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่
ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนอ           
งบการเงินโดยรวม 
 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 



2 

 

 

ความเห็น 
 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับป
ส้ินสุดเดียวกันของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยศรีไทย  โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานรายงาน       
ทางการเงิน 

 
 

 
 
(นายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4165 
 
บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
23 มกราคม 2557 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยศรีไทย

งบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ 2556 2555

สินทรัพย

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 675,000,000 บาท) 7 682,000,000         690,000,000         

เงินฝากธนาคาร 6,8 261,429                 36,336                   

รายไดคาเชาคางรับ 6 33,379,617           31,159,616           

ลูกหน้ีจากดอกเบี้ย 6 4,699                     4,541                     

คาใชจายรอการตัดบัญชี 9 53,060                   53,060                   

รวมสินทรัพย 715,698,805         721,253,553         

หน้ีสิน

คาใชจายคางจาย 6 2,896,297              2,442,839              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - 63,530                   

รวมหน้ีสิน 2,896,297              2,506,369              

สินทรัพยสุทธิ 712,802,508         718,747,184         

สินทรัพยสุทธิ :

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน (67,500,000 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) 10 675,000,000         675,000,000         

กําไรสะสม 10 37,802,508           43,747,184           

สินทรัพยสุทธิ 712,802,508         718,747,184         

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 10.5600                 10.6481                 

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นป (หนวย) 67,500,000           67,500,000           

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยศรีไทย

งบประกอบรายละเอี ยดเงินลงทุน

รอยละของ

ราคาทุน ราคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย

ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางบนที่ดิน

 ประกอบดวย 1) ท่ีดิน 3 แปลง จํานวนเนื้อท่ีรวม 9 ไร 2 งาน 65 ตารางวา

 2) อาคารคลังเก็บเอกสารตั้งอยูบนท่ีดินตามกลาว 1) จํานวน 9 อาคาร

พื้นท่ีรวม 15,340 ตารางเมตรและระบบสาธารณูปโภค

และอุปกรณในการประกอบธุรกิจคลังเก็บเอกสาร 675,000,000     682,000,000     100.00             

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 675,000,000     682,000,000     100.00             

รวมเงินลงทุน 675,000,000     682,000,000     100.00             

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยศรีไทย

งบประกอบรายละเอี ยดเงินลงทุน

รอยละของ

ราคาทุน ราคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย

ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางบนที่ดิน

 ประกอบดวย 1) ท่ีดิน 3 แปลง จํานวนเนื้อท่ีรวม 9 ไร 2 งาน 65 ตารางวา

 2) อาคารคลังเก็บเอกสารตั้งอยูบนท่ีดินตามกลาว 1) จํานวน 9 อาคาร

พื้นท่ีรวม 15,340 ตารางเมตรและระบบสาธารณูปโภค

และอุปกรณในการประกอบธุรกิจคลังเก็บเอกสาร 675,000,000     690,000,000     100.00             

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 675,000,000     690,000,000     100.00             

รวมเงินลงทุน 675,000,000     690,000,000     100.00             

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยศรีไทย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ 2556 2555

รายไดจากการลงทุน 6

รายไดคาเชา 53,720,000                          53,720,000                          

รายไดดอกเบี้ย 8,923                                    115,355                                

รวมรายได 53,728,923                          53,835,355                          

คาใชจาย 6

คาธรรมเนียมการจัดการ 3,835,945                            3,788,358                            

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 153,438                                151,534                                

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 767,189                                757,671                                

คาใชจายรอการตัดบัญชีตัดจาย 214,000                                198,290                                

คาธรรมเนียมวิชาชีพ 315,490                                264,400                                

คาใชจายอ่ืน 55,537                                  54,526                                  

รวมคาใชจาย 5,341,599                            5,214,779                            

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 48,387,324                          48,620,576                          

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน - 1,657                                    
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 7 (8,000,000)                           7,700,000                            

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดข้ึนและที่ยังไมไดเกิดข้ึน (8,000,000)                           7,701,657                            

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 40,387,324                          56,322,233                          

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยศรีไทย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ 2556 2555

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป

รายไดสุทธิจากการลงทุน 48,387,324                       48,620,576                       

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน - 1,657                                

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 7 (8,000,000)                        7,700,000                         

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 40,387,324                       56,322,233                       

การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน 10,11 (46,332,000)                      (52,353,000)                      

การเพิ่มข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (5,944,676)                        3,969,233                         

สินทรัพยสุทธิตนป 718,747,184                     714,777,951                     

สินทรัพยสุทธิสิ้นป 712,802,508                     718,747,184                     

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

  มูลคาหนวยละ 10 บาท 

  หนวยลงทุนเร่ิมแรก ณ วันตนป 67,500,000                       67,500,000                       

  หนวยลงทุนสิ้นป 67,500,000                       67,500,000                       

บาท

หนวย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 7



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยศรีไทย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

2556 2,555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 40,387,324                          56,322,233                          

ปรับกระทบการเพิ่มข้ึนสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

ใหเปนเงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

การซื้อเงินลงทุนพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย - (38,782,312)                         

การขายเงินลงทุนพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย - 38,893,154                          

การเพิ่มข้ึนในรายไดคาเชาคางรับ (2,220,000)                           (3,455,452)                           

การเพิ่มข้ึนในลูกหนี้จากดอกเบี้ย (158)                                     (3,697)                                  

การเพิ่มข้ึนในคาใชจายรอการตัดบัญชี (214,000)                              (107,000)                              

การเพิ่มข้ึน (ลดลง) ในคาใชจายคางจาย 453,457 (24,438)

การเพิ่มข้ึน (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น (63,530)                                61,128                                 

ตัดจําหนายคาใชจายรอตัดบัญชี 214,000                               198,290                               

สวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ตัดบัญชี - (109,183)                              

รายการกําไรสุทธิที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน - (1,657)                                  

รายการขาดทุน (กําไร) สุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 8,000,000                            (7,700,000)                           

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 46,557,093                          45,291,066                          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน (46,332,000)                         (52,353,000)                         

เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน (46,332,000)                         (52,353,000)                         

เงินฝากธนาคารเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 225,093                               (7,061,934)                           

เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป 36,336                                 7,098,270                            

เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นป 261,429                               36,336                                 

บาท

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 8



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยศรีไทย

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สําหรับปสิ้นสุด สําหรับปสิ้นสุด ตั้งแตวันท่ี 29 เมษายน 2554

วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2554

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)
มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป 10.6481 10.5893 -

รายไดจากกิจกรรมลงทุน

   รายไดจากการลงทุนสุทธิ 0.7168 0.7203 0.4812

   กําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 0.0000 0.0000 (0.0000)

   กําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน (0.1185) 0.1141 0.1081

รายไดจากกิจกรรมลงทุนท้ังสิ้น 0.5983 0.8344 0.5893

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน - - 10.0000                                 

หัก การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน (0.6864) (0.7756) -

มูลคาสินทรัพยสุทธิสิ้นป 10.5600 10.6481 10.5893                                 

อัตราสวนของกําไรสุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) 5.6359 7.9583 5.7320

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีสําคัญ

มูลคาสินทรัพยสุทธิสิ้นป (บาท) 712,802,508 718,747,184 714,777,951

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) 0.7454 0.7368 0.4945

อัตราสวนของรายไดจากเงินลงทุนตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) 7.4977 7.6070 5.1746

อัตราสวนของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหวางป

ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) - 10.98                                  97.27                                     

มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (บาท) 716,602,486                       707,712,531                       693,960,818                          

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 9



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยศรีไทย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วันที่ 31 ธันวาคม 2556  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากผูบริหารของกองทุนเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 
 

1. ขอมูลทั่วไป 
 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยศรีไทย (“กองทุนรวม”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยไมมีการกําหนดอายุ
โครงการ และเปนกองทุนรวมที ่จ ัดตั ้งขึ ้นโดยมีว ัตถุประสงคเพื ่อระดมเง ินทุนและนําเง ินทุนสวนใหญไปลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชย ซ่ึงประกอบดวยที่ดิน อาคารคลังเก็บเอกสารและระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณในการประกอบ
ธุรกิจคลังเก็บเอกสาร 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผูถือหนวยลงทุนรายใหญของกองทุนไดแก บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือหนวย
ลงทุนรอยละ 33.33 
 

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

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน  
 

งบการเงินนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทย และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงิน 
 

งบการเงินจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ี
ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย 
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 
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ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือ 
จากรัฐบาล 

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 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 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 
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 
การตีความมาตรฐานการบัญชี   
 ฉบับที่ 15 ส่ิงจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน 1 มกราคม 2557 
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  วันที่มีผลบังคับใช 
 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 การตีความมาตรฐานการ
บัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือ
ปฏิบัติ 
 

4. นโยบายการจายเงินปนผล 
 

กองทุนรวมมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 2 ครั้ง 
 

1. ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบปบัญชีใด บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมนอยกวา 
รอยละ 90 ของกําไรสุทธิประจํารอบปท่ีไมรวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคา
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ประจํารอบระยะเวลาบัญชีน้ัน 

2. ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบปบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสม
ได  

 

อยางไรก็ดี การจายเงินปนผลตองไมทําใหกองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผล
นั้น  
 
 
 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยศรีไทย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 

                  13  

5. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 

สินทรัพยที่ซ้ือและ/หรือลงทุนโดยกองทุนรวม รวมถึงที่ดิน อาคารคลังเก็บเอกสารจํานวน 9 อาคารและระบบสาธารณูปโภค 
และอุปกรณในการประกอบธุรกิจคลังเก็บเอกสาร 
 

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 
เงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กรณีที่จําหนายเงินลงทุนท่ีถือไวในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิด
เดียวกันออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายจะกําหนดโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักดวยราคาตามบัญชีจาก
จํานวนทั้งหมดที่ถือไว 
 

คาใชจายรอการตัดบัญชี 
 

คาใชจายรอการตัดบัญชี คือ คาธรรมเนียมรายป ซ่ึงจะทยอยตัดจําหนายเปนคาใชจายตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชน
จากรายจายนั้น โดยจะตัดจําหนายตามวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 1 ป 
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การดอยคาของสินทรัพย 
 

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

กองทุนรวมจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน 
 

ประมาณการหนี้สิน 
 

กองทุนรวมจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมี
ความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากองทุนรวมจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกองทุนรวม
สามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 
 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 
 

รายไดคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 
 

ดอกเบี้ยรับรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 
 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  
 

ภาษีเงินได 
 

กองทุนรวมนี้เปนกองทุนท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศไทย ดังนั้นจึงไมมีสํารองภาษีเงินไดนิติบุคคลบันทึกไว
ในงบการเงินนี้ 
 

การประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 
 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผูบริหารกองทุนรวมจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ
ในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงใน 
งบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว 
การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังน้ี 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
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มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 

ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไมมีการซ้ือขายในตลาดและไมสามารถหาราคาไดในตลาดซื้อขาย
คลอง บริษัทจัดการตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิคและ
แบบจําลองการประเมินมูลคาซ่ึงตัวแปรที่ใชในแบบจําลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคํานึงถึง 
สภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว 
 

6. รายการท่ีเกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ไดแก บุคคลหรือกิจการตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับกองทุนรวมโดยการเปนผูถือหุนหรือมีผูถือหุน
รวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน รายการที่มีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันไดกําหนดข้ึนโดยใชราคาตลาดหรือในราคาที่ 
ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ   
 

ลักษณะของความสัมพันธกับกิจการที่เกี่ยวของกันเปนดังนี้ 
 

ชื่อบริษัท  ลักษณะความสัมพันธ 
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด   ผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนของกองทุน 
ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพฯ  ผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 
บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)  ผูเชาท่ีดิน อาคาร ระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ 
 

รายไดและคาใชจายที่มีสาระสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 
 

 บาท 

 2556  2555 

รายไดคาเชา    
บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 53,720,000  53,720,000 
รายไดดอกเบี้ย    
ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพฯ 8,923  6,171 
คาใชจาย    
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด    
   คาธรรมเนียมการจัดการ 3,835,945  3,788,358 
   คาธรรมเนียมนายทะเบียน 767,189  757,671 
ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพฯ    
   คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 153,438  151,534 
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ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 
 
 

 บาท 

 2556  2555 

เงินฝากธนาคาร    
ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพฯ 261,429  36,336 

รายไดคาเชาคางรับ    
บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 33,379,617  31,159,616 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย    
ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพฯ 4,699  4,541 

คาใชจายคางจาย    
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด    
   คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 1,931,834  1,913,580 
   คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 767,189  382,716 
ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพฯ    
   คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนคางจาย 77,274  76,543 

รวม 2,776,297  2,372,839 

 
สัญญาสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

(ก) คาธรรมเนียมการจัดการ 
 

คาธรรมเนียมการจัดการ บริษัทจัดการมีสิทธิไดรับคาธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 0.50 ตอป 
ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม        
ณ วันสุดทายของเดือน คํานวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน  
 

(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  
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7. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 

 บาท 
 2556  2555 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยตนป 690,000,000  682,300,000 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมินราคาระหวางป (8,000,000)  7,700,000 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยส้ินป 682,000,000  690,000,000 

 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 กองทุนรวมไดลงทุนในอสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชย โครงการคลังเก็บเอกสาร ทรัพยศรีไทย 
จากบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบดวย 1) ที่ดิน จํานวน 3 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 9 ไร 2 งาน 65 ตารางวา
2) อาคารคลังเก็บเอกสาร จํานวน 9 อาคาร มีเนื้อที่ใชสอยในอาคารประมาณ 15,340 ตารางเมตร และระบบสาธารณูปโภค 
และอุปกรณในการประกอบธุรกิจคลังเก็บเอกสาร ที่ดินและอาคารดังกลาวตั้งอยูเลขท่ี 115 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ 
ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

กองทุนรวมมีสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการใหเชาที่ดิน อาคาร ระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณในการประกอบธุรกิจ
คลังเก็บเอกสาร อายุของสัญญามีระยะเวลาเบื้องตน 10 ป และเชาตอไปอีกคราวละ 3 ปนับจากวันที่ครบระยะเวลาการเชา โดย
สินทรัพยท่ีใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จะกอใหเกิดรายไดคาเชาขั้นต่ําในอนาคตดังนี ้
 

 ลานบาท 
ภายใน 1 ป 52.5 
2-5 ป 196.2 
มากกวา  5 ป 109.8 

 

เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 กองทุนรวมไดวาจางผูประเมินราคาอิสระประเมินราคาอสังหาริมทรัพย คือ ที่ดินพรอมอาคาร
คลังเอกสาร โดยวิธีพิจารณาจากรายได (Income approach) ซ่ึงกองทุนรวมไดปรับมูลคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวมเปนราคายุติธรรมใหมเปนมูลคา 682 ลานบาท  
 

8. เงินฝากธนาคาร 
 

 อัตราดอกเบี้ย  บาท 

 (รอยละตอป)  2556  2555 
      

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพฯ – บัญชีออมทรัพย 0.10  261,429  36,336 
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9. คาใชจายรอการตัดบัญชี 
 

 บาท 
 2556  2555 
คาใชจายรอการตัดบัญชีตนป 53,060  144,350 
การเพ่ิมข้ึนระหวางป 214,000  107,000 
ตัดจําหนายระหวางป (214,000)  (198,290) 
คาใชจายรอการตัดบัญชีส้ินป 53,060  53,060 
 

10. สวนของผูถือหนวยลงทุน 
 

   2556  2555 

 มูลคาหนวยลงทุน   จํานวนเงิน    จํานวนเงิน 
  (บาท)  จํานวนหนวย (บาท)  จํานวนหนวย  (บาท) 
ทุนจดทะเบียน          
-  หนวยลงทุน 10  67,500,000  675,000,000  67,500,000  675,000,000 

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน          
-  หนวยลงทุน 10  67,500,000  675,000,000  67,500,000  675,000,000 

 

 บาท 

 2556  2555 
กําไรสะสม   
ยอดคงเหลือตนป 43,747,184  39,777,951 
บวก  การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานระหวางป 40,387,324  56,322,233 
หัก    การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน (46,332,000)  (52,353,000) 
ยอดคงเหลือส้ินป 37,802,508  43,747,184 

 

11. การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน 
 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2556 กองทุนรวมไดประกาศจายเงินปนผลครั้งท่ี 3 สําหรับรอบระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2555
ถึง 31 ธันวาคม 2555 ใหแกผูถือหนวยลงทุน ในอัตราหนวยละ 0.34 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 22.9 ลานบาท โดยไดจายเงินปนผล
แลว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 
 

และเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 กองทุนรวมไดประกาศจายเงินปนผลครั้งท่ี 4 สําหรับรอบระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556
ถึง 30 มิถุนายน 2556 ใหแกผูถือหนวยลงทุน ในอัตราหนวยละ 0.35 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 23.4 ลานบาท โดยไดจายเงินปนผล
แลว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 
 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยศรีไทย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 

                  19  

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2555 กองทุนรวมไดประกาศจายเงินปนผลครั้งที่ 1 สําหรับรอบระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2554 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ใหแกผูถือหนวยลงทุน ในอัตราหนวยละ 0.44 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 29.7 ลานบาท โดยไดจาย           
เงินปนผลแลวเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555  
 

และเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 กองทุนรวมไดประกาศจายเงินปนผลครั้งที่ 2 สําหรับรอบระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน  2555 ใหแกผูถือหนวยลงทุน ในอัตราหนวยละ 0.34 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 22.7 ลานบาท โดยไดจาย          
เงินปนผลแลวเมื่อวันที่ 21 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 กองทุนรวมตองเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สําคัญ ไดแก ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและ 
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยในทองตลาด สินทรัพยทางการเงินที่อาจทําใหกองทุนรวมมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ไดแก อัตราดอกเบี้ยของ
พันธบัตร 
 

ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ 
 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงท่ีคูสัญญาอาจไมปฏิบัติตามสัญญา ซ่ึงอาจมีผลตอกระแสเงินสดรับจากสินทรัพยทาง
การเงินของกองทุนรวม ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อเกิดจากความเสี่ยงในการจัดการเรียกเก็บคาเชา อยางไรก็ตาม สินทรัพย
ทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนรวม จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 
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มูลคายุติธรรม 
 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่ปรากฏในงบการเงินมีมูลคาที่
ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 
 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ ทั้งสองฝายมีความรอบรู และ 
เต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองกันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคา
ยุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑ 
การวัดมูลคาที่เหมาะสม 


