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สาสน์ถึงผูถื้อหน่วยลงทุน 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน               วนัที4 25 เมษายน 2557 
 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ฟินนัซ่า จาํกดั (บรษิทัจดัการ) ขอนําส่งรายงานประจําปี 2556 ตั 1งแต่วนัที4 1 มกราคม 
2556 ถงึ 31 ธนัวาคม 2556 ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าตรนิีตี1(เดมิชื4อ กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยต์รนิีตี1) 
มายงัท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

เศรษฐกจิไทยในปี 2556 ขยายตวัชะลอลงจากปีก่อนตามการอ่อนแรงของอุปสงคใ์นประเทศเป็นสาํคญั ประกอบกบัการ
สง่ออกสนิคา้ยงัไม่ไดร้บัอานิสงสจ์ากการฟื1นตวัที4ชดัเจนขึ1นของเศรษฐกจิโลกมเีพยีงการท่องเที4ยวที4เป็นแรงขบัเคลื4อนสาํคญัของ
เศรษฐกจิไทยตลอดทั 1งปี อตัราเงนิเฟ้ออยู่ในระดบัตํ4าสอดคลอ้งกบัอตัราเงนิเฟ้อโลก เนื4องจากราคาสนิคา้ที4เป็นปจัจยัดา้นต้นทุน
การผลติทั 1งนํ1ามนั สนิคา้โภคภณัฑต่์างๆ ในตลาดโลกมทีศิทางชะลอลงประกอบกบัการส่งผ่านต้นทุนไปยงัราคาทําไดค่้อนขา้ง
จํากดัจากอุปสงคท์ี4ชะลอตวั แมจ้ะมกีารปรบัขึ1นค่าจา้งขั 1นตํ4าเป็น 300 บาททั 4วประเทศในช่วงต้นปี และการทยอยปรบัขึ1นราคา
ก๊าซหุงต้มภาคครวัเรอืนในช่วงปลายปี ฐานะการเงนิของภาคธุรกจิและภาคสถาบนัการเงนิยงัเขม้แขง็ หนี1ภาคครวัเรอืนที4
ขยายตวัในระดบัสงูในช่วงสองปีที4ผ่านมาเริ4มขยายตวัชะลอลง ในขณะที4ฐานะการคลงัยงัอยู่ในเกณฑด์ ี

ดา้นภาคธุรกจิโรงแรมและการท่องเที4ยวในปี 2556 ขยายตวัดแีละเป็นแรงขบัเคลื4อนสาํคญัของเศรษฐกจิตลอดทั 1งปี 
จาํนวนนกัท่องเที4ยวต่างชาตจิากทุกภูมภิาคเพิ4มขึ1นอย่างต่อเนื4องโดยเฉพาะนกัท่องเที4ยวจากจนี รสัเซยีและอาเซยีนและในปีนี1ทํา
สถติสิงูสุดเป็นประวตักิารณ์ที4 26.7 ลา้นคน เนื4องจากนักท่องเที4ยวส่วนหนึ4งเปลี4ยนจุดหมายมาท่องเที4ยวที4ประเทศไทยมากขึ1น
หลงัเกดิกรณีความสมัพนัธร์ะหว่างจนีกบัญี4ปุ่น และจํานวนสายการบนิต้นทุนตํ4าที4เพิ4มขึ1นช่วยอํานวยความสะดวกและลดต้นทุน
การเดนิทางของนกัท่องเที4ยว อย่างไรกด็ ีในช่วงปลายปีจาํนวนนกัท่องเที4ยวชะลอลงบา้ง โดยเฉพาะนกัท่องเที4ยวชาวจนีจากการ
ปรบัเปลี4ยนกฎหมายการท่องเที4ยวของจนี รวมทั 1งไดร้บัผลกระทบเพิ4มเตมิจากสถานการณ์ภายในประเทศ 

ธุรกจิคา้ปลกีในปี 2557 ยงัคงมอีตัราการเตบิโตอย่างเหน็ไดช้ดั อตัราการเช่าพื1นที4ของพื1นที4คา้ปลกีทุกประเภทอยู่ใน
ระดบัมากกว่ารอ้ยละ 95 ขณะที4อตัราค่าเช่าโดยเฉลี4ยปรบัขึ1นเลก็น้อยเมื4อเปรยีบเทยีบกบัปี 2556  แบรนดส์นิคา้ต่างชาตแิละไทย
ขยายพื1นที4คา้ปลกีทั 1งในกรุงเทพมหานครและพื1นที4โดยรอบสง่ผลใหม้กีารขยายตวัของพื1นที4คา้ปลกีในทุกทาํเลที4ตั 1ง 

สาํหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าตรนิีตี1 ไดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์เมื4อวนัที4 11 กรกฎาคม 2556 เพื4อดําเนินการเพิ4มทุนจดทะเบยีนครั 1งที4 1 และแกไ้ขเพิ4มเตมิโครงการจดัการกองทุน
รวมฯ โดยกองทุนรวมได้นําหน่วยลงทุนออกจําหน่ายทั 1งสิ1น 75.434 ล้านหน่วย เป็นเงนิเพิ4มทุนประมาณ 694 ล้านบาท และ
ดําเนินการซื1อทรพัย์สนิตามที4ได้ขอมตฯิ แลว้แสรจ็เมื4อวนัที4 29 สงิหาคม 2556 รวมถงึไดด้ําเนินการเปลี4ยนชื4อกองทุนรวมจาก
เดมิชื4อ กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยต์รนิีตี1 เป็น กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าตรนิีตี1  

อนึ4ง ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2556 กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าตรีนิตี1 มีมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิท่ากบั 
1,429.88 ลา้นบาท คดิเป็นมลูค่าทรพัยส์นิสทุธต่ิอหน่วยเท่ากบั 9.7646 บาท 

ในการนี1 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ฟินันซ่า จํากดั ขอขอบพระคุณผูถ้อืหน่วยลงทุนที4ใหค้วามไวว้างใจลงทุนใน
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าตรนิีตี1 

 

 

คณะผูจ้ดัการกองทุน 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ฟินนัซ่า จาํกดั 
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รายงานการวิเคราะหข์องบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ฟินันซ่า จาํกดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทุนอสงัหาริมทรพัย ์

ธรุกิจโรงแรม 

 ภาพรวมธุรกจิโรงแรมและการท่องเที4ยวของไทยเพิ4มขึ1นต่อเนื4องตลอดทั 1งปี 2556 รวมทั 1งสิ1น 26.7 ลา้นคน เป็นการ
ขยายตวัรอ้ยละ 19.6 จากปีก่อน ตามการเพิ4มขึ1นของนักท่องเที4ยวในทุกภูมภิาค ที4สาํคญัคอืนักท่องเที4ยวจากประเทศจนีที4นิยม
เดนิทางมาท่องเที4ยวประเทศไทยเพิ4มขึ1น จากผลของความขดัแยง้ทางการเมอืงระหว่างจนีกบัญี4ปุ่นทําใหม้นีักท่องเที4ยวส่วนหนึ4ง
หนัมาท่องเที4ยวประเทศไทยมากขึ1น ส่วนนักท่องเที4ยวจากประเทศในกลุ่มอาเซยีนเกดิจากการขยายตวัเพิ4มขึ1นของสายการบนิ
ตน้ทุนตํ4า รวมถงึนกัท่องเที4ยวจากรสัเซยีที4มกีารเตบิโตอย่างต่อเนื4อง 

อย่างไรกด็ ีในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี การท่องเที4ยวเติบโตชะลอลงจากปจัจยัหลกั ได้แก่ 1) การเริ4มบงัคบัใช้
กฎหมายด้านการท่องเที4ยวของจีนซึ4งทําให้ราคาที4ต้องจ่ายปรบัสูงขึ1น ส่งผลให้นักท่องเที4ยวจีนที4เข้ามาเป็นคณะทวัร์ลดลง 
อย่างไรกด็ีผลกระทบจากกฎหมายนี1ไม่รุนแรงมากนักเนื4องจากนักท่องเที4ยวจีนนิยมท่องเที4ยวด้วยตนเองมากขึ1น และ 2) 
เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมอืงในประเทศซึ4งส่งผลกระทบในช่วงท้ายปีและยงัมไีม่มากนัก เนื4องจากการประกาศเตือนภยัของ
ประเทศต่างๆ อยู่ในระดบัตํ4าโดยใหห้ลกีเลี4ยงพื1นที4ในเขตกรุงเทพมหานครที4มกีารชุมนุมเท่านั 1น อกีทั 1งการเพิ4มเที4ยวบนิทั 1งแบบ
บนิตรง และแบบเช่าเหมาลาํของสายการบนิต่างๆ ไปยงัแหล่งท่องเที4ยวสาํคญัของไทยในทุกภูมภิาคมสี่วนช่วยใหน้ักท่องเที4ยว
ต่างชาตสิามารถปรบัเปลี4ยนจุดหมายปลายทางเพื4อหลกีเลี4ยงพื1นที4ที4เกดิเหตุการณ์ไดส้ะดวกยิ4งขึ1น 

แนวโน้มภาคการท่องเที4ยวปี 2557 คาดว่าจะขยายตวัในอตัราที4ชะลอลงจากเหตุการณ์ทางการเมืองที4บั 4นทอน
บรรยากาศการท่องเที4ยวโดยรวม การประกาศใชพ้ระราชกาํหนดบรหิารราชการแผ่นดนิภายใตส้ถานการณ์ฉุกเฉิน และการบงัคบั
ใช้กฎหมายด้านการท่องเที4ยวของจนีซึ4งเป็นนักท่องเที4ยวหลกัที4ยงัคงดําเนินอยู่ อย่างไรกด็ ีคาดว่าการท่องเที4ยวของไทยจะ
สามารถฟื1นตวัไดอ้ย่างรวดเรว็เมื4อสถานการณ์คลี4คลายลงเนื4องจากภาคการท่องเที4ยวของไทยมจีุดแขง็และศกัยภาพที4โดดเด่น 
เทยีบกบัปีก่อน1 

 

  

ที �มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย     ที �มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธรุกิจเซอรวิ์สอพารท์เม้นท ์                                                                                                                      
ธุรกจิเซอรว์สิอพารท์เมน้ทใ์นกรุงเทพมหานครมกีารขยายตวัเลก็น้อยในชว่งหลายปีที4ผ่านมา แต่ว่ายงัคงมปีจัจยับวกหลายอย่าง
ที4ช่วยผลกัดนัใหต้ลาดในปี พ.ศ. 2556 ขยายตวัทั 1งจากการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เพิ4มมากขึ1น และการเปิด
ประเทศของบางประเทศในภมูภิาคอาเซยีน ไดก้ลายเป็นปจัจยัหลกัที4สง่เสรมิให ้ความตอ้งการเซอรว์สิอพารท์เมน้ทม์เีพิ4มขึ1น 

                                                 
1   ที4มา: ประเดน็เศรษฐกจิในรอบปี 2556 และแนวโน้มปี 2557 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ชาวต่างชาตทิี4เขา้มาทาํงานกรุงเทพมหานครบางส่วนชอบที4จะพกัอาศยัใน คอนโดมเินียม หรอือพารท์เมน้ทร์าคาแพง

ในทาํเลเดยีวกนักบัเซอรว์สิอพารท์เมน้ท ์เนื4องจากว่าค่าเช่าที4ตํ4ากว่า แต่ผูป้ระกอบธุรกจิเซอรว์สิอพารท์เมน้ทพ์ยายามที4จะรกัษา
ลกูคา้ปจัจุบนัไว ้และดงึดดูลกูคา้ใหม่ๆ โดยการคงค่าเช่าไว ้หรอืปรบัเพิ4มขึ1นไม่มากนกัสาํหรบัลกูคา้ใหม่ 

 
จาํนวนเซอรวิ์สอพารท์เม้นท์จาํแนกตามทาํเลที �ตั �ง 
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ปญัหาการเมอืงเป็นปจัจยัหลกัที4มผีลกระทบต่อความเชื4อมั 4นของนักลงทุน และนักธุรกจิชาวต่างชาตทิี4เป็นกลุ่มลูกค้า

หลกัของตลาดเซอร์วสิอพาร์ทเมน้ท ์บางส่วนของนักลงทุนชาวต่างชาตชิะลอการลงทุนออกไป ซึ4งน่าจะส่งผลกระทบต่อตลาด 
เซอรว์สิอพารท์เมน้ทใ์นปี พ.ศ. 2557 นอกจากนี1 เซอรว์สิอพารท์เมน้ทบ์างโครงการ ในพื1นที4เมอืงชั 1นในโดยเฉพาะที4อยู่ใกลก้บั
พื1นที4การชุมนุมประทว้งลว้นไดร้บัผลกระทบ ลูกคา้บางส่วนย้ายออกไปอยู่ที4อื4นๆ และโครงการเหล่านี1กไ็ม่สามารถดงึดูดลูกค้า 
ใหม่ๆ ไดใ้นช่วงที4มกีารประทว้ง 

 

อตัราการเช่าเซอรวิ์สอพารท์เม้นท์แต่ละไตรมาส 

 
ที �มา : Colliers International Thailand Research 
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อตัราค่าเช่าเฉลี �ยของห้องพกัแบบ % ห้องนอนจาํแนกตามทาํเลที �ตั �ง 

 

 
ที �มา : Colliers International Thailand Research 

อุปทานทั 1งหมดของเซอรว์สิอพารท์เมน้ท ์ณ สิ1นปี พ.ศ. 2556 อยู่ที4ประมาณ 18,260 ยูนิต อตัราค่าเช่า และอตัราการ
เช่าในปีพ.ศ.2556 ยงัคงใกลเ้คยีงกบัไตรมาสก่อนหน้านี1 และในช่วงอกี 1 – 3 ปีขา้งหน้าจาํนวนเซอรว์สิอพารท์เมน้ทเ์กดิใหม่จะมี
ไม่มากนกั เนื4องจากว่าการแขง่ขนัที4รุนแรงในกรุงเทพมหานคร แมว้่าจาํนวนของชาวต่างชาต ิที4เขา้มาทาํงานในกรุงเทพมหานคร
จะเพิ4มขึ1นอย่างต่อเนื4องในทุกๆ ไตรมาส แต่พวกเขากม็ทีางเลอืกมากขึ1นในการเลอืกที4พกัอาศยั ดงันั 1นค่าเช่า และอตัราการเช่าใน 
ปี พ.ศ.2557 น่าจะแตกต่างกบัปี พ.ศ.2556 ไม่มากนกั เซอรว์สิอพารท์เมน้ทห์ลายโครงการในกรุงเทพมหานครไดร้บัใบอนุญาต
ประกอบกจิการโรงแรม โดยเฉพาะรายใหญ่ เนื4องจากพวกเขาตอ้งการเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการเขา้สู ่AEC 

ธรุกิจค้าปลีก 

จากการสาํรวจพื1นที4คา้ปลกีในปี พ.ศ. 2556 พบว่ามพีื1นที4คา้ทั 1งหมดประมาณ 152,800 ตารางเมตรที4สรา้งเสรจ็ในปี 
พ.ศ. 2556 นอกจากนี1ยงัมพีื1นที4คา้ปลกีอกีประมาณ 781,000 ตารางเมตรที4มกีาํหนดแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ.2557 ค่าเช่าและอตัราค่า
ในปี 2556 ยงัคงใกลเ้คยีงกบัปี 2555 โดยพื1นที4ที4อยูใ่นทาํเลที4ดมีกีารปรบัขึ1นค่าเช่า 5-10%  

คอมมูนิตี1มอลลย์งัคงเป็นรูปแบบพื1นที4คา้ปลกีที4ไดร้บัความนิยมมากที4สุดในกรุงเทพมหานคร โดยประมาณ 70% ของ
พื1นที4คา้ปลกีที4เปิดใหม่ในปี พ.ศ. 2556 หรอืประมาณ 101,900 ตารางเมตรตั 1งอยู่ในพื1นที4กรุงเทพมหานครรอบนอก โดยเฉพาะใน
พื1นที4ทางทศิเหนือของกรุงเทพมหานคร 
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อตัราการเช่าของพื�นที �ค้าปลีกจาํแนกตามทาํเลที �ตั �ง 
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ในปี 2556 อตัราการเช่าพื1นที4ค้าปลีก มีอตัราการเช่าเฉลี4ยเพิ4มขึ1นอย่างต่อเนื4องในช่วงหลายปีที4ผ่านมา แม้ว่าจะมี
โครงการพื1นที4ค้าปลกีใหม่ๆ เปิดให้บรกิารร้านค้า หรอืแบรนดส์นิค้าต่างประเทศจํานวนมากกม็กีารเปิดร้านค้าในศูนย์การค้า
ต่างๆ ในช่วงหลายไตรมาสที4ผ่านมาเช่นกนั และส่งผลใหอ้ตัราการเช่าพื1นที4เพิ4มขึ1น โดยเฉพาะในพื1นที4ใจกลางเมอืง แต่ว่าใน
ศนูยก์ารคา้ที4มชีื4อเสยีงบางแห่งยงัคงมพีื1นที4ว่างที4ไม่มผีูเ้ช่าอยู่เนื4องจากการเขา้ถงึพื1นที4นั 1นๆ ทําไดย้าก ซึ4งทําใหม้คีนสญัจรผ่าน
ไปมาไม่มากนักแมก้ระทั 4งศูนยก์ารคา้ย่านพระราม 1 แต่อตัราค่าเช่ายงัคงมค่ีาเฉลี4ยใกลเ้คยีงกบัไตรมาสก่อนหน้านี1โดยพื1นที4ใจ
กลางเมอืงมอีตัราการเช่าที4สงูที4สดุ โดยเฉพาะในพื1นที4ที4เชื4อมกบัสถานีรถไฟฟ้า BTS คอมมูนิตี1มอลลห์ลายโครงการยงัคงทยอย
เปิดใหบ้รกิารในพื1นที4กรุงเทพฯ รอบนอกในช่วงหลายปีที4ผ่านมา ดงันั 1นอตัราค่าเช่าจงึยงัคงเพิ4มขึ1นอย่างต่อเนื4อง 
 

ดชันีค้าปลีกจาํแนกรายไตรมาส 

 
ที �มา : Colliers International Thailand Research 
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ดชันีคา้ปลกีในเดอืนตุลาคม ปี พ.ศ. 2556 ลดลงต่อเนื4องจากไตรมาสที4 1 เนื4องจาก หลายปจัจยัลบที4มากระทบต่อความ
เชื4อมั 4นของผูซ้ื1อ ที4มผีลมากที4สดุคอื ปญัหาการเมอืง จงึสง่ผลใหก้ารใชจ้่ายของคนไทยลดลง โดยเฉพาะกลุ่มคนระดบักลาง – ล่าง 
แต่ว่าดชันีคา้ปลกีในทุกๆ ไตรมาสของปี พ.ศ. 2556 ยงัคงสงูกว่าปีอื4นๆ 

 
 
 สาํหรบัผลการดําเนินการของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าตรนิีตี1 (“กองทุนรวม”) ตั 1งแต่วนัที4 1 มกราคม 
2556 ถงึวนัที4 31 ธนัวาคม 2556 กองทุนรวมมกีาํไรจากการดาํเนินงานก่อนรายการกาํไร (ขาดทุน) ที4เกดิขึ1นและยงัไม่เกดิขึ1นจาก
เงนิลงทุนจาํนวน 79.79 ลา้นบาท (สาํหรบัปีสิ1นสดุวนัที4 31 ธนัวาคม 2556 กองทุนรวมไม่มรีายไดค่้าเช่าที4เรยีกเกบ็ตามอตัราเช่า
แปรผนั) โดยสาํหรบัปีสิ1นสดุวนัที4 31 ธนัวาคม 2556 กองทุนรวมยงัคงมกีาํไรสะสมจากการดาํเนินงานทั 1งสิ1น 32.98 ลา้นบาท   

ทั 1งนี1  กองทุนรวมมมีลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2556 เท่ากบั 1,429.88 ลา้นบาท คดิเป็นมูลค่าทรพัยส์นิ
สทุธต่ิอหน่วยเท่ากบั 9.7646 บาท ในระหว่างปี บรษิทัจดัการฯ ไดท้ําการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ4มทุนของกองทุนรวมตามมติ
อนุมตัแิกไ้ขเพิ4มเตมิโครงการจากผูถ้อืหน่วยลงทุนเมื4อวนัที4 25 ตุลาคม 2555 จํานวน 75.434 ลา้นหน่วย คดิเป็นมูลค่าการเพิ4ม
เงนิลงทุนในโครงการประมาณ 694 ลา้นบาท โดยกองทุนรวมไดด้ําเนินการซื1ออสงัหารมิทรพัย ์และลงทุนในสทิธกิารเช่า แล้ว
เสรจ็เมื4อวนัที4 29 สงิหาคม 2556 และสําหรบัการจ่ายเงนิปนัผลจากการดําเนินงานรวมตลอดทั 1งปีจะเท่ากบั 0.7613 บาทต่อ
หน่วย ทําให้ตลอดทั 1งปีผู้ถือหน่วยได้รบัเงนิปนัผลจํานวนรวมทั 1งสิ1นประมาณ 82.79 ล้านบาท ซึ4งการดําเนินการดงักล่าว
สอดคล้องกบัหนังสอืชี1ชวนโครงการจดัการของกองทุนรวม และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยกองทุนรวมมี
นโยบายจ่ายเงนิปนัผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของกําไรสุทธ ิไม่รวมกําไรที4ยงัไม่เกดิขึ1นจากการประเมนิค่าหรอืการสอบทานการ
ประเมนิค่าอสงัหารมิทรพัย ์ประจาํรอบระยะเวลาบญัชนีั 1น และอย่างน้อยปีละ 1 ครั 1ง 
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การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ราคาทุน/เงนิตน้ ราคายุตธิรรม

ประเภทเงินลงทุน

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์

ที4ดนิพรอ้มสิ4งปลกูสรา้ง และพื1นที4พาณิชยกรรม พรอ้มทั 1งระบบสาธารณูปโภค เฟอรนิ์เจอร ์

วสัดุ และอุปกรณ์ ของอาคารโกลว ์ตรนิีตี1 สลีม ซอยพพิฒัน์ 2 ถนนสลีม เขตบางรกั กทม.

หอ้งชุดพาณิชยกรรม พรอ้มทั 1งระบบสาธารณูปโภค เฟอรนิ์เจอร ์วสัดุ และอุปกรณ์ของตรนิีตี1 มอลล ์1 

อาคารชุดตรนิีตี1 คอมเพลก็ซ ์ซอยสลีม 5 ถนนสลีม เขตบางรกั กทม. 690,386,085.25      688,000,000.00      

ที4ดนิพรอ้มสิ4งปลกูสรา้ง และพื1นที4พาณิชยกรรม พรอ้มทั 1งระบบสาธารณูปโภค เฟอรนิ์เจอร ์

วสัดุ และอุปกรณ์ ของอาคารตรทีพิย ์2 ซอยพพิฒัน์ 2 ถนนสลีม เขตบางรกั กทม.

สทิธกิารเช่าหอ้งชุด จาํนวน 5 หอ้ง ในอาคารชุดตรนิีตี1 คอมเพลก็ซ ์พื1นที4พาณิชยกรรม

 พรอ้มทั 1งระบบสาธารณูปโภค เฟอรนิ์เจอร ์วสัดุ และอุปกรณ์ ของตรนิีตี1 มอลล ์3  

  ซอยสลีม 5 ถนนสลีม เขตบางรกั กทม. 693,992,800.00      693,992,800.00      

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ 1,384,378,885.25    1,381,992,800.00    

เงินลงทุนในหลกัทรพัย์

ใบรบัเงนิฝาก

ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จาํกดั (มหาชน)

อตัราดอกเบี1ย 2.60% ครบกาํหนด 27 ก.พ. 2557 12,500,000.00        12,500,000.00        

อตัราดอกเบี1ย 2.40% ครบกาํหนดเมื4อทวงถาม 3,000,000.00         3,000,000.00         

อตัราดอกเบี1ย 2.30% ครบกาํหนดเมื4อทวงถาม 19,000,000.00        19,000,000.00        

รวมใบรบัเงินฝาก 34,500,000.00         34,500,000.00         

รวมเงินลงทุน 1,418,878,885.25    1,416,492,800.00    

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี�

รายการแสดงทรพัยสิ์นแยกตามประเภท

ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2556

บาท

  



 

 

 	

รายละเอียดอสงัหาริมทรพัยข์องกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี�  

การลงทุนครั �งแรก  : 

เมื4อวนัที4 23 กุมภาพนัธ ์2555 กองทุนรวมไดล้งทุนโดยการซื1อทรพัยส์นิต่าง ๆ เพื4อเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ d ดงันี1 

� ที4ดนิ, อาคารโกลว ์ตรนิีตี1 สลีม และพื1นที4พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom  Arcade) รวมทั 1งระบบสาธารณูปโภค 
เฟอรนิ์เจอร ์วสัดุอุปกรณ์ที4เกี4ยวขอ้ง จากบรษิทั ตรนิีตี1 แอสเซท จาํกดั 

� หอ้งชุดของอาคารศนูยก์ารคา้ รวมทั 1งระบบสาธารณูปโภค วสัดุอุปกรณ์ที4เกี4ยวขอ้งจาก บรษิทั ตรนิีตี1 แอสเซท จาํกดั 

รายละเอยีดอสงัหารมิทรพัยท์ี4เขา้ลงทุนครั 1งแรก 

ที4ดนิ ซึ4งประกอบดว้ยที4ดนิจาํนวน 2 แปลง เนื1อที4รวมทั 1งสิ1น 2 งาน 946/10ตารางวา ซึ4งเป็นที4ตั 1งของอาคารโกลว ์ตรนิีตี1 สี
ลม จากบรษิทั ตรนิีตี1 แอสเซท จาํกดั โดยมรีายละเอยีดดงันี1 

1) สิ4งปลกูสรา้ง 
 n.o)   ชื4อ : อาคารโกลว ์ตรนิีตี1 สลีม 

   ที4ตั 1ง  : เลขที4150 ซอยพพิฒัน์ 2 ถนนสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 
   ขอ้มลูทั 4วไป รวมถงึลกัษณะการใชป้ระโยชน์ของอสงัหารมิทรพัย ์ 

:      อาคารโกลว ์ตรนิีตี1 สลีม (Glow Trinity Silom) ตั 1งอยู่บนที4ดนิเนื1อที4จาํนวน 1 งาน 96p/oq ตาราง
วา เป็นอาคารสงู 6 ชั 1น พรอ้มชั 1นใตด้นิ 1 ชั 1น มจีาํนวนหอ้งพกัรวมทั 1งสิ1น 78 หอ้ง (รวมหอ้งพกัที4เชื4อมถงึกนั 
(Connecting Room)) รายละเอยีดดงันี1 

โฉนดเลขที@ เลขที@ดิน หน้าสาํรวจ เนื�อที@ (ไร)่ ที@ตั �ง 

3147 73 (68)      531 0-1-96p/oq 
ตําบลสลีม (สาทร)  

อาํเภอบางรกั กรุงเทพฯ 

43104 544 (59)     5333 0-0-98n/oq 
ตําบลสลีม (สาทร)  

อาํเภอบางรกั กรุงเทพฯ 

พื�นที@ จาํนวนห้อง 
พื�นที@  

(ตารางเมตร) 
รอ้ยละของ 
พื�นที@รวม 

1. พื1นที4หอ้งพกั 78 3,170 57.50 
- Superior  19 418  7.60 
- Deluxe 29 928 16.80 
- Connecting room (สามารถแบง่แยกเพื4อ

ใหบ้รกิารเพิ4มไดอ้กี 26 หอ้ง) 
26 1,664 30.20 

- Junior Suite  2 70  1.30 
- Exclusive Suite 2 90  1.60 

2.  พื1นที4รา้นอาหาร - 270 4.90 
3.  พื1นที4จอดรถยนต ์ - 939 17.00 
4.  พื1นที4สว่นกลาง - 1,139 20.60 

รวม  5,518 100.00 
    



 

 

 


อาคารโกลว ์ตรนิีตี1 สลีม เปิดดําเนินกจิการโรงแรมที4ให้บรกิารกบันักธุรกจิและนักท่องเที4ยวทั 1งชาวไทยและ
ต่างประเทศ ซึ4งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ออกให้โดย
กระทรวงมหาดไทยเมื4อวนัที4 7 ธนัวาคม 2555 โดยอาคารโกลว ์ตรนิีตี1 สลีม ตั 1งอยู่ในบรเิวณซอยสลีม 5 หรอื ที4รูจ้กักนั
ในนาม “ซอยละลายทรพัย”์  ซึ4งเป็นเขตพื1นที4ศูนยก์ลางทางการคา้และธุรกจิ (Central Business District) ที4สาํคญัของ
กรุงเทพมหานคร  อาคารโกลว ์ตรนิีตี1 สลีม มทีางเชื4อมต่อกบัถนนสายหลกั 3 สาย คอื ถนนสลีม ถนนสาทร และถนน
นราธวิาสราชนครนิทร ์โดยอาคารตั 1งอยู่ห่างจากถนนนราธวิาสราชนครนิทรไ์ปทางทศิตะวนัออกเป็นระยะทางประมาณ 
150 เมตร และห่างจากถนนสาทรไปทางทศิเหนือเป็นระยะทางประมาณ 250 เมตร โดยผ่านซอยสาทร 8 (ซอยพพิฒัน์) 
และห่างจากถนนสลีมไปทางทศิใต้เป็นระยะทางประมาณ 180 เมตร ซึ4งปจัจุบนัเป็นที4ตั 1งของ อาคารสํานักงานขนาด
ใหญ่สาํหรบัธุรกจิ อาท ิอาคารควิเฮา้สส์าทร อาคารสาธรซติี1ทาวเวอร ์อาคารเอม็ไพร ์สเตจ ทาวเวอร ์ อาคารสาํนักงาน
ใหญ่ของธนาคารต่างๆ เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารยูโอบี และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) เป็นต้น 
ห้างสรรพสนิค้า อาทิ สลีมคอมเพล็กซ์ และสถานทูตต่าง ๆ ที4สําคญั ได้แก่ สถานทูตเบลเยี4ยม สถานทูตสงิคโปร ์
สถานทตูออสเตรเลยี สถานทูตฝรั 4งเศส นอกจากนั 1นบรเิวณดงักล่าวยงัเพยีบพรอ้มไปดว้ยการคมนาคมที4สะดวกสบาย
ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีช่องนนทร ีระยะทางประมาณ 150 เมตร และ สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สถานีสี
ลม ซึ4งเป็นสถานีที4ใกลท้ี4สดุ มรีะยะห่างประมาณ 1.10 กโิลเมตร เมื4อวนัที4 18 มถุินายน 2552 ไดต้กลงว่าจา้ง บรษิทั อนิ
วิชั 4น ฮอสพิทาลิตี1 จํากดั ดําเนินการบริหารโครงการ  ในช่วงต้นปี 2552 ได้มีการปรบัปรุงภาพลกัษณ์ของอาคาร
ดงักล่าวใหท้นัสมยัเพื4อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารมากขึ1น ปจัจุบนัอาคารโกลว ์ตรนิีตี1 สลีม มหีอ้งพกัทั 1งสิ1น 
จาํนวน 83 หอ้ง (104 กุญแจ) 

 n.n)   ชื4อ : พื1นที4พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 
    ที4ตั 1ง : พื1นที4บางสว่นบนอาคารเลขที4 150 ซอยพพิฒัน์ 2 ถนนสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 
    ขอ้มลูทั 4วไป รวมถงึลกัษณะการใชป้ระโยชน์ของอสงัหารมิทรพัย ์  

 :     พื1นที4บางสว่นของอาคารโกลว ์ตรนิีตี1 สลีม ตั 1งอยู่บรเิวณชั 1น 1 ของอาคารโกลว ์ตรนิีตี1 สลีม ม ี
พื1นที4ใหเ้ช่าสทุธ ิ 372.05 ตารางเมตร ปจัจุบนัแบ่งเป็นพื1นที4ใหเ้ช่าสทุธสิาํหรบัรา้นคา้ประมาณ 128.00 ตาราง
เมตร และรา้นอาหารประมาณ 244.05 ตารางเมตร โดยมจีาํนวนรา้นคา้ใหเ้ช่าทั 1งสิ1น 2 รา้น 

 n.{)   ชื4อ : อาคารศนูยก์ารคา้ 
    ที4ตั 1ง : เลขที4 425 ซอยสริจิุลเสวก (สลีม 5) ถนนสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 
    ขอ้มลูทั 4วไป รวมถงึลกัษณะการใชป้ระโยชน์ของอสงัหารมิทรพัย ์  

: ประกอบดว้ยอาคารศูนยก์ารคา้ ระบบสาธารณูปโภค วสัดุ และอุปกรณ์ที4เกี4ยวขอ้งของอาคาร
ศนูยก์ารคา้ ตั 1งอยู่บนหอ้งชุดเลขที4 425/128 (ชั 1นใตด้นิ) และ 425/129 (ชั 1น 1) ซึ4งเป็นของโครงการหอ้งชุดตรี
นิตี1 คอมเพลก็ซ ์ซึ4งตั 1งอยู่บนที4ดนิโฉนดเลขที4 530 เลขที4ดนิ 455 หน้าสาํรวจ 413 ตั 1งอยู่ที4 ตําบลสลีม (สาทร) 
อําเภอบางรกั กรุงเทพ ฯ  รวมถงึระบบสาธารณูปโภคที4ติดตั 1งและใช้งานภายในอาคาร วสัดุ และอุปกรณ์ที4
เกี4ยวเนื4องกบัการดาํเนินธุรกจิของอาคารศนูยก์ารคา้จากบรษิทั ตรนิีตี1 แอสเซท จาํกดั 

 สาํหรบัหอ้งชุดซึ4งเป็นอาคารศูนยก์ารคา้ ในปจัจุบนัมรีูปแบบการหาประโยชน์โดยเปิดใหผู้เ้ช่า
รายย่อยทําการเช่าพื1นที4เพื4อทําการค้า โดยได้มกีารสร้างอาคารชดิกนัและเปิดผนังอาคารร่วมกบัอาคารตรี
ทพิย ์2 ใหท้ะลุถงึกนัได ้ บรษิทัจดัการจงึไดร้วบรวมความเหน็ของที4ปรกึษากฎหมายและวศิกรอสิระในเรื4อง
การก่อสร้างอาคารชิดเขตกัน พร้อมทั 1งให้ความเห็นถึงการก่อสร้างดังกล่าวว่าเป็นการดําเนินการตาม
หลกัเกณฑห์รอืกฎหมายที4เกี4ยวขอ้ง และไดร้บัอนุญาตใหก่้อสรา้งตามใบอนุญาตก่อสรา้งอาคารแลว้ 



 

 

 ��

รายละเอียดของการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยห์รอืสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์พิ@มเติมในรอบระยะเวลาบญัชีที@ผา่นมา 

การลงทุนเพิ4มเตมิครั 1งที4 1  :    

วนัที4 29 สงิหาคม 2556 กองทุนรวมไดล้งทุนในทรพัยส์นิเพิ4มเตมิต่างๆ เพื4อเป็นกรรมสทิธิ dและสทิธกิารเช่า ดงันี1 

� ที4ดนิ, อาคารตรทีพิย ์2 รวมทั 1งระบบสาธารณูปโภค เฟอรนิ์เจอร ์วสัดุอุปกรณ์ที4เกี4ยวขอ้ง จากนางวณีา เชดิบุญญชาต ิ
� สทิธกิารเช่าในหอ้งชุด จํานวน 5 ห้อง (พื1นที4มอลล ์3) อาคารตรนิีตี1 คอมเพลก็ซ์  รวมทั 1งระบบสาธารณูปโภค วสัดุ

อุปกรณ์ที4เกี4ยวขอ้งจาก บรษิทั ตรนิีตี1 แอสเซท จาํกดั และ บรษิทั ตรทีพิย ์คอมเพลก็ซ ์จาํกดั 

รายละเอยีดอสงัหารมิทรพัยท์ี4เขา้ลงทุนเพิ4มเตมิครั 1งที4 1 

1) ที4ดนิ ซึ4งประกอบดว้ยที4ดนิจาํนวน 2 แปลง เนื1อที4รวมทั 1งสิ1น 2 งาน 1 ตารางวา ซึ4งเป็นที4ตั 1งของอาคารตรทีพิย ์2 
จากนางวณีา เชดิบุญญชาต ิโดยมรีายละเอยีดดงันี1 

2) สิ4งปลกูสรา้ง 
2.1)   ชื4อ  : อาคารตรทีพิย ์2 

   ที4ตั 1ง : เลขที4 22 - 24 ซอยพพิฒัน์ ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 
   ขอ้มลูทั 4วไป รวมถงึลกัษณะการใชป้ระโยชน์ของอสงัหารมิทรพัย ์  

: อาคารตรทีพิย ์2 ตั 1งอยู่บนที4ดนิเนื1อที4จาํนวน 2 งาน 1 ตารางวา เป็นอาคารสงู 7 ชั 1น พรอ้มชั 1น
ใต้ดนิ 1 ชั 1น มจีํานวนหอ้งพกัรวมทั 1งสิ1น 72 หอ้ง (เป็นหอ้งแบบ Studio พื1นที4ประมาณ 31 – 38 ตารางวาต่อ
หอ้งพกั) รายละเอยีดดงันี1 

 

 อาคารตรทีพิย ์2  ตั 1งอยู่ในบรเิวณซอยสลีม 5 หรอื ที4รูจ้กักนัในนาม “ซอยละลายทรพัย”์ เป็น
อาคารที4ใชป้ระโยชน์เพื4อเป็นเซอรว์สิอพารท์เมนท ์(Serviced Apartment) และการพาณิชย ์ที4ใหบ้รกิารกบันัก
ธุรกจิและนักท่องเที4ยวทั 1งชาวไทยและต่างประเทศ  โดยพื1นที4ชั 1น  2 - ชั 1น 7 มลีกัษณะการใชป้ระโยชน์เป็น
เซอรว์สิอพารท์เมนท ์ โดยอาจมนีโยบายที4จะเปลี4ยนการบรหิารงานเป็นโรงแรมในอนาคตเมื4อบรษิทัจดัการเหน็

โฉนดเลขที@ เลขที@ดิน หน้าสาํรวจ เนื�อที@ (ไร)่ ที@ตั �ง 

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

อาํเภอบางรกั กรุงเทพฯ 

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

อาํเภอบางรกั กรุงเทพฯ 

พื�นที@ จาํนวนห้อง 
พื�นที@  

(ตารางเมตร) 
รอ้ยละของ 
พื�นที@รวม 

1. พื1นที4หอ้งพกั 72 2,608.30 56.70 
2.  พื1นที4รา้นคา้ 70 844.89 18.40 
3.  พื1นที4สว่นกลาง - 1,144.81 24.90 

รวม  4,598.00 100.00 



 

 

 ��

ว่าอาคารตรทีพิย ์2 มคีวามพรอ้มในการขอรบัใบอนุญาตโรงแรมตามกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ ที4เกี4ยวขอ้ง 
ทั 1งนี1 บรษิทัจดัการจะคํานึงถงึประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และพื1นที4ชั 1นใต้ดนิและ
ชั 1น 1 บางสว่นของอาคารตรทีพิย ์2 มลีกัษณะการใชป้ระโยชน์เป็นพื1นที4พาณิชยกรรม ประกอบดว้ย 70 รา้นคา้ 
แบ่งเป็นซุปเปอรม์ารเ์กต็ 1 รา้น (Villa Market) และรา้นคา้รายย่อยจาํนวน 69 รา้น   

 2.2)   ชื4อ       : พื1นที4มอลล ์3  
ที4ตั 1ง     : เลขที4 425, 425/1 - 4 ซอยสริจิุลเสวก (สลีม 5) ถนนสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

    ขอ้มลูทั 4วไป รวมถงึลกัษณะการใชป้ระโยชน์ของอสงัหารมิทรพัย ์  
  : ประกอบด้วยห้องชุด จํานวน 5 ห้อง ในชั 1นที4 1 ของอาคารชุดตรีนิตี1 คอมเพลก็ซ์ เพื4อ
ประกอบเป็นพื1นที4พาณิชยกรรม รวมพื1นที4ประมาณ 979.86 ตารางเมตร รายละเอยีดดงันี1 

รายละเอียด 
พื�นที@ 

(ตารางเมตร) 
รอ้ยละของ 
พื�นที@รวม 

พื1นที4รา้นคา้/พื1นที4ใหเ้ช่า 638.26 65.14 
พื1นที4สว่นกลาง 341.60 34.86 

รวม 979.86 100.00 
 

พื1นที4มอลล ์3  ตั 1งอยู่ในชั 1นที4 1 ของอาคารชุดตรนีิตี1 คอมเพลก็ซ ์ ซึ4งตั 1งอยู่บนที4ดนิโฉนด
เลขที4 530 ตําบลสลีม (สาทร) อาํเภอบางรกั กรุงเทพมหานคร  ปจัจุบนัมลีกัษณะการใชป้ระโยชน์เป็นพื1นที4
พาณิชยกรรม 

รายละเอียดอสงัหาริมทรพัยแ์ละการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นในรอบปีบญัชีสิ�นสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2556  

 กองทุนรวมเขา้ลงทุนโดยการซื1อทรพัยส์นิต่าง ๆ เพื4อเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ d ตามที4ไดร้ะบุรายละเอยีดในหนังสอืชี1ชวน
และหนงัสอืชี1ชวนสว่นสรุป  โดยมรีายละเอยีดที4สาํคญัเกี4ยวกบัการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยด์งันี1 

การลงทุนครั �งแรก  : 

ประเภททรพัยส์นิที4กองทุนรวม
ลงทุน 

1) โรงแรมโกลว ์ตรนิีตี1 สลีม พรอ้มระบบสาธารณูปโภค เฟอรนิ์เจอร ์วสัดุ และ
อุปกรณ์ที4เกี4ยวขอ้งของอาคาร 

2) อาคารศนูยก์ารคา้ พรอ้มระบบสาธารณูปโภค เฟอรนิ์เจอร ์วสัดุ และ 
อุปกรณ์ที4เกี4ยวขอ้งของอาคาร 

วนัที4ทาํสญัญา วนัที4 24 กุมภาพนัธ ์2554 

ผูเ้ช่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม บรษิทั ตรนิีตี1 แอท สลีม จาํกดั  และ บรษิทั สลีมออลล ์จาํกดั 

ราคาทรพัยส์นิทั 1งหมดที4ไดร้บัจาก
รายงานการสอบทานการประเมนิ
ค่า 

688,000,000 บาท   (ตามเงื4อนไขการจดัหาประโยชน์ของกองทนุรวม) 
มลูค่าราคาทุน 700,630,000 บาท 

วนัที4สอบทานการประเมนิค่า วนัที4 30 สงิหาคม 2556 

วธิกีารสอบทานการประเมนิค่า 
ผูป้ระเมนิใชว้ธิปีระเมนิ โดยพจิารณาจากรายได ้(Income Approach) โดยวธิี
คาํนวณมลูค่าปจัจุบนัของรายไดก้ระแสเงนิสด (Discount Cash Flow) เป็น
เกณฑใ์นการกาํหนดมลูค่าตลาด (Market Value) กรรมสทิธิ dสมบรูณ์(Freehold 



 

 

 ��

Interest) ของทรพัยส์นิ (ภายใตเ้งื4อนไขการจดัหาประโยชน์ของกองทุนรวม) 

ชื4อบรษิทัประเมนิค่าทรพัยส์นิ บรษิทั เน็กซสั พรอพเพอตี1 คอนซลัแทนท ์จาํกดั 

ภาระผกูพนั ไม่ม ี

การลงทุนเพิ@มเติมครั �งที@ 1  : 

ประเภททรพัยส์นิที4กองทุนรวม
ลงทุน 

1) อาคารตรทีพิย ์2 พรอ้มระบบสาธารณูปโภค เฟอรนิ์เจอร ์วสัดุอุปกรณ์ที4
เกี4ยวขอ้งของอาคาร 

2) สทิธกิารเช่าในหอ้งชุด จาํนวน 5 หอ้ง (พื1นที4มอลล ์3) อาคารตรนิีตี1 คอม
เพลก็ซ ์ รวมทั 1งระบบสาธารณูปโภค วสัดุอุปกรณ์ที4เกี4ยวขอ้งอาคาร 

วนัที4ทาํสญัญา วนัที4 29 สงิหาคม 2556 

ผูเ้ช่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม บรษิทั ตรนิีตี1 แอท สลีม จาํกดั  และ บรษิทั สลีมออลล ์จาํกดั 

ราคาทรพัยส์นิทั 1งหมดที4ไดร้บัจาก
รายงานการประเมนิค่า 

บรษิทั ท.ีเอ.มาเนจเมน้ท ์ 
คอรโ์ปเรชั 4น (1999) จาํกดั 

บรษิทั ฟาสท ์แอนด ์แฟร ์ 
แวลเูอชั 4น จาํกดั 

714,000,000 
(ตามเงื4อนไขการจดัหาประโยชน์ 

ของกองทุนรวม) 

676,454,000 
(ตามเงื4อนไขการจดัหาประโยชน์ 

ของกองทุนรวม) 

วนัที4ประเมนิค่า 4 มนีาคม 2556 8 มนีาคม 2556 

มลูค่าเงนิลงทุน ราคาทุน 693,992,800 บาท 

วธิกีารสอบทานการประเมนิค่า 

ผูป้ระเมนิใชว้ธิปีระเมนิ โดยพจิารณาจากรายได ้(Income Approach) โดยวธิี
คาํนวณมลูค่าปจัจุบนัของรายไดก้ระแสเงนิสด (Discount Cash Flow) เป็น
เกณฑใ์นการกาํหนดมลูค่าตลาด (Market Value) กรรมสทิธิ dสมบรูณ์(Freehold 
Interest) ของทรพัยส์นิ (ภายใตเ้งื4อนไขการจดัหาประโยชน์ของกองทุนรวม) 

ชื4อบรษิทัประเมนิค่าทรพัยส์นิ 
บรษิทั ท.ีเอ.มาเนจเมน้ท ์คอรโ์ปเรชั 4น (o���) จาํกดั , 
บรษิทั ฟาสท ์แอนด ์แฟร ์แวลเูอชั 4น จาํกดั 

ภาระผกูพนั ไม่ม ี
 
รายละเอียดของการจาํหน่ายหรอืการโอนอสงัหาริมทรพัยใ์นรอบระยะเวลาบญัชีที@ผา่นมา 

 ไม่มกีารจาํหน่ายหรอืโอนอสงัหารมิทรพัย ์

ชื@อและที@อยูข่องบริษทัจดัการ, ผูจ้ดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์และผูจ้ดัการกองทนุ 

ชื4อบรษิทัจดัการ    : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ฟินนัซ่า  จาํกดั 

ที4อยู่บรษิทัจดัการ    : 48/21, 48/24 อาคารทสิโกท้าวเวอร ์ชั 1น 12A  ถนนสาทรเหนือ   
   แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

ชื4อผูจ้ดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ :  นายเอกกมล ณ ระนอง 

ชื4อผูจ้ดัการกองทุน    :  นายชนิรตัน์  สงัคะคุณ 
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ชื@อและที@อยูข่องบริษทัผูเ้ช่า/บริหารทรพัยสิ์นของกองทุนรวม 

� อาคารโกลว ์ตรนิีตี1 สลีม และพื1นที4พาณิชยกรรม 
ชื4อ  : บรษิทั ตรนิีตี1 แอท สลีม จาํกดั 
ที4อยู ่  : เลขที4 425 ซอยสริจิุลเสวก (สลีม 5) ถนนสลีม แขวงสลีม   

      เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
� อาคารศนูยก์ารคา้ 

ชื4อ  : บรษิทั สลีมออลล ์จาํกดั 
ที4อยู ่  : เลขที4 425 ซอยสริจิุลเสวก (สลีม 5) ถนนสลีม แขวงสลีม  

      เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
 
รายละเอียดของขอ้มูลเกี@ยวกบัการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

ครั 1ง
ที4 

วนัปิดสมุด
ทะเบยีนพกั

การโอน
หน่วย 

วนัที4เฉลี4ยเงนิ
คนืจากการ
ลดมลูค่า

หน่วยลงทุน 

เงนิทุนจดทะเบยีน 
ก่อนลดมลูค่าหน่วยลงทุน 

มลูค่าที4ลดลง 
เงนิทุนจดทะเบยีน 

หลงัลดมลูค่าหน่วยลงทุน 

เงนิทุนจด
ทะเบยีน (บาท) 

มลูค่า
ต่อ

หน่วย 
(บาท) 

เงนิทุนจด
ทะเบยีน 
(บาท) 

มลูค่า
ต่อ

หน่วย 
(บาท) 

เงนิทุนจด
ทะเบยีน (บาท) 

มลูค่า
ต่อ

หน่วย 
(บาท) 

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

บรษิทัจดัการไดด้าํเนินการลดมลูค่าหน่วยลงทุนขา้งตน้ ดว้ยเหตุที4มลูค่ากรรมสทิธิ dของอสงัหารมิทรพัยท์ี4กองทุนลงทุน
หรอืมไีวล้ดลงจากการสอบทานการประเมนิค่าทรพัยส์นิ 
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รายละเอียดเกี@ยวกบับริษทัจดัการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื@อกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี� 
เนื@องจากการใช้บริการบุคคลอื@น (Soft Commission) ตั �งแต่วนัที@ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธนัวาคม 2556 
  

รายชื4อบรษิทัคู่คา้ 
กลยุทธก์ารลงทุน 
บทวเิคราะหแ์ละ 
ขอ้มลูขา่วสาร 

จดัเยี4ยมชม
บรษิทั 

สมัมนา 
หุน้จอง/ 
หุน้กูจ้อง 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) √ - - - 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) √ - - - 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) √ - - - 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั(มหาชน) √ - - - 

 
รายงานรายชื@อบุคคลที@เกี@ยวข้องที@มีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี�ในรอบปี
บญัชีที@ผา่นมา 

บาท 

บรษิทัหรอืบุคคลที4เกี4ยวขอ้งกนั 2556  2555  นโยบายการกาํหนดราคา 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ฟินนัซ่า จาํกดั     
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 2,143,368.66  685,461.10  ตามเกณฑท์ี4ระบุในหนงัสอืชี1ชวน 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จาํกดั     
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ -  2,537,259.16  ตามเกณฑท์ี4ระบุในหนงัสอืชี1ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน -  253,725.92  ตามเกณฑท์ี4ระบุในหนงัสอืชี1ชวน 
บรษิทั ตรนิีตี1 แอสเซท จาํกดั      

ซื1อเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ 63,876,268.00  -  ตามที4ระบุในสญัญา 
รายไดจ้ากการรบัประกนัรายได ้ 13,668,262.00  13,233,419.00  ตามที4ระบุในสญัญา 

   รายไดอ้ื4น      151,906.01  -  ตามที4ระบุในสญัญา 

บรษิทั ตรนิีตี1 แอท สลีม จาํกดั      

รายไดค่้าเช่า 45,793,085.00  37,345,597.00  ตามที4ระบุในสญัญา 

บรษิทั สลีมออลล ์จาํกดั      

รายไดค่้าเช่า 29,812,785.00  16,000,000.00  ตามที4ระบุในสญัญา 

   รายไดอ้ื4น          3,013.70  -  ตามที4ระบุในสญัญา 

บรษิทั ตรทีพิย ์คอมเพลก็ซ ์จาํกดั      

ซื1อเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ 189,123,732.00  -  ตามที4ระบุในสญัญา 

นางวณีา  เชดิบุญญชาต ิ      

ซื1อเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ 440,992,800.00  -  ตามที4ระบุในสญัญา 
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ลกัษณะความสมัพนัธข์องบรษิทัหรอืบุคคลที4เกี4ยวขอ้งกนั 

 

ชื4อบรษิทั ประเทศ ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ฟินนัซ่า จาํกดั ไทย บรษิทัที4เกี4ยวขอ้งกนั บรษิทัจดัการกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จาํกดั ไทย บรษิทัที4เกี4ยวขอ้งกนั บรษิทัจดัการกองทุนจนถงึ {o ก.ค. �� 

บรษิทั ตรนิีตี1 แอสเซท จาํกดั ไทย บรษิทัที4เกี4ยวขอ้งกนั ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใหญ่ 

บรษิทั ตรนิีตี1 แอท สลีม จาํกดั ไทย บรษิทัที4เกี4ยวขอ้งกนั บรษิทัในเครอืเดยีวกนักบับรษิทั ตรนีติี1 แอสเซท จาํกดั 

บรษิทั สลีมออลล ์จาํกดั ไทย บรษิทัที4เกี4ยวขอ้งกนั บรษิทัในเครอืเดยีวกนักบับรษิทั ตรนีติี1 แอสเซท จาํกดั 

บรษิทั ตรทีพิย ์คอมเพลก็ซ ์จาํกดั ไทย บรษิทัที4เกี4ยวขอ้งกนั บรษิทัในเครอืเดยีวกนักบับรษิทั ตรนีติี1 แอสเซท จาํกดั 

นางวณีา  เชดิบุญญชาต ิ ไทย บุคคลที4เกี4ยวขอ้งกนั ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 

ผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี� 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าตรนิีตี1ตั 1งแต่วนัที4 1 มกราคม 2556 ถงึ 31 ธนัวาคม 
2556 กองทุนรวมมรีายไดร้วมทั 1งสิ1น 90,081,245 บาท  แบ่งเป็นรายไดจ้ากเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยจ์ํานวน 75,605,870 
บาท รายไดจ้ากการรบัประกนัรายไดค่้าเช่าและรายไดจ้ากดอกเบี1ยเงนิลงทุนอื4นๆ จํานวน 14,475,375 บาท  ทั 1งนี1กองทุนรวมมี
ค่าใชจ้่ายทั 1งสิ1น 10,294,561 บาท แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมบรหิารกองทุนและค่าใชจ้่ายอื4นๆ ที4เกี4ยวขอ้ง 3,029,970 บาท ค่าใชจ้่าย
รอการตดับญัชตีดัจ่าย 6,322,126 บาท และค่าใชจ้่ายอื4น 942,465 บาท ทาํใหก้องทุนรวมมกีาํไรจากการดาํเนินงานก่อนรายการ
กําไร (ขาดทุน) ที4เกดิขึ1นและยงัไม่เกดิขึ1นจากเงนิลงทุนจํานวน 79,786,684 บาท (สาํหรบัปีสิ1นสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 2556 
กองทุนรวมไม่มรีายไดค่้าเช่าที4เรยีกเกบ็ตามอตัราเช่าแปรผนั) 

เมื4อวันที4 11 กรกฎาคม 2556 กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี1 ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เพื4อดําเนินการเพิ4มทุนจดทะเบยีนครั 1งที4 1 และแก้ไขเพิ4มเติมโครงการจดัการ
กองทุนรวมฯ โดยกองทุนรวมไดนํ้าหน่วยลงทุนออกจําหน่ายทั 1งสิ1น 75.434 ลา้นหน่วย เป็นเงนิเพิ4มทุนประมาณ 694 ลา้นบาท 
และดาํเนินการซื1อทรพัยส์นิตามที4ไดข้อมตฯิ แลว้เสรจ็เมื4อวนัที4 29 สงิหาคม 2556 รวมถงึไดด้าํเนินการเปลี4ยนชื4อกองทุนรวมเป็น
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าตรนิีตี1  

ในระหว่างปี 2556 กองทุนได้ให้บรษิัทประเมนิราคาอสิระ คอื บรษิัท ซ.ีไอ.ท.ี แอพเพรซลั จํากดั ประเมนิราคาเงิน
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ตามรายงานการประเมนิราคาทรพัยส์นิ ลงวนัที4 30 ตุลาคม 2556 ระบุว่าใชว้ธิกีารประเมนิราคาแบบวธิี
รายได ้(Income Approach) แบบวธิคีดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Method) โดยมรีายละเอยีดดงันี1 

ทรพัยส์นิ  วนัที4ประเมนิราคา  ราคาประเมนิ (บาท) 

                  อาคารโกลว ์ตรนิีตี1 สลีม และอาคารศนูยก์ารคา้  30 สงิหาคม 2556  688,000,000.00 

ดงันั 1น กองทุนไดบ้นัทกึกําไรสุทธทิี4ยงัไม่เกดิขึ1นในงบกําไรขาดทุนสาํหรบัปีสิ1นสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 2556 เป็นจํานวน
เงนิ 7,000,000 บาท 
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ค่าใช้จ่ายที@บริษทัจดัการเรียกเกบ็จากกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิตี�  

สาํหรบัรอบระยะเวลาตั 1งแต่วนัที4 1 มกราคม 2556 ถงึ 31 ธนัวาคม 2556 
 

ค่าใช้จ่ายที@บริษทัจดัการเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
จาํนวนเงิน 

หน่วย : บาท 
รอ้ยละต่อมูลค่าทรพัยสิ์น

สุทธิถวัเฉลี@ย * 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 2,143,368 0.21 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 207,089 0.02 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 415,458 0.04 

ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 264,055 0.03 

ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชตีดัจ่าย 6,322,126 0.62 

ค่าใชจ้่ายอื4น 942,465 0.09 
รวมค่าใช้จ่ายทั �งหมด  10,294,561 1.01 

 
หมายเหตุ * มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิถวัเฉลี4ยคํานวณตั 1งแต่วนัที4 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธนัวาคม 2556 เท่ากบั 

1,016,109,447 บาท 
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รายงานความเหน็ของผูด้แูลผลประโยชน์ 

 



 

 

 �	

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี� 

(เดมิชื�อ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตรีนติี�) 

งบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี ้
         (เดิมช่ือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตรีนิตี)้ 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิต้ี ซ่ึงประกอบด้วย งบดุล และงบ
ประกอบรายละเอียด เงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และงบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ 
งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
และหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจ 
สอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังาน
ตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
หรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรของกองทุน เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชีที่ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีที่จดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิต้ี ณ วนัท่ี      
31 ธันวาคม 2556 และผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ กระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน         

 
 
 
 

(นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 
 
บริษทั พีว ีออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ  5 กมุภาพนัธ์ 2557 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิต้ี 

                                               (เดิมช่ือ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยต์รีนิต้ี) 
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556 
 

 



(เดิมช่ือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตรีนิตี)้

หมายเหตุ 2556 2555
สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 1,418,878,885.25 บาท 3, 5, 8, 9 1,416,492,800.00   697,974,370.88   
 ในปี 2556 และ 707,360,456.13 บาท ในปี 2555) 
เงินฝากธนาคาร 6 1,466,045.45          1,452,657.78       
รายไดค้่าเช่าคา้งรับ 9 10,429,575.00        8,890,935.00       
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 235,485.44             52,730.62            
จากการรับประกนัรายได้ 9 2,323,035.00          2,225,732.00       

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 3 920,070.64             7,242,196.62       
สินทรัพยอ่ื์น 124,114.90             258,227.54          

รวมสินทรัพย์ 1,431,991,126.43   718,096,850.44   
หน้ีสิน

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 9 445,030.29             272,734.70          
หน้ีสินอ่ืน 1,669,520.32          413,853.60          

รวมหน้ีสิน 2,114,550.61          686,588.30          
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,429,876,575.82   717,410,262.14   

สินทรัพยสุ์ทธิ : 
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 10 1,396,892,800.00   702,900,000.00   
ก าไรสะสม 4 32,983,775.82        14,510,262.14     

สินทรัพยสุ์ทธิ 1,429,876,575.82   717,410,262.14   

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 9.7646                    10.1043               
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 146,434,000.0000  71,000,000.0000 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้

งบดุล
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556

บาท

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



(เดมิช่ือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตรีนิตี้ )

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ราคาทุน/เงินตน้ ราคายติุธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงนิลงทุน มูลคา่เงินลงทุน
เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และพ้ืนท่ีพาณิชยกรรม พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค เฟอร์นิเจอร์ 
วสัดุ และอุปกรณ์ ของอาคารโกลว ์ตรีนิต้ี สีลม ซอยพิพฒัน์ 2 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม .

หอ้งชุดพาณิชยกรรม พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค เฟอร์นิเจอร์ วสัดุ และอุปกรณ์ของตรีนิต้ี มอลล ์ 1 
อาคารชุดตรีนิต้ี คอมเพลก็ซ์ ซอยสีลม 5 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม . 690,386,085.25    688,000,000.00     48.57             

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และพ้ืนท่ีพาณิชยกรรม พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค เฟอร์นิเจอร์ 
วสัดุ และอุปกรณ์ ของอาคารตรีทิพย ์2 ซอยพิพฒัน์ 2 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม .

สิทธิการเช่าหอ้งชุด จ  านวน 5 หอ้ง ในอาคารชุดตรีนิต้ี คอมเพลก็ซ์ พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม
 พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค เฟอร์นิเจอร์ วสัดุ และอุปกรณ์ ของตรีนิต้ี มอลล ์ 3  
  ซอยสีลม 5 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม . 693,992,800.00    693,992,800.00     48.99             

รวมเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 1,384,378,885.25 1,381,992,800.00  97.56             

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์
ใบรับเงินฝาก

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน)
อตัราดอกเบ้ีย 2.60% ครบก าหนด 27 ก.พ. 2557 12,500,000.00      12,500,000.00       0.88               
อตัราดอกเบ้ีย 2.40% ครบก าหนดเม่ือทวงถาม 3,000,000.00        3,000,000.00         0.22               
อตัราดอกเบ้ีย 2.30% ครบก าหนดเม่ือทวงถาม 19,000,000.00      19,000,000.00       1.34               

รวมใบรับเงนิฝาก 34,500,000.00      34,500,000.00       2.44               

รวมเงนิลงทุน 1,418,878,885.25 1,416,492,800.00  100.00           

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556

บาท

                 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



(เดมิช่ือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตรีนติี้)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทนุ

ราคาทนุ/เงินตน้ ราคายติุธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงนิลงทุน มลูคา่เงินลงทนุ
เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และพ้ืนท่ีพาณิชยกรรม พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค เฟอร์นิเจอร์ 
วสัดุ และอุปกรณ์ ของอาคารโกลว ์ตรีนิต้ี สีลม ซอยพิพฒัน ์2 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.

หอ้งชุดพาณิชยกรรม พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค เฟอร์นิเจอร์ วสัดุ และอุปกรณ์ของตรีนิต้ี มอลล ์1 
อาคารชุดตรีนิต้ี คอมเพลก็ซ ์ซอยสีลม 5 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 690,386,085.25   681,000,000.00   97.57              

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์
ตัว๋แลกเงิน

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน)
อตัราดอกเบ้ีย 2.50% ครบก าหนดเม่ือทวงถาม 10,000,000.00     10,000,000.00     1.43                

รวมตัว๋แลกเงิน 10,000,000.00     10,000,000.00     1.43                
พนัธบตัร

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย
CB13110A (ครบก าหนด 10 มกราคม 2556) 1,998,649.68       1,998,649.68       0.29                
CB13307A (ครบก าหนด 7 มีนาคม 2556) 4,975,721.20       4,975,721.20       0.71                

รวมพนัธบตัร 6,974,370.88       6,974,370.88       1.00                
รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 16,974,370.88     16,974,370.88     2.43                

รวมเงนิลงทุน 707,360,456.13   697,974,370.88   100.00            

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนติี้

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555

บาท
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(เดมิช่ือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตรีนิตี)้

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ 2556 2555
รายไดจ้ากการลงทุน 3

รายไดค้า่เช่าและบริการ 9 75,605,870.00       53,345,597.00      
รายไดจ้ากการรับประกนัรายได้ 9 13,668,262.00       13,233,419.00      
รายไดด้อกเบ้ีย 635,693.74            475,750.65           
รายไดอ่ื้น 9 171,419.71            -                        

รวมรายได้ 90,081,245.45       67,054,766.65      
คา่ใชจ่้าย 3

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 7, 9 2,143,368.66         3,222,720.26        
คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 7 207,088.76            167,718.49           
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 7, 9 415,458.22            390,659.39           
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 264,054.91            173,386.01           
คา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 3 6,322,125.98         6,357,360.59        
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืน 942,465.13            782,728.56           

รวมคา่ใชจ่้าย 10,294,561.66       11,094,573.30      
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 79,786,683.79       55,960,193.35      

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3
รายการก าไร(ขาดทุน)ท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 589.90                   (98.46)
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากเงินลงทุน 7,000,000.00         (94,823,345.74)

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียงัไมเ่กิดข้ึน 7,000,589.90         (94,823,444.20)     

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 86,787,273.69       (38,863,250.85)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้

งบก าไรขาดทุน

บาท
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(เดมิช่ือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตรีนิตี)้

2556 2555
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานในระหว่างปี

รายไดสุ้ทธิจากการลงทุน 79,786,683.79       55,960,193.35      
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 589.90                   (98.46)
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากเงินลงทุน 7,000,000.00         (94,823,345.74)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 86,787,273.69       (38,863,250.85)
การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 3 และ 11) (68,313,760.01)     (46,469,500.00)     
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหว่างปี

การลดทุนจดทะเบียน (หมายเหตุ 10) -                        (7,100,000.00)
การเพ่ิมทุนจดทะเบียน (หมายเหตุ 10) 693,992,800.00     -                        

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 693,992,800.00     (7,100,000.00)
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพยสุ์ทธิในระหว่างปี 712,466,313.68     (92,432,750.85)
สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 717,410,262.14     809,843,012.99    
สินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 1,429,876,575.82  717,410,262.14    

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน  (ดูหมายเหตุ 10)

หน่วยลงทุนณ วนัตน้ปี 71,000,000.0000   71,000,000.0000  
บวก หน่วยลงทุนท่ีเพ่ิมในระหว่างปี 75,434,000.0000   -                        
หน่วยลงทุน  ณ  วนัปลายปี 146,434,000.0000 71,000,000.0000  

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ

บาท

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้
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(เดมิช่ือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตรีนิตี)้

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

2556 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 86,787,273.69 (38,863,250.85)
ปรับกระทบการเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน

ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน :
คา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 6,322,125.98         6,357,360.59        
การซ้ือเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (693,992,800.00) -                        
การซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (102,395,461.44)   (89,965,341.84)     
การขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 84,984,211.30       83,336,199.85      
ส่วนต ่ามลูคา่ตราสารหน้ีตดับญัชี (113,789.08)          (98,465.47)            
การเพ่ิมข้ึนในรายไดค้า่เช่าคา้งรับ (1,538,640.00)       (4,360,213.06)       
การเพ่ิมข้ึนในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย (182,754.82)          (15,838.33)            
การเพ่ิมข้ึนในลูกหน้ีจากการรับประกนัรายได้ (97,303.00)            (1,176,453.93)       
การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยอ่ื์น 134,112.64            (184,393.47)          
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 172,295.59            (271,979.17)          
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหน้ีสินอ่ืน 1,255,666.72         (462,412.59)          
รายการ(ก าไร)ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (589.90)                 98.46                    
รายการ(ก าไร)ขาดทุนสุทธิท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากเงินลงทุน (7,000,000.00)       94,823,345.74      

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)ในกิจกรรมด าเนินงาน (625,665,652.32)   49,118,655.93      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การเพ่ิมทุนจดทะเบียน 693,992,800.00     -                        
การลดทุนจดทะเบียน -                        (7,100,000.00)
การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน (68,313,760.01) (46,469,500.00)     

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 625,679,039.99     (53,569,500.00)     
เงินฝากธนาคารเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 13,387.67              (4,450,844.07)
เงินฝากธนาคารตน้ปี 1,452,657.78         5,903,501.85        
เงินฝากธนาคารปลายปี 1,466,045.45         1,452,657.78        

บาท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้

งบกระแสเงินสด
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(เดมิช่ือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตรีนิตี)้

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

2556 2555 2554****
ขอ้มลูผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)
มลูคา่หน่วยลงทุนเร่ิมแรก -           -        10.0000
มลูคา่สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 10.1043 11.4062 -           
รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ * 0.7775 0.7881 0.6569
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากเงินลงทุน ** (0.3569) (1.3355) 1.2033     

รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 0.4206      (0.5474) 1.8602     
หกั การคืนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน -           (0.1000) -           

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 11) (0.7603)    (0.6545) (0.4540)    
มลูคา่สินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 9.7646 10.1043 11.4062

อตัราส่วนของก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมลูคา่สินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างปี(%) 8.54          (4.98) 13.33       

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัและขอ้มลูประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั
มลูคา่สินทรัพยสุ์ทธิปลายปี (พนับาท) 1,429,877 717,410 809,843   
อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายรวมต่อมลูคา่สินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างปี (%) 1.01          1.42       1.29         
อตัราส่วนรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมลูคา่สินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างปี (%) 8.87          8.59       7.52         
อตัราส่วนของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุนระหว่างปี

ต่อมลูคา่สินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างปี (%) *** 67.08        22.21     90.77       

ขอ้มลูเพ่ิมเติม
* ค านวณจากจ านวนหน่วยท่ีจ าหน่ายแลว้ถวัเฉล่ียระหว่างปี

** ขอ้มลูต่อหน่วยท่ีรายงานอาจไมเ่ป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการก าไรหรือขาดทุนจากการลงทุน
ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีเน่ืองจากช่วงเวลาของรายการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้นข้ึนอยูก่บัความผนัผวนของราคาตลาดของเงินลงทุน
ในระหว่างปี

*** ไมน่บัรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งิน และการซ้ือขายเงินลงทุน ตอ้งเป็นรายการซ้ือหรือขายเงินลงทุนอยา่ง
แทจ้ริง ซ่ึงไมร่วมถึงการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืนหรือการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน

**** ขอ้มลูทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับงวด 2554 ไมส่ามารถเปรียบเทียบกบัปีอ่ืนๆ ไดเ้น่ืองจาก มีรอบระยะเวลาบญัชีสั้นกว่าหน่ึงปี

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้

ข้อมูลทางการเงินที่ส าคญั

บาท
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี ้
(เดมิช่ือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตรีนติี)้ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 

1. ลกัษณะของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี ้

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิต้ี (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยป์ระเภทไม่รับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน ซ่ึงไม่มีการก าหนดระยะเวลาส้ินสุดโครงการ โดยไดรั้บอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ให้จดัตั้งเป็นกองทุน เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2554 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 1,396.89    
ลา้นบาท (แบ่งเป็น 75.43 ลา้นหน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.20 บาท และ 71 ลา้นหน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.90 บาท) โดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ฟินันซ่า จ ากดั (“บริษทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทุน และบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน (เดิม บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จ ากดั เป็นผูจ้ดัการ
กองทุนและเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนจนถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2555) โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

กองทุนมีวตัถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปซ้ือหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในหนงัสือช้ีชวน 

เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2556 ก.ล.ต. ไดรั้บทราบการเปล่ียนช่ือของกองทุนจากเดิมช่ือ “กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยต์รีนิต้ี” 
เป็น “กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าตรีนิต้ี”    

2. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความ
และแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไปของประเทศไทย นอกจากน้ีงบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 

งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัท างบการเงินดงักล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของการจดัท ารายงานในประเทศ  ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
กองทุนไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 
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การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวชิาชีพบญัชีให้ใชม้าตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบติัท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางบญัชี ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี 

เร่ือง 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผย

ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานด าเนินงาน 
 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไม่มีความ

เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 
 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได้ – การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ี

ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
  การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้– การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
 ประกาศสภาวชิาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 34/2555 แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอน

สินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

กองทุนยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

ก) มาตรฐานการบญัชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี  และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/                  

การตีความมาตรฐานการบญัชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์พนกังาน 
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/                  

การตีความมาตรฐานการบญัชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) 
 

การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคล หรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 
และการด าเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด าเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน  

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใต้มาตรฐานการบัญชี

ฉบับท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 สญัญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบ

กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2559 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4       สญัญาประกนัภยั 

ฝ่ายบริหารของกองทุนไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินส าหรับปีท่ีเร่ิมใช ้

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

การแบ่งปันส่วนทุน 

กองทุนบนัทึกลดก าไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายเงินปันผล 

การวดัค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจ านวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุน
ประกอบดว้ยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทุนจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น 

- เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมซ่ึงจะประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยก าหนดให้มีการ
ประเมินราคาทุก 2 ปี และจดัให้มีการสอบทานการประเมินราคาอย่างน้อยทุกหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมิน
ราคาคร้ังล่าสุด 

- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซ้ือขายท่ีประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

- กองทุนใชว้ธีิราคาทุนตดัจ าหน่ายในการก าหนดมูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ี ซ่ึงมีอายคุรบก าหนดภายใน 90 วนั 
นบัตั้งแต่วนัท่ีลงทุนและไม่มีเง่ือนไขการต่ออาย ุเม่ือมูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีนั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตดั
จ าหน่ายอยา่งเป็นสาระส าคญั  

ก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุน ณ 
วนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของหลกัทรัพยท่ี์จ าหน่ายใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

รายไดค้่าเช่าภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในงบก าไรขาดทุนโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีตอ้งจ่าย
ตามสญัญาเช่าจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนจะบนัทึกในงบแสดง
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบบญัชีท่ีมีรายการดงักล่าว 

รายไดจ้ากการรับประกนัรายไดบ้นัทึกตามเกณฑค์งคา้ง  

รายไดด้อกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง     

รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
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บญัชีส่วนเกินและส่วนต ่ามูลค่าตราสารหน้ีตดัจ าหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงยอดท่ีตดัจ าหน่ายน้ีแสดงเป็น
รายการปรับปรุงกบัดอกเบ้ียรับ 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีจ าหน่ายเงินลงทุน 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับัญชี ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายในการออกส่วนไดเ้สียคร้ังแรก โดยกองทุนจะตดับัญชีเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธี
เสน้ตรงภายในระยะเวลา 3 ปี 

การใชป้ระมาณการทางบญัชี 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณและตั้งขอ้สมมติฐาน
หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายได ้ค่าใชจ่้าย สินทรัพย ์และหน้ีสิน และการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

4. ก าไรสะสมต้นปี 

 บาท 

 2556  2555 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 23 ก.พ. 54) 23,896,445.85  14,405,752.50 
ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 23 ก.พ. 54) (98.46)  - 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 23 ก.พ. 54) (9,386,085.25)  85,437,260.49 

ก าไรสะสมตน้ปี 14,510,262.14     99,843,012.99 

5. เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ก)   ในระหวา่งปี 2556 กองทุนไดท้ าสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินและอาคาร ของอาคารตรีทิพย ์2 และสัญญาเช่าห้องชุดพ้ืนท่ี
มอลล ์3  รวมทั้งสญัญาซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์ วสัดุ และอุปกรณ์ งานระบบและทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้ง ของอาคารตรีทิพย ์2 
และหอ้งชุดพ้ืนท่ีมอลล ์3 จ านวนเงิน 694.00 ลา้นบาท ดงัน้ี 

1. กองทุนซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและทรัพยสิ์นอ่ืนจาก นางวีณา เชิดบุญญชาติ ในมูลค่า จ านวนเงิน 441.00 
ลา้นบาทโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ของอาคารตรีทิพย ์2 (โกลว ์สตูดิโอ) พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค เฟอร์นิเจอร์ วสัดุ  
และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นจ านวนเงิน 422.50 ลา้นบาท  

- เฟอร์นิเจอร์ วสัดุและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งของอาคารตรีทิพย ์2  เป็นจ านวนเงิน 18.50 ลา้นบาท 

2. กองทุนไดท้ าสญัญาเช่าหอ้งชุด พ้ืนท่ีมอลล ์3 ในมูลค่า จ านวนเงิน 251.30 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ห้องชุดในโครงการอาคารชุดตรีนิต้ี คอมเพล็กซ์ เลขท่ีห้องชุด 425 จ านวน 1 ห้อง เป็นจ านวนเงิน 63.48      
ลา้นบาท กบับริษทั ตรีนิต้ี แอสเซท จ ากดั  

- หอ้งชุดในโครงการอาคารชุดตรีนิต้ี คอมเพลก็ซ์ เลขท่ีหอ้งชุด 425/1, 425/2, 425/3 และ 425/4 จ านวน 4 ห้อง 
เป็นจ านวนเงิน 187.82 ลา้นบาท กบับริษทั ตรีทิพย ์คอมเพลก็ซ์ จ ากดั  
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3. กองทุนไดท้ าสัญญาซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์ วสัดุ อุปกรณ์ งานระบบ และทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งของห้องชุดพ้ืนท่ี 
มอลล ์3 จ านวนเงิน 1.70 ลา้นบาท ดงัน้ี  

- ซ้ือกบับริษทั ตรีนิต้ี แอสเซท จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 0.40 ลา้นบาท 

- ซ้ือกบับริษทั ตรีทิพย ์คอมเพลก็ซ์ จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 1.30 ลา้นบาท 

ข) กองทุนซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและทรัพยสิ์นอ่ืนจาก บริษทั ตรีนิต้ี แอสเซท จ ากดั ในมูลค่า จ านวนเงิน 689.40 
ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และพ้ืนท่ีพาณิชยกรรม ของอาคารโกลว ์ ตรีนิต้ี สีลม พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค 
เฟอร์นิเจอร์ วสัดุและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นจ านวนเงิน 565.39 ลา้นบาท  

- กรรมสิทธ์ิห้องชุดในโครงการอาคารชุดตรีนิต้ี คอมเพล็กซ์ ประกอบไปดว้ย อาคารศูนยก์ารคา้ รวมทั้งระบบ
สาธารณูปโภค วสัดุและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งของอาคารศูนยก์ารคา้ เป็นจ านวนเงิน 124.00 ลา้นบาท 

ในระหวา่งปี 2556 กองทุนไดใ้หบ้ริษทัประเมินราคาอิสระ คือ บริษทั ซี.ไอ.ที. แอพเพรซลั จ ากดั ประเมินราคาเงินลงทุน
ในอสงัหาริมทรัพย ์ตามรายงานการประเมินราคาทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 30 ตุลาคม 2556 ระบุวา่ใชว้ิธีการประเมินราคาแบบ
วธีิรายได ้(Income Approach) แบบวธีีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ทรัพยสิ์น  วนัท่ีประเมินราคา  ราคาประเมิน (บาท) 

   อาคารโกลว ์ตรีนิต้ี สีลม  30 สิงหาคม 2556  688,000,000.00 

ดงันั้น กองทุนไดบ้นัทึกก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เป็นจ านวน
เงิน 7.00 ลา้นบาท 

ในระหวา่งปี 2555 กองทุนไดใ้หบ้ริษทัประเมินราคาอิสระ คือ บริษทั เน็กซสั พรอพเพอต้ี คอนซลัแทนท์ จ ากดั ประเมิน
ราคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ตามรายงานการประเมินราคาทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2555 ระบุว่าใชว้ิธีการ
ประเมินราคาแบบวิธีรายได ้(Income Approach) แบบวีธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ทรัพยสิ์น  วนัท่ีประเมินราคา  ราคาประเมิน (บาท) 

 อาคารโกลว ์ตรีนิต้ี สีลม  31 สิงหาคม 2555  681,000,000.00 

ดงันั้น กองทุนไดบ้นัทึกขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจ านวน
เงิน 94.82 ลา้นบาท 

6. เงนิฝากธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เงินฝากธนาคารประกอบดว้ย 
 บาท  อตัราดอกเบ้ีย (%) 

ธนาคาร 2556  2555  2556  2555 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 1,466,045.45  1,452,657.78  0.75  0.75 
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7. ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดด้งัน้ี 
 ค่าใชจ่้าย  อตัราร้อยละ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกิน  0.40 ต่อปี (เดิมไม่เกิน 1.00 ต่อปีถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2555)

ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์  ไม่เกิน  0.50 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  ไม่เกิน  0.50 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้จะถูกค านวณเป็นรายเดือน 

8. ข้อมูลเกีย่วกบัการซื้อขายเงนิลงทุน 

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินเป็นจ านวน
เงิน 881.37 ลา้นบาท (ปี 2555 : จ านวนเงิน 173.30 ลา้นบาท) โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 86.74 (ปี 2555 : ร้อยละ 22.21) ต่อ
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี 

9. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหวา่งกนัท่ีส าคญักบับริษทัจดัการและกิจการอ่ืน ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการ
เดียวกนักบับริษทัจดัการและกองทุน รายการท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2556  2555  นโยบายการก าหนดราคา 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ฟินนัซ่า จ ากดั     
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 2,143,368.66  685,461.10  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จ ากดั     
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ -  2,537,259.16  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน -  253,725.92  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

บริษทั ตรีนิต้ี แอสเซท จ ากดั      
ซ้ือเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 63,876,268.00  -  ตามท่ีระบุในสญัญา 
รายไดจ้ากการรับประกนัรายได ้ 13,668,262.00  13,233,419.00  ตามท่ีระบุในสญัญา 

   รายไดอ่ื้น      151,906.01  -  ตามท่ีระบุในสญัญา 

บริษทั ตรีนิต้ี แอท สีลม จ ากดั      

รายไดค้่าเช่า 45,793,085.00  37,345,597.00  ตามท่ีระบุในสญัญา 

บริษทั สีลมออลล ์จ ากดั      

รายไดค้่าเช่า 29,812,785.00  16,000,000.00  ตามท่ีระบุในสญัญา 

   รายไดอ่ื้น          3,013.70  -  ตามท่ีระบุในสญัญา 

บริษทั ตรีทิพย ์คอมเพลก็ซ์ จ ากดั      

ซ้ือเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 189,123,732.00  -  ตามท่ีระบุในสญัญา 



 17 

 บาท   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2556  2555  นโยบายการก าหนดราคา 
นางวณีา  เชิดบุญญชาติ      

ซ้ือเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 440,992,800.00  -  ตามท่ีระบุในสญัญา 

ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี  
 บาท 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2556  2555 

  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ฟินนัซ่า จ ากดั    

  ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 251,435.92      134,718.43 

บริษทั ตรีนิต้ี แอท สีลม จ ากดั    

   รายไดค้่าเช่าคา้งรับ 5,636,334.00  6,224,267.00 

บริษทั สีลมออลล ์จ ากดั    

   รายไดค้่าเช่าคา้งรับ 4,793,241.00  2,666,668.00 

บริษทั ตรีนิต้ี แอสเซท จ ากดั    

   ลูกหน้ีจากการรับประกนัรายได ้ 2,323,035.00  2,225,732.00  

ลกัษณะความสมัพนัธ์ของบริษทั 

ช่ือบริษทั ประเทศ ความสมัพนัธ์ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ฟินนัซ่า จ  ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัจดัการกองทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัจดัการกองทุนจนถึง 31 ก.ค. 55 

บริษทั ตรีนิต้ี แอสเซท จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 

บริษทั ตรีนิต้ี แอท สีลม จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัในเครือเดียวกนักบับริษทั ตรีนิต้ี แอสเซท จ ากดั 

บริษทั สีลมออลล ์จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัในเครือเดียวกนักบับริษทั ตรีนิต้ี แอสเซท จ ากดั 

บริษทั ตรีทิพย ์คอมเพล็กซ์ จ  ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัในเครือเดียวกนักบับริษทั ตรีนิต้ี แอสเซท จ ากดั 

นางวีณา  เชิดบุญญชาติ ไทย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหน่วยลงทุน 
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สญัญาท่ีส าคญั 

รายไดค้่าเช่า 

1) เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2556 กองทุนไดท้ าสัญญาให้เช่าท่ีดินและอาคารโครงการตรีทิพย ์2 พร้อมเฟอร์นิเจอร์ วสัดุ 
และอุปกรณ์กบับริษทั ตรีนิต้ี แอท สีลม จ ากดั โดยมีระยะเวลา 3 ปี และกองทุนสามารถพิจารณาต่ออายสุัญญาเช่า
ออกไปอีกคราวละไม่เกิน 3 ปี โดยเรียกเก็บค่าเช่ารายปี ดงัต่อไปน้ี 

ปี บาท

1 23,000,000.00           

2 25,000,000.00           

3 26,000,000.00           

4 27,300,000.00           (ในกรณีท่ีมีการต่อสญัญาเช่า)  
2) เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2556 กองทุนไดท้ าสัญญาให้เช่าห้องชุดพ้ืนท่ีมอลล ์3 และพ้ืนท่ีพาณิชยกรรมอาคารตรีทิพย ์

2 พร้อมเฟอร์นิเจอร์ วสัดุ และอุปกรณ์กบับริษทั สีลมออลล ์ จ ากดั โดยมีระยะเวลา 3 ปี และกองทุนสามารถ
พิจารณาต่ออายสุญัญาเช่าออกไปอีกคราวละไม่เกิน 3 ปี โดยเรียกเก็บค่าเช่ารายปี ดงัต่อไปน้ี 

           

ปี บาท

1 40,200,000.00           

2 40,200,000.00           

3 40,600,000.00           

4 42,630,000.00           (ในกรณีท่ีมีการต่อสญัญาเช่า)  
3) เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2554 กองทุนได้ท าสัญญาให้เช่าท่ีดิน และอาคารโกลว  ์ ตรีนิต้ี สีลม และระบบ

สาธารณูปโภค เฟอร์นิเจอร์ วสัดุ และอุปกรณ์กบับริษทั ตรีนิต้ี แอท สีลม จ ากดั เพ่ือให้ผูเ้ช่าการด าเนินโครงการ
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ หรือโรงแรมในกรณีท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โดยมีระยะเวลา 3 ปี และ
กองทุนสามารถพิจารณาต่ออายสุัญญาเช่าออกไปอีกคราวละไม่เกิน 3 ปี โดยค่าเช่าแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ อตัรา
ค่าเช่าคงท่ี และอตัราค่าเช่าแปรผนั ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

-    รายไดค้่าเช่าท่ีเรียกเก็บตามอตัราเช่าคงท่ี 

ผูเ้ช่าตกลงช าระค่าเช่าคงท่ี จ านวนเงิน 37,345,597.00 บาทต่อปี (ยกเวน้ในปีแรกและปีสุดท้ายคิดตาม
อตัราส่วนจากวนัเร่ิมตน้ของระยะเวลาการเช่าถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคมของปีนั้น)  

-    รายไดค้่าเช่าท่ีเรียกเก็บตามอตัราเช่าแปรผนั 

ผูเ้ช่าตกลงท่ีจะช าระค่าเช่าแปรผนัโดยค านวนจากร้อยละ 80 ของรายไดจ้ากการด าเนินงาน หักค่าเช่าคงท่ี 
ตน้ทุนจากการด าเนินงาน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ของอาคารโกลว ์ตรีนิต้ี สีลม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 กองทุนไม่มีรายไดค้่าเช่าท่ีเรียกเก็บตามอตัราเช่าแปรผนั 

 

 



 19 

4) เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2554 กองทุนไดท้ าสัญญาให้เช่าห้องชุดพาณิชยกรรม พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค 
เฟอร์นิเจอร์ วสัดุ และอุปกรณ์ของอาคารชุดตรีนิต้ี คอมเพล็กซ์กบับริษทั สีลมออลล์ จ ากดั เพ่ือให้ผูเ้ช่าการ
ด าเนินการประกอบธุรกิจพานิชยกรรมโดยมีระยะเวลา 3 ปี และกองทุนสามารถพิจารณาต่ออายสุัญญาเช่าออกไป
อีกคราวละไม่เกิน 3 ปี โดยผูเ้ช่าตกลงช าระค่าเช่าคงท่ี จ านวนเงิน 16,000,000.00 บาทต่อปี 

รายไดจ้ากการรับประกนัรายได ้

1)    รายไดจ้ากการรับประกนัรายไดเ้ป็นเงินชดเชยจากการไดรั้บการค ้าประกนัรายไดข้ั้นต ่าของกองทุนจากบริษทั ตรีนิต้ี 
แอสเซท จ ากดั เป็นระยะเวลา 4 ปี นบัจากวนัท่ีกองทุนไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นภายใตส้ัญญาการเขา้ลงทุน
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 ตามสญัญาตกลงกระท าการลงวนัท่ี 27 สิงหาคม 2556 ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

ปี บาท

1 63,200,000.00           

2 65,200,000.00           

3 66,600,000.00           

4 69,930,000.00           (ในกรณีท่ีมีการต่อสญัญาเช่า)
 

2)    รายไดจ้ากการรับประกนัรายไดเ้ป็นเงินชดเชยจากการไดรั้บการค ้าประกนัรายไดข้ั้นต ่าของกองทุนจากบริษทั ตรีนิต้ี     
แอสเซท จ ากดั เป็นระยะเวลา 4 ปี นบัจากวนัท่ีกองทุนไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น ตามสัญญาตกลงกระท าการ
ลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2554 ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

ปี บาท

1 65,700,000.00           

2 66,700,000.00           

3 67,100,000.00           

4 67,100,000.00           (ในกรณีท่ีมีการต่อสญัญาเช่า)
 

การวางหนงัสือค ้าประกนัเพ่ือเป็นหลกัประกนัรายไดข้ั้นต ่า 

1) บริษทั ตรีนิต้ี แอสเซท จ ากดั ไดจ้ดัใหมี้การวางหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร เพ่ือเป็นหลกัประกนัรายไดข้ั้นต ่า
ท่ีรับประกนัของการเพ่ิมทุนคร้ังท่ี 1 ต่อกองทุนตามสญัญาตกลงกระท าการลงวนัท่ี 27 สิงหาคม 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

                           

ฉบบัท่ี ค  ้าประกนัในปีท่ี บาท

1 ปีท่ี 1 63,200,000.00      

2 ปีท่ี 2 65,200,000.00      

3 ปีท่ี 3 66,600,000.00      

4 ปีท่ี 4 69,930,000.00      (ในกรณีท่ีมีการต่อสญัญาเช่า)  
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2) บริษทั ตรีนิต้ี แอสเซท จ ากดั ไดจ้ดัให้มีการวางหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร เพ่ือเป็นหลกัประกนัรายได้
ขั้นต ่าท่ีรับประกนัต่อกองทุนตามสญัญาตกลงกระท าการลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2554 สรุปไดด้งัน้ี 

ฉบบัท่ี ระยะเวลาค ้าประกนั บาท
1 ปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 4 65,700,000.00           
2 ปีท่ี 2 ถึงปีท่ี 4 1,000,000.00             
3 ปีท่ี 3 ถึงปีท่ี 4 400,000.00                 

10. การเพิม่/ลดเงนิทุนจดทะเบียน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 กองทุนการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุนดงัน้ี 

  2556  2555 
  จ านวนหน่วยลงทุน 

(หน่วย) 
 มูลค่าต่อ

หน่วย 
 จ านวนเงิน 

(บาท) 
 จ านวนหน่วยลงทุน 

(หน่วย) 
 มูลค่าต่อ

หน่วย 
 จ านวนเงิน 

(บาท) 
               หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี  71,000,000.0000  9.90  702,900,000.00  71,000,000.0000     10.00      710,000,000.00 
               หัก ลดทุน  -  -  -  -  (0.10)  (7,100,000.00) 
               บวก เพิ่มทุน  75,434,000.0000  9.20  693,992,800.00  -  -  - 
               หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี  146,434,000.0000    1,396,892,800.00  71,000,000.0000      9.90      702,900,000.00 

 
11. การแบ่งปันส่วนทุน 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 กองทุนไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผล ในอตัราหน่วยละ 0.19 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 27.82 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2556 กองทุนไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผล ในอตัราหน่วยละ 0.1903 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 13.51 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 กองทุนไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผล ในอตัราหน่วยละ 0.19 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 13.49 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2556 กองทุนไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผล ในอตัราหน่วยละ 0.19 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 13.49 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 กองทุนไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผล ในอตัราหน่วยละ 0.0895 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 6.35 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2555 กองทุนไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผล ในอตัราหน่วยละ 0.189 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 13.42 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2555 กองทุนไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผล ในอตัราหน่วยละ 0.187 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 13.28 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2555 กองทุนไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผล ในอตัราหน่วยละ 0.189 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 13.42 ลา้นบาท 
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12. การเปิดเผยเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

กองทุนไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการเก็งก าไรหรือ
การคา้ 

มูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช าระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมี
ความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนนั้น และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความ
เก่ียวขอ้งกนั 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียคือโอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมีการ
เปล่ียนแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดเพ่ิมสูงข้ึน ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียใน
ทอ้งตลาดลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน ยิ่งตราสารหน้ีมีอายยุาวเท่าไร ราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมีความ
อ่อนไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากข้ึนเท่านั้น  

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน  
เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น กองทุนจึงไม่คาด
วา่จะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงดา้นตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าทรัพยสิ์นแก่ผูเ้ช่าเพียง 2 ราย ซ่ึงผูเ้ช่าอาจจะไดรั้บผลกระทบ
จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและการเมืองและสถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน 
อยา่งไรก็ตามกองทุนจะไดรั้บเงินชดเชยจากการค ้าประกนัรายไดข้ั้นต ่าเป็นระยะเวลา 4 ปี (ดูหมายเหตุ 9) 

13. ภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กองทุนมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาอนุญาตให้ใชถ้นนและทางเดิน ในอตัราเดือนละ 
40,000.00 บาท 

14. การอนุมตังิบการเงนิ  

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อ  านาจของกองทุน เม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2557 
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