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ค ำจ ำกัดควำม 
โครงการ  หมายถึง โครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ

เช่าตรีนิตี้ 

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ 

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ
เช่าตรีนิตี้ 

บริษัทจัดการ หมายถึง  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากัด 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง  ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง  นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

การประเมินค่า หมายถึง  การค านวณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
ในการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน โดยเป็นการประเมิน
อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ 
ข้อจ ากัดสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน เงื่อนไขและข้อจ ากัด
ทางกฎหมาย ข้อจ ากัดอื่นของการใช้ประโยชน์ รายละเอียด
การใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน และรายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการส ารวจทรัพย์สินตามสภาพที่เป็นอยู่ 

การสอบทานการประเมินค่า หมายถึง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม โดยมิได้ 
มีการส ารวจทรัพย์สิน 

รายงานการประเมินค่า หมายถึง รายงานของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินซึ่งระบุรายละเอียด
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการประเมินค่าหรือการสอบทานการ
ประเมินค่า โดยมีผู้ประเมินหลักตามประกาศส านักงาน
คณะ ก ร ร มก า ร ก . ล . ต .  ที่  ส ช . 2 4 / 2 5 5 5  เ รื่ อ ง 
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การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และผู้
ประเมินหลักส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน(รวมที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม)เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานดังกล่าว 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง  บุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 
เรื่ อง  การกระท าที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ 
ในการป้องกัน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ที่ สน. 25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เงื่ อนไข  และวิธีการจัดตั้ งและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง  คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ส านักงาน หรือ 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หมายถึง  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

การบริหารอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง การดูแลรักษาให้อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอยู่ใน
สภาพที่ดีและพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา 
ตลอดจนการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าวด้วย 

ทรัพย์สนิที่กองทุนรวม 
เข้าลงทุนครั้งแรก 

หมายถึง ทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกโดยมีรายละเอียด
ตามที่ก าหนดในข้อ 4 ของรายละเอียดโครงการฉบับนี้ 

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

หมายถึง ทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1  โดยมี
รายละเอียดตามที่ก าหนดในข้อ 4.2 ของรายละเอียด
โครงการฉบับนี้ 

ที่ปรึกษา หมายถึง บุคคลที่รับให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่บริษัทจัดการ
เกี่ยวกับการลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดหาผลประโยชน์จาก
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อสังหาริมทรัพย์นั้นเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม 

ผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้น หมายถึง ผู้จัดจ าหน่ายที่ท าหน้าที่จองซื้อและหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวกับ
การจองซื้อและได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนแทนผู้ลงทุน
สถาบันต่างประเทศ ตามรายละเอียดต่างๆที่ก าหนดในข้อ 
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกในภาคผนวก 3 ของ
โครงการ 

ผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ที่ ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์และบริษัท
หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน 

พื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity 
Silom Arcade) 

หมายถึง พื้นที่ค้าปลีกและร้านอาหาร มีเนื้อที่ให้เช่าประมาณ 
369.57 ตารางเมตรซึ่งเป็นพื้นที่บางส่วนตั้งอยู่บนชั้นที่ 1 
ของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม 

ผู้จองซื้อทั่วไป หมายถึง ผู้ลงทุนที่จองซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการทั่วไปตามที่ระบุ 
ในหนังสือชี้ชวนและมิใช่บุคคลดังต่อไปนี้ 

)1(  ผู้จองซื้อพิเศษและ 

)2(  เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้สิทธิ 
ในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน 

ผู้จองซื้อพิเศษ หมายถึง ผู้ลงทุนที่จองซื้อหน่วยลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุนเป็นพิ เศษกว่าผู้จองซื้ อทั่วไป ซึ่ งได้แก่บุคคล
ดังต่อไปนี้ 

(1) ธนาคารพาณิชย์ 

(2) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อการจัดการทรัพย์สินของ
ตนเอง 

(3) บริษัทประกันวินาศภัย หรือบริษัทประกันชีวิต 

(4) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณหรือนิติบุคคลอื่นที่มี
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กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

(5) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

(6) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

(7) กองทุนประกันสังคม 

(8) กองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 

            ตลาดหลักทรัพย์ 

(9) สภากาชาดไทย 

(10) มูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน์ 

(11) สหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์ 

(12) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
เป็นสมาชิก 

(13) กองทุนรวมตามกฎหมายต่างประเทศที่มีการ
เสนอขายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป 

(14)  ผู้ลงทุนต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกับ (1) – 
(7) 

(15)  ผู้ลงทุนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    

ให้ความเห็นชอบ 

ผู้เช่าอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใด ที่ได้เช่าอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม
กับกองทุนรวม ซึ่งในการเช่าทรัพย์สินครั้งแรกผู้เช่าคือ 
บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด 

ผู้เช่าอาคารศูนย์การค้า และพื้นที่

พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom 
Arcade) 

หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใด ที่ได้เช่าอาคารศูนย์การค้าและ

พื้นที่พาณิชยกรรม(Glow Trinity Silom Arcade)กับ
กองทุนรวมซึ่งในการเช่าทรัพย์สินครั้งแรกผู้เช่าคือ บริษัท  
สีลมออลล์ จ ากัด 
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ผู้ลงทุนต่างด้าว หมายถึง ผู้ลงทุนที่เป็นคนต่างด้าวและนิติบุคคลที่มีสิทธิในที่ดิน
เสมือนคนต่างด้าวตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรื อ
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด แล้วแต่กรณี 

ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งบริษัทจัดการตั้งให้เป็นผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุน 

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบ
บัญชี 

สน. 25/2552 หมายถึง ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 
และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 

วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก หมายถึง วันที่กองทุนรวมได้จดทะเบียนการเช่าและรับโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกโดย
ชอบด้วยกฎหมาย 

วันท าการ หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจัดการ 

อาคารศูนย์การค้า หมายถึง อาคารศูนย์การค้า ซึ่งมีรายละเอียดตามข้อ 4.1 

อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม หมายถึง อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมและพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow 
Trinity Silom Arcade) ซึ่งมีรายละเอียดตามข้อ 4.1 

ชื่อบริษัทจัดการ :  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล  จ ากัด 

ที่อยู:่   44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 

ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  

 กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์ 0-2686-9500  โทรสาร 0-2657-3167 
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1. ชื่อ ประเภท และอำยุของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม 
 

1.1 ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ 

1.2 ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) Trinity Freehold and Leasehold Property Fund 

1.3 ชื่อย่อ TNPF 

1.4 ประเภทโครงการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าประเภทไม่รับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะยื่นค าขอต่อตลาด
หลักทรัพย์ เพื่อให้รับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน 

1.5 ลักษณะโครงการ ระบุเฉพาะเจาะจง 

1.6 ประเภทการลงทุน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 

1.7 อายุโครงการ ไม่ก าหนดอายุโครงการ 

2. จ ำนวนเงินทุนของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม มูลค่ำที่ตรำไว้ จ ำนวน ประเภท รำคำของหน่วย
ลงทุนท่ีเสนอขำย และมูลค่ำขั้นต่ ำในกำรจองซื้อ 

 

2.1 จ านวนเงินทุนของโครงการ ไม่เกิน 1,396,900,000 บาท (ไม่เกินหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบ
หกล้านเก้าแสนบาท) 

 จ านวนเงินทุนในการเสนอขายครั้งแรก 710,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสบิล้านบาท) 
 จ านวนเงินทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 ไม่เกิน 694,000,000 บาท1(ไม่เกินหกร้อยเก้าสิบสี่ล้านบาท) 
 เง่ือนไขอื่น ๆ  - ไม่มี -  

2.2 จ านวนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 148,120,000 หน่วย (ไม่เกินหนึ่งร้อยสี่สบิแปดล้าน
หนึ่งแสนสองหมื่นหน่วย) 

 จ านวนหน่วยลงทนุในการเสนอ 
ขายครั้งแรก 

71,000,000 หน่วย (เจ็ดสิบเอ็ดล้านหน่วย) 

 จ านวนหน่วยลงทนุในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ไม่เกิน 77,120,000 หน่วย1(เจ็ดสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสอง
หมื่นหน่วย) 

2.3 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน 9.90 บาท2 (เก้าบาทเก้าสิบสตางค์) 
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2.4 ประเภทหน่วยลงทุน     ระบุชื่อผู้ถือหน่วย 

2.5 การเสนอขายหน่วยลงทุนในการเพิ่มทุน
ครั้งที่ 1 

 

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

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

 

 

 (3) ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย ไม่ต่ ากว่า 9.00 บาทต่อหน่วยโดยจะก าหนดราคาเสนอขาย
หน่วยลงทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 

 (4) มูลค่าขั้นต่ าของการจองซื้อ มีรายละเอียดตามที่ก าหนดในหัวข้อ 21 หัวข้อ 
”การเสนอขายหน่วยลงทุน” 

 
อื่น ๆ  

 - ไม่มี – 
 

 

หมายเหตุ  1.  การเพิ่มทุนครั้งที่ 1 เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2555  

เมื่อวันที่ 25   ตุลาคม 2555 ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนรวมจ านวนไม่
เกิน 740 ,000 ,000 บาท เมื่อรวมกับมูลค่าเงินลงทุนของกองทุนรวมเดิมจ านวน 
710,000,000 บาท จะท าให้กองทุนรวมมีเงินทุนจ านวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1 ,450,000,000 
บาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 82 ,300,000 หน่วย 
ราคาเสนอขายไม่ต่ ากว่าหน่วยละ 9 บาท ซึ่งในการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้กองทุนรวมจะ
เข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์โดยการลงทุนใน
อาคารตรีทิพย์ 2 และพื้นที่มอลล์ 3 (โดยจะยังไม่ลงทุนในโครงการ ควอด สีลม) ในราคา
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 694,000,000 บาท จึงท าให้จ านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายในการเพิ่ม
ทุนครั้งที่ 1 มีจ านวนไม่เกิน 77,120,000 หน่วย 

2.  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุนภายหลังการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมครั้งที่1 ซึ่ง
บริษัทจัดการได้มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจด
ทะเบียนดังกล่าวเม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2555 โดยลดมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนในอัตรา
หน่วยลงทุนละ 0.10 บาท 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม 

เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งกองทุนรวม
จะน าเงินที่ได้จากการระดมทุนไปซื้อ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุนรวมจะรับโอน
กรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง อสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จาก
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อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่กองทุนรวม
ได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการน าอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่าหรือเช่าช่วงเพื่อให้
ผู้ประกอบการน าอสังหาริมทรัพย์ออกหาประโยชน์ในลักษณะ เซอร์ วิสอพาร์ทเมนท์  (Serviced 
Apartment) โรงแรมและศูนย์การค้า ตลอดจนท าการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมถึงด าเนินการก่อสร้าง 
และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือด าเนินการขอหรือรับโอน
ใบอนุญาตอื่นๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม (ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ด าเนินการดังกล่าว
ได้) และ/หรือด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้เกิด
รายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น 
และ/หรือหลักทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่น โดยวิธีอื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมาย
อื่นใดที่เกี่ยวข้องก าหนด 

4. นโยบำยกำรลงทุน 

กองทุนรวมมีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินโครงการตรีนิตี้ ซึ่งประกอบไปด้วยทรัพย์สินต่าง ๆ รวมถึง แต่ไม่
จ ากัดเพียง อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม อาคารศูนย์การค้า  อาคารตรีทิพย์ 2 และอาคารชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์ 
หรือ พื้นที่มอลล์ 3 โดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิการเช่าและ/หรือสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ 
รวมถึงสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันกองทุนรวมได้
ลงทุนในทรัพย์สินของโครงการตรีนิตี้ บางส่วนไปแล้วจากการลงทุนครั้งแรกตามข้อ 4.1และจะลงทุนใน
ทรัพย์สินของโครงการตรีนิตี้เพิ่มเติมจากการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ตามข้อ 4.2 รายละเอียดของทรัพย์สินที่
กองทุนรวมลงทุนครั้งแรกและลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 มีดังนี้ 

4.1 กำรลงทุนครั้งแรก 

กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกโดยการซื้อทรัพย์สินต่าง ๆ ของโครงการตรีนิตี้ เพื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ดังนี้ 

1. ที่ดิน อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม ระบบสาธารณูปโภค เฟอร์นิเจอร์ วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของอาคาร
โกลว์ ตรีนิตี้ สีลม รวมทั้งพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) ระบบสาธารณูปโภค 

เฟอร์นิเจอร์ วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 
จาก บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด 

2. กรรมสิทธิ์ห้องชุดของอาคารศูนย์การค้า ประกอบไปด้วย อาคารศูนย์การค้า รวมทั้งระบบ
สาธารณูปโภค วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของอาคารศูนย์การค้าจาก บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด 

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก และการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกในภาคผนวก 2 
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4.2 กำรลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

บริษัทจัดการจะลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารประเภทเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ และลงทุนโดยการ
เช่าห้องชุดเพื่อเป็นพื้นที่พาณิชยกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้ง
แรก รวมถึงลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบ
และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องและจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารดังกล่าว โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

(1) ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 2 โฉนด ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารตรีทิพย์ 2  โฉนดเลขที่ 12746 และ 
12747  ต าบลสีลม (สาธร) อ าเภอบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดินจ านวน 2 งาน 1 
ตารางวา และกรรมสิทธิ์ในอาคารตรีทิพย์ 2 ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นที่พักอาศัย และ
การพาณิชย์ มี 7 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น โดยมีขนาดพื้นที่รวมประมาณ 4,598 ตารางเมตร 
รวมถึง ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน เครื่องมือ อุปกรณ์ งาน
ระบบและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องและจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของอาคารตรีทิพย์ 2 
อาทิ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสาร ระบบป้องกัน
อัคคีภัย ระบบโทรทัศน์วงจรปิด และ ลิฟต์โดยสาร 2 เครื่อง ยี่ห้อ“OTIS” ขนาด 550 กิโลกรัม เป็น
ต้น (“อาคารตรีทิพย์ 2”) 

(2) ลงทุนโดยการเช่าห้องชุดเพื่อประกอบเป็นพื้นที่พาณิชยกรรม ห้องชุดเลขที่ 425 425/1 425/2 
425/3 และ 425/4 ในอาคารชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 530 ต าบลสีลม 
(สาทร) อ าเภอบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีพื้นที่ห้องชุดรวมประมาณ 979.86 ตารางเมตร 
รวมถึงลงทุนในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน เครื่องมือ อุปกรณ์ งาน
ระบบและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องและจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของพื้นที่มอลล์ 3 
อาทิ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบ
โทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น (“พื้นที่มอลล์ 3”) 

ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนตาม (1) - (2) รวมกันเรียกว่า (“โครงการตรีนิตี”้) 

รำยละเอียดเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

(1)  ชื่อ ท่ีตั้ง ลักษณะ ประเภทกำรใช้งำน 

ทรัพย์สนิที่กองทุนรวมจะลงทนุเพิ่มเติมครั้งที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้ 

(ก) อาคารตรีทิพย์ 2 



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ Page 10 

 

 
 

ที่ตั้ง 22-24 ซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการลงทุนในทรัพยส์ินในส่วนของอาคาร 

อาคารตรีทิพย์ 2 เป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อเป็น เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์  (Serviced 
Apartment) และการพาณิชย์ ที่ให้บริการกับนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ โดยพื้นที่ชั้นใต้ดินและชั้นหนึ่งบางส่วนของอาคารตรีทิพย์ 2 มีลักษณะการใช้
ประโยชน์เป็นพื้นที่พาณิชยกรรม และพื้นที่ชั้นสองถึงชั้นเจ็ดมีลักษณะการใช้ประโยชน์เป็น
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โดยอาจมีนโยบายที่จะเปลี่ยนการบริหารงานเป็นโรงแรมในอนาคต
เมื่อบริษัทจัดการเห็นว่าอาคารตรีทิพย์ 2 ดังกล่าว มีความพร้อมในการขอรับใบอนุญาต
โรงแรมตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทจัดการจะค านึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

อาคารตรีทิพย์ 2 ตั้งอยู่ในบริเวณซอยสีลม 5 หรือ ที่รู้จักกันในนาม “ซอยละลายทรัพย์” ซึ่ง
เป็นเขตพื้นที่ศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจ (Central Business District) ที่ส าคัญของ
กรุงเทพมหานคร  อาคารตรีทิพย์ 2 มีทางเชื่อมต่อกับถนนสายหลัก 3 สาย คือ ถนนสีลม 
ถนนสาทร และถนนนราธิวาสราชนครินทร์ โดยอาคารตั้งอยู่ห่างจากถนนนราธิวาสราช
นครินทร์ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 150 เมตร และห่างจากถนนสาทรไป
ทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ 250 เมตร โดยผ่านซอยสาทร 8 (ซอยพิพัฒน์) และห่าง
จากถนนสีลมไปทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ 180 เมตร ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอาคาร
ส านักงานขนาดใหญ่ส าหรับธุรกิจ อาทิ อาคารคิวเฮ้าส์สาทร อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ 
อาคารเอ็มไพร์ สเตจ ทาวเวอร์  อาคารส านักงานใหญ่ของธนาคารต่าง ๆ เช่น ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารยูโอบี และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เป็นต้น ห้างสรรพสินค้า 

อำคำรตรีทิพย์ 2 
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อาทิ สีลมคอมเพล็กซ์ และสถานทูตต่าง ๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ สถานทูตเบลเยี่ยม สถานทูต
สิงคโปร์ สถานทูตออสเตรเลีย สถานทูตฝรั่งเศส นอกจากนั้นบริเวณดังกล่าวยังเพียบพร้อม
ไปด้วยการคมนาคมที่สะดวกสบายใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS (สถานีช่องนนทรี) ระยะทาง
ประมาณ 150 เมตร และ สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สถานีสีลม ซึ่งเป็นสถานีที่ใกล้
ที่สุด มีระยะห่างประมาณ 1.10 กิโลเมตร โดยในช่วงระหว่างเดือน เมษายน 2554 – 
ธันวาคม 2555 ได้มีการปรับปรุงภาพลักษณ์ของอาคารดังกล่าวให้ทันสมัยเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น อาคารตรีทิพย์ 2 ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่ดินรวม จ านวน 2 
งาน 1 ตารางวา เป็นอาคารสูง 7 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 1 ชั้น โดยมีขนาดพื้นที่รวมประมาณ 
4,598 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้  

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ของอาคารตรีทิพย์ 2 

หมายเหตุ : ก่อนที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ที่ดินและอาคารตรีทิพย์ 2   ได้จด
ทะเบียนจ านองไว้กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และมีสัญญาเช่าที่ดินและอาคารตรีทิพย์ 2 
ระหว่าง     นางวีณา เชิดบุญญชาติ (ผู้ให้เช่า) กับบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด (ผู้เช่า) โดยก่อน
หรือ ณ วันท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในอาคารตรีทิพย์ 2 นางวีณา เชิดบุญญชาติ 
จะด าเนินการดังนี้ 1) จดทะเบียนปลดจ านองที่ดินและอาคารตรีทิพย์ 2 และ 2) จดทะเบียนยกเลิก
สัญญาเช่าระหว่างนางวีณา เชิดบุญญชาติ (ผู้ให้เช่า) กับบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด (ผู้เช่า) 

 

 

 

 

  

โฉนด
เลขที่ 

เลข 
ที่ดิน 

หน้ำ
ส ำรวจ 

ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 
เนื้อที่ 

(ไร-่งำน-
ตำรำงวำ) 

เนื้อที่
อำคำร 

(ตำรำง
เมตร) 

เจ้ำของ
กรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินและ
อำคำร 

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

4,598 

นางวณีา  
เชิดบุญญชาต ิ

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

เชิดบุญญชาต ิ

รวมเนื้อท่ีดิน (ไร-่งาน-ตารางวา) 0-2-1 
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(2) ข้อมูลที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิของอาคารตรีทิพย์ 2 รายละเอียดพื้นที่ใชส้อย  

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของอาคารตรีทิพย์ 2 ที่ส าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ที่ดิน 

ลักษณะการลงทุนในท่ีดินของกองทุนรวม เจ้าของกรรมสิทธิ์ 

เนื้อท่ีดิน 2 งาน 1 ตารางวา 

อำคำรตรีทิพย์ 2 

ลักษณะการลงทุนในอาคารของกองทุนรวม เจ้าของกรรมสิทธิ์ 

อายุของอาคาร ประมาณ 18 ปี (ได้ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเมื่อ
เดือนสิงหาคม 2536) 

การปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารท่ีส าคัญ ระหว่าง เม.ย. 2554 ถึง ธ.ค. 2555 

ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบสุขาภิบาล ระบบปรับ
อากาศ ระบบส่ือสาร ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบ
โทรทัศน์วงจรปิด ลิฟต์โดยสาร 2 เครื่อง ยี่ห้อ”OTIS” 
ขนาด 550 กิโลกรัม 

พื้นที่ห้องพัก 2,608.30 ตารางเมตร 

พื้นที่ร้านค้า 844.89 ตารางเมตร 

พื้นที่ส่วนกลาง 1,144.81 ตารางเมตร 

พื้นที่อาคารรวม 4,598.00 ตารางเมตร 

ข้อมูลทั่วไป  

รายได้จากพื้นท่ีพาณิชยกรรม / ร้านค้า 8.11 ล้านบาท (รอบปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธ.ค. 2552) 
6.99 ล้านบาท (รอบปีส้ินสุดวันท่ี 31ธ.ค. 2553) 
6.93 ล้านบาท (รอบปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธ.ค. 2554) 

9.41 ล้านบาท (รอบปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธ.ค. 2555) 

จ านวนร้านค้า และจ านวนผู้เช่าพื้นที่พาณิชยกรรม (4) 70 ร้านค้า ผู้เชา่ 2 ราย  

รายได้จากห้องพัก (1) 5.62 ล้านบาท (รอบปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธ.ค. 2552) 
5.00 ล้านบาท (รอบปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธ.ค. 2553) 
1.41 ล้านบาท (รอบปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธ.ค. 2554) 
10.38 ล้านบาท (รอบปีส้ินสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2555) 

จ านวนห้องพัก 72 ห้อง 

เป็นห้องแบบ Studio พื้นที่ประมาณ 31 - 38 ตาราง
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เมตรต่อห้องพัก 

รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ (2) 1.28 ล้านบาท (รอบปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธ.ค. 2552) 
1.15 ล้านบาท (รอบปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธ.ค. 2553) 
0.48 ล้านบาท (รอบปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธ.ค. 2554) 
1.25 ล้านบาท (รอบปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธ.ค. 2555) 

รายได้รวม(3) 15.01 ล้านบาท (รอบปีส้ินสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2552) 
13.14 ล้านบาท (รอบปีส้ินสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2553) 
  8.82 ล้านบาท (รอบปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธ.ค. 2554) 
21.04 ล้านบาท (รอบปีส้ินสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2555) 

หมายเหตุ :  

(1)  เนื่องจากอาคารตรีทิพย์ 2 (ในส่วนห้องพัก) มีการปรับปรุงในช่วงเวลาระหว่าง เม.ย. 2554 ถึง       
ธ.ค. 2555 โดยการปรับปรุงจะท าให้โครงการมหี้องพักเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนรวม 72 ห้อง จากเดิม
เพียง 20 ห้อง ดังนั้น จึงมีผลต่อการลดลงของรายได้ค่าห้องพักในปี 2554  อย่างไรก็ดี ในช่วง
ต้น เม.ย. 2555 ได้ทยอยเปิดให้เช่าห้องพักของโครงการท าให้รายได้ค่าห้องพักปี 2555 เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 

(2) รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม รายได้
ค่าบริการ Business Center รายได้ค่าบริการซักรีด รายได้ค่าบริการ Limousine และรายได้
ค่าน้ า-ไฟท่ีเรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่พาณิชยกรรม 

(3) รายได้รวมประกอบด้วย รายได้จากพื้นท่ีพาณิชยกรรม / ร้านค้า รายได้จากห้องพัก และรายได้
จากการด าเนินงานอื่น ๆ 

(4) ปัจจุบันการจัดหาผลประโยชน์จากพื้นที่ชั้นใต้ดินและชั้นหนึ่งบางส่วนของอาคารตรีทิพย์ 2 ซึ่ง
มีลักษณะการใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่พาณิชยกรรม ประกอบด้วย 70 ร้านค้า แบ่งเป็นซุปเปอร์
มาร์เก็ต 1 ร้าน และร้านค้ารายย่อยจ านวน 69 ร้าน  โดย นางวีณา    เชิดบุญญชาติ ผู้เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ ได้จัดให้มีผู้เช่า 2 รายคือ บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด เช่าจ านวน 357.46 
ตารางเมตร และบริษัท วิลล่า มาร์เก็ต เจพี จ ากัด เชา่จ านวน 487.43 ตารางเมตร  
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รายละเอียดพื้นที่ของอาคารตรีทิพย์ 2 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 

รำยละเอียด พื้นที ่
(ตำรำงเมตร) 

สัดส่วนของพืน้ที่เมื่อเปรียบเทียบกับ
พื้นที่รวมทีก่องทนุรวมจะเข้ำลงทนุ 

(ร้อยละ) 

พื้นที่ห้องพัก (72 ห้อง) 2,608.30 56.70 

พื้นที่ร้านค้า/ พื้นที่ให้เช่า 

(จ านวน 70 ร้านคา้) 
844.89 18.40 

พื้นที่ส่วนกลาง 1,144.81 24.90 

รวม 4,598.00 100.00 

ที่มา: นางวีณา เชิดบุญญชาติ และบริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ จ ากัด 

(ข) พื้นที่มอลล์ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ตั้ง ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที ่530 ต าบลสีลม (สาทร) อ าเภอบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 
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ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการลงทุนในทรัพยส์ินพืน้ที่มอลล์ 3 
 

ห้องชุดเพื่อประกอบเป็นพื้นทีพ่าณิชยกรรม ห้องชุดเลขที ่ 425 425/1 425/2 425/3 และ 
425/4 ในอาคารชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์  จ านวน 5 ห้องชุด ขนาดพื้นที่รวมประมาณ 979.86 
ตารางเมตร ซึ่งพื้นที่มอลล์ 3 ดงักล่าวตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ของอาคารตรีนิตี้ คอมเพล็กซ ์ดังปรากฏ
ตามภาพข้างบนนี้ 

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่มอลล์ 3 

ห้องชุดเลขที ่ ชื่ออำคำรชุด เนื้อที ่
(ตำรำงเมตร) เจ้ำของกรรมสิทธิ ์

425 ตรีนิตี้ คอมเพล็กซ ์ 247.51 บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด 

425/1 ตรีนิตี้ คอมเพล็กซ ์ 58.82 บริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ จ ากดั 

425/2 ตรีนิตี้ คอมเพล็กซ ์ 108.98 บริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ จ ากดั 

425/3 ตรีนิตี้ คอมเพล็กซ ์ 106.48 บริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ จ ากดั 

425/4 ตรีนิตี้ คอมเพล็กซ ์ 458.07 บริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ จ ากดั 

รวมเนื้อท่ี (ตารางเมตร) 979.86  

หมายเหตุ : ก่อนที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ห้องชุดหมายเลข 425 425/1 
425/2 425/3 และ 425/4  ได้จดทะเบียนจ านองไว้กับธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน) โดยบริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ จ ากัด และบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท 
จ ากัด จะด าเนินการจดทะเบียนปลดจ านองห้องชุดดังกล่าวทั้ง 5 ห้องก่อนหรือ 
ณ วันที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในพื้นที่มอลล์ 3 (วันที่จด
ทะเบียนการเช่าระยะยาว) 

(2) ข้อมูลที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิของพื้นที่มอลล์ 3 รายละเอียดพื้นที่ใช้สอย  

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของพื้นที่มอลล์ 3 ที่ส าคัญ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 

ห้องชุดพื้นที่มอลล์ 3 

ลักษณะการลงทุนในอาคารของกองทุนรวม เข้าลงทุนโดยการเช่าระยะเวลา 30 ปี กับเจ้าของ
กรรมสิทธิ ์

อายุของอาคาร ประมาณ 25 ปี (จดทะเบียนอาคารชุดเมื่อเดือน
กันยายน 2531) 

การปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารท่ีส าคัญ 

 

 

พฤศจิกายน 2554 ถึง มกราคม 2555 
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ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบสุขาภิบาล ระบบ
ปรับอากาศ ระบบส่ือสาร ระบบป้องกันอัคคีภัย 
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น 

พื้นที่ร้านค้า/ พื้นที่ให้เช่า 638.26 ตารางเมตร 

พื้นที่ส่วนกลาง และส านักงาน 341.60 ตารางเมตร 

พื้นที่อาคารรวม 979.86 ตารางเมตร 

ข้อมูลทั่วไป  

รายได้จากพื้นท่ีพาณิชยกรรม / ร้านค้า 18.40 ล้านบาท (รอบปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธ.ค. 2552) 
18.39 ล้านบาท (รอบปีส้ินสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2553) 
18.37 ล้านบาท (รอบปีส้ินสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2554) 
19.12  ล้านบาท (รอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 2555) 

จ านวนร้านค้า และจ านวนผู้เช่าพื้นที่พาณิชยกรรม 155 ร้านค้า 107 ราย  

รายได้รวม 18.40 ล้านบาท (รอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 2552) 
18.39 ล้านบาท (รอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 2553) 
18.37 ล้านบาท (รอบปีส้ินสุดวันที่ 31ธ.ค. 2554) 

19.37 ล้านบาท1(รอบปีส้ินสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2555) 

หมายเหตุ : 1. รายได้รวมส าหรับรอบปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธ.ค. 2555 ประกอบด้วย รายได้จาก   
พื้นที่พาณิชยกรรม / ร้านค้าและรายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ ซึง่ได้จากการ
ปรับปรุงพื้นท่ีในการติดตัง้ระบบส่ือสารเพื่อให้บริการแก่ผู้เช่า 

 รายละเอียดพื้นที่ของพื้นทีม่อลล์ 3 ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2555 

รำยละเอียด พื้นที่ (ตำรำงเมตร) 
สัดส่วนของพืน้ที่เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่
รวมที่กองทนุรวมจะเข้ำลงทุน (ร้อยละ) 

พื้นที่ร้านค้า/ พื้นที่ให้เช่า 638.26 65.14 

พื้นที่ส่วนกลาง 341.60 34.86 

รวม 979.86 100.00 

ที่มา: บริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ จ ากัด และ บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด 
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ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดแผนภาพการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ของกองทุนรวมดังนี้ 

แผนภำพกำรเข้ำลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) รำคำประเมินของบริษัทประเมินค่ำทรัพย์สิน 2 รำย และรำคำท่ีจะซื้ออสังหำริมทรัพย์ท่ี
กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

(ก) ผู้ประเมินราคา: บริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น (1999) จ ากัด โดยวิธีการประเมินแบบ
ประมาณการรายได้ (Income Approach) 

โครงกำร รำคำประเมินตำมวธิีรำยได ้
(วันท่ีประเมิน 4 มี.ค. 2556) 

รำคำประเมินที่ปรับตำม
สัญญำเช่ำ* 

อาคารตรีทิพย์ 2 410,000,000 บาท 431,000,000 บาท 

พื้นที่มอลล์ 3 265,000,000 บาท 283,000,000 บาท 

รวม 675,000,000 บำท 714,000,000 บำท 

 

* สัญญาเชา่ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมท าไว้กับผู้เชา่ (บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด เชา่ที่ดินและอาคารตรีทิพย์ 2 
(ไม่รวมพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณชั้นใตด้ินและชั้นหนึ่งบางส่วน) และ บริษัท สีลมออลล์ จ ากัด เช่าพื้นที่มอลล์ 
3 และพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณชั้นใตด้ินและชั้นหนึ่งบางส่วนของอาคารตรีทิพย์ 2 ระยะเวลาการเช่า 3 ปี) 
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(ข) ผู้ประเมินราคา: บริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชั่น จ ากัด โดยวิธีการประเมินแบบประมาณ
การรายได้ (Income Approach) 

โครงกำร รำคำประเมินตำมวธิีรำยได ้
(วันท่ีประเมิน 8 มี.ค. 2556) 

รำคำประเมินที่ปรับ
ตำมสัญญำเช่ำ* 

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

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

รวม 660,654,000 บำท 676,454,000 บำท 

 
* สัญญาเช่าทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมท าไว้กับผู้เช่า (บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด เช่าที่ดินและ
อาคารตรีทิพย์ 2 (ไม่รวมพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณชั้นใต้ดินและชั้นหนึ่งบางส่วน) และ บริษัท   
สีลมออลล์ จ ากัด เช่าพื้นที่มอลล์ 3 และพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณชั้นใตด้ินและชั้นหนึ่งบางส่วน
ของอาคารตรีทิพย์ 2 ระยะเวลาการเช่า 3 ปี) 

 
(ค) การลงทุนในโครงการตรีนิตี้ในครั้งนี้  กองทุนรวมจะลงทุนในราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 

694,000,000บาท (หกร้อยเก้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ราคาที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนไม่
สูงกว่าราคาที่ได้จากการประเมินค่าต่ าสุดซึ่งได้รับจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าว 
เกินร้อยละ  10 ของราคาประเมินดังกล่าว ดังมีรายละเอียดของราคาที่จะซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ดังนี้ 

โครงกำร รำคำซื้อไม่เกนิ (บำท) 

อาคารตรีทิพย์ 2 441,000,000 

พื้นที่มอลล์ 3 253,000,000 

รำคำรวม 694,000,000 

 

(ง) นอกเหนือจากการประเมินตามวิธีรายได้ กองทุนรวมได้ว่าจ้างบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เพื่อประเมินมูลค่าด้วยวิธีการอื่นเพื่อเป็นการสอบทานมูลค่าทรัพย์สินจากวิธีประเมินหลักที่
เลือกใช้ว่ามีความเหมาะสม และสมเหตุ-สมผลในการเข้าลงทุนเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด
ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้ 

 
 

(หน่วย : บำท) บริษัท ที.เอ.มำเนจเม้นท์ คอร์
โปเรชั่น (1999) จ ำกัด 

บริษัท ฟำสท์ แอนด์ แฟร์ แวลู
เอชัน่ จ ำกดั 

อำคำรตรีทพิย์ 2 
มูลค่าต้นทุนก่อสร้างทดแทน  137,400,000 136,929,000 
มูลค่าที่ดิน 170,850,000 140,700,000 
ราคามูลค่าทรัพย์สินจากต้นทุน 308,250,000 277,629,000 



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ Page 19 

 

พื้นที่ มอลล์ 3 
ราคามูลค่าทรัพย์สินโดยวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาดในกรณี
มีการซื้อ-ขาย 

343,000,000 323,354,000 

 

(จ) สรุปสมมติฐานการประเมินค่าทรัพย์สินโดยวิธีรายได้ จากผลการด าเนินงานของทรัพย์สิน 
บริษัท ที.เอ.มำเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น (1999) จ ำกัด 

รำยกำร อำคำรตรีทพิย์ 2  พื้นที่ มอลล3์ 

โกลวส์ตดูิโอ วิลล่ำ มำร์เกต็ มอลล์ 1 (ล่ำง) 

การเขา้ลงทุนของ
กองทุน 

แบบมีกรรมสิทธิ ์ สิทธิการเชา่ 

อัตราคิดลด (Discount 
rate) 

ร้อยละ 11 ร้อยละ 11 

อัตราผลตอบแทน 
(Capitalization rate) 

ร้อยละ 8 n/a 

สมมติฐำนรำยได ้มีรำยละเอียดดังนี ้

1. อัตราการเชา่ 
(Occupancy rate) 

ร้อยละ 65  - 80 ร้อยละ 95 

2. อัตราคา่เชา่ 50,000 บาท/ห้อง/
เดือน โดยปรับคา่
เช่าเพิ่มร้อยละ 10 

ทุก 3 ปี 

310 บาท/ตาราง
เมตร/เดือน โดย

ปรับค่าเช่าเพิม่ร้อย
ละ 10 ทุก 3 ปี 

2,200 บาท/ตาราง
เมตร/เดือน โดย

ปรับค่าเช่าเพิม่ร้อย
ละ 10 ทุก 3 ปี 

2,800 บาท/ตาราง
เมตร/เดือน โดยปรับ
ค่าเช่าเพิ่มร้อยละ 

10 ทุก 3 ป ี

3. รายได้จากคา่ต่อ
สัญญาเก็บทุก ๆ 2 ปี 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 20,000 บาท 

4. รายได้อื่นๆ ร้อยละ 10 ของรายได้คา่เช่า 

สมมติฐำนค่ำใชจ้่ำย มีรำยละเอียดดังนี ้

1. เงินเดือนและ
สวัสดิการ 1,320,000 บาท/ปี โดยปรับเพิ่มร้อยละ 3 ทุกปี 

744,000 บาท/ปี 
โดยปรับเพิ่มร้อยละ 

3 ทุกป ี

2. ต้นทุนค่าห้องพกั ร้อยละ 7 ของ
รายได้จากห้องพกั 

n/a n/a n/a 

3. ค่าสาธารณูปโภคและ
พลังงาน ร้อยละ 6 ของรายได้รวม 

ร้อยละ 6 ของรายได้
รวม(ไม่รวมคา่ต่อ

สัญญา) 
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4. ค่าโฆษณาและ
ส่งเสริมการขาย ร้อยละ 5 ของรายได้รวม 

ร้อยละ 1 ของรายได้
รวม(ไม่รวมคา่ต่อ

สัญญา) 

5. ค่าเงินปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร ร้อยละ 1 ของรายได้รวม 

ร้อยละ 1 ของรายได้
รวม(ไม่รวมคา่ต่อ

สัญญา) 

6. ค่าเงินกันส ารอง
ปรับปรุงอาคารครั้งใหญ่
เก็บทุก 5 ปี 

ร้อยละ 3 ของรายได้รวมทกุ ๆ 5 ปี n/a 

7. ค่าภาษีโรงเรือน ร้อยละ 12.5 ของร้อยละ 40 ของรายได้รวม 

8. ค่าเบีย้ประกันภัย 
75,000 บาท/ปี 

โดยปรับเพิ่มร้อยละ 3 ทุก ๆ 3 ป ี

ร้อยละ 0.2 ของ
รายได้คา่เชา่(ไม่รวม

ค่าต่อสัญญา) 

9. ค่าใช้จา่ยอื่นๆ 
ร้อยละ 65 ของรายได้อื่นๆ 

ร้อยละ 5 ของรายได้
อื่นๆ 

 
บริษัท ฟำสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอช่ัน จ ำกัด 

รำยกำร อำคำรตรีทพิย์ 2  พื้นที่ มอลล3์ 

โกลวส์ตดูิโอ วิลล่ำ มำร์เกต็ มอลล์ 1 (ล่ำง) 

การเขา้ลงทุนของ
กองทุน 

แบบมีกรรมสิทธิ ์ สิทธิการเชา่ 

อัตราคิดลด (Discount 
rate) 

ร้อยละ 11 ร้อยละ 11 

อัตราผลตอบแทน 
(Capitalization rate) 

ร้อยละ 8 n/a 

สมมติฐำนรำยได ้มีรำยละเอียดดังนี ้

1. อัตราการเชา่ 
(Occupancy rate) 

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

2. อัตราคา่เชา่ 50,000 บาท/ห้อง/
เดือน โดยปรับคา่
เช่าเพิ่มร้อยละ 3 

ทุกป ี

360 บาท/ตาราง
เมตร/เดือน โดย
ปรับค่าเช่าเพิม่
ร้อยละ 3 ทุกป ี

2,600 บาท/ตาราง
เมตร/เดือน โดย

ปรับค่าเช่าเพิม่ร้อย
ละ 3 ทุกป ี

2,800 บาท/ตาราง
เมตร/เดือน โดย

ปรับค่าเช่าเพิม่ร้อย
ละ 3 ทุกปี 

3. รายได้จากคา่ต่อ ไม่มี ไม่มี ร้อยละ 50 ของ ร้อยละ 50 ของ
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สัญญาเชา่ทุก 2 ป ี รายได้จากคา่เช่า รายได้จากคา่เช่า 

4. รายได้อื่นๆ ร้อยละ 5 ของ
รายรับรวม 

n/a n/a n/a 

สมมติฐำนค่ำใชจ้่ำย มีรำยละเอียดดังนี ้

1.ค่าบริหารส่วนกลาง 

ไม่มี ไม่มี 

80 บาท/ตาราง
เมตร/เดือน ปรับ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ทุก
ปี 

100 บาท/ตาราง
เมตร/เดือน ปรับ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ทุก
ปี 

2. ค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินงานและบริหาร ร้อยละ 10.5 ของ

รายรับรวม 
ไม่มี 

ร้อยละ 6 ของ
รายรับรวมปรับ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ทุก
ปี 

ร้อยละ 4 ของ
รายรับรวมปรับ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ทุก
ปี 

3. ต้นทุนค่าห้องพกั ร้อยละ 10 ของ
รายรับจากห้องพกั 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

4. ต้นทุนอื่นๆ ร้อยละ 20 ของ
รายได้อื่นๆ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5. ค่าพลังงาน/
สาธารณูปโภคต่าง ๆ 

ร้อยละ 8 ของ
รายรับรวม 

ไม่มี 
ร้อยละ 6 ของ
รายรับรวม 

ร้อยละ 8 ของ
รายรับรวม 

6. ค่าโฆษณาและ
ส่งเสริมการขาย 

ร้อยละ 4 ของ
รายรับรวม 

ไม่มี 
ร้อยละ 1 ของ
รายรับรวม 

ร้อยละ 2 ของ
รายรับรวม 

7. ค่าใช้จา่ยในการ
ทดแทนและปรับปรุง 

ร้อยละ 3 ของ
รายรับรวม 

ไม่มี ร้อยละ 2 ของรายรับรวม 

8. เงินตัง้ส ารองส าหรับ
การปรับปรุงอาคารใน
อนาคต 

ร้อยละ 2 ของ
รายรับรวม 

ไม่มี ร้อยละ 3 ของรายรับรวม 

9. ภาษีโรงเรือน ร้อยละ 12.5 ของร้อยละ 40 ของรายได้คา่เชา่ 

10. ค่าเบี้ยประกันภัย ร้อยละ 0.50 ของรายรับรวม 

11. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ร้อยละ 2 ของรายรับ
รวม 

ร้อยละ 0.5 ของรายรับรวม 

 

อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากสมมติฐานดังกล่าวได้ หรือ
เหตุการณ์ต่างๆ อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 
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จากสมมติฐานที่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 บริษัทจัดการไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าสมมติฐานหลักทั้งในส่วน
ของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับผล
ประกอบการในอดีตของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 แต่ผู้ประเมินค่า
ทรัพย์สินทั้งสองรายมีความแตกต่างในสมมติฐานปลีกย่อยดังนี้ 

สมมติฐำนท่ีแตกต่ำง บริษัท ที.เอ.มำเนจเม้นท์ 
คอร์โปเรชั่น (1999) จ ำกัด 

บริษัท ฟำสท์ แอนด์ แฟร์ แวลู
เอช่ัน จ ำกัด 

อำคำรตรีทิพย์ 2 

ค่าต่อสัญญาเช่าพื้นที่มอลล์1ลา่ง(1) ไม่มีค่าต่อสัญญา ร้อยละ 50 ของรายคา่เช่าพื้นที่ทุกปี 

รายได้อื่นๆ(2) ร้อยละ 10 ของรายได้รวม 
ร้อยละ 5 ของรายรับรวม (คดิเฉพาะ
พื้นที่โกลว์สตูดิโอเท่านั้น) 

ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงอาคารตรี

ทิพย์ 2(3) 
ร้อยละ 1 ของรายได้รวม 

ร้อยละ 3 ของรายรับส าหรับส่วน
พื้นที่ห้องพัก และ ร้อยละ 2 ของ
รายรับรวมส าหรับส่วนพ้ืนท่ีร้านค้า
พาณิชยกรรม (ไม่รวมสว่นพื้นที่
ร้านค้า “วิลล่า มารเ์ก็ต” ) 

ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ของอาคารตรีทิพย์ 2(4) ร้อยละ 65 ของรายได้อื่นๆ ร้อยละ 2 ของรายรับรวม 

ค่าใช้จา่ยในการ renovation(5) ร้อยละ 3 ของรายรับรวมทุก ๆ 5 ปี 

ร้อยละ 2 ของรายรับรวมส าหรับส่วน
พื้นที่ห้องพัก และ ร้อยละ 3 ของ
รายรับรวมส าหรับส่วนพื้นที่ร้านค้า
พาณิชยกรรม (ไม่รวมส่วนพื้นที่
ร้านค้า “วิลล่า มาร์เก็ต” ) 

พื้นที่มอลล์ 3 

ค่าต่อสัญญาเช่าพื้นที่มอลล์ 3(6) 20,000 บาท/ตารางเมตร/2ป ี
ร้อยละ 50 ของรายค่าเชา่พื้นที่ทุก 2 
ปี 

ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงพื้นทีม่อลล์ 

3(7) 
ร้อยละ 1 ของรายได้รวม (ไม่รวม
ค่าต่อสัญญา) 

ร้อยละ 2 ของรายรับรวม (รวมคา่ต่อ
สัญญา) 

ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ของพื้นที่มอลล์ 3(8) ร้อยละ 5 ของรายได้อื่นๆ ร้อยละ 0.5 ของรายรับรวม 

ค่าใช้จา่ยในการ renovation(9) ไม่มี ร้อยละ 3 ของรายรับรวม 
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หมายเหตุ :  

(1) บริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น (1999) จ ากัด ไม่ได้น าค่าต่อสัญญาการเช่ามาค านวณในการ
ประมาณการรายได้ของทรัพย์สิน โดยให้เหตุผลว่ามีเพียงผู้เช่าบางรายและเป็นส่วนน้อยเท่านั้นท่ีได้
มีการช าระค่าต่อสัญญา ในขณะท่ี บริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชั่น จ ากัด น าค่าต่อสัญญาเช่า
มาค านวณรวมด้วย 

(2) บริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น (1999) จ ากัด ค านวณรายได้อื่นๆ เช่น รายได้จากค่าบริการ, 
ค่าน้ า, ค่าไฟ ที่ได้รับจากทรัพย์สินบนฐานของรายได้ค่าเช่าพื้นที่ทั้งอาคาร  ส่วนบริษัท ฟาสท์ 
แอนด์ แฟร์ แวลูเอชั่น จ ากัด ค านวณบนฐานของรายรับรวมที่ได้จากพื้นที่โกลว์สตูดิโอเท่านั้น  แต่
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาในรายละเอียดการประเมินของ บริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น 
(1999) จ ากัด จะพบว่าที่มาของรายได้อื่นๆ ส่วนใหญ่มาจากโกลว์สตูดิโอ 

(3) ,(4) และ(5) บริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น (1999) จ ากดั ไม่ได้น าค่าใช้จา่ยในการปรับปรุง
งานระบบและอุปกรณ์ของอาคารค านวณรวมไวใ้นคา่ใช้จา่ยในการปรับปรุงอาคาร แต่น าไป
ค านวณรวมไวใ้นคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ของอาคารตรีทิพย์ 2 และได้กันส ารองเพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยในการ 
renovate ทุก 5 ปีซึ่งแตกตา่งกับ บริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชั่น จ ากัด ที่รวมคา่ใช้จา่ยในการ
ปรับปรุงอาคารและการปรับปรุงงานระบบและอุปกรณ์อาคารไว้ดว้ยกัน และกันส ารองเพื่อเปน็
ค่าใช้จา่ยในการ renovate ทุกปีแต่อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมคา่ใช้จา่ยในการปรับปรุงอาคาร,
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ของอาคารตรีทิพย์ 2 และค่าใชจ้่ายในการ renovate แล้ว พบว่าบริษัทประเมินทัง้
สองรายมคี่าใชจ้่ายใกลเ้คียงกัน 

(6)    เป็นสมมติฐานที่ทั้งสองบริษัทได้จากการลงพื้นที่สอบถามผู้เช่าและเงื่อนไขในการให้เช่าพื้นที
ใกล้เคียง ซึ่งค่าต่อสัญญาดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เช่าต้องช าระให้กับผู้ให้เช่าเพื่อให้ได้รับสิทธิใน
การต่อสัญญาเช่า 

(7)  ,(8) และ (9)  บริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น (1999) จ ากดั ค านวณค่าใชจ้่ายในการปรับปรุง
พื้นที่บนฐานของรายได้คา่เช่าที่ไม่รวมคา่ต่อสัญญา ค านวณคา่ใช้จ่ายอื่นๆ บนฐานของรายได้อื่นๆ
และค่าใช้จา่ยในการ renovate ทุก 5 ปีบนฐานของรายรับรวม(ไม่รวมคา่ต่อสัญญา)โดยพิจารณา
จากการด าเนินงานในอดีตของเจา้ของทรัพย์  ในขณะท่ี บริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชั่น จ ากดั 
ค านวณค่าใชจ้่ายในการปรับปรุงพื้นที่,ค่าใชจ้่ายอื่นๆ และค่าใชจ้า่ยในการ renovate บนฐานของ
รายรับรวม (รวมคา่ต่อสัญญา) ที่ได้จากทรัพย์สิน โดยให้เหตุผลว่าเป็นอตัราคา่ใช้จา่ยมาตรฐาน
โดยทั่วไปในตลาด 

ถึงแม้ว่าผู้ประเมินค่าทรัพย์สินทั้งสองรายจะมีสมมติฐานปลีกย่อยในการประมาณการรายได้และ
ค่าใช้จ่ายที่ต่างกันบ้างดังแสดงในตารางข้างต้น แต่ก็ไม่ได้ส่งผลให้ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ
ทั้งสองบริษัทแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีความเห็นว่าอาคารตรีทิพย์ 2 และพื้นที่มอลล์ 3 นั้นมีความโดดเด่นเพราะ
ตั้งอยู่ในท าเลที่มีศักยภาพ ย่านสีลม – สาทร มีการคมนาคมสะดวก อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ Page 24 

 

(BTS) และรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกในการเดินทางได้เป็นอย่างดี รวม
ทั้งตัวอาคารได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี เหมาะสมต่อการใช้งาน 

 
(3) รำยชื่อเจ้ำของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

  
โครงกำร เจ้ำของทรัพย์สนิ 

อาคารตรีทิพย์ 2  นางวณีา เชิดบุญญชาต ิ

พื้นที่มอลล์ 3 

 

1. บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ส าหรับห้องชุดเลขที่ 425 

2. บริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ จ ากดั ส าหรับห้องชุดเลขที่ 425/1, 
425/2, 425/3, และ 425/4 

 

(4) วิธีกำรเข้ำลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ของกองทุนรวม 
ในการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ของกองทุนรวมในครั้งนี้ กองทุนรวมจะเข้าท าสัญญาซื้อขาย

ทรัพย์สิน สัญญาเช่า และ/หรือสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ
ตรีนิตี้กับเจ้าของทรัพย์สินดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(1) กองทุนรวมจะเข้าท าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคารของอาคารตรีทิพย์ 2 กับนางวีณา 
เชิดบุญญชาติ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารตรีทิพย์ 2 

(2) กองทุนรวมจะเข้าท าสัญญาเช่าพื้นที่มอลล์ 3 กับบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ในส่วนห้องชุด
เลขที่ 425 และกองทุนรวมจะเข้าท าสัญญาเช่าพื้นที่มอลล์ 3 กับ บริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ 
จ ากัด ในส่วนห้องชุดเลขที่ 425/1, 425/2, 425/3, และ 425/4 เป็นระยะเวลา 30 ปี 

(3) กองทุนรวมจะเข้าท าสัญญาซื้อขายทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน เครื่องมือ 
อุปกรณ์ งานระบบและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องและจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของ
ที่ดินและอาคารของโครงการตรีนิตี้ กับเจ้าของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนเพิ่มเติม
ตามข้อ (1) ถึง (2) ข้างต้น 
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(5)  รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ : ภำพรวมธุรกิจกำร
จัดหำผลประโยชน์ 

ในการจัดหาผลประโยชน์จากโครงการตรีนิตี้ ที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 กองทุนรวม
ตกลงดังต่อไปนี้ 

1. กองทุนรวมตกลงให้ บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด เช่าอาคารตรีทิพย์ 2 (ไม่รวมพื้นที่พาณิช
ยกรรมบริเวณชั้นใต้ดินและพื้นที่ชั้นหนึ่งบางส่วน) รวมถึงให้ บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด 
เช่าส่วนควบและงานระบบของอาคารตรีทิพย์ 2 (ไม่รวมพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณชั้นใต้ดิน
และพื้นที่ชั้นหนึ่งบางส่วน) เป็นระยะเวลา 3 ปี 

2. กองทุนรวมตกลงให้ บริษัท สีลมออลล์ จ ากัด เช่าพื้นที่มอลล์ 3 และชั้นใต้ดินและพื้นที่
ชั้นหนึ่งบางส่วน ของอาคารตรีทิพย์ 2 ซึ่งใช้เป็นพื้นที่พาณิชยกรรม รวมถึงให้ บริษัท สีลม
ออลล์ จ ากัด เช่าส่วนควบและงานระบบของพื้นที่มอลล์ 3 เป็นระยะเวลา 3 ปี 

หมายุเหตุ : โปรดพิจารณาโครงสร้างการถือหุ้นของ บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด และบริษัท    
สีลมออลล์ จ ากัด ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นของ บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด บริษัท ตรีทิพย์ 
คอมเพล็กซ์ จ ากัด บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด และบริษัท สีลมออลล์ จ ากัด 

เมื่อครบก าหนดระยะเวลาเช่าดังกล่าวข้างต้น กองทุนรวมสามารถพิจารณาให้ผู้เช่ารายเดิมต่อ
อายุสัญญาเช่าได้อีกคราวละไม่เกิน 3 ปี 
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แผนภำพกำรน ำทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้ำลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ออกหำประโยชน์ 
 

  
โครงสร้ำงรำยได้และรำยจ่ำยของอสังหำริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม อัตรำค่ำเช่ำต่อ
ตำรำงเมตร และอัตรำกำรเช่ำพื้นท่ี (Occupancy Rate) 
อำคำรตรีทิพย์ 2 

โครงสร้างรายได้รวมของอาคารตรีทิพย์ 2 มีรายละเอียดดังนี้ 

รำยได้ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

รายได้คา่ห้องพัก 5.62 5.00 1.41 10.38 

รายได้คา่เชา่และคา่บริการจาก
ร้านค้า / พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม 

8.11 6.99 6.93 9.41 

รายได้จากการด าเนินงานอื่น  ๆ 1.28 1.15 0.48 1.25 

รำยได้รวม (ล้ำนบำท) 15.01 13.14 8.82 21.04 

ที่มา: นางวีณา เชิดบุญญชาติ และบริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ จ ากัด  
หมายเหต:ุ  

1) รายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ ประกอบด้วยรายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดืม่ รายไดค้่าบริการ 
Business Center รายได้ค่าบริการซักรีด และรายได้คา่บริการ Limousine 
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2) เนื่องจากอาคารตรีทิพย์ 2 (ในส่วนห้องพัก) มีการปรับปรุงในช่วงเวลาระหว่าง เม.ย. 2554 ถึง ธ.ค. 
2555 โดยการปรับปรุงจะท าให้โครงการมีห้องพักเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนรวม 72 ห้อง จากเดิมเพียง 20 ห้อง 
ดังนั้น จึงมีผลต่อการลดลงของรายได้ค่าห้องพักในปี 2554  อย่างไรก็ดี ในช่วงต้น เม.ย. 2555 ได้ทยอย
เปิดให้เช่าห้องพักของโครงการท าให้รายได้ค่าห้องพักปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

โครงสร้างรายจ่ายรวมของอาคารตรีทิพย์ 2 มีรายละเอียดดังนี้ 

รำยจ่ำย ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ห้องพัก 0.94 0.93 0.27 3.41 

พื้นที่พาณิชยกรรม 1.97 2.08 1.86 1.88 

รำยจ่ำยรวม (ล้ำนบำท) 2.91 3.01 2.13 5.29 

หมายเหต:ุ  
1) รายจา่ยประกอบด้วยค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานของโครงการ เช่น เงินเดือนและสวัสดิการ

พนักงาน ภาษีโรงเรือน และคา่สาธารณูปโภค 
2) เนื่องจากอาคารตรีทิพย์ 2 (ในส่วนห้องพัก) มีการปรับปรุงในช่วงเวลาระหว่าง เม.ย. 2554 ถึง 

ธ.ค. 2555 โดยการปรับปรุงจะท าให้โครงการมีห้องพักเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนรวม 72 ห้อง จากเดิม
เพียง 20 ห้อง ดังนั้น จึงมีผลต่อการลดลงของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานของโครงการในช่วง
ปี 2554 อย่างไรก็ดี ในช่วงต้นเม.ย. 2555  ได้ทยอยเปิดให้เช่าห้องพักของโครงการท าให้
โครงการมีการเพิ่มขึ้นของค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการท่ีมากขึ้นกวา่ปีกอ่นตามปัจจยัขา้งตน้  

อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยและอัตราค่าเช่าต่อตารางเมตรของอาคารตรีทิพย์ 2 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

รำยละเอียด ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย (บาท/วัน) 1,023 956 973 1,567 

อัตราค่าเช่าพื้นที่พาณิชยกรรม 
(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

885 769 768 957 

อัตราการเข้าพักเฉลี่ยและอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย (Occupancy Rate) ของอาคารตรีทิพย์ 2 

รำยละเอียดพื้นที ่ ระยะเวลำ 
อัตรำกำรเข้ำพักและอตัรำกำร

เช่ำพืน้ที่เฉลี่ย (ร้อยละ) 
ห้องพัก ปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธ.ค.2552 75.25 

ปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธ.ค.2553 71.67 

ปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธ.ค.2554 81.67 
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รำยละเอียดพื้นที ่ ระยะเวลำ 
อัตรำกำรเข้ำพักและอตัรำกำร

เช่ำพืน้ที่เฉลี่ย (ร้อยละ) 

ปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธ.ค.2555 51.06 
ร้านค้า / พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม ปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธ.ค.2552 90.34 

ปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธ.ค.2553 89.73 

ปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธ.ค.2554 89.01 

ปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธ.ค.2555 97.04 

ที่มา: นางวีณา เชิดบุญญชาติ และบริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ จ ากัด 

การสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าส าหรับพื้นที่พาณิชยกรรม / ร้านค้า ของอาคารตรีทิพย์ 2 ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2555 มีรายละเอียดดังนี้ 

ผู้เช่ำพื้นที ่
วันที่สิน้สุด
สัญญำเช่ำ 

พื้นที่เช่ำ 
(ตำรำงเมตร) 

พื้นที่เช่ำ เทียบกบั 

พื้นที่ที่ให้เช่ำทั้งหมด (ร้อยละ) 

บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด 
11 ก.ค. 58 

357.46 42.31 

บริษัท วิลล่า มารเ์ก็ต เจพี จ ากัด 
31 พ.ค. 60 

487.43 57.69 

รวม 844.89 100.00 

 

พื้นท่ีมอลล์ 3 

 โครงสร้างรายได้รวมและอัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) ของพื้นที่มอลล์ 3 มีรายละเอียดดังนี้ 

รำยได้ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

รายได้คา่เชา่/ ค่าบริการ (ล้านบาท) 18.40 18.39 18.37 19.37 

จ านวนรา้นคา้ที่ใหเ้ช่า (ร้าน) 148 148 148 1551 

พื้นที่ให้เชา่ทั้งหมด (ตารางเมตร) 620.50 620.50 620.50 638.262 

อัตราการเชา่ (Occupancy Rate) (ร้อยละ) 100 100 99.89 99.95 

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

ที่มา: บริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ ์จ ากัด และ บริษัท ตรีนติี้ แอสเซท จ ากัด 

หมายเหต:ุ  1. ได้มีการแบ่งเป็นร้านค้าให้เช่าท้ังส้ิน 156 ร้านค้า แต่ทางเจา้ของทรัพย์สินได้ปล่อยเชา่เพยีง 155  
                         ร้านค้า ส่วนอีก 1 ร้านค้า เจา้ของทรัพย์สินใช้เป็นส านักงาน 

ที่มา : นางวีณา เชิดบุญญชาติ และ บริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ จ ากัด 



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ Page 29 

 

2. มีการปรับปรุงพื้นที่ร้านค้าระหว่างเดือนพฤศจกิายน 2554 ถึง มกราคม 2555  ท าให ้Occupancy  
    ลดลงเล็กน้อยและมีพื้นที่ร้านค้าเพิม่ขึ้นจากเดิม 620.50 ตร.ม. เป็น 638.26 ตร.ม. 

 

โครงสร้างรายจ่ายรวมของพื้นที่มอลล์ 3 มีรายละเอียดดังนี้ 

รำยจ่ำย ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

พื้นที่พาณิชยกรรม 2.85 2.94 2.87 3.27 

รำยจ่ำยรวม (ล้ำนบำท) 2.85 2.94 2.87 3.27 
 

หมายเหตุ:  รายจ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานของโครงการ เช่น  เงินเดือนและสวัสดิการ     
                 พนักงาน ภาษีโรงเรือน และค่าสาธารณูปโภค 

 

การสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าส าหรับพื้นทีพ่าณิชยกรรม / ร้านค้า ของพื้นที่มอลล์ 3 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 ทั้ง 
155 ร้านค้ามีอายุสัญญา 2 ปีเท่ากัน เริ่มต้นและครบก าหนดอายุสัญญาพร้อมกัน คือ 1 ม.ค. 2555 – 31 
ธ.ค. 2556 

 
 รำยละเอียดและสัดส่วนของพื้นท่ีของโครงกำรตรีนิตี้ท่ีกองทุนรวมจะเข้ำลงทุน 

รายละเอียดพื้นที่ของโครงการตรีนิตี้ ณ วันที ่31 ธ.ค. 2555 

รำยละเอียด 
จ ำนวนห้อง /
จ ำนวนร้ำนค้ำ 

พื้นที่ (รวม
ส่วนกลำง) 
(ตำรำงเมตร) 

สัดส่วนของพืน้ที่เมื่อ
เปรียบเทียบกบัพืน้ที่รวมที่

กองทุนรวม 
จะเข้ำลงทนุ (ร้อยละ) 

พื้นที่ห้องพัก  

(อาคารตรีทิพย์ 2) 
72 ห้อง 3,581.44 64.21 

พื้นที่พาณิชยกรรมใหเ้ชา่ 225 ร้านค้า 1,996.42 35.79 

รวม 5,577.86 100.00 
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สรุปภำพรวมของอสังหำริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนอยู่เดิมและอสังหำริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวม 
จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

 มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ 

รำยละเอียด 

 

อสังหำริมทรัพย์ที ่
กองทุนรวมลงทนุอยู่เดิม 

อสังหำริมทรัพย์ทีก่องทนุรวม
จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1 

มูลค่ำทีก่องทนุรวมลงทุน (บำท) 

โครงการอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม  

688,623,000 

- 

โครงการ Glow Trinity Silom Arcade - 

โครงการอาคารศูนย์การคา้ - 

รำคำประเมินอสังหำริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุอยู่เดิม (บำท)(1) 

โครงการอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม  

681,000,000 

 

- 

โครงการ Glow Trinity Silom Arcade - 

โครงการอาคารศูนย์การคา้ - 

มูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 (บำท) 

อาคารตรีทิพย์ 2 - 441,000,000 

พื้นที่มอลล์ 3 - 253,000,000 

รำคำประเมินอสังหำริมทรัพย์ที่กองทนุจะลงทนุเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 (บำท) 

อาคารตรีทิพย์ 2 

 

 410,000,000(2) 

 406,936,000(3) 

พื้นที่มอลล์ 3  265,000,000(2) 

 253,718,000(3) 

รำคำประเมินที่ปรับตำมสัญญำเช่ำทีก่องทนุจะลงทนุเพิ่มเตมิคร้ังที่ 1 (บำท) 

อาคารตรีทิพย์ 2  431,000,000(4) 

 420,414,000(5) 

พื้นที่มอลล์ 3  283,000,000(4) 

 256,040,000(5) 
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หมายเหต:ุ (1) ราคาประเมินโดย บริษัท เน็กซัส พรอพเพอตี้ คอนซัลแทนท์ จ ากัด ณ วันที่ 31 ส.ค. 2555 

 (2)  ราคาประเมินโดย บริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น (1999) จ ากัด ณ วันที่ 4 มี.ค. 2556 

(3)  ราคาประเมินโดย บริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชั่น จ ากัด ณ วันท่ี 8  มี.ค. 2556 

(4)  ราคาประเมินที่ปรับตามสัญญาเชา่โดย บริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น (1999) จ ากดั 

(5) ราคาประเมินที่ปรับตามสัญญาเช่าโดย บริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชั่น จ ากดั จ ากัด 

รายละเอียดพื้นที่เช่า ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555และอัตราการเชา่พื้นที่เฉลี่ยของอสังหาริมทรพัย์ในปี 2555  

รำยละเอียดพื้นที่เช่ำ 
อสังหำริมทรัพย์ที่

กองทุนรวมลงทนุอยู่เดิม  

อสังหำริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะลงทนุ
เพิ่มเติมคร้ังที่1  

รวม 

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

อัตราการเชา่พื้นที่ห้องพกั (ร้อยละ) 84.24 51.06 69.26 

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

อัตราการเชา่พื้นที่พาณชิยกรรม
(ร้อยละ) 

98.82 98.29 98.46 

ที่มา:  บริษัท ตรีทพิย์ คอมเพล็กซ์ จ ากัด  บริษัท ตรนีิตี้ แอสเซท จ ากัด  นางวีณา เชิดบุญญชาติ และ 
นางอรนารถ เชิดบุญชาติ 

 
โครงสร้างรายได้รวมของอสังหาริมทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ที่มา: บริษัทจัดการโดยอ้างอิงข้อมูลจากเจา้ของทรัพย์สินแต่ละโครงการ 

หมายเหตุ: ตารางข้างต้นแสดงสัดส่วนรายได้ค่าเช่า/ค่าบริการต่อรายได้รวมของโครงการตรีนิตี้ 
 

  

ระยะเวลำ 

สัดส่วนรำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำรคิดเทียบรำยได้รวม  

อสังหำริมทรัพย์ทีก่องทนุ
รวมลงทนุอยู่เดิม  

(ร้อยละ) 

อสังหำริมทรัพย์ทีก่องทนุ
รวมจะลงทนุเพิ่มเติมคร้ังที1่ 

(ร้อยละ) 
รวม 

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

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

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

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

   ภายหลังจากที่กองทุนรวมเข้าลงทุน ในโครงการตรีนิตี้  กองทุนรวมจะด าเนินการจัดหา
ผลประโยชน์จากโครงการตรีนิตี้ โดยให้ บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด เช่าอาคารตรีทิพย์ 2 รวมถึงส่วน
ควบและงานระบบของอาคารตรีทิพย์ 2 (ไม่รวมพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณชั้นใต้ดินและพื้นที่ชั้นหนึ่ง
บางส่วน)  และให้ บริษัท สีลมออลล์ จ ากัด เช่าพื้นที่มอลล์ 3 และชั้นใต้ดินและพื้นที่ชั้นหนึ่งบางส่วน ของ
อาคารตรีทิพย์ 2 ซึ่งใช้เป็นพื้นที่พาณิชยกรรม รวมถึงส่วนควบและงานระบบของพื้นที่พาณิชยกรรมของ
อาคารตรีทิพย์ 2 และของพื้นที่มอลล์ 3 โดยสัญญาฉบับแรกจะมีอายุสัญญา 3 ปี และเมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาเช่าดังกล่าว กองทุนรวมสามารถพิจารณาต่ออายุสัญญาเช่าให้ผู้เช่ารายเดิมได้อีกคราวละไม่
เกิน 3 ปี อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการได้พิจารณาคุณสมบัติต่างๆของผู้เช่าแล้ว และมีความเห็นว่าผู้เช่ามี
ประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเป็นอย่างดี อีกทั้ ง
ภายใต้สัญญาเช่า บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด และ บริษัท สีลมออลล์ จ ากัด ในฐานะผู้เช่าจะมีหน้าที่ใน
การบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง ดูแลภาพลักษณ์ทั้งภายในและภายนอก หรือเปลี่ยนแปลงระบบงานที่
ส าคัญของอาคารตรีทิพย์ 2 และพื้นที่มอลล์ 3 ให้อยู่ในสภาพที่ดี เรียบร้อย เหมาะสมกับการใช้งาน และให้
มีความทันสมัย และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดอย่างสม่ าเสมอ (รายละเอียดปรากฏ
ตามสรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมส าหรับการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 
1) เพื่อดึงดูดให้มีผู้มาใช้บริการโครงการตรีนิตี้มากขึ้นทั้งในส่วนผู้ที่มาใช้บริการห้องพักในรูปแบบเซอร์วิสอ
พาร์ทเมนท์ และผู้มาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้า เนื่องจากการปรับปรุงดูแลให้โครงการตรีนิตี้มีความทันสมัย 
และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดอย่างสม่ าเสมอจะส่งผลให้มีผู้ประกอบการรายย่อยเข้า
มาเช่าพื้นที่ในโครงการตรีนิตี้มากขึ้น และร้านค้าต่าง ๆ จะมีสินค้าและบริการที่หลากหลายมากขึ้น 

จากการที่กองทุนรวมน าทรัพย์สินโครงการตรีนิตี้ ออกให้เช่า เพื่อหาประโยชน์นั้น กองทุนรวมได้จัดให้มี
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์ดังนี้ 

(ก) กำรประกันรำยได้ของผู้เช่ำทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้ำลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 โดยบริษัท 
ตรีนิตี้ แอสเซท จ ำกัด เป็นระยะเวลำ 4 ปี 

บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัดได้ตกลงและรับรองว่ากองทุนรวมจะมีรายได้จากการน าทรัพย์สินที่
กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ออกหาประโยชน์โดยน าออกให้เช่าแก่ผู้เช่าอาคารตรีทิพย์ 2 
และผู้เช่าพื้นที่มอลล์ 3 โดยประกันรายได้ของกองทุนรวม ดังนี้ 

ปีที่ 1  จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 63,200,000 บาท (ส าหรับเดือนที่ 1-12)   

ปีที่ 2  จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 65,200,000 บาท (ส าหรับเดือนที่ 13-24)   

ปีที่ 3  จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 66,600,000 บาท (ส าหรับเดือนที่ 25-36)   
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ปีที่ 4  จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 69,930,000 บาท (ส าหรับเดือนที่ 37-48 ในกรณีที่กองทนุรวม
ได้พิจารณาต่ออายุสัญญาเช่า เม่ือครบ 36 เดือนแรก)  

ระยะเวลาการประกันปทีี่ 1 ถึงปีที่ 4 ข้างต้น รวมเรียกว่า “ระยะเวลำกำรรับประกัน” 

ทั้งนี้ การรับประกันรายได้จาก บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด จะรับประกันรายได้ในกรณีที่ผู้เช่าดัง
กล่าวคือ บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด และบริษัท สีลมออลล์ จ ากัด หรือ บริษัทในเครือเท่านั้น 
รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันและหลักประกันรายได้ซึ่งตกลงที่จะจัดให้มีการวาง
หลักประกันรายได้เป็นหนังสือค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย โดยมี
รายละเอียดเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาตกลงกระท าการ 
นอกจากนี้ บริษัทจัดการได้สรุปข้อมูลในเรื่องความสามารถของผู้รับประกันโดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามภาคผนวก 1 

)ข(  กำรว่ำจ้ำงบริหำรอำคำรตรีทิพย์ 2 
บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด ซึ่งเป็นผู้เช่าอาคารตรีทิพย์ 2 (ไม่รวมพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณชั้น
ใต้ดินและพื้นที่ชั้นหนึ่งบางส่วน)  จะว่าจ้าง บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี้ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้บริหาร
อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกแล้ว หรือว่าจ้างผู้บริหารรายอื่นที่มี
คุณสมบัติอยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับ บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี้ จ ากัด เป็นผู้บริหารจัดการ
อาคารตรีทิพย์ 2 (ไม่รวมพื้นที่พาณิชยกรรมที่ตั้งอยู่ชั้นใต้ดินและชั้นหนึ่งบางส่วนของอาคารตรี
ทิพย์ 2) ทั้งนี้ การพิจารณาว่าจ้างผู้บริหารจัดการดังกล่าวนั้น บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด จะ
พิจารณาถึงประสบการณ์ในการบริหารงานด้านเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โรงแรมหรืออาคารพัก
อาศัยของผู้บริหาร รวมถึงการมีทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพ 

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด ว่าจ้างบริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี้ จ ากัด หรือ
บริษัทอื่นใดตามข้างต้นเป็นผู้บริหารจัดการอาคารตรีทิพย์ 2 (ไม่รวมพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณ
ชั้นใต้ดินและพื้นที่ชั้นหนึ่งบางส่วน) หากสัญญาเช่าอาคารตรีทิพย์ 2 (ไม่รวมพื้นที่พาณิชยกรรม
บริเวณชั้นใต้ดินและพื้นที่ชั้นหนึ่งบางส่วน)ระหว่างกองทุนรวมกับ บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด 
สิ้นสุดลงก่อนครบก าหนดสัญญาว่าจ้างบริหาร กองทุนรวมไม่ผูกพันที่จะให้บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิ
ทาลิตี้ จ ากัด หรือบริษัทอื่นใดตามข้างต้นเป็นผู้บริหารอาคารตรีทิพย์ 2 (ไม่รวมพื้นที่พาณิชย 
กรรมบริเวณชั้นใต้ดินและพื้นที่ชั้นหนึ่งบางส่วน) ต่อไปแต่อย่างใด 

(ค) ข้อตกลงไม่ประกอบธุรกิจแข่งขัน 

บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ปัจจุบันประกอบธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ภายใต้ชื่อ โกลว์ สตูดิโอ 
ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนตามนโยบายการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 อีกทั้งยังด าเนินธุรกิจ
ในด้านการซื้อ – ขายอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันคือ 
1  บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด ประกอบธุรกิจโรงแรมภายใต้ชื่อ โกลว์ ตรีนิตี้ สีลม  
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2  บริษัท สีลมออลล์ จ ากัด ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่ร้านค้าปลีก 
3 บริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ภายใต้ชื่อ ตรีนิตี้   

อพาร์ทเมนท์  
ทั้งบริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด  และ บริษัท สีลมออลล์ จ ากัด ปัจจุบันเป็นผู้เช่าทรัพย์สินและ
ด าเนินธุรกิจที่กองทุนรวมได้ลงทุนในครั้งแรกและที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งที่ 1   
ในส่วนของบริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ จ ากัด นั้นแม้ว่าจะประกอบธุรกิจเซอร์ วิสอพาร์ทเมนท์ 
ภายใต้ชื่อตรีนิตี้อพาร์ทเมนท์ ซึ่งเป็นธุรกิจประเภทเดียวกันกับโกลว์ สตูดิโอ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในครั้งที่ 1 แต่ทั้ง 2 บริษัท มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างจาก
กัน เนื่องจากห้องชุดของตรีนิตี้อพารท์เม้นท์ เป็นห้องชุดพักอาศัยขนาดใหญ่คือเป็นห้องชุดขนาด 
2-5 ห้องนอนและแบบ penthouse ซึ่งเหมาะส าหรับลูกค้าที่มาพักแบบครอบครัวใหญ่ ในขณะที่
ห้องพักของโกลว์ สตูดิโอ เป็นห้องพักแบบสตูดิโอ มีขนาด 31 – 38 ตารางเมตรและพักได้เพียง 1 
– 2 คน  
ซึ่งภายใต้สัญญาตกลงกระท าการระหว่าง บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัดและกองทุนรวม บริษัท 
ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ตกลงต่อกองทุนรวมว่าตลอดระยะเวลาของสัญญาตกลงกระท าการเป็น
ระยะเวลา 5 ปี บุคคลดังต่อไปนี้  
 

1) บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด  
2) ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
3) บริษัทในเครือของบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด (หมายถึง นิติบุคคลที่บริษัท ตรีนิตี้ 

แอสเซท จ ากัด ถือหุ้นในนิติบุคคลนั้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว)  

4) บริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัดตาม 2)  (หมายถึง นิติ
บุคคลที่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัดตาม 2)  ถือหุ้นในนิติบุคคลนั้น
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว) 
 

จะไม่ประกอบหรือบริหารธุรกิจใหม่ประเภทเดียวกับกองทุนรวมเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากกองทุนรวมในพื้นที่รัศมีของอาคารตรีทิพย์ 2 โดยขอบเขตรัศมีของพื้นที่
ดังกล่าวที่บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด และบริษัทในเครือข้างต้นตกลงจะไม่ประกอบธุรกิจใหม่
เพื่อแข่งขันกับกองทุนรวม เป็นดังนี้ ทางทิศเหนือของอาคารตรีทิพย์ 2  ขอบเขตของพื้นที่จะอยู่
ภายในสี่แยกไฟจราจรที่ตัดระหว่างถนนสีลมและถนนนราธิวาสราชนครินทร์  ทางทิศตะวันออก
ของอาคารตรีทิพย์ 2 ห่างออกไปอีกประมาณ 800 เมตร ขอบเขตของพื้นที่จะอยู่ภายในสี่แยกไฟ
จราจรที่ตัดระหว่างถนนสีลมและซอยศาลาแดง โดยพื้นที่ดังกล่าวให้รวมถึงจุดกึ่งกลางถนนของ
ถนนสีลมด้วย ทางทิศใต้ของอาคารตรีทิพย์ 2 ห่างออกไปอีกประมาณ 600 เมตร ขอบเขตของ
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พื้นที่จะอยู่ภายในสี่แยกไฟจราจรที่ตัดระหว่างซอยศาลาแดงและถนนสาทรใต้ โดยให้นับรวมถึง
พื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกของซอยศาลาแดง ทางทิศตะวันตกของอาคารตรีทิพย์ 2 ห่างออกไป
อีกประมาณ 825 เมตร ขอบเขตของพื้นที่จะอยู่ภายในสี่แยกไฟจราจรที่ตัดระหว่างถนนสาทรใต้
และถนนนราธิวาสราชนครินทร์ โดยให้นับรวมถึงพื้นที่ทางด้านทิศใต้ของถนนสาทรใต้ โดย
จุดเริ่มต้นในการวัดรัศมีพื้นที่ดังกล่าวให้นับจากถนนนราธิวาสราชนครินทร์ขึ้นไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 530 เมตรไปจนถึงสี่แยกไฟจราจรที่ตัดระหว่างถนนสีลมและถนนนราธิวาสราช
นครินทร์ ตามที่คู่สัญญาก าหนดไว้ภายใต้สัญญาตกลงกระท าการระหว่าง บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท 
จ ากัด และ กองทุนรวมโดยขอบเขตรัศมีของพื้นที่ที่ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขัน เป็นไปตามแผนภาพ
ต่อไปนี้ 

 
 

นอกจากนี้ หากบริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัดว่าจ้างบริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี้ จ ากัด หรือ
ผู้บริหารรายอื่นที่มีคุณสมบัติอยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับบริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี้ จ ากัด 
ด าเนินการบริหารอาคารตรีทิพย์ 2 (ไม่รวมพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณชั้นใต้ดินและพื้นที่ชั้นหนึ่ง
บางส่วน)  บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัดจะด าเนินการให้ บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี้ จ ากัดหรือ
ผู้บริหารรายอื่นที่มีคุณสมบัติอยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับบริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี้ จ ากัด
(“ผู้บริหำรรำยอ่ืนท่ีอยู่ในมำตรฐำนเดียวกัน”) ในฐานะผู้บริหารอาคารตรีทิพย์ 2 (ไม่รวมพื้นที่
พาณิชยกรรมบริเวณชั้นใต้ดินและพื้นที่ชั้นหนึ่งบางส่วน)ตกลงว่าตลอดระยะเวลาของสัญญา
ว่าจ้างบริหารนั้น บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี้ จ ากัด หรือผู้บริหารรายอื่นที่อยู่ในมาตรฐาน
เดียวกันและบริษัทในเครือ (หมายถึง นิติบุคคลที่บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี้ จ ากัด หรือผู้บริหาร
รายอื่นที่อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ถือหุ้นในนิติบุคคลนั้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว) จะไม่ประกอบธุรกิจในลักษณะที่เป็นการแข่งขัน
กับทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้ลงทุนในพื้นที่ที่คู่สัญญาก าหนดตามที่ได้มีการว่าจ้างบริหารดังกล่าว 
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากกองทุนรวม โดยกองทุนรวมและบริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด
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ได้ท าความตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในสัญญาเช่าที่ดินและอาคารตรีทิพย์ 2 พร้อม
เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ (ไม่รวมพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณชั้นใต้ดินและพื้นที่ชั้นหนึ่ง
บางส่วน) รายละเอียดปรากฏในหัวข้อสรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ
กองทุนรวม  

(ง) หลักประกัน 

บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ตกลงจะจัดให้มีหลักประกันแก่กองทุนรวมเพื่อเป็นการประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาตกลงกระท าการ สัญญาเช่าที่ดินและอาคารตรีทิพย์ 2 และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ 
และอุปกรณ์ และสัญญาเช่าห้องชุด พื้นที่มอลล์ 3 และพื้นที่พาณิชยกรรมอาคารตรีทิพย์ 2 พร้อม
เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์และการช าระเงินหรือหนี้ใดๆ ของบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัดและ/
หรือ ผู้เช่าอาคารตรีทิพย์ 2 และผู้เช่าพื้นที่มอลล์ 3 ซึ่งได้แก่ การวางหนังสือค้ าประกันที่ออกโดย
ธนาคารพาณิชย์ไว้แก่กองทุนรวมเป็นจ านวน 4 ฉบับส าหรับการรับประกันรายได้ในแต่ละปี ดังนี้  

 หนังสือค้ าประกันฉบับที่ 1 ส าหรับการรบัประกนัรายได้ในเดือนที่ 1-12  วงเงินค้ า
ประกันทั้งสิ้น 63,200,000 บาท  

 หนังสือค้ าประกันฉบับที่ 2 ส าหรับการรบัประกนัรายได้ในเดือนที่ 13-24  วงเงินค้ า
ประกันทั้งสิ้น 65,200,000 บาท   

 หนังสือค้ าประกันฉบับที่ 3 ส าหรับการรับประกันรายได้ในเดือนที่ 25 -36 วงเงินค้ า
ประกันทั้งสิ้น 66,600,000 บาท 

 หนังสือค้ าประกันฉบับที่ 4 ส าหรับการรับประกันรายได้ในเดือนที่ 37 -48  วงเงินค้ า
ประกันทั้งสิ้น 69,930,000 บาท (ในกรณีที่กองทุนรวมได้พิจารณาต่ออายุสัญญาเช่า 
เม่ือครบ 36 เดือนแรก) 
 

หมายเหตุ:  
(1) การค้ าประกันข้างต้น เป็นการค้ าประกันจ านวนรายได้ของกองทุนรวมในแต่ละปี 

โดยแยกวงเงินการค้ าประกันตามหนังสือค้ าประกันแต่ละฉบับออกจากกัน ซึ่งหาก
ธนาคารผู้ค้ าประกันมีการช าระเงินส่วนที่ขาดไปของรายได้ในปีใด ๆ  ตามหนังสือ
ค้ าประกันฉบับใด ๆ จะไม่กระทบต่อความสมบูรณ์และไม่มีผลต่อวงเงินค้ าประกัน
รายได้ตามหนังสือค้ าประกันของธนาคารฉบับอื่น ๆ  

(2) หากพ้นก าหนดระยะเวลาการรับประกันรายได้ของปีหนึ่ง ๆ ไปแล้วและไม่มีการ
เรียกร้องตามหนังสือค้ าประกันของปีนั้น ๆ ภายในระยะเวลาการค้ าประกันที่
ก าหนดไว้ หนังสือค้ าประกันฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดลง 
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สัญญาเช่าที่ดินและอาคารตรีทิพย์ 2 และสัญญาเช่าห้องชุดพื้นที่มอลล์ 
3 ดังกล่าวสิ้นสุดลง หน้าที่ในการค้ าประกันรายได้ และการจัดหาหลักประกันที่บริษัท ตรีนิตี้ แอส
เซท จ ากัด จัดให้มีแก่กองทุนรวมย่อมสิ้นสุดลงด้วยเช่นกัน 

นอกจากนี้ หลักประกันในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม ยังรวมถึงสิทธิเรียกร้องในบัญชี
เงินฝากที่จัดให้มีขึ้นส าหรับการด าเนินงานของผู้เช่าทรัพย์สิน คือ บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด 
และบริษัท สีลมออลล์ จ ากัด หรือ บริษัทในเครือ เพื่อให้กองทุนรวมมีสิทธิในการเบิกถอนเงินใน
บัญชีเงินฝากจากบัญชีดังกล่าวข้างต้น โดยรายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในส่วน
สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวม  

 

 (จ) กำรประกันภัย 

 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 เจ้าของทรัพย์สินได้จัดให้มีการท าประกันภัยส าหรับทรัพย์สินแต่ละส่วนที่
กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ดังนี้  

1. กำรประกันภัยในส่วนอำคำรตรีทิพย์ 2  

ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินและประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
 

ระยะเวลาการประกันภัย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 

วงเงินประกันภัย จ านวน 100,000,000 บาท 

บริษัทประกนัภัย  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากดั (มหาชน) 

 

2. กำรประกันภัยในส่วนพื้นท่ีมอลล์ 3  

ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินและประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
 

ระยะเวลาการประกันภัย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 

วงเงินประกันภัย จ านวน 600,000,000 บาท 
(วงเงินประกันภัยดังกล่าวรวมทั้งอาคาร) 

บริษัทประกนัภัย  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากดั (มหาชน) 
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ภายหลังจากที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมแล้ว กองทุนรวมจะจัดให้มีการประกันภัยใน
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ตลอดระยะเวลาในการเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเช่า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สนิ (All Risk Insurance) เฉพาะอาคารตรีทิพย์ 2 
•  กองทุนรวม เป็นผู้เอาประกันภยั 
•  กองทุนรวม เป็นผู้รบัประโยชน์ 
•  กองทุนรวม เป็นผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้กองทุนรวมก าหนดให้ผู้เช่า

อาคารตรีทิพย์ 2 และผู้เช่าพื้นที่พาณิชยกรรมของอาคารตรีทิพย์ 2 และพื้นที่มอลล์ 
3 มีหน้าที่ช าระเบี้ยประกันส าหรับทรัพย์สินที่ตนเป็นผู้เช่า 

•  ทุนประกันจ านวนไม่ต่ ากว่าราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยใช้เกณฑ์ต้นทุน
ทดแทน (Replacement Cost) ตามที่ระบุในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่
จัดท าขึ้นฉบับล่าสุดในขณะที่ได้เข้าท าสัญญาประกันภัยหรือในขณะที่มีการต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัยนั้น ๆ หรือตามมูลค่าที่บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
พิจารณาเห็นสมควร และเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

หมายเหตุ:   กองทุนรวมรับผิดชอบจัดท าประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สนิเฉพาะอาคารตรี 
ทิพย์ 2 โดยในส่วนของพื้นที่มอลล์ 3 นั้น เจ้าของทรัพยส์ิน (ผู้ให้เช่าพื้นที่
มอลล์ 3 แก่กองทุนรวม) มีหนา้ที่จัดท าประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สนิด้วย
ค่าใช้จ่ายของตนเอง 

 

2. ประกันภัยธรุกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) 
•  กองทุนรวม เป็นผู้เอาประกันภยั 
•  กองทุนรวม เป็นผู้รบัประโยชน์ 
•  กองทุนรวม เป็นผู้รบัผิดชอบคา่เบี้ยประกันภัย ทั้งนี้กองทุนรวมก าหนดให้ผู้เช่า

อาคารตรีทิพย์ 2 และผู้เช่าพื้นที่พาณิชยกรรมของอาคารตรีทิพย์ 2 และพื้นที่มอลล์ 
3 มีหน้าที่ช าระเบี้ยประกนัส าหรับทรัพยส์ินที่ตนเป็นผู้เช่า 

•  ทุนประกันมีวงเงินความคุ้มครองเทียบเท่ารายรับที่คาดว่าจะได้รับภายใน
ระยะเวลา 1 ปี (12 เดือน) ซึ่งเพียงพอที่จะชดเชยรายได้ของกองทุนรวมที่ขาดไปใน
กรณีที่เกิดความเสียหายและต้องมีการปิดซ่อมแซมทรัพย์สิน 
 

3. ประกันภัยเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) 
•  กองทุนรวม เป็นผู้เอาประกันภยั 
•  กองทุนรวม เป็นผู้รบัประโยชน์ 
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• กองทุนรวมก าหนดให้ผู้เช่าอาคารตรีทิพย์ 2 และผู้เช่าพื้นที่พาณิชยกรรมของ
อาคารตรีทิพย์ 2 และพื้นที่มอลล์ 3 มีหน้าที่ช าระเบี้ยประกันส าหรับทรัพย์สินที่ตน
เป็นผู้เช่า 

 กองทุนรวมตกลงจะจัดให้มีการท าประกันภัยส าหรับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้ งที่  1 ในลักษณะการเอาประกันภัยเพื่อประโยชน์
บุคคลภายนอก ภายใต้ข้อก าหนด และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยใน
ส่วนวงเงินความคุ้มครองนั้น บริษัทจัดการจะจัดท าประกันภัยในวงเงินที่เหมาะสม
โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าทรัพย์สินมีการใช้ประโยชน์เป็นห้องพักและพื้นที่
พาณิชยกรรม จึงมิได้มีความเสี่ยงภัยสูงเมื่อเทียบกับทรัพย์สินที่น าไปจัดหา
ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ    

 
4. ประกันภัยสิทธิการเช่า (Leasehold Insurance)(เฉพาะส าหรับพื้นที่มอลล์ 3) 

•  กองทุนรวม เป็นผู้เอาประกันภยั 
•  กองทุนรวม เป็นผู้รบัประโยชน์ 
•  กองทุนรวม เป็นผู้รบัผิดชอบคา่เบี้ยประกันภัยทั้งหมด 
•  ระยะเวลาคุ้มครองครอบคลุมระยะเวลาที่จดทะเบียนสิทธิการเช่า  โดยมีวงเงิน

ความคุ้มครองครอบคลุมความเสียหายที่กองทุนรวมจะได้รับในกรณีที่สิทธิการเช่า
ในพื้นที่มอลล์ 3 สิ้นสุดลงก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามที่ได้จดทะเบียนไว้
  

(7) สรุปสำระส ำคัญของร่ำงสัญญำต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องของกองทุนรวม 

(ก) ร่ำงสัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนโดยกำรเพิ่มทุนครั้งท่ี 1 ของกองทุนรวม 

1. ร่ำงสัญญำจะซื้อจะขำยท่ีดินและอำคำรตรีทิพย์ 2  

คู่สัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้  (“ผู้จะซื้อ” หรือ 
“กองทุนรวม”) 

นางวีณา เชิดบุญญชาติ (“ผู้จะขาย”) 

ทรัพย์สนิที ่
จะซื้อจะขาย 

ทรัพย์สินที่จะซื้อจะขาย ประกอบด้วย 

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

2. อาคารตรีทิพย์ 2 และพื้นที่พาณิชยกรรมที่ตั้งอยู่บนชั้น 1 และชั้น
ใต้ดินของอาคารตรีทิพย์ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 22-24 ซอยพิพัฒน์ ถนน
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สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนทรัพย์สิน
ตามข้อ 1. จ านวน 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ขนาดพื้นที่รวม
ประมาณ 4,598 ตารางเมตร ซึ่งใช้ประโยชน์เป็นที่พักอาศัยและ
การพาณิชย์ โดยมีจ านวนห้องพัก 72 ห้อง และพื้นที่พาณิชย 
กรรมที่ให้เช่าสุทธิประมาณ 844.89 ตารางเมตร และ 

3. ระบบสาธารณูปโภค 

(รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที่จะซื้อจะขาย”) 

การโอนกรรมสิทธิ์  
การจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์และการ
ส่งมอบการ
ครอบครอง 

1. คู่สัญญาตกลงจะน าสัญญาฉบับนี้ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินที่จะซื้อจะขายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร ภายหลังจากที่กองทุนรวมได้รับความ
เห็นชอบการเพิ่มเงินทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
ลงทุนของกองทุนรวมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนครั้งที่ 
1 จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงได้เสนอขายและ
จัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมแก่นักลงทุนเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  

2. ผู้จะขายตกลงโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบการครอบครองใน
ทรัพย์สินที่จะซื้อจะขายให้แก่กองทุนรวมและกองทุนรวมตกลง
รับโอนกรรมสิทธิ์และรับมอบการครอบครองในทรัพย์สินที่จะซื้อ
จะขายจากผู้จะขายตามสภาพที่เป็นอยู่ ณ ขณะนั้น  

 “สภาพที่เป็นอยู่” หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่ของทรัพย์สินที่จะซื้อ
จะขายเมื่อพิจารณาจากระยะเวลาและสภาพการใช้งาน
โดยทั่วไปของทรัพย์นั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยที่อาจ
เกิดขึ้น “สภาพที่เป็นอยู่” ไม่รวมถึง สภาพความช ารุดบกพร่อง
หรือเสียหายจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของ
ทรัพย์สินที่จะซื้อจะขาย 

 คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าการส่งมอบการครอบครองดังกล่าวมีผล
สมบูรณ์ ทันทีที่การจดทะเบียนมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย (“วัน
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์”) 

3. ให้ผู้จะซื้อเป็นผู้มีสิทธิในการได้รับประโยชน์ สิทธิและหน้าที่ต่างๆ 
จากหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่จะซื้อขายซึ่งเกิดขึ้นนับจาก
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เวลา 24.00 น. ของวันก่อนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ 

 ให้ผู้จะขายเป็นผู้มีสิทธิในการได้รับประโยชน์ สิทธิและหน้าที่
ต่างๆ จากหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่จะซื้อขายซึ่งเกิดขึ้นก่อน
เวลา 24.00 น. ของวันก่อนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้จะขาย
ตกลงด าเนินการใด ๆ เพื่อส่งมอบต้นฉบับเอกสารสิทธิเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่จะซื้อจะขายในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ และส่ง
มอบต้นฉบับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน เช่น  ใบอนุญาต
ก่อสร้าง แบบแปลนอาคารตรีทิพย์ 2 หนังสือบอกกล่าวแจ้งการ
โอนกรรมสิทธิ์ที่มีถึงคู่สัญญาและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องของ
ผู้จะขาย เอกสารอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินที่จะซื้อจะขาย 

 ผู้จะขายตกลงด าเนินการโอนระบบสาธารณูปโภค รวมถึงการ
ด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนสาธารณูปโภคให้แก่
กองทุนรวม ภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ 

ค่าตอบแทนการโอน
กรรมสิทธิ ์

 

ไม่เกิน 422,490,000 บาท (สี่ร้อยยี่สิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาท) 
โดยผู้จะซื้อต้องช าระให้ครบถ้วนในวันที่ ได้จดทะเบียนรับโอน
กรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินที่จะซื้อขาย ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ 
ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (“วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์”) 

ค ารับรองและ
รับประกนัของ 
ผู้จะขาย 

ในวันท าสัญญา และวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้จะขายตกลงให้
ค ารับรองและรับประกันแก่กองทุนรวม โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้จะขายมีใบอนุญาตหรือได้รับอนุญาตหรือถือว่าเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตอย่างครบถ้วนถูกต้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ กฎหมายก าหนดส าหรับประกอบกิจการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จะซื้อจะขาย รวมถึง
การก่อสร้าง แก้ไข ดัดแปลง การเปิดใช้งานและการประกอบ
กิจการประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และใบอนุญาต และ/หรือ
การอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จะซื้อจะขายดังกล่าว
ยังคงมีผลใช้บังคับอย่างสมบูรณ์อยู่ในวันที่ท าสัญญา 

 ผู้จะขายมิได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขต่าง ๆ ภายใต้ใบอนุญาตหรือการ
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ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จะซื้อจะขาย  

 ผู้จะขายมิได้ด าเนินการใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ใบอนุญาต และ/
หรือการได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จะซื้อจะขายถูก
ระงับ ยกเลิก หรือเพิกถอน 

2. ผู้จะขายได้ด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ทรัพย์สินที่จะซื้อจะขาย
พร้อมส าหรับการลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหรือในวันที่
กองทุนรวมเข้าลงทุนโดยการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ได้แก ่

2.1 ด าเนินการจดทะเบียนปลดจ านองที่ดินและอาคาร 
ตรีทิพย์ 2 ที่ติดจ านองเป็นประกันอยู่กับธนาคารพาณิชย์
ต่าง ๆ 

2.2 ด าเนินการจดทะเบียนยกเลิกการจดทะเบียนสิทธิการเช่า
สัญญาเช่าอาคารตรีทิพย์ 2 ระหว่างผู้จะขายกับบริษัท ตรี
นิตี้ แอสเซท จ ากัด 

3. ในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้จะขายเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินที่จะซื้อจะขาย และทรัพย์สินที่จะซื้อจะขายไม่อยู่
ภ าย ใต้ ภ าระผู กพั น ใด  ๆ  เ ว้นแต่ เ ป็ นการ ให้ เ ช่ าพื้ น ที่             
พาณิชยกรรมที่ตั้งอยู่บนชั้น 1 และชั้นใต้ดินของอาคารตรีทิพย์ 
2 แก่ผู้เช่ารายย่อย  

4. ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้จะขายปฏิบัติผิดค ารับรองและ/
หรือค ารับประกันข้อหนึ่งข้อใด ไม่ว่าก่อนหรือภายหลังจากที่
กองทุนรวมรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซื้อจะขายก็ตาม ผู้
จะขายตกลงเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขเหตุดังกล่าวให้คืน
ดี ถูกต้องและเป็นที่เรียบร้อยด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จะขายเอง
ทั้งสิ้น รวมถึงรับผิดชอบในความเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่าย ใด 
ๆ ที่ เกิดขึ้นกับกองทุนรวมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดค า
รับรองและ/หรือค ารับประกันดังกล่าว 

ข้อตกลงให้ใช้พื้นที่
พาณิชยกรรมและ
ทางเชื่อมระหว่าง
ห้องชุดและอาคาร

ผู้จะขายซึ่งเป็นผู้มีสิทธิในการใช้ประโยชน์พื้นที่พาณิชยกรรมขนาด
ประมาณ 140 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางของนิติบุคคล
อาคารชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์และเป็นทางเชื่อมที่ตั้งอยู่ระหว่างห้องชุด
เลขที่ 425/128, 425/129 ของอาคารศูนย์การค้า และพื้นที่ชั้นหนึ่ง
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ตรีทิพย์ 2  และชั้นใต้ดินของอาคารตรีทิพย์ 2 (“พื้นท่ีทำงเชื่อมห้องชุดและ
อำคำรตรีทิพย์ 2”) ซึ่งผู้จะขายได้เช่าพื้นที่ทางเชื่อมห้องชุดและ
อาคารตรีทิพย์ 2 ดังกล่าวจากนิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์ 
ตกลงให้สิทธิแก่กองทุนรวม และให้ค ารับรองดังต่อไปนี้  

1. ผู้จะขายตกลงให้สิทธิแก่กองทุนรวมในการใช้พื้นที่ทางเชื่อม
ห้องชุดและอาคารตรีทิพย์ 2 ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการ
จัดหาผลประโยชน์ รวมถึงการใช้เป็นทางเชื่อมเพื่อผ่านเข้าออก
จากห้องชุดไปยังพื้นที่ของอาคารตรีทิพย์ 2 ได้ตลอดระยะเวลา
ที่กองทุนรวมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารตรีทิพย์ 2 
ตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้จะขายตกลงจะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ใด ๆ เพิ่มเติมจากกองทุนรวมอีก 

2. ผู้จะขายตกลงและให้ค ารับรองว่าในกรณีที่สัญญาเช่าพื้นที่ทาง
เชื่อมห้องชุดและอาคารตรีทิพย์ 2 ซึ่งท าขึ้นระหว่างผู้จะขายกับ
นิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์สิ้นสุดลง ผู้จะขายจะ
ด าเนินการต่ออายุสัญญาดังกล่าวออกไปทุกครั้งด้วยค่าใช้จ่าย
ของผู้จะขายเองเพื่อให้กองทุนรวมมีสิทธิในการใช้พื้นที่ทาง
เชื่อมห้องชุดและอาคารตรีทิพย์ 2 ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ข้างต้น 

3. ผู้จะขายรับรองว่าผู้จะขายมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการ
ใช้พื้นที่ทางเชื่อมห้องชุดและอาคารตรีทิพย์ 2  รวมถึงมีสิทธิใน
การน าพื้นที่ดังกล่าวให้แก่กองทุนรวม หรือบุคคลอื่นตามที่
กองทุนรวมก าหนดเพื่อเช่าช่วงหรือใช้ประโยชน์ได้  

4. ในกรณีที่กองทุนรวมร้องขอ ผู้จะขายตกลงจะด าเนินการ
เปลี่ยนตัวคู่สัญญาหรือโอนสิทธิหน้าที่ของผู้จะขายไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดตามสัญญาเช่าพื้นที่ทางเชื่อมห้องชุดและ
อาคารตรีทิพย์ 2 ซึ่งท าขึ้นระหว่างผู้จะขายกับนิติบุคคลอาคาร
ชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์ ให้แก่กองทุนรวมหรือบุคคลอื่นใดตามที่
กองทุนรวมแจ้งให้ทราบ 

เหตุผิดนัดหรือเหตุ
แห่งการบอกเลิก
สัญญา 

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็น
เหตุผิดนัดหรือเหตุเลิกสัญญาของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
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1.  ให้ถือว่าคู่สัญญาตกเป็นผู้ผิดสัญญาหากในระยะเวลาใด ๆ 
ก่อนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่
ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้หรือผิดค ารับรองและรับประกันที่ให้ไว้
ในสัญญาฉบับนี้ และส่งผลให้กองทุนรวมไม่สามารถใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินที่จะซื้อจะขายได้ตามวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบับนี้ 

2. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร 

3. กองทุนรวมไม่สามารถจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ที่จะซื้อจะขายได้ตามเงื่อนไขก าหนดไว้  

4. สัญญาที่ท าขึ้นระหว่างคู่สัญญาดังต่อไปนี้ระงับสิ้นลง 

4.1 สัญญาซื้อขายเฟอร์นิเจอร์วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ของอาคารตรีทิพย์ 2 และพื้นที่พาณิชยกรรม 

4.2 สัญญาอนุญาตให้ใช้ถนนและทางเดิน 
 
4.3 สัญญาเช่าพื้นที่ทางเชื่อมห้องชุดและอาคารตรีทิพย์ 2 ซึ่ง

ท าขึ้นระหว่างผู้จะขายกับนิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี้ คอม
เพล็กซ์ 

ภาษีอากรและ
ค่าใช้จ่าย 

1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ 

 ผู้จะซื้อตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมการโอนทรัพย์สินที่จะซื้อจะขายส่วนผู้จะขายตกลง
รับผิดชอบ ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของผู้จะขายส าหรับ
เงินได้จากการขายทรัพย์สิน ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ อากรแสตมป์ 

2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนับจากวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ 

 กองทุนรวมมีหน้าที่ช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุง
ท้องที่ รวมตลอดถึง ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีป้าย ภาษีอื่น ๆ หรือ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่อาจเรียกเก็บโดยหน่วยงานราชการเนื่อง
ด้วยหรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่จะซื้อจะ
ขายนับตั้งแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ 
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ทั้งนี้ หากผู้จะขายได้ช าระภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบ ารุงท้องที่ 
ร วมตลอดถึ งภาษีธุ รกิ จ เฉพาะ  ภาษีป้ าย  ภาษี อื่ น  ๆ  หรื อ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่อาจเรียกเก็บโดยหน่วยงานราชการเนื่องด้วย
หรือที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จะซื้อจะขายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่กองทุน
รวมเข้าลงทุนโดยการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 แล้ว กองทุนรวมตกลงช าระ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบ ารุงท้องที่ รวมตลอดถึงภาษีป้าย 
ภาษีอื่น ๆ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ดังกล่าวคืนให้แก่ผู้จะขาย ตาม
สัดส่วนที่เหลืออยู่ของระยะเวลาที่ภาษีหรือค่าธรรมเนียมนั้นยังมีผล
บังคับใช้ จนครบถ้วนภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้จะขายได้แจ้งให้
กองทุนรวมทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

การประกันภัย ในกรณีทีผู่้จะขายมีการจัดท าสญัญาประกันภัยเกี่ยวกับทรัพยส์ินที่
จะซื้อจะขายไว้ ก่อนหน้าทีคู่่สัญญาจะเข้าท าสัญญาฉบับนี้และ
กรมธรรม์ประกนัภัยดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับภายหลังจากวันจด
ทะเบียนโอนกรรมสทิธิ์แล้ว ผู้จะขายตกลงจะด าเนินการให้กองทุน
รวมเป็นผู้เอาประกันภัยและผู้รบัประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าวโดยมีผลนับตั้งแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิ์เป็นตน้ไป 
โดยกองทุนรวมตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยตามส่วน
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย 
รวมถึงค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวกับ
การโอนสิทธิหรือการสลักหลังกรมธรรม์ประกนัภัยข้างต้น 

ค่าปรับ บรรดาหนี้สินใด ๆ ที่คู่สัญญาฝ่ายใดมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจะซื้อ 
จะขาย หากคู่สัญญาฝ่ายนั้นผิดนัดช าระหนี้  คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมี
สิทธิคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากจ านวนหนี้ค้างช าระนั้น 
ๆ จนกว่าจะได้ช าระเสร็จสิ้น 
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2. ร่ำงสัญญำซื้อขำยเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องของอำคำรตรีทิพย์ 2  
คู่สัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ (“ผู้ซื้อ” หรือ 

“กองทุนรวม”) 

นางวีณา เชิดบุญญชาติ (“ผู้ขาย”) 

ทรัพย์สนิที่ซื้อขาย เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดตั้งและใช้งานอยู่ใน
ทรัพย์สินที่จะซื้อจะขายตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและ อาคาร 
ตรีทิพย์ 2  

(รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินท่ีซื้อขำย”) 

ค่าตอบแทนการโอน
กรรมสิทธิ ์

ไม่เกิน 18,510,000 บาท (สิบแปดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาท) โดยผู้
ซื้อต้องช าระค่าตอบแทนการโอนกรรมสิทธิ์ ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ให้ครบถ้วนในวันโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขาย 

ค ารับรองและ
รับประกนัของผู้ขาย 

ในวันท าสัญญา และวันที่กองทุนรวมรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและ
อาคารตรีทิพย์ 2 ผู้ขายตกลงให้ค ารับรองและรับประกันแก่กองทุน
รวม โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. ทรัพย์สินที่ซื้อขายอยู่ ในสภาพดี  ไม่ช ารุดบกพร่องอย่างมี
นัยส าคัญและได้รับการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอย่างเหมาะสม
เช่นเดียวกันกับการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่นที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันกับทรัพย์สินที่ซื้อขาย 

2. ในช่วงเวลาก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายไม่ได้ด าเนินการใด ๆ ให้
บุคคลภายนอกมีสิทธิในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายใน
ลักษณะใด ๆ เว้นแต่เป็นการให้เช่าทรัพย์สินที่ซื้อขายแก่ผู้เช่าราย
ย่อย 

3. ผู้ขายเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายและทรัพย์สินที่ซื้อ
ขายไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันใด ๆ 

เหตุผิดนัดหรือเหตุ
แห่งการบอกเลิก
สัญญา 

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็น
เหตุผิดนัดหรือเหตุเลิกสัญญาของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

1. ให้ถือว่าคู่สัญญาตกเป็นผู้ผิดสัญญา หากในระยะเวลาใด ๆ ก่อน
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วันที่กองทุนรวมรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารตรีทิพย์ 2
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้หรือผิดค า
รับรองและรับประกันที่ให้ไว้ในสัญญาฉบับนี้  และส่งผลให้
กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในอาคารตรีทิพย์ 2 และ/หรือ
ทรัพย์สินที่ซื้อขายได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้   

2. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร  

3. สัญญาดังต่อไปนี้ระงับสิ้นลง 

3.1  สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคารตรีทิพย์ 2 ที่ท าขึ้น
ระหว่างคู่สัญญา ระงับสิ้นลง และ/หรือ 

3.2 สัญญาอนุญาตให้ใช้ถนนและทางเดินที่ท าขึ้นระหว่าง
คู่สัญญาระงับสิ้นลง 

3.3 สัญญาเช่าพื้นที่ทางเชื่อมห้องชุดและอาคารตรีทิพย์ 2 ซึ่ง
ท าขึ้นระหว่างผู้จะขายกับนิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี้ คอม
เพล็กซ์ 

ภาษีอากรและ
ค่าใช้จ่าย 

1. ผู้ขายตกลงรับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สิน   

2. ส าหรับค่าธรรมเนียม  และภาษีอากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขาย (หากมี) คู่สัญญาตกลง
รับผิดชอบฝ่ายละครึ่งหนึ่ง 

3. ผู้ขายตกลงรับผิดชอบภาษีเงินได้ที่ผู้ขายได้รับภายใต้สัญญา
ฉบับนี้ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี)  

3. ร่ำงสัญญำเช่ำห้องชุดพื้นท่ีมอลล์ 3 

คู่สัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ (“ผู้เช่า” หรือ 
“กองทุนรวม”) 

บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด และบริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
(“ผู้ให้เช่า”) 
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ทรัพย์สนิที่เช่า ห้องชุดโครงการตรีนิตี้  คอมเพล็กซ์  จ านวน 5 ห้อง มีพื้นที่รวม 
979.86 ตารางเมตร ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 530 ต าบลสีลม 
(สาทร) อ าเภอบางรัก กรุงเทพมหานคร ดังนี้  

1. ห้องชุดเลขที่ 425 เนื้อที่ 247.51 ตารางเมตร (บริษัท ตรีนิตี้ แอส
เซท จ ากัด เจ้าของกรรมสิทธิ์) 

2. ห้องชุดเลขที่ 425/1 เนื้อที่ 58.82 ตารางเมตร (บริษัท ตรีทิพย์ 
คอมเพล็กซ์ จ ากัด เจ้าของกรรมสิทธิ์) 

3. ห้องชุดเลขที่ 425/2 เนื้อที่ 108.98 ตารางเมตร (บริษัท ตรีทิพย์
คอมเพล็กซ์ จ ากัด เจ้าของกรรมสิทธิ์) 

4. ห้องชุดเลขที่ 425/3 เนื้อที่ 106.48 ตารางเมตร (บริษัท ตรีทิพย์ 
คอมเพล็กซ์ จ ากัด เจ้าของกรรมสิทธิ์) 

5. ห้องชุดเลขที่ 425/4 เนื้อที่ 458.07 ตารางเมตร (บริษัท ตรีทิพย์ 
คอมเพล็กซ์ จ ากัด เจ้าของกรรมสิทธิ์) 

(รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที่เช่า”) 

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนการเช่า โดยคู่สัญญาตกลงจะน า
สัญญาฉบับนี้ ไปจดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ 
ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ภายหลังจากที่กองทุนรวมได้รับ
ความเห็นชอบการเพิ่มเงินทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
ลงทุนของกองทุนรวมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงได้เสนอขายและจัดสรร
หน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมแก่นักลงทุนเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ทั้งนี้ ในระยะ 30 ปีนับจากวันที่จดทะเบียนการเช่า ผู้ให้เช่าไม่มี
สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าวเว้นแต่ในกรณีผู้ให้เช่าประสงค์จะ
ขายทรัพย์สินที่เช่าก่อนครบก าหนด ผู้ให้เช่าตกลงให้สิทธิแก่กองทุน
รวมในการปฏิเสธเป็นรายแรก (Right of First Refusal) ในการ
พิจารณาซื้อ และ/หรือ รับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เช่า 

สิทธิของกองทุนรวม
ภายหลังครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่า 

ในกรณีที่ผู้ให้เช่าประสงค์จะต่ออายุการเช่า ผู้ให้เช่าตกลงจะแจ้ง
เงื่อนไขและราคาในการต่ออายุสัญญาฉบับนี้ออกไปให้กองทุนรวม
พิจารณาภายใน 12 เดือนก่อนวันครบก าหนดระยะเวลาการเช่า 
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ในกรณีที่ผู้ให้เช่าประสงค์จะขายทรัพย์สินที่เช่า ผู้ให้เช่าตกลงให้สิทธิ
แก่กองทุนรวมในการปฏิเสธเป็นรายแรก (Right of First Refusal) ใน
การพิจารณาซื้อ และ/หรือ รับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เช่า 

ค่าเช่า ค่าเช่า รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวนไม่เกิน 251,300,000 บาท (สองร้อย
ห้าสิบเอ็ดล้านสามแสนบาท) ตลอดอายุการเช่า โดยกองทุนรวมตก
ลงช าระค่าเช่าทรัพย์สินทั้งจ านวนให้แก่ผู้ให้เช่าในวันจดทะเบียนการ
เช่า ณ ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  

สิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ให้เช่า 

1. ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ามีการน าไปจัดหาผลประโยชน์ใด ๆ อยู่ใน
วันที่คู่สัญญาเข้าท าสัญญาฉบับนี้ ให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิในการได้รับ
ประโยชน์ จากหรือเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เช่าที่เกิดขึ้นก่อนเวลา 
24.00 น.ของวันก่อนวันจดทะเบียนการเช่า  

 ให้กองทุนรวมมีสิทธิในการได้รับประโยชน์ จากหรือเกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินที่เช่าที่เกิดขึ้นนับจากเวลา 24.00 น.ของวันก่อนวันจด
ทะเบียนการเช่า  

2. ผู้ให้เช่าจะแจ้งให้กองทุนรวมทราบและส่งมอบค่าเช่า ค่าบริการ 
ค่าสาธารณูปโภค เงินประกัน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ถือเป็น
สิทธิของกองทุนรวมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 1 ข้างต้นในส่วนที่
ผู้ให้เช่าได้รับไว้ล่วงหน้าอันเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เช่า รวมถึงเงิน
ประกันต่าง ๆ ที่ผู้ให้เช่าได้รับไว้อันเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เช่า (ถ้ามี) 
ให้แก่กองทุนรวมภายใน 30 วัน นับจากวันจดทะเบียนการเช่า 

3. ผู้ให้เช่าจะไม่จ าหน่าย จ่าย โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าให้แก่
บุคคลภายนอก เว้นแต่บุคคลภายนอกผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินที่เช่าตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับกองทุนรวมเพื่อ
ยินยอมผูกพันและอยู่ภายใต้บังคับของสิทธิและหน้าที่ต่าง  ๆ 
ของผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบับนี้ 

4.  ผู้ให้เช่าตกลงไม่น าทรัพย์สินที่ เช่าออกไปให้เช่าช่วง จัดหา
ประโยชน์ โอนสิทธิ ใช้เป็นหลักประกัน ก่อภาระผูกพัน หรือ
ด าเนินการด้วยประการใด ๆ ที่อาจส่งผลเป็นการขัดขวางการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าของกองทุนรวมตลอดระยะเวลาการ
เช่า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
จากกองทุนรวม 
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5. ผู้ให้เช่าตกลงจะไม่ดัดแปลงหรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใด  ๆ 
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เช่า เว้นแต่กองทุนรวมจะให้ความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 

สิทธิและหน้าที่ของ
กองทุนรวม 

1. กองทุนรวมมีสิทธิในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือส่วนควบใด ๆ 
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของทรัพย์สินที่เช่าทั้งหมด
หรือบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า โดยกองทุนรวมต้องได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าจะแจ้ง
ผลการพิจารณาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และจะไม่ปฏิเสธ
ไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  

 ส่วนที่ก่อสร้าง ต่อเติม แก้ไข ดัดแปลง ทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวให้
ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าเม่ือสัญญาเช่าฉบับนี้ระงับสิ้นลง 

2. กองทุนรวมตกลงจะบ ารุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซมทรัพย์สิน
ที่เช่าให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาการเช่า
ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการ
บ ารุงรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์และภาพลักษณ์ของทรัพย์สินที่
เช่า การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพย์สินที่เช่าและ/หรือเพื่ออ านวยความสะดวกของผู้เช่า 
และ/หรือผู้มาใช้บริการ 

3. กองทุนรวมมีสิทธิน าสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี้ไปเป็น
หลักประกันการกู้ยืมเงินหรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่าง
กองทุนรวมกับบุคคลภายนอกได้ โดยได้รับความยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากผู้ ให้เช่า ทั้งนี้  ผู้ ให้เช่าจะแจ้งผลการ
พิจารณาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และจะไม่ปฏิเสธไม่ให้
ความยินยอมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

ค ารับรองและ
รับประกนัของ 
ผู้ให้เช่า 

ในวันท าสัญญา ผู้ให้เช่าตกลงให้ค ารับรองและรับประกันแก่กองทุน
รวมดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ให้เช่าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์โดยชอบในทรัพย์สินที่เช่าแต่เพียงผู้
เดียว  และ  ทรัพย์สินที่เช่าเป็นทรัพย์สินที่ปราศจากและไม่มี
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ภาระติดพัน รวมถึงการรอนสิทธิ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

2. ผู้ให้เช่ามีใบอนุญาตหรือได้รับอนุญาตอย่างครบถ้วนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนดส าหรับ
การประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เช่า รวมถึงการ
ก่อสร้าง แก้ไข ดัดแปลง การเปิดใช้งาน การประกอบกิจการที่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เช่า และใบอนุญาต และ/หรือการ
อนุญาตที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับ
อย่างสมบูรณ์อยู่ในวันที่ท าสัญญา 

 ผู้ให้เช่ามิได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขต่าง ๆ ภายใต้ใบอนุญาตหรือ
การได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เช่า  

 ผู้ให้เช่ามิได้ด าเนินการใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ใบอนุญาต และ/
หรือการได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เช่าถูกระงับ 
ยกเลิก หรือเพิกถอน 

3. ผู้ให้เช่าได้ด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ทรัพย์สินที่เช่าพร้อมส าหรับ
การลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหรือในวันที่กองทุนรวมเข้า
ลงทุนโดยการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ได้แก่ การด าเนินการจดทะเบียน
ปลดจ านองทรัพย์สินที่ เช่าที่ติดจ านองเป็นประกันอยู่กั บ
ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ 

4. ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ให้เช่าปฏิบัติผิดค ารับรองและ/
หรือค ารับประกันข้อหนึ่งข้อใด ไม่ว่าก่อนหรือภายหลังจากที่
กองทุนรวมเข้าลงทุนโดยการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ก็ตาม ผู้ให้เช่าตก
ลงเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขเหตุดังกล่าวให้คืนดี ถูกต้อง
และเป็นที่เรียบร้อยด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งสิ้น  รวมถึง
รับผิดชอบในความเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
กองทุนรวมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดค ารับรองและ/หรือค า
รับประกันดังกล่าว 

การให้เช่าช่วงและ
การโอนสิทธิการเช่า 

1. กองทุนรวมสามารถโอนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาฉบับนี้ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลใด ๆ ได้โดยต้องได้รับ
อนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า ทั้งนี้ ผู้ให้เช่า
จะแจ้งผลการพิจารณาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และจะไม่
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ปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

2. ตลอดอายุการเช่าตามสัญญาฉบับนี้  กองทุนรวมจะไม่น า
ทรัพย์สินที่เช่าออกให้บุคคลภายนอกเช่าช่วง เว้นแต่ 

(1) การน าทรัพย์สินที่เช่าออกให้เช่าช่วงแก่บริษัท สีลมออลล์ 
จ ากัด ภายใต้สัญญาเช่าห้องชุด (พื้นที่มอลล์ 3) และพื้นที่
พาณิชยกรรมพร้อมเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ 

(2) การให้เช่าช่วงซึ่งเป็นธุรกรรมทางการค้าปกติของกองทุนรวม 

(3) ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 
ผู้ให้เช่า 

การประกันภัย กองทุนรวมมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประกันภัยอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกับส่วนได้เสียของกองทุนรวมที่มีต่อทรัพย์สินที่เช่าตลอด
ระยะเวลาการเช่า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การประกันภัยสิทธิการ
เช่า (Leasehold Insurance) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
(Business Interruption Insurance) การประกันภัยเพื่อประโยชน์
ของบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) ทั้งนี้ เว้นแต่การ 
ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (All Risks Insurance) ซึ่งผู้ให้เช่าตก
ลงเป็นผู้จัดให้มีการประกันภัยดังกล่าวอย่างเพียงพอและเหมาะสม
ในนามของผู้ให้เช่า โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ด้วยตนเอง 

ในกรณีที่ผู้ให้เช่ามีการจัดท าสัญญาประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินที่
เช่าไว้ (ยกเว้นการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน  (All Risks 
Insurance)) ก่อนหน้าที่คู่สัญญาจะเข้าท าสัญญาฉบับนี้  และ
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับภายหลังจากวันจด
ทะเบียนการเช่าแล้ว ผู้ให้เช่าตกลงจะด าเนินการให้กองทุนรวมเป็นผู้
เอาประกันภัย และ/หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าว (แล้วแต่กรณีโดยขึ้นอยู่กับประเภทและเงื่อนไขความ
คุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละฉบับ) โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่
จดทะเบียนการเช่าเป็นต้นไป โดยกองทุนรวมตกลงเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าเบี้ยประกันภัยตามส่วนระยะเวลาที่เหลืออยู่ของความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมใด 
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ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวกับการโอนสิทธิหรือการสลักหลังกรมธรรม์
ประกันภัยข้างต้น 

ทรัพย์สนิที่เช่า
เสียหายหรือถูก
ท าลาย 

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายหรือถูกท าลายลงทั้งหมด
หรือบางส่วนและกองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า
ได้  หรือไม่สามารถใช้งานได้ เกินกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ เช่า 
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังนี้  

(1) ผู้ให้เช่าต้องแจ้งให้กองทุนรวมทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่า
ประสงค์จะสร้างทรัพย์สินที่เช่าขึ้นใหม่หรือไม่ 

(2) หากผู้ให้เช่าแจ้งให้กองทุนรวมทราบว่า ผู้ให้เช่าประสงค์จะสร้าง
ทรัพย์สินที่เช่าขึ้นใหม่ กองทุนรวมมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ให้เช่าน า
ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับภายใต้กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน ดังกล่าว มาชดเชยค่าเสียหายให้แก่กองทุนรวมใน
จ านวนตามอัตราส่วนของค่าเช่าคิดค านวณตามระยะเวลานับ
จากวันที่ทรัพย์สินที่เช่าเสียหายหรือถูกท าลายลงจนถึงวันที่
กองทุนรวมสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าที่สร้างขึ้น
ใหม่ได้ 

(3) หากผู้ให้เช่าแจ้งให้กองทุนรวมทราบว่า ผู้ให้เช่าจะไม่สร้าง
ทรัพย์สินที่เช่าขึ้นใหม่ กองทุนรวมมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ให้เช่าน า
ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับภายใต้กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน มาชดเชยค่าเสียหายให้แก่กองทุนรวมในจ านวนตาม
อัตราส่วนของค่าเช่าคิดค านวณตามระยะเวลานับจากวันที่
ทรัพย์สินที่เช่าเสียหายหรือถูกท าลายลงจนถึงวันครบระยะเวลา
การเช่าได้ 

หมายเหตุ ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไข (3) ข้างต้นหมายความ
ถึงเฉพาะค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ให้เช่าได้รับตามกรมธรรม์ประกัน
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (All Risks Insurance) เท่านั้น แต่ไม่
รวมถึงค่าสินไหมทดแทนที่กองทุนรวมมีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์
ประกันภัยอื่นๆ อาทิเช่น การประกันภัยสิทธิการเช่า (Leasehold 
Insurance) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business 
Interruption Insurance)และสิทธิในการเรียกร้องให้น าค่า
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สินไหมทดแทนดังกล่าวมาชดเชยค่าเสียหายให้แก่กองทุนตาม
เงื่อนไข (3) ข้างต้นถือเป็นค่าเสียหาย หรือ ค่าสินไหมทดแทน
นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนที่กองทุนรวมมีสิทธิได้รับตาม
กรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ 

ภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 

1. ผู้ให้เช่าตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่า 
อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ
การจดทะเบียนการเช่าตามสัญญานี้  

2. ผู้ ให้ เช่ามีหน้าที่ รับผิดชอบภาษี เงินได้ภาษีหัก  ณ ที่ จ่ าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) ของตนเอง 

เหตุผิดนัดหรือเหตุ
แห่งการบอกเลิก
สัญญา 

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็น
เหตุผิดนัดหรือเหตุเลิกสัญญาของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

1. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือตกเป็นผู้ผิด
ค ารับรองตามรายละเอียดที่ก าหนดภายใต้สัญญาฉบับนี้  

2. ผู้ให้เช่าเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3. สัญญาซื้อขายเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ อุปกรณ์ งานระบบและทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวข้องของห้องชุด พื้นที่มอลล์ 3 สิ้นสุดลง 

4. ครบก าหนดระยะเวลาการเช่าโดยไม่มีการต่ออายุการเช่าออกไป 

5. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือมีการเพิกถอน หรือยกเลิกสถานะของ
กองทุนรวมโดยผลของกฎหมาย และ/หรือ ค าสั่งของหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการตลาดทุน ทั้งนี้ โดย
ไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวมและบริษัทจัดการ 

ผลของการผิดนัด
หรือผลจากการเลิก

1. กรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาในข้อ 1-3 
และคู่สัญญาฝ่ายที่ประพฤติผิดสัญญาไม่ด าเนินการแก้ไขและ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
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สัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ และ/หรือใน
กรณีที่ผู้ให้เช่าเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญา กองทุนรวมมีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดจากผู้ให้เช่าได้
รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการที่กองทุนรวมไม่สามารถใช้
ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าได้ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ 

2. กรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาในข้อ 4-5 
ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงโดยที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มี
สิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทน
อื่นใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้  

3. เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง กองทุนรวมจะส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืน
ให้แก่ผู้ให้เช่าตามสภาพที่เป็นอยู่ ณ เวลานั้น พร้อมกับส่วนควบ
และอุปกรณ์ที่ติดตรึงกับทรัพย์สินที่เช่า ยกเว้นทรัพย์สินในส่วนที่
เป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุนรวม 

 

4. ร่ำงสัญญำซื้อขำยเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ อุปกรณ์ งำนระบบและทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องของ
ห้องชุดของพื้นท่ีมอลล์ 3 

คู่สัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ (“ผู้ซื้อ” หรือ 
“กองทุนรวม”) 

บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด และ บริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
(“ผู้ขาย”) 

ทรัพย์สนิที่ซื้อขาย เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ งานระบบ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ติดตั้งและใช้งานอยู่ในห้องชุดอาคารตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์ตามสัญญา
เช่าห้องชุดพื้นที่มอลล์ 3 

(รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที่ซื้อขาย”) 

ค่าตอบแทนการโอน
กรรมสิทธิ ์

ไม่เกิน 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท) โดยผู้ซื้อต้องช าระ
ค่าตอบแทนการโอนกรรมสิทธิ์ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มให้ครบถ้วนใน
วันโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขาย (วันเดียวกับวันจดทะเบียน
สิทธิการเช่าห้องชุด) 

ค ารับรองและ ในวันท าสัญญา ผู้ขายตกลงให้ค ารับรองและรับประกันแก่กองทุน



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ Page 56 

 

รับประกนัของผู้ขาย รวม โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. ทรัพย์สินที่ซื้อขายอยู่ ในสภาพดี  ไม่ช ารุดบกพร่องอย่างมี
นัยส าคัญและได้รับการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอย่างเหมาะสม
เช่นเดียวกันกับการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่นที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันกับทรัพย์สินที่ซื้อขาย 

2. ในช่วงเวลาก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายไม่ได้ด าเนินการใด ๆ ให้
บุคคลภายนอกมีสิทธิในการใชป้ระโยชน์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายใน
ลักษณะใด ๆ เว้นแต่เป็นการให้เช่าทรัพย์สนิที่ซื้อขายแก่ผู้เชา่ราย
ย่อย 

3. ผู้ขายเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายและทรัพย์สินที่ซื้อ
ขายไม่อยู่ภายใต้หรืออาจอยู่ภายใต้ภาระผูกพันใด ๆ 

เหตุผิดนัดหรือเหตุ
แห่งการบอกเลิก
สัญญา 

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือเป็น
เหตุผิดนัดหรือเหตุเลิกสัญญาของคู่สัญญาที่ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ดังกล่าวแล้วแต่กรณี 

1. ให้ถือว่าคู่สัญญาตกเป็นผู้ผิดสัญญาหากในระยะเวลาใด ๆ ก่อน
วันโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินที่ซื้อขาย
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้หรือผิดค า
รับรองและรับประกันที่ให้ไว้ในสัญญาฉบับนี้หรือผู้ขายกระท า
การใด ๆ ส่งผลให้กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในห้องชุด
อาคารตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์ และ/หรือทรัพย์สินที่ซื้อขายได้ตาม
วัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้  

2. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร  

3. สัญญาเช่าห้องชุดโครงการตรีนิตี้มอลล์ 3 ระงับสิ้นลง 

ภาษีอากรและ
ค่าใช้จ่าย 

1. ผู้ขายตกลงรับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สิน   

2. ส าหรับค่าธรรมเนียม  และภาษีอากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขาย (หากมี) คู่สัญญาตกลง
รับผิดชอบฝ่ายละครึ่งหนึ่ง 

3. ผู้ขายตกลงรับผิดชอบภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ผู้ขายได้รับภายใต้
สัญญาฉบับนี้ ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจ
เฉพาะ (ถ้ามี)   
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(ข) ร่ำงสัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำประโยชน์จำกทรัพย์สินท่ีกองทุนจะลงทุนโดยกำร
เพิ่มทุนครั้งท่ี 1 

1. ร่ำงสัญญำเช่ำท่ีดินและอำคำรตรีทิพย์ 2 พร้อมเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์  (ไม่รวม
พื้นท่ีพำณิชยกรรมบริเวณชั้นใต้ดินและพื้นท่ีชั้นหน่ึงบำงส่วน) 

คู่สัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ (“ผู้ให้เช่า” หรือ 
“กองทุนรวม”) 

บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด (“ผู้เช่า”) 

ทรัพย์สินที่เช่า 1. ที่ดิน โฉนดเลขที่ 12746 และที่ดิน โฉนดเลขที่ 12747 รวม 2 
แปลง เนื้อที่รวม 2 งาน 1 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ต าบลสีลม (สาธร) 
อ าเภอ บางรัก กรุงเทพมหานคร 

2. อาคารตรีทิพย์ 2 (พื้นที่ชั้นหนึ่งบางส่วน และชั้น 2 – 7) ตั้งอยู่
เลขที่ 22-24 ซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  

3. ระบบสาธารณูปโภค และ 

4. เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดตั้งและใช้งานอยู่
ในทรัพย์สินที่เช่าข้างต้น 

(รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที่เช่า”) 

ระยะเวลาการเช่า 3 ปี นับจากวันที่สัญญาเช่าฉบับนี้มีผลใช้บังคับ และเม่ือครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่า กองทุนรวมสามารถพิจารณาให้ผู้เช่ารายเดิมต่อ
อายุสัญญาเช่าได้อีกคราวละไม่เกิน 3  ปี โดยจะท าการปรับค่าเช่า
ขึ้นไมเ่กินกว่าร้อยละ 5 ของค่าเช่าเดิมทุก 3 ปี ที่มีการต่อสัญญา 

ค่าเช่า 1. ค่าเช่าที่ดินและอาคารตรีทิพย์ 2 ในอัตราต่อปี (“ค่าเช่าคงที่ราย
ปี”) โดยก าหนดอัตราดังนี้  

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

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

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

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

ในกรณีที่มีการต่ออายุสัญญาเม่ือครบ 36 เดือนแรก) 

ทั้งนี้ การพิจารณาอัตราค่าเช่าดังกล่าวจะนับจากวันเริ่มต้นของ
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ระยะเวลาเช่าเป็นต้นไป โดยค่าเช่าคงที่รายปีจะแบ่งช าระเป็น
รายเดือน ซึ่งมีก าหนดช าระภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

2. ในการช าระค่าเช่าคงที่ในเดือนใดเดือนหนึ่ง ผู้เช่าอาจช าระค่า
เช่าคงที่ให้แก่กองทุนรวมในจ านวนที่น้อยกว่าค่าเช่าคงที่ราย
เดือน โดยไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้ 

 หากภายในแต่ละไตรมาส ผู้เช่าช าระค่าเช่าคงที่ให้แก่กองทุน
รวมในจ านวนที่น้อยกว่าค่าเช่าที่ต้องช าระในไตรมาสนั้น ให้ถือ
ว่าผู้เช่าตกเป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้  

 ทั้งนี้ การค านวณรอบไตรมาสให้พิจารณาตามปีปฏิทิน  (ตามมติ
ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 
2557) 

3. ค่าเช่าคงที่ในจ านวนที่กองทุนรวมไม่ได้รับช าระในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว ให้ถือเป็น “ค่าเช่าคงที่ค้างช าระ (Accrued Unpaid 
Amount) และให้ผู้เช่าช าระค่าเช่าดังกล่าวคืนให้แก่กองทุนรวม 
ตามล าดับการช าระค่าเช่าดังต่อไปนี้ 

(1) ค่าเช่าคงที่ 

(2) ค่าเช่าคงที่ค้างช าระ 

สิทธิและหน้าที่ของ 
ผู้เช่า 

1. ผู้ เช่ามีสิทธิในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือส่วนควบใด ๆ 
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของทรัพย์ที่เช่าทั้งหมด
หรือบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเช่าโดยผู้
เช่าต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนรวม 
ทั้งนี้ กองทุนรวมจะพิจารณาให้หรือไม่ให้ความยินยอมดังกล่าว
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  

 ให้ส่วนที่ก่อสร้าง ต่อเติม แก้ไข ดัดแปลง สิ่งปลูกสร้างดังกล่าว
เป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุนรวม 

 ในกรณีที่การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือส่วนควบหรือการแก้ไข
ดัดแปลงส่วนใด ๆ ในทรัพย์ที่ เช่ าตามความในวรรคก่อน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรืออาคารอื่นใด หรือกระท า
ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใดของ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้เช่าตกลงรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย
นั้นแต่เพียงฝ่ายเดียว 
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2   ภายในระยะเวลาการเช่า ผู้เช่าอาจด าเนินการให้บริษัท อินวิชั่น 
ฮอสพิทาลิตี้ จ ากัด หรือผู้บริหารรายอื่นที่มีคุณสมบัติอยู่ใน
มาตรฐานเดียวกันกับบริษัท อินวิชั่น  ฮอสพิทาลิตี้  จ ากัด
(“ผู้บริหาร”) เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจโดยมีข้อก าหนดเกี่ยวกับ
สัญญาว่าจ้างบริหารที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

2.1 ข้อก าหนดและเง่ือนไขภายใต้สัญญาว่าจ้างบริหาร ต้องไม่
ขัดกับข้อตกลงและเงื่อนไขตามสัญญาเช่าฉบับนี้  หาก
ข้อก าหนดและเง่ือนไขดังกล่าวขัดกับสัญญาเช่าฉบับนี้ ให้
ข้อก าหนดและเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามสัญญา
เช่าฉบับนี้  

 ทั้งนี้  ผู้ เช่าตกลงจะด าเนินการให้ผู้บริหารปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ
ทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาเช่าฉบับนี้ 

2.2 ผู้เช่าจะไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาว่าจ้างบริหาร ไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรของกองทุนรวม 

2.3. หากกองทุนรวมร้องขอ ผู้เช่าจะใช้สิทธิต่าง ๆ ของผู้เช่า
ภายใต้สัญญาว่าจ้างบริหาร โดยเป็นไปตามเงื่อนไข 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในสัญญาดังกล่าว 

2.4 ในกรณีที่สัญญาว่าจ้างบริหาร สิ้นสุดลงตามเงื่อนไข 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในสัญญาดังกล่าว ผู้เช่าจะ
ตกลงร่วมกันกับกองทุนรวมในการแต่งตั้งผู้บริหารรายใหม่
ที่มีคุณสมบัตอิยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับผู้บริหาร  (หากมี) 

2.5 ตลอดระยะเวลาของสัญญาว่าจ้างบริหาร ผู้บริหารและ
บริษัทในเครือ (หมายถึงนิติบุคคลที่บริษัทอินวิชั่น ฮอสพิ
ทาลิตี้  จ ากัด หรือ ผู้บริหารรายอื่นที่อยู่ ในมาตรฐาน
เดียวกันถือหุ้นในนิติบุคคลนั้น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว) 
จะไม่ประกอบธุรกิจในลักษณะที่ เป็นการแข่งขันกับ
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้ลงทุนในพื้นที่ที่คู่สัญญาก าหนด
ตามที่ได้มีการว่าจ้างบริหารดังกล่าว  เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมจากกองทุนรวม (โดยมีขอบเขตพื้นที่ที่คู่สัญญา
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ก าหนดไว้เช่นเดียวกันกับที่ ได้ระบุไ ว้ในข้อตกลงไม่
ประกอบธุรกิจแข่งขันของสัญญาตกลงกระท าการระหว่าง
กองทุนรวม กับ บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด) 

3. ผู้เช่ามีหน้าที่ช าระภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ 
ที่อาจเรียกเก็บโดยหน่วยงานราชการเนื่องด้วยหรือที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่านับตั้งแต่วันที่สัญญามีผล
บังคับใช้ 

 ทั้ งนี้  ห ากผู้ ใ ห้ เ ช่ า ได้ ช า ร ะภาษี โ ร ง เ รื อนและที่ ดิ นหรื อ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่อาจเรียกเก็บโดยหน่วยงานราชการเนื่อง
ด้วยหรือที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เช่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่สัญญา
มีผลใช้บังคับแทนผู้เช่าแล้ว ผู้เช่าตกลงช าระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ให้เช่า จน
ครบถ้วนภายใน 30 วันท าการนับจากวันที่ผู้เช่าได้รับแจ้งจาก
กองทุนรวมเป็นลายลักษณ์อักษร 

4. เปิดบัญชีเงินฝาก ตามที่คู่สัญญาตกลงกัน ได้แก่ 

• บัญชีเงินฝากเพื่อรายได้ของผู้เช่า 

• บัญชีเงินฝากเพื่อรายจ่ายในการด าเนินการของผู้เช่า 

 ทั้งนี้ ผู้เช่าตกลงด าเนินการให้กองทุนรวมมีสิทธิในการเบิกถอน
เงินในบัญชีเงินฝากที่จัดให้มีขึ้นส าหรับการด าเนินงานของผู้เช่า
ดังกล่าวได้เพื่อชดเชยส าหรับความเสียหายใด ๆ ที่กองทุนรวม
ได้รับอันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดสัญญาของผู้เช่า 

5. ภายในระยะเวลาการเช่า ผู้เช่าตกลงส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี้
ให้แก่กองทุนรวม 

ก. รายงานผลการด าเนินงานซึ่งรวมถึงรายรับและรายจ่าย 
(Management Account) ของแต่ละรอบเดือน และ
รายละเอียดการค านวณค่าเช่าภายใต้สัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ 
ภายใน 15 วันท าการนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือน  

ข. งบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี 
ของผู้เช่าซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้เช่าที่กองทุน
รวมเป็นผู้ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใน 
150 วันนับจากวันสุดท้ายของเดือนธันวาคมหรือภายใน
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ระยะเวลาใด ๆ ตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

ค. ประมาณการรายรับและรายจ่ายส าหรับรอบปีบัญชีถัดไป 
(“ประมาณการรายรับและรายจ่าย”) มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ประมาณการรายรับและรายจ่ายและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของทรัพย์สินที่เช่า 

(2) ประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนทุน (Capital 
Expenditure Budget) ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อใช้ในการปรบัปรุงภาพลักษณ์ (Renovation) 
และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาเฟอร์นิเจอร์ 
วัสดุ และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สนิที่เช่า 

ทั้งนี้ ในการจัดท าประมาณการรายรับและรายจ่ายมีขั้นตอน 
ดังนี้ 

(1) ผู้เช่าตกลงจัดท าประมาณการรายรับและรายจ่าย และจะ
เสนอให้กองทุนรวมอนุมัติล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันท าการ
ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีแต่ละปี และกองทุนรวมจะอนุมัติ
และแจ้งกลับผู้เช่าภายในระยะเวลา 30 วันท าการนับแต่
วันที่ได้รับประมาณการรายรับและรายจ่ายจากผู้เช่า 

 หากกองทุนรวมไม่แจ้งกลับภายในเวลาที่ก าหนดให้ถือว่า
คู่สัญญาตกลงใช้ประมาณการรายรับและรายจ่ายตามที่ผู้
เช่าเสนอ 

 ส าหรับรายละเอียดประมาณการรายรับและรายจ่ายฉบับ
แรก ผู้เช่าตกลงจัดท าและจะเสนอให้กองทุนรวมอนุมัติ
ภายใน 45 วันท าการนับแต่วันที่สัญญานี้มีผลใช้บังคับ 

(2) กรณีที่กองทุนรวมไม่อนุมัติรายละเอียดประมาณการรายรับ
และรายจ่าย คู่สัญญาตกลงให้ใช้รายละเอียดประมาณการ
รายรับและรายจ่ายของปีที่ผ่านมาจนกว่าจะสามารถหาข้อ
ยุติ ได้  โดยคู่สัญญาต้องหาข้อยุติส าหรับรายละเอียด
ประมาณการรายรับและรายจ่าย ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน
ท าการนับแต่วันเริ่มรอบปีบัญชีนั้น ๆ หรือตามระยะเวลาที่
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คู่สัญญาเห็นสมควร 

(3)  หากคู่สัญญายังไม่สามารถ ตกลงหาข้อยุติของรายละเอียด
ประมาณการรายรับและรายจ่ายได้ กองทุนรวมจะก าหนด
รายละเอียดประมาณการรายรับและรายจ่ายโดยจะ
พิจารณาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและ
แนวทางด าเนินธุรกิจที่ เหมาะสม ซึ่งการพิจารณาของ
กองทุนรวมให้เป็นที่ยุติและผูกพันคู่สัญญา 

(4) ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผู้เช่าเห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็น
เร่งด่วน และสมควรเกิดขึ้น เพื่อการด าเนินธุรกิจของ
ทรัพย์สินที่เช่าและ/หรือความปลอดภัยของผู้ใช้บริการใน
ทรัพย์สินที่ เช่านอกเหนือจากประมาณการรายรับและ
รายจ่ายที่ผู้ เช่าได้ขออนุมัติไว้  และไม่อาจขออนุมัติจาก
กองทุนรวมเป็นการล่วงหน้าได้ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ 
(อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมงานระบบที่เสียหาย 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันจ าเป็นในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย)  ผู้ เช่า
สามารถพิจารณาด าเนินการจ่ายเงินจ านวนดังกล่าวไปก่อน
ได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากกองทุนรวม  ทั้งนี้ 
จ านวนเงินที่ได้จ่ายทั้งหมดเมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินไป
กว่า 500,000 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี 
โดยผู้เช่าจะต้องรายงานการด าเนินการดังกล่าวให้กองทุน
รวม ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วันท าการนับแต่
วันที่ได้ด าเนินการดังกล่าว 

 ในกรณีที่ผู้เช่าได้พิจารณาจ่ายเงินตามที่กล่าวข้างต้น (ไม่
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่า)  
กองทุนรวมจะใช้ดุลยพินิจในการจ่ายเงินคืนให้ผู้เช่าตาม
จ านวนที่เหมาะสมและเห็นสมควรได้ โดยจะช าระคืนเงิน
ดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าภายใน 15 วันท าการนับแต่วันที่กองทุน
รวมได้รับจดหมายแจ้งจากผู้เช่า เว้นแต่ จะได้ตกลงกันเป็น
พิเศษ 

(5) ผู้เช่าตกลงส่งมอบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินกิจการ
โครงการทรัพย์สินที่เช่า รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับหรือภายใต้
สัญญาว่าจ้างบริหารให้แก่กองทุนรวมตามที่กองทุนรวมแจ้ง
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ให้แก่ผู้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

การให้เช่าช่วงและ
การโอนสิทธิการเช่า 

ผู้เช่าไม่สามารถโอนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลใด ๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากกองทุนรวม 

ผู้เช่าไม่สามารถน าทรัพย์สินที่เช่าออกให้บุคคลภายนอกเช่าช่วงไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ เป็นการน าทรัพย์สินที่เช่าออกให้เช่าช่วง
ซึ่ ง เป็นการด า เนิน โครงการ เซอร์ วิสอพาร์ทเมนท์  (Serviced 
Apartment) เว้นแต่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
กองทุนรวม 

ทั้งนี้ ข้อก าหนดและเง่ือนไขดังกล่าวไม่น ามาใช้ในกรณีการให้เช่าช่วง
ทรัพย์สินที่เช่าซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์โดยมีพื้นที่ให้เช่าไม่เกินกว่า 50 
ตารางเมตร และ/หรือระยะเวลาการเช่าไม่เกินกว่า 1 ปี 

การประกันภัย ผู้เช่ามีหน้าที่จัดหาประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้
เสียของกองทุนรวมที่มีต่อทรัพย์สินที่ได้ลงทุนตลอดระยะเวลาการ
เช่า ดังนี้ 

1. ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน โดย 

1.1 กองทุนรวมเป็นผู้เอาประกัน 

1.2 กองทุนรวมจะเป็นผู้รับประโยชน์ 

1.3 ผู้เช่ามีหน้าที่ช าระเบี้ยประกัน 

1.4 จ านวนเงินเอาประกันภัยเป็นไปตามมูลค่าของทรัพย์สินที่
ได้รับการเปลี่ยนใหม่ของทรัพย์สินที่เช่า (Replacement 
Cost) หรือตามมูลค่าที่บริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์พิจารณาเห็นสมควร และเป็นไปตามเกณฑ์
ของคณะกรรมการ  ก .ล .ต .  และ /หรือ  ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2. ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก โดย 

1.1 กองทุนรวมเป็นผู้เอาประกัน 

1.2 กองทุนรวมจะเป็นผู้รับประโยชน์ 

1.3 ผู้เช่ามีหน้าที่ช าระเบี้ยประกัน 
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1.4     ทุนประกันมีวงเงินความคุ้มครองเทียบเท่ารายรับที่คาด
ว่าจะได้รับภายในระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งเพียงพอที่จะ
ชดเชยรายได้ของกองทุนรวมที่ขาดไปในกรณีที่เกิดความ
เสียหายและต้องมีการปิดซ่อมแซมทรัพย์สิน 

3. ประกันภัยเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก โดย 

1.1 กองทุนรวมเป็นผู้เอาประกัน 

1.2 กองทุนรวมจะเป็นผู้รับประโยชน์ 

1.3 ผู้เช่ามีหน้าที่ช าระเบี้ยประกัน 

4.  กรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายจากวินาศภัย 

4.1 กรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายจากวินาศภัย
บางส่วน 

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ เช่าได้รับความเสียหายบางส่วน 
คู่สัญญาตกลงกันดังต่อไปนี้ 

1. คู่สัญญาจะตกลงกันให้ผู้เช่าหรือบุคคลที่กองทุน
รวมได้มอบหมายมีหน้าที่ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่
เ ช่ า ให้ อยู่ ใ นสภาพปกติ ให้ แล้ ว เสร็ จภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน โดยใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้ง
จ านวนที่กองทุนรวมได้รับภายใต้ประกันความเสี่ยง
ภัยทรัพย์สิน หากผู้เช่า หรือบุคคลที่กองทุนรวมได้
มอบหมาย ซ่อมแซมหรือก่อสร้างใหม่ไม่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดข้างต้น กองทุนรวม
มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เช่าและ/หรือบุคคล
ดังกล่าว และใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

2. ในระหว่างการซ่อมแซม กองทุนรวมได้รับความ
คุ้มครองภายใต้ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

3. สัญญาฉบับนี้ไม่ระงับสิ้นลง  

 ความเสียหายบางส่วนภายใต้ข้อก าหนดข้างต้น
หมายความถึงความเสียหายบางส่วนของทรัพย์สิน
ที่ เช่าที่ ไม่อยู่ภายใต้ความเสียหายทั้งหมดของ
ทรัพย์สินที่เช่าตามข้อ 4.2 
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4.2 กรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายจากวินาศภัย
ทั้งหมด 

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายจากวินาศภัย
ทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งเป็นสาระส าคัญและส่งผลให้ผู้เช่า
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าได้ (โดยสภาพ
ของทรัพย์สินที่เช่าไม่สามารถได้รับการซ่อมแซมหรือ
ก่อสร้างใหม่ได้) ให้สัญญาเช่าฉบับนี้ระงับสิ้นลง 

(ความเสียหายจากวินาศภัยทั้งหมด หมายถึง กรณีที่กองทุนรวมไม่
สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าได้โดยผลของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง หรือไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าได้เกินกว่า
ร้อยละ 50 ของพื้นที่ของอาคาร) 

หน้าที่ในการ
บ ารุงรักษา
ทรัพย์สนิที่เช่า 

เว้นแต่กรณีทรัพย์สินที่เช่าเสียหายหรือถูกท าลายโดยเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ในทรัพย์สินที่
เช่า  

ภายในระยะเวลาการเช่า ผู้เช่ามีหน้าที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับการบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินที่เช่า ดังนี้ 

กรณีทรัพย์สินที่เช่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ 

1. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าเพื่อให้คงอยู่ในสภาพที่ดี 
เรียบร้อยและเหมาะสมกับการใช้งาน (Maintenance) ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดในสัญญาฉบับนี้เช่นเดียวกับการซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับทรัพย์สิน
ที่เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่า 

2. ด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงภาพลักษณ์ (Renovation) 
ของทรัพย์สินที่เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามประมาณ
การรายรับและรายจ่าย 

กรณีทรัพย์ที่เช่าเป็นสังหาริมทรัพย์ 

1. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าเพื่อให้คงอยู่ในสภาพที่ดี 
เรียบร้อยและเหมาะสมกับการใช้งาน (Maintenance) ด้วย
ค่าใช้จ่ายของผู้เช่า 

2. จัดซื้อจัดหาเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ
ด าเนินกิจการ เพื่อการปรับปรุงภาพลักษณ์ (Renovation) ด้วย
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ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม ทั้งนี้ ตามที่กองทุนรวมได้พิจารณา
อนุมัติ โดยให้เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ดังกล่าวยังคงเป็น
กรรมสิทธิ์ของกองทุนรวมและให้ถือเป็นทรัพย์สินที่เช่าภายใต้
สัญญาฉบับนี้ 

3.  กองทุนรวมอาจมอบหมายให้ผู้เช่าจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ 
และอุปกรณ์ โดยให้ส่งมอบเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายดังกล่าว
ให้แก่กองทุนรวม 

ในกา รก าหนดงบประมาณในการป รั บป รุ งภ าพลั กษณ์
(Renovation)และการจัดซื้อจัดหาเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์นั้น 
กองทุนรวมจะก าหนดงบประมาณนับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาการ
เช่า  ดังนี้  

1) ในปีแรกและปีที่สอง คิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้จากการ
ด าเนินงานของทรัพย์สินที่เช่า  

2) ในปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้จากการด าเนินงานของ
ทรัพย์สินที่เช่า 

และ ในกรณีที่มีการน าทรัพย์สินออกให้เช่าต่อจากระยะเวลา
ดังกล่าว กองทุนรวมจะก าหนดงบประมาณในการปรับปรุง
ภาพลักษณ์(Renovation)และการจัดซื้อจัดหาเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ 
และอุปกรณ์  ดังนี้  

1) ในปีที่  4 ถึ งปีที่  5 คิด เป็นร้อยละ 3 ของรายได้จากการ
ด าเนินงานของทรัพย์สินที่เช่า 

2) ในปีที่  6 ไปตลอดระยะเวลาที่มีการน าทรัพย์สินออกหา
ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้จากการด าเนินงานของ
ทรัพย์สินที่เช่า 

นอกจากนี้ งบประมาณดังกล่าวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

ก. งบประมาณในการปรับปรุงภาพลักษณ์(Renovation)และการ
จัดซื้อจัดหาเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ดังกล่าวจะไม่ถือเป็น
รายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิของกองทุนรวม  

โดยหากในรอบปีบัญชีใด ๆ ที่กองทุนรวมช าระค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปรับปรุงภาพลักษณ์(Renovation)ตามสัญญาฉบับ
นี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ 
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และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของทรัพย์สินที่เช่า(“ค่าใช้จ่ายส่วนทุน”)
ให้กองทุนรวมถือเอาค่าใช้จ่ายเฉพาะจ านวนที่ เกิดขึ้นจริง
ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายส่วนทุน 

ข. ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที่ก าหนดในข้อ ก. ข้างต้นจะ
เป็นไปตามประมาณการรายจ่ายที่กองทุนรวมได้มีการพิจารณา
อนุมัติเป็นรายปี และจะมีจ านวนรวมไม่เกินกว่างบประมาณที่
กองทุนรวมก าหนด 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการปรับปรุงภาพลักษณ์
(Renovation)ทรัพย์สินที่เช่า กองทุนรวมจะโอนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
การปรับปรุงภาพลักษณ์ดังกล่าวให้ผู้เช่าตามรายละเอียดที่ผู้เช่าร้อง
ขอและแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ โดยมีเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

ก. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องเป็นรายการที่ก าหนดไว้แล้วในประมาณ
การค่าใช้จ่ายส่วนทุน และ 

ข. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินกว่าที่ก าหนดใน
งบประมาณซึ่งกองทุนรวมได้ก าหนดไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
สัญญาเช่าฉบับนี้ 

ผู้เช่ามีหน้าที่จัดท ารายงานการเบิกและการใช้งบประมาณตามที่
กองทุนรวมพิจารณาอนุมัติเพื่อน ามาช าระค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การปรับปรุงภาพลักษณ์(Renovation)และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดหาเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของ
ทรัพย์สินที่เช่าโดยจัดส่งรายงานให้กองทุนทุกวันที่ 25 ของเดือน 

หากผู้ เช่ าไม่ปฏิบัติหน้าที่ดั งกล่าว กองทุนรวมสามารถ
ด าเนินการดังกล่าวแทนผู้เช่าและมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่
เกี่ยวข้องจากผู้เช่าได้ 

ทั้งนี้ กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณา
ก าหนดเพดานงบประมาณการปรับปรุงภาพลักษณ์ (Renovation) 
ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินข้างต้น ณ เวลาใดๆได้ตามเห็นสมควร 
โดยหากงบประมาณในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินมีจ านวนมากกว่า
หรือเท่ากับเพดานงบประมาณในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินตามที่
ก าหนดแล้ว กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการอาจน าเงินส่วนที่เกินกว่า
จ านวนข้างต้นไปใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์อื่น รวมถึงการจ่ายปัน
ผลของกองทุนรวมได้ 
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เหตุผิดนัดหรือเหตุ
แห่งการบอกเลิก
สัญญา 

1. ผู้เช่าไม่ช าระค่าเช่าตามจ านวน และระยะเวลาที่ก าหนดใน
สัญญาฉบับนี้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือตกเป็นผู้ผิดค ารับรอง
ตามรายละเอียดที่ก าหนดภายใต้สัญญาฉบับนี้  

2. ผู้ เช่าเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3. สัญญาดังต่อไปนี้ระงับสิ้นลง 

3.1 สัญญาเช่าห้องชุด พื้นที่มอลล์ 3 และพื้นที่พาณิชยกรรม
อาคารตรีทิพย์ 2 พร้อมเฟอร์นิเจอร์  วัสดุ และอุปกรณ์ 
ระหว่าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ 
และ บริษัท สีลมออลล์ จ ากัด ระงับสิ้นลง และ/หรือ 

3.2 สั ญญ า ต ก ล ง ก ร ะ ท า ก า ร ร ะ ห ว่ า ง  ก อ ง ทุ น ร ว ม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ และ บริษัท ตรีนิตี้ 
แอสเซท จ ากัด ระงับสิ้นลงและ/หรือ 

4. มีการเวนคืนทรัพย์สินที่ เช่ าทั้ งหมดหรือบางส่วนซึ่ ง เป็น
สาระส าคัญและส่งผลให้ผู้ เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินที่เช่า 

5. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือมีการเพิกถอน หรือยกเลิกสถานะของ
กองทุนรวมโดยผลของกฎหมาย และ/หรือ ค าสั่งของหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการตลาดทุน ทั้งนี้ โดย
ไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวมและบริษัทจัดการ 

6. ในกรณีที่บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ไม่จัดหาหลักประกันใหแ้ก่
กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดหา
หลักประกันให้แก่กองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในสัญญาตกลง
กระท าการและส่งผลให้วงเงินหลักประกันไม่ครอบคลุมการ
รับประกันรายได้ค่าเช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ 

หากเกิดกรณี 1-3 ข้างต้นกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี กองทุน
รวมจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบถึงการปฏิบัติผิดสัญญาเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยผู้เช่าจะต้องด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 30 วันนับ
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จากวันที่ผู้เช่าได้รับแจ้งถึงเหตุแห่งการผิดสัญญา  

หากเกิดกรณีที่ 6 ข้างต้น กองทุนรวมจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบถึงเหตุ
ดังกล่าวเพื่อให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 30 วันซึ่งหากพ้น
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว และผู้เช่าหรือ บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท
จ ากัด ไม่จัดให้มีหลักประกันแก่กองทุนรวมโดยถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดไว้ กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที 

ทั้งนี้ หากผู้เช่าไม่ด าเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญา
ภายในระยะเวลาดังกล่าว หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที่คู่สัญญาได้
ตกลงกัน กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ 

ผลของการผิดนัด
หรือผลจากการเลิก
สัญญา 

กรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาในข้อ  1-3 
กองทุนรวมอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ โดยแจ้งให้ผู้ เช่าทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 7 วัน และกองทุนรวมมี
สิทธิเรียกร้องค่าเช่าค้างช าระที่เกิดขึ้นก่อนสัญญาเช่าสิ้นสุดลง (หาก
มี) และค่าเสียหายต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดจากผู้เช่าได้อีกส่วน
หนึ่งด้วย 

กรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาในข้อ 4 และ 5 
ของสัญญาฉบับนี้ ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงโดยที่คู่สัญญาแต่
ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือเงินหรือประโยชน์
ตอบแทนอื่นใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ อย่างไรก็ดี กองทุนรวมมี
สิทธิเรียกร้องค่าเช่าค้างช าระที่เกิดขึ้นก่อนสัญญาเช่าสิ้นสุดลง (หาก
มี) 

หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดนัดช าระหนี้ใด ๆ ให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาฝ่ายที่มิได้เป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้จะมีสิทธิคิดค่าปรับ
ในอัตราเท่ากับร้อยละ 7.5 ต่อปีของจ านวนหนี้ค้างช าระนั้น ๆ 
จนกว่าจะได้ช าระเสร็จสิ้น 

 
2.   ร่ำงสัญญำเช่ำห้องชุด พื้นท่ีมอลล์ 3 และพื้นท่ีพำณิชยกรรมอำคำรตรีทิพย์ 2 พร้อม 

เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ 
คู่สัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ (“ผู้ให้เช่า” หรือ 

“กองทุนรวม”) 

บริษัท สีลมออลล์ จ ากัด (“ผู้เช่า”) 
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ทรัพย์สินที่เช่า 1. ห้องชุดเลขที่ 425, 425/1, 425/2, 425/3 และ 425/4  จ านวน 5 
ห้อง ของอาคารชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์ (มอลล์ 3) มีพื้นที่รวม 
979.86 ตารางเมตร ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 530 ต าบลสี
ลม (สาทร) อ าเภอบางรัก กรุงเทพมหานคร 

2. พื้นที่พาณิชยกรรมซึ่งเป็นชั้นใต้ดินของอาคารตรีทิพย์ 2 และ
พื้นที่พาณิชยกรรมซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้นหนึ่งบางส่วนของอาคารตรีทิพย์ 
2 ซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ 1,016.56 ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 22-
24 ซ อ ย พิ พั ฒ น์  ถ น น สี ล ม  แ ข ว ง สี ล ม  เ ข ต บ า ง รั ก 
กรุงเทพมหานคร รวมถึงพื้นที่พาณิชยกรรมประมาณ 140 
ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่และทางเชื่อมที่ตั้งอยู่ระหว่างห้องชุด
เลขที่ 425/128, 425/129 และพื้นที่ชั้นหนึ่งและชั้นใต้ดินของ
อาคารตรีทิพย์ 2 (กองทุนรวมได้รับสิทธิในการใช้และจัดหา
ผลประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวจากนางวีณา เชิดบุญญชาติตาม
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคารตรีทิพย์ 2) 

3. ระบบสาธารณูปโภค และ 

4. เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดตั้งและใช้งานอยู่
ในทรัพย์สินที่เช่าข้างต้น 

(รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที่เช่า”) 

ระยะเวลาการเช่า 3 ปีนับจากวันที่สัญญาเช่าฉบับนี้มีผลใช้บังคับและเมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่า กองทุนรวมสามารถพิจารณาให้ผู้เช่ารายเดิมต่อ
อายุสัญญาเช่าได้อีกคราวละไม่เกิน 3  ปี โดยจะท าการปรับค่าเช่าขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าเช่าเดิม 

ค่าเช่า ค่าเช่าประกอบด้วย 

ค่าเช่าคงที่ปีที่ 1 จ านวน  40.20 ล้านบาท (ส าหรับเดือนที่ 1-12) 

ค่าเช่าคงที่ปีที่ 2 จ านวน 40.20 ล้านบาท (ส าหรับเดือนที่ 13-24) 

ค่าเช่าคงที่ปีที่ 3 จ านวน 40.60 ล้านบาท (ส าหรับเดือนที่ 25-36) 

ค่าเช่าคงที่ปีที่ 4 จ านวน 42.63 ล้านบาท (ส าหรับเดือนที่ 37-48 
เฉพาะในกรณีที่มีการต่ออายุสัญญาเช่าเมื่อครบ 36 เดือนแรก) 

ในส่วนเงื่อนไขในการช าระค่าเช่ามีรายละเอียดเช่นเดียวกับสัญญา
เช่าที่ดิน และอาคารตรีทิพย์ 2  พร้อมเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ 
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สิทธิและหน้าที่ของ 
ผู้เช่า 

รายละเอียดเช่นเดียวกับสัญญาเช่าที่ดิน และอาคารตรีทิพย์ 2 
พร้อมเฟอร์นิเจอร์วัสดุและอุปกรณ์เว้นแต่ข้อก าหนดเรื่องผู้บริหาร 

การให้เช่าช่วงและ
การโอนสิทธิการเช่า 

รายละเอียดเช่นเดียวกับสัญญาเช่าที่ดิน และอาคารตรีทิพย์ 2 
พร้อมเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
พื้นที่พาณิชยกรรมเท่านั้น 

การประกันภัย ในส่วนของพื้นที่พาณิชยกรรมอาคารตรีทิพย์  2 รายละเอียด
เช่นเดียวกับสัญญาเช่ าที่ ดิน  และอาคารตรีทิพย์  2   พร้อม
เฟอร์นิเจอร์วัสดุและอุปกรณ์ 

ในส่วนของพื้นที่มอลล์ 3 ผู้เช่ามีหน้าที่จัดหาประกันภัยอย่างเพียงพอ
และเหมาะสมกับส่วนได้เสียของกองทุนรวมที่มีต่อทรัพย์สินที่ได้
ลงทุนตลอดระยะเวลาการเช่า ดังนี้ 

1. ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก โดย 

1.1 กองทุนรวมเป็นผู้เอาประกัน 

1.2 กองทุนรวมจะเป็นผู้รับประโยชน์ 

1.3 ผู้เช่ามีหน้าที่ช าระเบี้ยประกัน 

1.4 ทุนประกันมีวงเงินความคุ้มครองเทียบเท่ารายรับที่คาดว่า
จะได้รับภายในระยะเวลา 12 เดือนซึ่งเพียงพอที่จะชดเชย
รายได้ของกองทุนรวมที่ขาดไปในกรณีที่เกิดความเสียหายและ
ต้องมีการปิดซ่อมแซมทรัพย์สิน 

2. ประกันภัยเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก โดย 

1.1 กองทุนรวมเป็นผู้เอาประกัน 

1.2 กองทุนรวมจะเป็นผู้รับประโยชน์ 

1.3 ผู้เช่ามีหน้าที่ช าระเบี้ยประกัน 

ทั้งนี้ คู่สัญญารับทราบตรงกันว่าการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
(All Risks Insurance) อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของทรัพย์สิน 
และการประกันภัยสิทธิการเช่า  (Leasehold Insurance) อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีการ
ประกันภัยสิทธิการเช่า และรับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยเอง 

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่า (เฉพาะพื้นที่มอลล์ 3) ได้รับความเสียหาย
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จากวินาศภัย คู่สัญญาตกลงกันดังนี้ 

1. กรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายจากวินาศภัย
บางส่วน 

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ เช่าได้รับความเสียหายบางส่วน 
คู่สัญญาตกลงกันดังต่อไปนี้ 

(1) ในระหว่างที่เจ้าของห้องชุดซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่า
ให้อยู่ในสภาพปกติ กองทุนรวมไม่มีความรับผิดใดๆ 
ต่อผู้เช่า และผู้เช่าไม่มีหน้าที่ช าระค่าเช่าในส่วนของ
ทรัพย์สินที่เช่าที่อยู่ระหว่างซ่อมแซมดังกล่าว 

(2) ในระหว่างการซ่อมแซม กองทุนรวมได้รับความ
คุ้มครองภายใต้ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

(3) สัญญาฉบับนี้ไม่ระงับสิ้นลง  

 ความเสียหายบางส่วนภายใต้ข้อก าหนดข้างต้น
หมายความถึงความเสียหายบางส่วนของทรัพย์สิน
ที่ เช่าที่ ไม่อยู่ภายใต้ความเสียหายทั้งหมดของ
ทรัพย์สินที่เช่าตามข้อ 2. 

2. กรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายจากวินาศภัย
ทั้งหมด 

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายจากวินาศภัย
ทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งเป็นสาระส าคัญและส่งผลให้ผู้เช่า
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าได้ (โดยสภาพ
ของทรัพย์สินที่เช่าไม่สามารถได้รับการซ่อมแซมหรือ
ก่อสร้างใหม่ได้) ให้สัญญาเช่าฉบับนี้ระงับสิ้นลง 

(ความเสียหายจากวินาศภัยทั้งหมด หมายถึง กรณีที่กองทุนรวมไม่
สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าได้โดยผลของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง หรือไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าได้เกินกว่า
ร้อยละ 50 ของพื้นที่ของอาคาร) 

หน้าที่ในการ
บ ารุงรักษาทรัพย์ที่
เช่า 

รายละเอียดเช่นเดียวกับสัญญาเช่าที่ดิน และอาคารตรีทิพย์ 2  
พร้อมเฟอร์นิเจอร์วัสดุและอุปกรณ์ 

เว้นแต่ ในกรณีการก าหนดอัตราส่วนของงบประมาณในการปรับปรุง
ภาพลักษณ์และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ 
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และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เช่า  กองทุนรวมจะก าหนด
งบประมาณนับจากวันเริ่มต้นการเช่า คิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้
จากการด าเนินงานของทรัพย์สินที่เช่า ตลอดระยะเวลาที่มีการน า
ทรัพย์สินออกหาประโยชน์ 

ทั้งนี้ กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณา
ก าหนดเพดานงบประมาณการปรับปรุงภาพลักษณ์ (Renovation) 
ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินข้างต้น ณ เวลาใดๆได้ตามเห็นสมควร 
โดยหากงบประมาณในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินมีจ านวนมากกว่า
หรือเท่ากับเพดานงบประมาณในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินตามที่
ก าหนดแล้ว กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการอาจน าเงินส่วนที่เกินกว่า
จ านวนข้างต้นไปใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน รวมถึงการจ่ายปัน
ผลของกองทุนรวมได้ 

 

เหตุผิดนัดหรือเหตุ
แห่ ง ก า รบอก เลิ ก
สัญญา 

รายละเอียดเช่นเดียวกับสัญญาเช่าที่ดิน และอาคารตรีทิพย์ 2 พร้อม
เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ เว้นแต่ข้อก าหนดเรื่องผู้บริหาร และใน
กรณีที่สัญญาดังต่อไปนี้ระงับสิ้นลง 

1. สัญญาเช่าที่ดิน และอาคารตรีทิพย์ 2 พร้อมเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และ
อุปกรณ์ ระหว่าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี
นิตี้ และบริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด ระงับสิ้นลง  และ/หรือ 

2. สัญญาอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมระหว่าง กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ และ บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท 
จ ากัด ระงับสิ้นลง 

ผลของการผิดนัด
หรือผลจากการเลิก
สัญญา 

รายละเอียดเช่นเดียวกับสัญญาเช่าที่ดิน และอาคารตรีทิพย์ 2 
พร้อมเฟอร์นิเจอร์วัสดุและอุปกรณ์ 

หมายเหต:ุ พื้นที่ชั้น 1 ของอาคารตรีทิพย์ 2 มีพื้นที่รวม 529.13 ตร.ม. ประกอบดว้ยพื้นที่พาณชิยกรรม 487.43 
ตร.ม. และล๊อบบีซ้ึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเซอร์วสิอพาร์ทเมนท์ 41.7 ตร.ม. ส่วนชัน้ใต้ดนิมีพื้นที่ 529.13 
ตร.ม. ซึง่เป็นพื้นที่ร้านคา้ใหเ้ช่า 357.46 ตร.ม. และพืน้ที่ส่วนกลาง 171.67 ตร.ม. 

แม้ข้อมูลสรุปดังกล่าวเป็นการสรุปข้อมูลของสัญญาเช่าฉบับเดียวที่ครอบคลุมการเช่า
อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดี กองทุนรวมอาจพิจารณาให้มีการเช่าทรัพย์สิน
ที่กองทุนรวมเข้าลงทุนโดยการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 โดยการท าสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ
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สังหาริมทรัพย์แยกจากกันเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการกองทุนรวม  

 
3. ร่ำงสัญญำอนุญำตให้ใช้ถนนและทำงเดิน 

คู่สัญญา นิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์ (“ผู้ให้สิทธิ”) และ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ (“กองทุนรวม”) 

ระยะเวลา ตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมจัดหาผลประโยชน์จากอาคารตรีทิพย์ 
2 กองทุนรวมได้เข้าท าสัญญาอนุญาตให้ใช้ถนนและทางเดินซึ่งเป็น
ทรัพย์ส่วนกลางของผู้ให้สิทธิ ซึ่งได้แก่ถนนและทางเดินโดยรอบ
โครงการ ซึ่งใช้เป็นทางผ่านเข้าออกเพื่อไปยังอาคารตรีทิพย์ 2 โดย
เป็นสัญญาที่ไม่ได้ก าหนดอายุของสัญญา 

หน้าที่ของผู้ให้สิทธิ ผู้ให้สิทธิตกลงกับกองทุนรวมว่าตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารตรีทิพย์ 2 ผู้ให้สิทธิตกลงอนุญาตให้
กองทุนรวมมีสิทธิในการใช้ถนนและทางเดินบริเวณด้านข้างอาคาร
ตรีทิพย์ 2 เพื่อเป็นทางเดินเข้า-ออกแก่ผู้ใช้บริการ ผู้อยู่อาศัย ผู้เช่า
พื้นที่ รวมถึงผู้มาติดต่ออาคารตรีทิพย์ 2 พื้นที่พาณิชยกรรมและ
บริเวณข้างเคียงได้ โดยกองทุนรวมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายและ/หรือ
ค่าตอบแทนในการใช้ถนนและทางเดินในจ านวนเหมาจ่ายเดือนละ 
20,000 บาท 

เหตุผิดนัดและความ
รับผิดของคู่สัญญา 

หากผู้ให้สิทธิกระท าผิดข้อสัญญา ท าให้ผู้ใช้บริการอาคารตรีทิพย์ 2 
รวมทั้งผู้อยู่อาศัย ผู้เช่าพื้นที่รายย่อยและผู้มาติดต่ออาคารตรีทิพย์ 
2 ดังกล่าว ไม่อาจใช้ถนนและทางเดินอย่างปกติได้ ผู้ให้สิทธิจะต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กองทุนรวมและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวง
เพื่อจัดหาถนนและทางเดินทดแทนส าหรับอาคารตรีทิพย์ 2  

4. ร่ำงสัญญำตกลงกระท ำกำร 

คู่สัญญา บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด (“บริษัท”) และ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ (“กองทุนรวม”) 

วัตถุประสงค์ บริษัทตกลงด าเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ของ
กองทุนรวม 
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ข้อตกลงเกี่ยวกับ
กา ร รั บป ระกั น
รายได้ 

บริษัทตกลงที่จะรับประกันรายได้ของบริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัดและ 
บริษัท สีลมออลล์  จ ากัด ในส่วนที่กองทุนรวมจะได้รับจากการน า
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ออกหาประโยชน์โดยน า
ทรัพย์สินออกให้เช่าแก่ผู้เช่าอาคารตรีทิพย์ 2 และผู้เช่าพื้นที่มอลล์ 3 
ดังนี้ 

ปีที่ 1  จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 63,200,000 บาท (ส าหรับเดือนที่ 1-12) 

ปีที่ 2  จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 65,200,000 บาท (ส าหรับเดือนที่ 13-24) 

ปีที่ 3  จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 66,600,000 บาท (ส าหรับเดือนที่ 25-36) 

ปีที่ 4  จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 69,930,000  บาท  (ส าหรับเดือนที่ 37-48 
เฉพาะในกรณีที่มีการต่ออายุสัญญาเม่ือครบ 36 เดือนแรก) 

การรับประกันรายได้ดังกล่าวบริษัทตกลงให้มีรายละเอียดตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับหลักประกัน  

ข้อตกลงเกี่ยวกับ
หลักประกัน 

บริษัทตกลงจะจัดให้มีการประกันรายได้แก่กองทุนรวมเพื่อเป็นการ
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าที่ดิน และอาคารตรีทิพย์ 2 และ
เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ และสัญญาเช่าห้องชุด พื้นที่มอลล์ 3 และ
พื้นที่พาณิชย กรรมอาคารตรีทิพย์ 2 พร้อมเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และ
อุปกรณ์และการช าระเงินหรือหนี้ใด ๆ ของบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด 
และ/หรือผู้เช่าอาคารตรีทิพย์ 2 และผู้เช่าพื้นที่มอลล์ 3 ดังนี้  

1.   หนังสือค้ าประกัน 

บริษัทตกลงรับประกันรายได้ (ซึ่งเป็นรายได้ที่ได้จากค่าเช่าและ
ค่าบริการก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่กองทุนรวมจะได้รับจาก
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1) โดยการวาง
หนังสือค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยต่อ
กองทุนรวมในคราวแรกจ านวน 4 ฉบับโดยมีวงเงินค้ าประกันดังนี้ 

 

ฉบับที่ 1  ค้ าประกันในปทีี ่1 เป็นจ านวนเงิน 63,200,000 บาท 
(ส าหรับเดือนที่ 1-12)   

ฉบับที่ 2  ค้ าประกันในปทีี่ 2 เป็นจ านวนเงิน 65,200,000 บาท 
(ส าหรับเดือนที่ 13 -24)  
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ฉบับที่ 3  ค้ าประกันในปทีี่ 3 เป็นจ านวนเงิน 66,600,000 บาท 
(ส าหรับเดือนที่ 25 - 36) 

ฉบับที ่4 ค้ าประกันในปทีี่ 4 เป็นจ านวนเงิน 69,930,000 บาท 
(กองทุนรวมใช้หนังสือค้ าประกนัส าหรับเดือนที ่37 -
48  ในกรณทีี่มีการต่ออายุสัญญาเช่า) 

หมายเหตุ:  

(1) การค้ าประกันข้างต้น เป็นการค้ าประกันจ านวนรายได้ของ
กองทุนรวมในแต่ละปี โดยแยกวงเงินการค้ าประกันตาม
หนังสือค้ าประกันแต่ละฉบับออกจากกันซึ่งหากธนาคารผู้
ค้ าประกันมีการช าระเงินส่วนที่ขาดไปของรายได้ในปีใด ๆ  
ตามหนังสือค้ าประกันฉบับใด ๆ จะไม่กระทบต่อความ
สมบูรณ์และไม่มีผลต่อวงเงินค้ าประกันรายได้ตามหนังสือ
ค้ าประกันของธนาคารฉบับอื่น ๆ  

(2) หากพ้นก าหนดระยะเวลาการรับประกันรายได้ของปีหนึ่ง 
ๆ ไปแล้วและไม่มีการเรียกร้องตามหนังสือค้ าประกันของปี
นั้น ๆ ภายในระยะเวลาการค้ าประกันที่ก าหนดไว้ หนังสือ
ค้ าประกันฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดลง 

ทั้งนี้ หากปรากฏว่าหนังสือค้ าประกันดังกล่าวมีอันสิ้นสุดลงก่อนครบ
ก าหนดอายุไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม บริษัทตกลงจะจัดหาหนังสือค้ า
ประกันฉบับใหมโ่ดยมีเงื่อนไขที่คงเหลือของหนังสือค้ าประกันฉบับเดิม
มาทดแทนให้แก่กองทุนรวมโดยทันที 

ในกรณีที่บริษัทไม่จัดหาหนังสือค้ าประกันฉบับใหม่มาทดแทนตาม
เงื่อนไขข้างต้น บริษัทตกลงช าระค่าปรับให้แก่กองทุนรวมในอัตรา ร้อย
ละ 1 ของจ านวนเงินค้ าประกันที่ต้องน ามาวางต่อวันนับจากวันที่
บริษัทมีหน้าที่วางหนังสือค้ าประกันหรือหนังสือค้ าประกันฉบับใหม่
จนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ 

นอกจากนี้ หากบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ไม่จัดให้มีหลักประกัน 
หรือไม่จัดหาหลักประกันเพิ่มเติมหรือทดแทนตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาฉบับนี้  กองทุนรวมมีสิทธิพิจารณาบอกเลิกสัญญาฉบับนี้และ
เรียกค่าเสียหายที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน
และอาคารตรีทิพย์ 2 และ/หรือสัญญาเช่าห้องชุด พื้นที่มอลล์ 3 
ฉบับใดฉบับหนึ่งหรือทั้งสองฉบับได้โดยพิจารณาตามสัดส่วนของ
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วงเงินหลักประกันที่วางไว้ไม่ครบถ้วน หรือไม่จัดหาเพิ่มเติมหรือ
ทดแทนให้ครอบคลุมการรับประกันรายได้ของสัญญาเช่าฉบับใด
ฉบับหนึ่งหรือทั้งสองฉบับ  

อย่างไรก็ดี  ในระหว่างที่มีการค้ าประกันรายได้หากจ านวน
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลดลง อัน
เนื่องมาจากกองทุนรวมจ าหน่าย ขาย หรือ โอนอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ถูกเวนคืน 
รายได้ที่บริษัทรับประกันจะลดลงตามสัดส่วนการก่อรายได้ของ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ที่ลดลงด้วย 

นอกจากนี้ ในกรณีที่สัญญาเช่าที่ดินและอาคารตรีทิพย์ 2 และ
สัญญาเช่าห้องชุด พื้นที่มอลล์ 3 สิ้นสุดลงด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม 
(ยกเว้นในกรณีที่บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด หรือผู้เช่าตาม
สัญญาเช่าดังกล่าวเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญา) หน้าที่ในการค้ า
ประกันรายได้และการจัดหาหลักประกันที่ บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท 
จ ากัด จัดให้มีแก่กองทุนรวมย่อมสิ้นสุดลงด้วยเช่นกัน 

2. สิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก 

บริษัทตกลงด าเนินการให้ผู้เช่าอาคารตรีทิพย์ 2 (บริษัท ตรีนิตี้ แอท 
สีลม จ ากัด) และผู้เช่าพื้นที่มอลล์ 3 (บริษัท สีลมออลล์ จ ากัด)
ด าเนินการให้กองทุนรวมมีสิทธิในการเบิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากที่
จัดให้มีขึ้นส าหรับการด าเนินงานของผู้เช่าดังกล่าวได้เพื่อชดเชย
ส าหรับความเสียหายใด ๆ ที่กองทุนรวมได้รับอันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติผิดสัญญาของผู้เช่า 

ข้อตกลงเกี่ยวกับ
กา ร รั บป ระกั น
การปฏิบัติตาม
สัญญา 

นอกเหนือจากการที่บริษัทตกลงรับประกันรายได้ตามที่ก าหนดข้างต้น
แล้ว บริษัทตกลงรับประกันการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้เช่าภายใต้
สัญญาเช่าที่ดินและอาคารตรีทิพย์ 2   พร้อมเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และ
อุปกรณ์ระหว่างกองทุนรวมกับบริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด  และ
สัญญาเช่าห้องชุดพื้นที่มอลล์ 3 และพื้นที่พาณิชยกรรมของอาคารตรี
ทิพย์ 2 พร้อมเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ระหว่างกองทุนรวมกับ
บริษัท สีลมออลล์ จ ากัด ดังต่อไปนี้ 

ก. หน้าที่ในการจัดท างบการเงินและรายงานทางการเงินและน าส่ง
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ให้แก่กองทุนรวมเฉพาะส าหรับอาคารตรีทิพย์ 2 

ข. หน้าที่กระท าการต่าง ๆ อาทิ หน้าที่ในการแจ้งให้กองทุนรวมทราบ
โดยพลันกรณีผู้เช่าตกเป็นผู้ผิดสัญญาหรืออาจตกเป็นผู้ผิดสัญญา
กับบุคคลภายนอก หน้าที่ในการแจ้งให้กองทุนรวมทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรในกรณีที่มีเหตุการณ์ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อทรัพย์ที่เช่า 

ค . หน้าที่ของผู้เช่าในการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้มีการน ารายได้จาก
การด าเนินการของอาคารตรีทิพย์ 2 และพื้นที่มอลล์ 3 ฝากไว้กับ
บัญชีเงินฝากตามรายละเอียดที่ก าหนดในสัญญาเช่าที่ดินและ
อาคารตรีทิพย์ 2 พร้อมเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์  และสัญญา
เช่าห้องชุด พื้นที่มอลล์ 3 และพื้นที่พาณิชยกรรมอาคารตรีทิพย์ 2 
พร้อมเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ (ผู้เช่ามีหน้าที่เปิดบัญชีเงิน
ฝากดังกล่าวกับธนาคารพาณิชย์ และด าเนินการให้กองทุนรวมมี
สิทธิในการเบิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากที่ผู้เช่าจัดให้มีขึ้นส าหรับการ
ด าเนินงานของผู้เช่าดังกล่าวได้) 

ข้อตกลงเกี่ยวกับ
ผู้บริหารทรัพยส์ิน 

บริษัทตกลงด าเนินการให้บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด ซึ่งเป็นผู้เช่า
อาคารตรีทิพย์ 2 ว่าจ้าง บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี้  จ ากัด ซึ่งเป็น
ผู้บริหารอาคารโกลว์ตรีนิตี้สีลมที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก หรือ
ว่าจ้างผู้บริหารรายอื่นที่มีคุณสมบัติอยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับ บริษัท 
อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี้ จ ากัด เป็นผู้บริหารจัดการอาคารตรีทิพย์ 2 (ไม่รวม
พื้นที่พาณิชยกรรมที่ตั้งอยู่ชั้นใต้ดินและชั้นหนึ่งบางส่วนของอาคารตรี
ทิพย์ 2) ทั้งนี้ การพิจารณาว่าจ้างผู้บริหารจัดการดังกล่าวนั้น บริษัท ตรี
นิตี้ แอท สีลม จ ากัด จะพิจารณาถึงประสบการณ์ในการบริหารงานด้าน
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โรงแรมหรืออาคารพักอาศัยของผู้บริหารรวมถึงการ
มีทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพ 

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด ว่าจ้างบริษัท อินวิชั่น 
ฮอสพิทาลิตี้ จ ากัด หรือบริษัทอื่นใดตามข้างต้นเป็นผู้บริหารจัดการ
อาคารตรีทิพย์ 2 หากสัญญาเช่าอาคารตรีทิพย์ 2 ระหว่างกองทุนรวม
กับ บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด สิ้นสุดลงก่อนครบก าหนดสัญญา
ว่าจ้างบริหาร กองทุนรวมไม่ผูกพันที่จะให้บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี้ 
จ ากัด หรือบริษัทอื่นใดตามข้างต้นเป็นผู้บริหารอาคารตรีทิพย์ 2 ต่อไป
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แต่อย่างใด 

ข้ อ ต ก ล ง ไ ม่
ประกอบธุ ร กิ จ
แข่งขัน 

บริษัท ตกลงต่อกองทุนรวมว่า ตลอดระยะเวลาของสัญญาตกลง
กระท าการเป็นระยะเวลา 5 ปี บุคคลดังต่อไปนี้  

 
1) บริษัท  
2) ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
3) บริษัทในเครือของบริษัท (หมายถึง นิติบุคคลที่บริษัท ถือหุ้นในนิติ

บุคคลนั้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว)  

4) บริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตาม 2)  (หมายถึง นิติบุคคล
ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตาม 2)  ถือหุ้นในนิติบุคคลนั้นตั้งแต่ร้อยละ 
10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของนิติบุคคล
ดังกล่าว) 

จะไม่ประกอบหรือบริหารธุรกิจใหม่ประเภทเดียวกับกองทุนรวม เว้นแต่
จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนรวม ในพื้นที่รัศมี
ของอาคารตรีทิพย์ 2 โดยขอบเขตรัศมีของพื้นที่ดังกล่าวที่บริษัท และ
บริษัทในเครือข้างต้นตกลงจะไม่ประกอบธุรกิจใหม่เพื่อแข่งขันกับ
กองทุนรวม เป็นดังนี้  

1.  ทางทิศเหนือของอาคารตรีทิพย์ 2 ขอบเขตของพื้นที่จะอยู่ภายในสี่
แยกไฟจราจรที่ตัดระหว่างถนนสีลมและถนนนราธิวาสราช
นครินทร์ 

2. ทางทิศตะวันออกของอาคารตรีทิพย์ 2 ห่างออกไปอีกประมาณ 
800 เมตร ขอบเขตของพื้นที่จะอยู่ภายในสี่แยกไฟจราจรที่ตัด
ระหว่างถนนสีลมและซอยศาลาแดง โดยพื้นที่ดังกล่าวให้รวมถึงจุด
กึ่งกลางถนนของถนนสีลมด้วย  

3. ทางทิศใต้ของอาคารตรีทิพย์ 2 ห่างออกไปอีกประมาณ 600 เมตร 
ขอบเขตของพื้นที่จะอยู่ภายในสี่แยกไฟจราจรที่ตัดระหว่างซอย
ศาลาแดงและถนนสาทรใต้ โดยให้นับรวมถึงพื้นที่ทางด้านทิศ
ตะวันออกของซอยศาลาแดง  

4. ทางทิศตะวันตกของอาคารตรีทิพย์ 2 ห่างออกไปอีกประมาณ 825 
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เมตร ขอบเขตของพื้นที่จะอยู่ภายในสี่แยกไฟจราจรที่ตัดระหว่าง
ถนนสาทรใต้และถนนนราธิวาสราชนครินทร์ โดยให้นับรวมถึงพื้นที่
ทางด้านทิศใต้ของถนนสาทรใต้ โดยจุดเริ่มต้นในการวัดรัศมีพื้นที่
ดังกล่าวให้นับจากถนนนราธิวาสราชนครินทร์ขึ้นไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 530 เมตรไปจนถึงสี่แยกไฟจราจรที่ตัดระหว่างถนนสีลม
และถนนนราธิวาสราชนครินทร์  

ข้อตกลงในการ
ด ารงสัดส่วนการ
ถือหน่วยลงทุน 

บริษัท และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัท จะเข้าจองซื้อหน่วย
ลงทุนที่ออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ของกองทุนรวมใน
จ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 และไม่เกินร้อยละ 33.33 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่ออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 โดยเมื่อนับรวมจ านวน
หน่วยลงทุนที่บริษัท และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัทถืออยู่
ทั้งหมดทั้งก่อนและภายหลังเพิ่มทุนแล้ว จะมีจ านวนทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 30 และไม่เกินร้อยละ 33.33 ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ
กองทุนรวมโดยตลอดระยะเวลา 3 ปี และตลอดระยะเวลาในปีที่ 4 (กรณี
ที่มีการต่ออายุสัญญาเช่าเม่ือครบ 3 ปี แรก) นับจากวันแรกที่มีการเสนอ
ขายส าหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัท และ/หรือ 
กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัท ตกลงจะไม่จ าหน่าย จ่ายโอนกรรมสิทธิ์ 
หรือ ก่อภาระผูกพันใด ๆ ในหน่วยลงทุนดังกล่าว 

ข้อตกลงเกี่ยวกับ
สิทธิปฏิเสธก่อน 

นับจากวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 กองทุนรวมจะได้รับ
สิทธิปฏิเสธก่อน จากบริษัท ในการลงทุนในอนาคตในโครงการเซอร์วิสอ
พาร์ทเมนท์ โรงแรมและ/หรือศูนย์การค้าที่ บริษัท หรือบริษัทในเครือของ
บริษัท เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยให้รวมถึงโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 
โรงแรมและ/หรือศูนย์การค้าที่มีการประกอบการอยู่แล้ว เฉพาะในกรณี
ที่บริษัท หรือบริษัทในเครือของบริษัท ประสงค์ที่จะจ าหน่าย ให้เช่า 
และ /หรือโอนสิทธิการเช่าส าหรับอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บุคคล
อื่น ให้บริษัทด าเนินการแจ้งข้อเสนอในการซื้อขายทรัพย์สินให้บุคคลอื่น 
รวมถึงราคาซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมทราบ และกองทุน
รวมต้องด าเนินการแจ้งตอบรับข้อเสนอในการซื้อทรัพย์สินดังกล่าวเป็น
ลายลักษณ์อักษรแก่ บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่กองทุนรวมได้รับ
มติให้มีการเพิ่มทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและได้รับอนุมัติ
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้มีการเพิ่มทุนนอกจากนี้ กองทุน
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รวมต้องด าเนินการจดทะเบียนซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันนับจากวันที่กองทุนรวมได้ด าเนินการเพิ่มทุนแล้วเสร็จ 

ทั้งนี้ การตอบรับข้อเสนอดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหรือดีกว่าเงื่อนไข
ข้อเสนอในการซื้อขายทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่ ให้ แก่  บริษัทโดย
กระบวนการเข้าท าสัญญาซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าวและราคาที่กองทุน
รวม ต้องช าระให้แก่ บริษัท นั้น จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
กฎหมายหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดใน
โครงการฉบับนี้ 

หากในอนาคตกองทุนรวมได้มีการแปลงสภาพเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT) แล้ว สิทธิ
ในการปฏิเสธก่อนตามเงื่อนไขดังกล่าวจะได้รับโอนไปด้วย โดยให้มีการ
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องของ ”REIT” ซึ่งจะได้ออกมาบังคับใช้ในขณะนั้น 

อาคารโครงการต่าง ๆ ซึ่งตั้งอยู่ในซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม ที่มีการ
ประกอบการอยู่ ณ วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 โดยไม่
รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกและทรัพย์สินที่กองทุน
รวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 มีดังนี้ 

(1) อาคารศูนย์การค้ามอลล์ 2 ชัน้ใต้ดิน และ ศนูย์อาหารเลขที่ 34 
ซอยพิพัฒน์ 2 ถนนสีลมแขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  

(2) อาคารเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ของอาคารตรีทิพย์ 1 เลขที่ 425 ซอย
สิริจุลเสวก ถนนสลีม  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

*** บริษัทในเครือของบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ำกัด หมำยถึง นิติบุคคล
ที่ บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ำกัด ถือหุ้นในนิติบุคคลนั้นตั้งแต่ร้อยละ 
10 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่ำว 

อนึ่ง บริษัทจัดการจะค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนรวมโดยรวมเป็น
ส าคัญ และการลงทุนของกองทุนรวมจะเป็นไปตามขอบเขตที่ได้ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม 

ข้อตกลงเกี่ยวกับ
สัญญาอนุญาต

 บริษัท ตกลงต่อกองทุนรวมว่าตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารตรีทิพย์ 2 และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ 
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ให้ใช้ถนนและ
ทางเดิน 

และสิทธิการเช่าพื้นที่มอลล์ 3 หากปรากฏว่านิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี้
คอมเพล็กซ์ผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้ถนนและทางเดิน หรือกรณีที่สัญญา
ดังกล่าวสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามบริษัท ตกลงจะด าเนินการใด 
ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคารตรีทิพย์ 2 
สามารถใช้ทางเข้าออกได้ ทั้งนี้ เพื่อท าให้ผู้ใช้บริการผู้มาติดต่อธุรกิจใน
อาคารตรีทิพย์ 2 หรือลูกค้าร้านค้าปลีกสามารถเข้าออกผ่านทางซอย
นราธิวาสราชนครินทร์ 3 ได้ กรณีที่บริษัทไม่สามารถด าเนินการให้
ผู้ใช้บริการหรือผู้มาติดต่อดังกล่าวสามารถใช้ทางเข้าออกได้หรือ
หลังจากที่บริษัท ตรีนิตี้แอสเซท จ ากัด ได้ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็น
เพื่อให้ผู้ใช้บริการผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคารตรีทิพย์ 2 สามารถใช้
ทางเข้าออกได้แล้ว และหากกองทุนรวมยังคงเห็นว่าอาคารตรีทิพย์ 2 ไม่
สามารถใช้ประกอบธุรกิจได้ดีเหมือนเดิมนั้นหรือปรากฏว่าบริษัทตรีนิตี้
แอสเซทจ ากัดไม่ได้ปฏิบัติให้ผู้ใช้บริการผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคารตรี
ทิพย์ 2 สามารถใช้ทางเข้าออกได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามสัญญา
แล้ว บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ตกลงจะรับซื้อคืนอาคารตรีทิพย์ 2 
และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ จากกองทุนรวมในราคาไม่ต่ ากว่า
ราคาประเมินของทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะจัดให้มีการ
ประเมินค่าภายหลังที่ได้มีการตัดสินใจจ าหน่ายทรัพย์สิน และรายงาน
การประเมินค่าดังกล่าวจะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนจนถึงวันที่
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ทั้งนี้ กรณีการซื้อคืนทรัพย์สินตามที่กล่าวข้างต้น
ก าหนดขึ้นส าหรับกรณีที่กองทุนรวมยังคงเห็นว่าโครงการตรีทิพย์ 2 ไม่
สามารถใช้ประกอบธุรกิจได้ดีเหมือนเดิมเท่านั้น ดังนั้น กองทุนรวมจะ
ขายโครงการตรีทิพย์ 2 และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ ของโครงการ
ตรีทิพย์ 2 คืนให้แก่ บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด โดยไม่ถือเป็นการขาย
ทรัพย์สินโดยทั่วไปของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อตกลงเกี่ยวกับ
การใช้พื้นที่ทาง
เชื่อมห้องชุดและ
อาคารตรีทิพย์ 2 

บริษัทตกลงต่อกองทุนรวมว่าตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารตรีทิพย์ 2 หากกองทุนรวมไม่สามารถใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ทางเชื่อมห้องชุดและอาคารตรีทิพย์ 2 ได้ตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคารตรีทิพย์ 2 ระหว่างกองทุน
รวม กับ นางวีณา เชิดบุญญชาติ   เนื่องจากปรากฏว่านิติบุคคลอาคาร
ชุดตรีนิตี้คอมเพล็กซ์ หรือนางวีณา เชิดบุญญชาติ ผิดสัญญา หรือกรณีที่
สิทธิในการใช้พื้นที่ดังกล่าวสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม  ส่งผลให้
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ผู้ใช้บริการ หรือผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคารตรีทิพย์ 2 ไม่สามารถเข้ามายัง
พื้นที่พาณิชยกรรมของอาคารตรีทิพย์ 2 โดยผ่านทางเชื่อมดังกล่าวได้ 
บริษัทตกลงจะด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อ
ธุรกิจในอาคารตรีทิพย์ 2 สามารถใช้พื้นที่และทางเข้าออกทางอื่นที่มี
ลักษณะ สภาพและการใช้งานใกล้เคียงกับพื้นที่และทางเชื่อมเดิม โดย
บริษัทตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว  
และหากกองทุนรวมยังคงเห็นว่าอาคารตรีทิพย์ 2 ไม่สามารถใช้ประกอบ
ธุรกิจได้ดีเหมือนเดิมนั้นหรือปรากฏว่าบริษัทไม่ได้ด าเนินการจัดหาพื้นที่
และทางเข้าออกทางอ่ืนให้ผู้ใช้บริการผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคารตรีทิพย์ 2 
สามารถใช้ทางเข้าออกได้ภายในระยะเวลาที่กองทุนรวมก าหนด  บริษัท
ตกลงจะรับซื้อคืนอาคารตรีทิพย์ 2 และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ 
จากกองทุนรวมโดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับเงื่อนไขการซื้อคืนทรัพย์สิน
ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้ถนนและทางเดิน 

(8)  จุดเด่นในกำรลงทุน (Investment Highlight) 

(ก) ท ำเลท่ีตั้งของอสังหำริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนตั้งอยู่ในย่านถนนสีลม ซึ่งเป็นบริเวณศูนย์กลางทางการค้า 
ธุรกิจ และการเงินที่ส าคัญ (Central Business District) แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร โดยเป็นที่ตั้ง
ของส านักงานธุรกิจขนาดใหญ่ ตลอดจนตัวแทนของสถาบันการเงินชั้นน าต่างๆ และยังเป็นแหล่ง
บันเทิง โรงแรม และห้างสรรพสินค้าชั้นน าของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น นักธุรกิจหรือนักท่องเที่ยว
ทั้งในและต่างประเทศต่างให้ความสนใจที่จะเข้าพักอาศัยและท่องเที่ยวในบริเวณถนนสีลมกัน
อย่างมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจเหล่านี้ต้องการความสะดวกสบายในการพักผ่อนและการ
เดินทาง ดังนั้น ถนนสีลมเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจให้เข้ามาสัมผัส
บรรยากาศของกรุงเทพมหานคร ส าหรับพื้นที่ร้านค้าปลีกนั้น “ซอยละลายทรัพย์” เป็นที่รู้จักกัน
โดยทั่วไปว่าเป็นหนึ่งในแหล่งจับจ่ายซื้อสินค้าของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมายาวนาน
เกือบ 30 ปี โดยกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อสินค้าจะมีตั้งแต่พนักงานบริษัทในย่านถนนสีลม ถนนสาทร 
ถนนสุรวงศ์ รวมถึงผู้คนจากบริเวณอื่นที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของในซอยละลายทรัพย์นี้ ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่าพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นท าเลที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนต่าง ๆ มากมาย และเป็นอีก
จุดหนึ่งที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศบนถนนสีลมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้บริเวณ
ดังกล่าวยังเพียบพร้อมไปด้วยการคมนาคมที่สะดวกและสาธารณูปโภคที่เป็นระบบและอยู่ ใน
บริเวณโครงข่ายสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) และรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) 

(ข) กองทุนรวมลงทุนกรรมสิทธิ์ในอสังหำริมทรัพย์เพิ่มเติม (Freehold) 
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สัดส่วนการเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 นี้ 
คิดเป็นร้อยละ 63.54 ของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมทั้งหมด กล่าวคือ 
กองทุนรวมจะลงทุนในที่ดินและอาคารตรีทิพย์ 2 โดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร
ดังกล่าวจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์นั้น ในอนาคต
หากราคาอสังหาริมทรัพย์นี้ปรับเพิ่มขึ้น กองทุนรวมมีสิทธิใช้ดุลยพินิจขายอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าวออกไปได้ ซึ่งอาจจะได้รับก าไรจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของทรัพย์สินนอกเหนือจากการหา
ผลประโยชน์ในรูปของค่าเช่าแต่เพียงอย่างเดียว  ทั้งนี้ การขายทรัพย์สินดังกล่าวขึ้นอยู่กับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สภาพเศรษฐกิจ และสภาวะตลาดในขณะนั้น 

(ค) เป็นกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำท่ีมีกำรกระจำยแหล่งรำยได้จำกหลำย
ประเภทธุรกิจ 

  อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าที่กองทุนรวมได้ลงทุนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตรีนิตี้ ซึ่ง
ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ครบวงจร ทั้งร้านค้าพาณิชยกรรม โรงแรม และเซอร์วิส          
อพาร์ทเมนท์ จึงท าให้แหล่งที่มาของรายได้ของกองทุนมีการกระจายไปในหลายประเภทธุรกิ จ 
โดยอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่ามีรายได้หลักมาจาก 2 แหล่ง คือ  

1. พื้นที่เพื่อธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ (Serviced Apartment) ของอาคารตรีทิพย์ 2 (พื้นที่
ชั้น 1 บางส่วน และชั้น 2 - 7) ซึ่งปัจจุบันบริหารงานในรูปแบบเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โดย
อาจมีนโยบายที่จะเปลี่ยนการบริหารงานเป็นโรงแรมในอนาคตเมื่อได้รับใบอนุญาต
โรงแรมเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากท าเลที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ตั้งอยู่บริเวณย่านใจกลาง
เมือง การจัดให้บริการดังกล่าวเพื่อรองรับผู้มาติดต่อธุรกิจตลอดจนนักท่องเที่ยว นับเป็น
ธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ลงทุน 

2. พื้นที่เพื่อพาณิชยกรรม โดยจะมีการแบ่งพื้นที่เช่าให้แก่ผู้ค้ารายย่อยเช่าพื้นที่เพื่อท า
การค้าขายทั่วไป ซึ่งซอยละลายทรัพย์รวมถึงพื้นที่พาณิชยกรรมที่กองทุนรวมจะเข้า
ลงทุนเพิ่มเติมในครั้ งนี้ จัดเป็นแหล่งซื้ อขายสินค้าที่มีชื่ อ เสียงแหล่งหนึ่ งของ
กรุงเทพมหานคร 

(ง) มีกำรปรับปรุงอำคำรและห้องพักครั้งใหญ่เมื่อช่วงระหว่ำงเดือน เมษำยน 2554 – 
ธันวำคม 2555 

ในช่วงระหว่างเดือน เมษายน 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2555 อาคารตรีทิพย์ 2 ได้มีการปรับปรุง
อาคาร (Major Renovation) และรูปแบบห้องพักครั้งใหญ่ท าให้ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้า
ลงทุนดังกล่าวมีสภาพที่ดีและมีศักยภาพพร้อมใช้งาน ท าให้กองทุนรวมไม่ต้องรับภาระในการ
ปรับปรุงสภาพอาคารครั้งใหญ่ในระยะเวลาอันใกล้ 
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ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 อาคารตรีทิพย์ 2 ได้ด าเนินการปรับปรุงอาคารและห้องพักแล้ว
เสร็จ และสามารถเปิดด าเนินธุรกิจได้ตามปกติตามจ านวนห้องพักทั้งหมดของโครงการคือ 
จ านวน 72 ห้อง 

(จ) ข้อสัญญำในกำรด ำรงสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุน 

บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด  จะ
เข้าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในจ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 และไม่เกินร้อยละ 33.33 
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 โดยเมื่อนับรวมจ านวนหน่วย
ลงทุนที่บริษัท และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัทถืออยู่ทั้งหมดทั้งก่อนและภายหลังเพิ่มทุน
แล้ว จะมีจ านวนทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 และไม่เกินร้อยละ 33.33 ของจ านวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดของกองทุนรวม โดยตลอดระยะเวลา 3 ปี และตลอดระยะเวลาในปีที่ 4 (กรณีที่มีการต่อ
อายุสัญญาเช่าเมื่อครบ 3 ปี แรก) นับจากวันแรกที่มีการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ออก
และเสนอขายส าหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด 
และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ตกลงจะไม่จ าหน่าย จ่ายโอน
กรรมสิทธิ์ หรือ ก่อภาระผูกพันใด ๆ ในหน่วยลงทุนดังกล่าวซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้
ลงทุนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

กำรลงทุนในอนำคต 

ส าหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือปรับการลงทุน  
(ปรับ portfolio) โดยอาจท าการซื้อ ขาย หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้กับกองทุนรวม และจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติม โดยจะมีแนวทางการลงทุนและการบริหารจัดการภายใต้ขอบเขต และทิศทางเดียวกันกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

กำรท ำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 นี้ กองทุนรวมจะเข้าท าสัญญาจะซื้อจะขายและ /หรือ สัญญาเช่า
ทรัพย์สินโครงการตรีนิตี้กับเจ้าของทรัพย์สินซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

(1)  นางวีณา เชิดบุญญชาติ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารตรีทิพย์ 2 ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นใน 
บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 30.62 (ข้อมูลจากส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 
ธ.ค. 2555) และเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ จ ากัด ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าของทรัพย์สินพื้นที่มอลล์ 3 ที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุน ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50.02 (ข้อมูลจากส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 ส.ค. 
2555) 

(2)  บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าของทรัพย์สินพื้นที่มอลล์ 3 ที่กองทุนรวมจะเข้า
ลงทุน มีความสัมพันธ์กับกองทุนรวมโดยเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 30.01 ของจ านวนหน่วย
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ลงทุนทั้งหมด ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2555 และในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 นี้ บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด และ/หรือ กลุ่มบุคคล
เดียวกันของบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด  จะเข้าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในจ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 
และไม่เกินร้อยละ 33.33 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 โดยเมื่อนับรวมจ านวน
หน่วยลงทุนที่บริษัท และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัทถืออยู่ทั้งหมดทั้งก่อน และภายหลังเพิ่มทุนแล้ว จะมี
จ านวนทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 และไม่เกินร้อยละ 33.33 ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวม 

(3) ในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  1 กองทุนรวม 
ตกลงให้ บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด เป็นผู้เช่าอาคารตรีทิพย์ 2 (พื้นที่ชั้น 1 บางส่วน และชั้น  2 – 7) รวมถึง 
ระบบสาธารณูปโภค เฟอร์นิเจอร์ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของอาคารตรีทิพย์ 2 และจะตกลงให้บริษัท สีลมออลล์ 
จ ากัด เป็นผู้เช่าพื้นที่มอลล์ 3 และชั้นใต้ดินและพื้นที่ชั้น 1 บางส่วน ของอาคารตรีทิพย์ 2 ซึ่งใช้เป็นพื้นที่พาณิชยก
รรม รวมถึงให้ บริษัท สีลมออลล์ จ ากัด เช่าส่วนควบ และงานระบบของพื้นที่มอลล์ 3 

ทั้งนี้ โปรดพิจารณาโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด บริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ 
จ ากัด บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด และบริษัท สีลมออลล์ จ ากัด ตามแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้ 
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โครงสร้ำงกำรถือหุ้น บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ำกัด และบริษัท ตรีทิพย์ คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 
 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นบริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ำกัด และบริษัท สีลมออลล์ จ ำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ข้อมูลจากส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 24 ส.ค. 2555 ข้อมูลจากส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 18 ธ.ค. 2555 

ข้อมูลจากส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 30 เม.ย. 2555 ข้อมูลจากส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 5 พ.ย. 2555 

บริษัท ตรีนิต้ี แอท สีลม จ ำกัด  
(ผู้เช่าอาคารโครงการตรีทิพย์ 2 
 ไมร่วมพื้นท่ีพาณิชยกรรม) 
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5. นโยบำยกำรกู้ยืมเงิน 

ในการจัดการกองทุนรวม กองทุนรวมอาจกู้ยืมเงินได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการให้หลักประกันไว้ด้วยหรือไม่ก็
ตาม และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(ก) ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่า
ให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์  

(ข) ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทุนรวมหรือที่
กองทุนรวมมีสิทธิการเช่า เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

(ค) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 

(2) เป็นการกู้ยืมเงินโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการ
กู้ยืมเงินเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าตาม (1)(ก) หรือเพื่อต่อเติมหรือ
ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าตาม (1)(ข) บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องค านึงถึงก าหนดเวลาเช่าที่เหลืออยู่ตามสัญญาเช่าด้วย  และ 

(3) จ านวนเงินที่กู้ยืมต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และในกรณีที่
ต่อมาภายหลังจ านวนเงินที่กู้ยืมเกินอัตราส่วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนั้นมิได้เกิดจากการ
กู้ยืมเงินเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะคงอัตราส่วนการกู้ยืมเงินไว้ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีก
ไม่ได้จนกว่าอัตราส่วนการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 

 

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันกองทุนรวมยังไม่มีนโยบายในการกู้ยืมเงินดังกล่าว 
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6. หลักเกณฑ์กำรลงทุน 

6.1 กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

6.1.1 ต้องมีการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน รวมทั้งตรวจสอบและสอบทาน
(การท า due diligence) แล้ว และมีความเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) มีความเหมาะสมส าหรับการลงทุนของผู้ลงทุนทั่วไป 

(2) มีศักยภาพในการก่อให้เกิดรายได้ เช่น ตั้งอยู่ในท าเลที่ดีและมีทางเข้าออกที่
เหมาะสมตามสภาพ ไม่มีลักษณะผูกติดกับการใช้งานของผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงอันจะ
ท าให้เปลี่ยนลักษณะการใช้งานเป็นอย่างอื่นได้ยาก และไม่มีข้อจ ากัดในการจัดหา
ผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงรายใหม่ เป็นต้น  ทั้งนี้ ในการพิจารณาให้ความเห็นในเรื่อง
ดังกล่าว บริษัทจัดการต้องจัดให้มีความเห็นของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณา 

(3) มีเอกสารสิทธิ หรือ เอกสารสัญญาที่ครบถ้วน ชัดเจน บังคับได้ตามกฎหมาย และ
เพียงพอต่อการที่กองทุนรวมจะใช้ด าเนินการ หรือจัดหาผลประโยชน์ได ้

ในกรณีที่อาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าว  บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเปิดเผย
ข้อมูลความเสี่ยงที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และไม่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิดด้วย 

 6.1.2 อสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุนต้องตั้งอยู่ในประเทศไทย  

 6.1.3 ต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการจัดหา
ผลประโยชน์ได้ หรือหากเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ต้องมีการก่อสร้าง 
ไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าโครงการ ณ วันที่ส านักงานอนุมัติให้บริษัทจัดการ 
จัดตั้ง และจัดการกองทุนรวมกรณีเป็นทรัพย์สินชิ้นแรก หรือ ณ วันที่กองทุนรวมลงทุน
กรณีเป็นทรัพย์สินชิ้นต่อไป  และในการค านวณมูลค่าโครงการ มิให้นับมูลค่าที่ดินที่
เป็นที่ตั้งของโครงการ ทั้งนี้ สัดส่วนความคืบหน้าของการก่อสร้างต้องได้รับการรับรอง
จากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

 6.1.4 ต้องเป็นการลงทุนโดยการซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือโดยการได้มาซึ่งสิทธิเก็บกิน
หรือสิทธิเหนือพื้นดิน โดยผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
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ยินยอมที่จะขาย ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์นั้น 

 6.1.5 อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือ
มีข้อพิพาทใด ๆ  เว้นแต่จะเป็นประโยชน์แก่กองทุนรวมและได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 6.1.6 อสังหาริมทรัพย์ต้องไม่เป็นที่ดินว่างเปล่า  เว้นแต่จะแสดงได้ว่าจะเป็นประโยชน์ที่จะ
ส่งเสริมให้เกิดรายได้แก่อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม และได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 6.1.7 ในการเช่าอสังหาริมทรัพย์  บริษัทจัดการจะไม่ท าสัญญาเช่าที่มีข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่
ก่อให้เกิดหน้าที่มากกว่าหน้าที่อันเป็นปกติที่ผู้ เช่าพึงต้องกระท าเมื่อสัญญาเช่า  
สิ้นสุดลง หรือท าสัญญาเช่าช่วง  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และต้องเป็นการเช่าจากบุคคลดังต่อไปนี้ 

  (1) ต้องเป็นการเช่าจากผู้มีสิทธิที่จะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นได้  ทั้งนี้ ในกรณีที่
อสังหาริมทรัพย์ที่เช่าเป็นที่ดิน  ที่ดินนั้นจะต้องมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการท าประโยชน์ให้แล้ว 

  (2) ในกรณีที่เป็นการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ หรือในกรณีที่เป็นการเช่าอาคาร 
โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ให้เช่ามิได้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผู้มี
สิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรือบริษัท
ประกันภัยเป็นผู้รับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญา
ของบุคคลดังกล่าว หรือในกรณีที่มิได้จัดให้มีผู้รับประกันความเสียหายเพื่อ
ป้องกันความเสียหายเช่นว่านั้น  บริษัทจัดการต้องเปิดเผยความเสี่ยงให้ผู้ลงทุน
ทราบโดยต้องระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญถึงผลกระทบ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลประกอบการของกองทุนรวมหากผู้มีกรรมสิทธิ์ตามโฉนด
ที่ดินหรือผู้มีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์บอกเลิกสัญญา 

 6.1.8 บริษัทจัดการจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่า
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 6 เดือน
นับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมหรือวันที่จดทะเบียนเพิ่มเงินทุน
ส าหรับกรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน แล้วแต่กรณี และด ารงอัตราส่วนการลงทุน
ดังกล่าวทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี  เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  (1) รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสุดท้ายก่อนสิ้นอายุโครงการ หรือ 
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  (2) กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

 6.1.9 บริษัทจัดการจะถืออสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มา
จากการลงทุนไว้อย่างน้อย 1 ปี เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 6.1.10 บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประกันภัยดังต่อไปนี้ 

  (1) การประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้เสียของกองทุนรวมที่มีต่อ
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน เพื่อคุ้มครองความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนรวมอันเนื่องมาจากการเกิดวินาศภัยต่อ
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยก าหนดให้กองทุนรวมเป็นผู้รับประโยชน์ ทั้งนี้  
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 

  (2) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้รับความเสียหายจาก
ความช ารุดบกพร่องของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้
เช่าหรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรพัย์แก่กองทุนรวม หรือผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์จาก
กองทุนรวม ได้ท าประกันภัยนั้นไว้แล้ว  บริษัทจัดการสามารถท าประกันภัย
ความรับผิดเฉพาะกรณีที่กองทุนรวมอาจถูกไล่เบี้ยให้ต้องรับผิด 

  (3) การประกันภัยตาม ( 1) และ (2) ให้เอาประกันตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมมี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์นั้น 

 6.1.11 ราคาอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนหรือจ าหน่าย 

  (1) การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะ
ลงทุนในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาที่เปิดเผยไว้ในรายละเอียดโครงการ  และหาก
ราคาที่จะลงทุนซึ่งเปิดเผยไว้ในรายละเอียดโครงการสูงกว่าราคาที่ได้จาก
รายงานการประเมินค่าต่ าสุด เกินร้อยละ 10 หรือตามอัตราที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   ของราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่า
ดังกล่าว  บริษัทจัดการจะชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ลงทุนในราคานั้น 
ในรายละเอียดโครงการและหนังสือชี้ชวน 

  (2) การขายอสังหาริมทรัพย์หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มา
จากการลงทุน บริษัทจัดการจะกระท าโดยเปิดเผยและให้โอกาสผู้ที่ประสงค์จะ
รับโอนอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อย่างเสมอภาคกัน   
หากการขายอสังหาริมทรัพย์หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์มีราคาที่  
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ต่ ากว่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าสูงสุด เกินร้อยละ 10 หรือตาม
อัตราที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   ของราคาที่ได้จากรายงานการ
ประเมินค่าดังกล่าว  บริษัทจัดการจะชี้แจงข้อเท็จจ ริงและเหตุผลที่ขาย
อสังหาริมทรัพย์หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในราคาดังกล่าวไว้ใน
หนังสือสรุปข้อมูลส าคัญตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

  (3) รายงานการประเมินค่าของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินตาม (1) และ(2) จะจัดท า
ขึ้นล่วงหน้าก่อนการลงทุนในหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้ไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีการ
ประเมินค่าทรัพย์สินใหม่หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมูลค่าทรัพย์สินที่ท าการ
ประเมินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 

 6.1.12 การท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ และบุคคลที่
เกี่ยวข้องบริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

  (1) ในการลงทุนครั้งแรก หากเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ  บริษัท
จัดการต้องยื่นค ารับรองของบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่ งได้รับรองว่าผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได้รับรายงานการประเมินของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินและ
รายงานเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนของบริษัทจัดการ และรับรองว่าได้ท าการ
ตรวจสอบการลงทุนตามโครงการแล้ว และเห็นว่าเป็นธุรกรรมในลักษณะที่เป็น
ธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนการท าธุรกรรมกับคู่ค้าทั่วไปที่มิได้มี ความ
เกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (at arm’s length transaction)   ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการ
ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบุคคลที่ท าการรับรองดังกล่าวเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  (2) ในการลงทุนในหรือจ าหน่ายไปซึ่ งอสั งหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ เช่ า
อสังหาริมทรัพย์ภายหลังจากการลงทุนครั้งแรก หากเป็นการท าธุรกรรมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง  บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2549 
เรื่อง การกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการ
กองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 และที่แก้ไข
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เพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการได้รับความเห็นชอบหรืการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 
และ/หรือการได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน  นอกจากนี้ หากธุรกรรม
ดังกล่าวเป็นการลงทุนกับบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ  
บริษัทจัดการจะด าเนินการได้ต่อเม่ือผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและรับรอง
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นธุรกรรมในลักษณะที่เป็นทาง
ค้าปกติเสมือนเป็นการท าธุรกรรมกับลูกค้าทั่วไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็น
พิเศษ (at arm’s length transaction) 

 6.1.13 บริษัทจัดการจะน าอสังหาริมทรัพย์ไปแสวงหาผลประโยชน์ได้เฉพาะการให้เช่าพื้นที่
โดยตรง หรือให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการอื่นเพื่อน าอสังหาริมทรัพย์ไปจัดหาประโยชน์  
ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้ 

  (1) หากเป็นการลงทุนในอาคารโรงแรม บริษัทจัดการจะน าอาคารดังกล่าวให้เช่าแก่
ผู้ประกอบกิจการกิจการโรงแรมเท่านั้น 

  (2) หากเป็นการให้เช่าพื้นที่และมีการจัดหาผลประโยชน์โดยการให้บริการ
ประกอบด้วย เช่น เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์  บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

   (ก) ด าเนินการให้กองทุนรวมมีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่และการให้เช่า
เครื่องใช้อุปกรณ์ตกแต่งที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงจากการให้เช่าพื้นที่นั้น เช่น 
ชุดรับแขก ชุดครัว เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น รวมกันไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของรายได้ทั้ งหมดที่ ได้จากการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์นั้นในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีใด ๆ 

   (ข) รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ตาม (ก) ของ
แต่ละอาคารให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับ
แต่วันสิ้นรอบปีบัญชี 

   (ค) หากกองทุนรวมมีรายได้น้อยกว่าที่ก าหนดตาม (ก)  บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการให้ผู้ประกอบกิจการรายอื่นน าอสังหาริมทรัพย์ไปจัดหา
ผลประโยชน์ หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าว หรือเลิกกองทุนรวม ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชีประจ าปี และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 
15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้ด าเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ 

 6.1.14 ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะไม่จัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่าแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว เว้นแต่เป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่ไม่มี
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นัยส าคัญและได้ระบุในโครงการ 

 6.1.15 บริษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดรายได้ประจ าไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 ของรายได้ทั้งหมดของกองทุนรวมในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี เว้นแต่
กรณีดังต่อไปนี้ 

  (1) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีแรกและประจ าปีสุดท้ายของปีที่สิ้นอายุโครงการ 
หรือ 

  (2) เม่ือได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
6.1.16 ในกรณีที่กองทุนรวมได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสงัหาริมทรัพย์ และบริษัทจัดการประสงค์จะ

จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่าแก่เจ้าของเดิม  บริษัท
จัดการต้องก าหนดค่าเช่าที่เรียกเก็บจากเจ้าของเดิมในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทางค้า
ปกติเสมือนเป็นการท าธุรกรรมกับคู่ค้าทั่วไปที่เป็นบุคคลภายนอก 

 
6.1.17 ในกรณีกองทุนรวมลงทุนในอาคารศูนย์การค้าหรือศูนย์จ าหน่ายสินค้าขนาดใหญ่  

มูลค่าของโครงการแต่ละแห่งในขณะที่กองทุนรวมลงทุน ต้องไม่น้อยกว่า 500 ล้าน
บาท เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการลงทุนในอาคารศูนย์การค้าหลายแห่ง กองทุนรวมอาจ
ลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าไม่ถึง 500 ล้านบาทก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 250 ล้านบาท 
และมูลค่าเงินลงทุนในโครงการดังกล่าวเมื่อรวมกันทุกโครงการต้องไม่เกินร้อยละ 15 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โครงการตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า   โครงการ (project) ของอาคารศูนย์การค้า
หรือศูนย์จ าหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ แล้วแต่กรณี  

6.2 การลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้เพื่อการ 
บริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม 

 (1) พันธบัตรรัฐบาล 

 (2) ตั๋วเงินคลัง 

 (3) พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก 
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 (4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

 (5) บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก  ทั้งนี้ หากเป็นบัตรเงินฝากที่มีการ
จ่ายผลตอบแทนหรือการช าระเงินลงทุนอ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปรต้องได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน 

 (6) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สถาบัน 
สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  
เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย หรือผู้ค้ าประกัน  
ทั้งนี้ หากเป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทนหรือการช าระ 
คืนเงินลงทุนอ้างอิงกับตัวแปร ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน 

 (7) หน่วยลงทุนหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ 
หรือกองทุนรวมอ่ืนที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ หรือเงินฝาก 

 (8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

 (9) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ตามเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

  (ก) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การ
ก ากับ ดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่
เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission  
(IOSCO)หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศที่มีการซื้อ
ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federations of 
Exchange (WFE) 

  (ข) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศที่มีทรัพย์สิน
เช่นเดียวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้และ 

  (ค) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ผู้ลงทุนทั่วไป 

 (10) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ลงทุน  ทั้งนี้ ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีสินค้าหรือตัวแปรอื่นใดที่มิใช่ราคา
หลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน อัตราดอกเบี้ย ดัชนีทางการเงิน ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ 
หรืออันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย 
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 (11) หลักทรพัย์หรือทรัพย์สนิอื่นใดที่มิใช่อสังหาริมทรพัย์หรือสทิธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพยส์ินตาม (4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) และ (11) ที่นิติบุคคลใดนิติบคุคล
หนึ่งเป็นผู้ออก ผูร้ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังโอนประเภทมีสทิธิไล่เบี้ยผู้ค้ าประกัน หรือผูร้ับฝาก
เงิน ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรพัย์สินสทุธิของกองทุนรวม  เว้นแต่
ในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี ้

(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม 

(ข) ช่วงระยะเวลาหกสิบวันก่อนวนัจ่ายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรือวันจ่ายเงินปันผล  
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ค) ช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวันครบก าหนดอายุโครงการหรือวันเลิกกองทุนรวม 

 

 

 

 การค านวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคสอง จะไม่นับรวมต๋ัวแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพฒันาระบบสถาบันการเงินเปน็ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้
ค้ าประกันโดยต้องเป็นการรับอาวัลแบบไม่มีเง่ือนไข หรือสลักหลังโอนประเภทมีสทิธิไล่เบี้ย หรือ
ค้ าประกันเงินต้นและดอกเบี้ยเต็มจ านวนอย่างไม่มีเง่ือนไข 

6.3 การลงทุนในหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเป็นพิเศษ 

กองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเป็นพิเศษได้ไม่เกิน 1 หุ้นตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

 (1) หุ้นดังกล่าวออกโดยบริษัทที่เช่าอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวม  โดยหุ้นนั้นให้สิทธิพิเศษใน
การอนุมัติการด าเนินงานบางประการของบริษัทที่เช่าอสังหาริมทรัพย์ (golden share) ทั้งนี้ 
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว และ 

(2) บริษัทที่เช่าอสังหาริมทรัพย์ตกลงจ่ายค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมในอัตราผันแปรตามผล
ประกอบการของอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า 

7. ข้อก ำหนด นโยบำยและวิธีกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

7.1
  

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรตามเกณฑ์ที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ กองทุนรวมมีนโยบายการจ่าย  
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผล
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ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี  
ก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว หมายความว่าก าไรสุทธิที่หักก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealized 
gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งปรับปรุงด้วยรายการดังต่อไปนี้ 

1.1 ส่วนต่างของรายได้ค่าเช่าที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑ์เส้นตรงกับรายได้ค่าเช่า
ที่ได้รับจริงตามสัญญา 

1.2  ส่วนต่างของค่าเช่าจ่ายที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑ์เส้นตรงกับค่าเช่าจ่ายที่ได้
จ่ายจริงตามสัญญา 

1.3 รายการอื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม  

 (2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปัน
ผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้ 

 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่ท าให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น 

กรณีการจ่ายเงินปันผลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 

บริษัทจัดการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนเพื่อระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผล และจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 90 วัน  
นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี หรือวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่กรณี  

กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

บริษัทจัดการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนเพื่อระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผล และจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล  

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และ
หากบริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ภายในระยะเวลาที่ได้
ประกาศก าหนดอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทเอง บริษัทจะช าระดอกเบี้ยไม่ต่ ากว่า
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หน่วย 

เงื่อนไขเพิ่มเติม : 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การก าหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
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ของบริษัทจัดการ ซึ่งหากเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีใดมี
มูลค่าต่ ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้น และ
ให้สะสมเงินปันผลดังกล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกับเงินปันผลที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป 

ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้  
เว้นแต่ กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาด
ทุน และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฏหมาย ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
ประกาศ ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้
เป็นไปตามนั้น  

7.2 วิธีกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 7.2.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมณวันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อการ
จ่ายเงินปันผล ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย 
หากปรากฏว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
เกินกว่าอัตราที่ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั้นจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเฉพาะในส่วนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่
ประกาศฯ ก าหนด โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ระบุไว้ในข้อ 8 หลักเกณฑ์และ
ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการกับเงินปันผลในส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
บริษัทจัดการจะจัดท าบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนทีไ่ม่อาจจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
ออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทนุรวม โดยไม่น ามารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวมจนกว่าจะเลิกกองทุนรวม 

 7.2.2 บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผลวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิ
ในการรับเงินปันผล และอัตราเงินปันผลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย 
(1) ส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมณวันปิดสมุดทะเบียนและผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือ 
(2) ท าการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยณที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือ 

 

(3) ผ่านเว๊ปไซด์ของบริษัทจัดการ หรือ 
 

(4) ประกาศในหนังสือพิมพ์อย่าง ้อย 1 ฉบับ  
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 7.2.3 บริษัทจัดการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามระยะเวลา
ที่ระบุไว้ในข้อ 7.1ทั้งนี้บริษัทจัดการจะด าเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 
หรืออัตราอื่นตามที่กฎหมายก าหนดของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท
บุคคลธรรมดา เว้นแต่ผู้ถือหน่วยประเภทบุคคลธรรมดาจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
มายังบริษัทจัดการเพื่อด าเนินการเป็นอย่างอื่นภายใน 3 วันนับจากวันปิดสมุดทะเบียน 
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 7.2.4 บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน
และส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุนหรือ  
น าเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่แจ้งไว้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการโอนเงินที่เกิดขึ้นและภาระความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจาก
จ านวนเงินที่จะส่งให้ 

 7.2.5 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ
เรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่น าเงินปันผลจ านวน
ดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม 

8. หลักเกณฑ์และข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุน 

หลักเกณฑ์และข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ
ผ่อนผันส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดข้างต้น และเมื่อบริษัทจัดการได้
ด าเนินการดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าการด าเนินการนั้นได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย 

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

 8.1.1 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุน
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  ยกเว้นเป็นกรณีดังต่อไปนี้ 

  (1) เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุน 
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

   (ก) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
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   (ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษี
เงินได้นิติบุคคล 

   (ค) บุคคลอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมี
เหตุจ าเป็นและสมควร 

  (2) เป็นบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนซึ่งรับหน่วยลงทุนไว้ตามสัญญารับประกันการ
จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนที่รับไว้
ในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่เกิน 1 ปี
นับแต่วันที่บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนรับหน่วยลงทุนดังกล่าว 

 8.1.2 เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน 
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนรวมกันได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

 8.1.3 เนื่องจากกองทุนรวมมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะดังนี้กองทุนรวมจึงต้องมีผู้
ลงทุนต่างด้าวถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมด 

  (1) ลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 

  (2) ลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ เมื่อค านวณพื้นที่ห้องชุดที่
กองทุนรวมลงทุนรวมกับพื้นที่ห้องชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้ลงทุนต่างด้าวในอาคาร
เดียวกันอยู่ก่อนแล้วคิดเป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 49 ของพื้นที่ห้องชุดทั้งหมดใน
อาคารชุดนั้น 

8.2 ภายใต้บังคับข้อ 8.3 และข้อ 8.4 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด  บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 (1) รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่บริษัทจัดการ
รู้หรือควรรู้ถึงเหตุดังกล่าว 

 (2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใด ๆ บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุน  
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมในจ านวนเสียงในการขอมติ 

 (3) ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
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 (4) แจ้งให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันจ าหน่ายหน่วยลงทุนส่วนที่บุคคลดังกล่าวถือเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

8.3 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นบุคคลตามข้อ 8.1.1(1) บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 (1) รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่บริษัทจัดการ
รู้หรือควรรู้ถึงเหตุดังกล่าว 

 (2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใด ๆ  บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุน  
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมในจ านวนเสียงในการขอมติ 

 (3) ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

 (4) แจ้งให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันจ าหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

8.4 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า   1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนตามข้อ 8.1.1(2) บริษัทจัดการ
จะด าเนินการดังต่อไปนี้ในช่วงระยะเวลาที่บุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนที่รับไว้ตามสัญญา
รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่รับหน่วยลงทุน 

 (1) รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่บริษัทจัดการ
รู้หรือควรรู้ถึงเหตุดังกล่าว 

 (2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใด ๆ  บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของ
บุคคลดังกล่าวได้เฉพาะในส่วนที่ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด  

 (3) จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั้น 

8.5 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่าผู้ที่เคยเป็นเจ้าของหรือผู้โอนสิทธิการเช่าใน
อสังหาริมทรัพย์  ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าว ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามข้อ 8.2 โดยอนุโลม 

8.6 การพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามข้อ 8.1 ถึงข้อ 8.5  ให้เป็นไปตามประกาศ
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ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมและ
การเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

8.7 เงินปันผลส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 8.2(3) ข้อ 8.3(3) และข้อ 8.5 บริษัท
จัดการจะจัดท าบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนออกจากทรัพย์สิน
อื่นของกองทุนรวม โดยไม่น ามารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมจนกว่าจะเลิก
กองทุนรวม 

8.8 ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการด าเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็น
หรือตกลงกับบุคคลอื่น  อันเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้ง
และจัดการกองทุนรวม 

  

9. กำรจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในปัจจุบัน บริษัทจัดการได้ด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.และด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และส าหรับหน่วยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 นี้
บริษัทจัดการจะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุ นที่เสนอขาย
เพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ภายใน7วันนับแต่วันที่ส านักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต.รับจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าว  

เม่ือน าหน่วยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 นี้ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถท าการซื้อ / ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ “การซื้อ / 
ขายหน่วยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์” ได้โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของตลาด
หลักทรัพย์ทั้งนี้บริษัทจัดการจะท าการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงก าหนดเวลาดังกล่าวโดยมีหนังสือถึง
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยพลัน 

ในกรณีการควบคุมการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าว  เพื่อมิให้กองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนต่าง
ด้าวถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะด าเนินการตรวจสอบสถานะการถือหน่วยลงทุนจากใบหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ
ส าหรับกรณีผู้ถือหน่วยที่ถือหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วย (scriptless) นายทะเบียนจะท าการแจ้งให้
นายหน้าค้าหลักทรัพย์ด าเนินการขอตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าวมายังนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ ทุกครั้งก่อนที่จะท าการซื้อขายหน่วยลงทุนทั้งนี้ หากปรากฏว่าจะมีการด าเนินการโอน
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หน่วยลงทุนซึ่งจะเป็นผลให้กองทุนรวม มีผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นผู้ถือลงทุนต่างด้าวถือหน่วยลงทุนรวมกัน
เกินกว่าอัตราที่ก าหนด  นายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ 

10. กำรโอนหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมไม่มีข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุนทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ข้อก าหนดตามข้อ  8 และหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

10.1 วิธีกำรโอนหน่วยลงทุนท่ีมีใบหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์การโอนหน่วยลงทุนไปยัง 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในใบส าคัญการโอนหน่วยลงทุนที่  
ลงนาม โดยผู้โอนและผู้รับโอนพร้อมทั้งแนบเอกสารการโอนหน่วยลงทุนตามที่นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะก าหนดการโอนหน่วยลงทุนให้มีผลบังคับและได้รับการรับรองเมื่อนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนท าการบันทึกรายชื่อผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 

หากมีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการโอนตามที่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด 

10.2 วิธีกำรโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

หากมีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนผู้โอนเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการโอน ตามที่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ /หรือ บริษัทศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด 

11. กำรรับช ำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอ่ืน 

หากมีการผิดนัดช าระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุน
รวมจะไม่สามารถช าระหนี้ได้  บริษัทจัดการจะรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมิใช่
หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการจัดการกองทุน ดังนี้ 

11.1 ก่อนการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง  บริษัทจัดการต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวน
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับ  
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็น
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พร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
มากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้น 

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการ
จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับช าระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน 
ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี้ 

11.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี้ บริษัทจัดการจะน าทรัพย์สินดังกล่าวมารวมค านวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดย
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และจะด าเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จาก
การรับช าระหนี้ดังนี้ 

 (1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้  บริษัทจัดการ  
อาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้ 

 (2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้  บริษัทจัดการ
จะจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้ 

ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของ
กองทุนรวม 

12. คณะกรรมกำรลงทุนของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

12.1 องค์ประกอบ 

 12.1.1 คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 5 คน ซึ่งได้รับการ
แต่งต้ังหรือถอดถอนโดยบริษัทจัดการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  (ก) ตัวแทนของบริษัทจัดการซึ่งได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการลงทุนของ
กองทุนรวม 

  (ข) กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนและ /หรือตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่ง 
บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 
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และ/หรือ 

  (ค) กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือครองหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 25  
ขึ้นไปของหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งต้ังกรรมการตาม (ข) และ (ค) หรือไม่ก็ได้ 

 12.1.2 การด ารงต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะมีก าหนด
ระยะเวลาคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นวาระไปแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการได้อีก นอกจากนี้ บริษัทจัดการมีสิทธิถอดถอนกรรมการก่อนครบ
วาระก็ได้ 

 12.1.3 หากต าแหน่งกรรมการใด ๆ เกิดว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งกรรมการ
เข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ว่างลงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ข้างต้น โดยให้มีเวลาอยู่ใน
ต าแหน่งเพียงเท่าที่กรรมการผู้ออกไปนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 

 12.1.4 กรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะต้องมีหน้าที่ คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องก าหนด รวมถึงต้องไม่เป็น
บุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เคยรับโทษ
จ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดทางอาญาใด ๆ 

 12.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการ และเปลี่ยนแปลงจ านวน
คณะกรรมการลงทุน 

12.2 รูปแบบกำรตัดสินใจ 

 12.2.1 การเรียกประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการลงทุน ให้กรรมการลงทุนคนใดคนหนึ่ งเรียกประชุม
คณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาและลงมติตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุถึง วัน เวลา สถานที่ และวาระของการประชุม  
โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามควรแก่กรณี ให้แก่
กรรมการลงทุนทุกท่านทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท าการก่อนวันประชุมเว้นแต่กรณี
ฉุกเฉินไม่จ าเป็นต้องส่งหนังสือเชิญประชุม ในกรณีที่ไม่มีการส่งหนังสือเชิญประชุม  
หากกรรมการลงทุนได้เข้าร่วมในการประชุมแล้ว ให้ถือว่ากรรมการลงทุนท่านดังกล่าวสละ
สิทธิในการได้รับหนังสือเชิญประชุม 

 12.2.2 ก าหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน 
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คณะกรรมการลงทุนจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 12.2.3 องค์ประชุม 

ในการประชุมของคณะกรรมการลงทุนจะต้องประกอบไปด้วยกรรมการจ านวนเกินกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการลงทุนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ โดยมีตัวแทนของบริษัท
จัดการซึ่งได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จ านวนไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
ทั้งนี้ ในการประชุมนั้นอาจเป็นในลักษณะการนั่งประชุมรวมกัน หรือการประชุมทาง
โทรศัพท์ (Telephone Conference) ก็ได้ โดยคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะ
ด าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่วม
ประชุม ทั้งนี้ กรรมการ 1 คนมีสิทธิออกเสียง1 เสียง และกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น 

 12.2.4 มติของที่ประชุม 

กรณีจัดให้มีกำรประชุม  

ในการพิจารณาลงมติใด ๆ จะต้องได้รับมติเสียงข้างมากซึ่งคิดจากจ านวนกรรมการ
ลงทุนที่เข้าประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

กรณีไม่จัดให้มีกำรประชุม 

คณะกรรมการลงทุนอาจลงมตโิดยการเวียนลงนามในมติที่ท าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร  
โดยมติดังกล่าวจะต้องมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือให้ความเห็นชอบรวมกัน
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการลงทุนทั้งหมด โดยมติดังกล่าวอาจลงนามแยกกันในมติ
ฉบับจริงของกรรมการแต่ละทา่น หรือลงนามร่วมกันโดยกรรมการทุกท่านในมติฉบบั
จริงฉบับเดียวกัน ทั้งนี้ กรรมการสามารถจัดส่งมติที่ได้ลงนามแล้วมายังบริษัทจัดการ
ทางโทรสาร ซึ่งบริษัทจัดการจะถือเอาประโยชน์จากส าเนามติที่ลงลายมือชื่อโดย
กรรมการซึ่งส่งทางโทรสารถึงบริษัทจัดการเป็นการลงมติที่มีผลสมบูรณ์ในทันที  
โดยกรรมการที่น าส่งมติทางโทรสารดังกล่าวจะต้องน าส่งต้นฉบับของมติให้บริษัท
จัดการต่อไปเพื่อบริษัทจัดการจะเก็บรักษาต้นฉบับของมติที่ได้รับมาไว้เป็นหลักฐาน 
ที่บริษัทจัดการถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการมีสทิธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาลงมติของคณะกรรมการลงทุนทกุครั้ง ให้กรรมการลงทุนซึ่ง
มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
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ทั้งนี้ หากมติเสียงข้างมากดังกล่าวหรือการด าเนินการตามมติดังกล่าวอาจเป็นการขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนค าสั่งใด ๆ ตามที่หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย
ประกาศก าหนด และ /หรือ จรรยาบรรณ  หรือเป็นเหตุให้บริษัทจัดการอาจเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงหรือเกิดความเสียหาย หรือขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจัดการมีสิทธิใช้สิทธิยับยั้งพิเศษ (veto 
right) โดยแจ้งให้คณะกรรมการลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ถือว่ ามติ
ดังกล่าวไม่มีผลผูกพันกับบริษัทจัดการ และคณะกรรมการลงทุนต้องพิจารณาแก้ไขมติ
ดังกล่าวโดยพลัน 

 12.2.5 ประธานที่ประชุม  

ให้บริษัทจัดการแต่งตั้งกรรมการรายใดรายหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจัดการ  
ท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการ และเป็นประธานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุม 
มีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และถูกต้องตามที่
ก าหนดไว้ในโครงการ 

 12.2.6 รายงานการประชุม  

บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานการประชุมกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันท าการ 
และให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองและเก็บรักษาไว้ที่บริษัทจัดการ 
รวมทั้งจัดให้มีส าเนาเพื่อให้กรรมการตรวจสอบได้ ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัทจัดการ
ในวันและเวลาท าการของบริษัทจัดการ 

12.3 สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรลงทุนของกองทุนรวม 

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในกองทุนรวม ในการ
ตัดสินใจ พิจารณา และ/หรือวินิจฉัยเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารกองทุนรวม ดังนี้ 

 12.3.1 พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื้อ เช่า เช่าช่วง ให้เช่า ให้เช่าช่วง จ าหน่าย โอน หรือรับโอน
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 12.3.2 พิจารณาอนุมัติการบ ารุงรักษาใหญ่และการเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ  
กองทุนรวม ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเกินกว่าที่กองทุนรวมและผู้เช่าช่วงตกลง
กันไว้ในสัญญาเช่าช่วงทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกระหว่างกองทุนรวมและ 
ผู้เช่าช่วง  

 12.3.3 ด าเนินการอื่นใดตามมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน ทัง้นีจ้ะต้องไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
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ทุน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นในภายหน้า 

 12.3.4 กรรมการลงทุนทุกท่านจะต้องเก็บรักษาข้อมูลจากการประชุมเป็นความลับ และไม่
น าไปเปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ และ /หรือใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่ประโยชน์
ของกองทุน เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดโดยชัดแจ้งให้เปิดเผย หรือข้อมูลดังกล่าวเป็น
ข้อมูลที่ได้ถูกเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทั่วไปทราบแล้ว 

 12.3.5 คณะกรรมการลงทุนจะต้อง พิจารณา ตัดสินใจ ในเรื่องใด ๆ ด้วยความโปร่งใส สุจริต 
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามโครงการและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มี
อยู่แล้วและจะมีขึ้นในภายหน้า โดยค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมเป็นส าคัญ 

 12.3.6 คณะกรรมการลงทุนไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินการประจ าวันของกองทุนรวม  
( เช่น สั่งซื้อขายตราสาร ฝากเงิน ฯลฯ ) และไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากการท าหน้าที่ 
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม เว้นแต่ค่าเบี้ยประชุมกรรมการลงทุนโดยมีสิทธิ
ได้รับตามที่จ่ายจริงในจ านวนไม่เกิน 10,000 บาท ต่อท่านต่อการประชุมแต่ละครั้ง 
เฉพาะในกรณีที่จัดให้มีการประชุมหรือในจ านวนอื่นใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

13. ชื่อ ท่ีอยู่  หมำยเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขกำรเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถำนท่ีเก็บรักษำ
ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

13.1 ชื่อ ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 ชื่อ : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

 ท่ีอยู่ : 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

 โทรศัพท์ : 0-2299-1111 

 โทรสำร : 0-2299-1278 

 หรือบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะขอความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ต่อไป 

13.2 เงื่อนไขกำรเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ 

บริษัทจัดการในฐานะตัวแทนของกองทุนรวมอาจเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ได้เมื่อเกิดกรณี  
ใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้และเม่ือได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.  

 13.2.1 เม่ือบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิก
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สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้คู่สัญญาฝ่ายที่จะเลิกสัญญาบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน 

 13.2.2 เม่ือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดสัญญาหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใด ๆที่ก าหนดไว้
ในสัญญาไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตามคู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได้โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า  
30 วันในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผูป้ฏิบัติผิดสญัญาหรือปฏิบัติผดิเงื่อนไขใด ๆที่
ก าหนดไว้ในสัญญาไม่ว่าโดย จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตามผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสียหายให้แก่บริษัทจัดการ
และ/หรือ กองทุนรวมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่บริษัทจัดการต้องติดต่อกับ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ด้วยและในกรณีที่บริษัทจัดการ
เป็นผู้ปฏิบัติผิดสัญญาหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใด ๆที่ก าหนดไว้ในสัญญาไม่ว่าโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตามบริษัทจัดการต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย
และ/หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ด้วย 

 13.2.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศของทางราชการ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการ
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับประกาศค าสั่ง ระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์  และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าว  
ให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

 13.2.4 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน 
เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการ
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

 13.2.5 ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่ เป็นไปตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ  ก .ล .ต. เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์  และที่แก้ ไขเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขเหตุขาดคุณสมบัติดังกล่าวให้ถูกต้องภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไข ดังกล่าวให้
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ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. ทราบภายใน 3 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ 
แก้ไขเสร็จสิ้น 

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะด าเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์  
ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบ
ก าหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจาก ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. แล้ว 
บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดย
พลัน ทั้งนี้เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็น อย่างอื่น  

 13.2.6 หากผู้ดูแลผลประโยชน์น าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมไปเปิดเผยโดยมิชอบ เพื่อก่อหรืออาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือบริษัทจัดการ หรือมีบุคคลอื่นได้รับประโยชน์ใด ๆ 
อันเนื่องมาจากการเปิดเผยที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์นี้ได้ 
โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า  15 วัน โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสียหายให้แก่บริษัทจัดการ 
และ /หรือกองทุนรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่บริษัทจัดการต้องติดต่อกับ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ด้วย 

 13.2.7 เมื่อมีผู้ใดเสนอหรือยื่นค าร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนที่
เกี่ยวกับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน (ก) เพื่อเลิกกิจการหรือเพื่อการอื่นใดที่
คล้ายคลึงกัน หรือ (ข) เพื่อฟื้นฟูกิจการ ประนอมหนี้ หรือผ่อนผันการช าระหนี้ จัดการ
ทรัพย์สิน ช าระบัญชีเลิกกิจการ หรือร้องขออื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ภายใต้กฎหมาย
ปัจจุบัน หรือในอนาคต หรือตามข้อบังคับต่างๆ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิก
สัญญาแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์นี้ได้ทันที 

 13.2.8 เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ว่ามีความผิด หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจัดการ
ทราบหรือประกาศเป็นการทั่วไป  บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์นี้ได้ทันที 

 ในทุกกรณีการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนเนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 
รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดให้กองทุนรวมต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ หมดหน้าที่ลงตามเง่ือนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์  ผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นต้อง
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ท าหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สิน
และเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามค าสั่งของ
บริษัทจัดการ หรือส านักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. รวมถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น เพื่อให้
การโอนทรัพย์สิน และเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่  
จนเสร็จสิ้น และภายในเวลาอันสมควรที่สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง 

 ในกรณีที่สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลงเนื่องจากผู้ดูแลผลประโยชน์บอกเลิกสัญญา
หากบริษัทจัดการยังไม่สามารถหาผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานได้ภายในวันสิ้นสุด
สัญญาดังกล่าวผู้ดูแลผลประโยชน์ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่โดยผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิ
ได้รับค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์จากกองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้สิ้นสุดการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแล
ผลประโยชน์รวมทั้งค่าใช้จ่ายใด ๆที่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์นับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญาเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจัดการจะแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ 

ในกรณีการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลงผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรวบรวมและโอนทรัพย์สิน
ทั้งหมดและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มาแทนหรือด าเนินการ
อย่างอ่ืนตามค าสั่งของบริษัทจัดการหรือส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. รวมถึงการด าเนินการใด 
ๆที่จ าเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน  15 วัน 
ท าการนับจากวันที่การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง 

13.3 สถำนท่ีเก็บรักษำทรัพย์สินของกองทุนรวม 

 ชื่อ : ธนาคาร ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

 ท่ีอยู่ : 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

 โทรศัพท์ : 0-2299-1111 

 โทรสำร : 0-2299-1278 

 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะท าการเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ที่
ส านักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้นหรือที่ส านักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่  

อย่างไรก็ตามในกรณีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย์บริษัทจัดการจะท าการเก็บรักษาโฉนด
ที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดและสัญญาซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์สัญญาเช่าหรือสัญญาโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์หนังสือกรมธรรม์
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ประกันภัย ไว้ที่ส านักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินที่โดย
สภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 

14. ชื่อ ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี 

ชื่อ : นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ทะเบียนเลขที ่4917 หรือ 
นายเทอดทอง เทพมังกร ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ 
นางสาวชมภูนุช แซ่แต้ ทะเบียนเลขที่ 8382 หรือ 
นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ทะเบียนเลขที่ 9429 

ท่ีอยู่ : บริษัท พีว ีออดิท จ ากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9  แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  10310 

โทรศัพท์ : 0-2645-0080    
โทรสำร : 0-2645-0020 
หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ว่าด้วยการให้
ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และจะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป 

15. ชื่อ ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ของนำยทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื่อ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

ท่ีอยู่ : 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์ : 0-2229-2800 

โทรสำร : 0-2359-1259 

หรือ บุคคลอื่นที่ได้รบัอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุนโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ผู้ถือหน่วยลงทนุ ทราบ 

16. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจ ำหน่ำยหน่วยลงทุน   

ส าหรับการลงทุนครั้งแรกและการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 

ชื่อ  :  บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 

ท่ีอยู่         :  เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชัน้ 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  
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เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท์  : 0-2638-5500 

โทรสำร   : 0-2287-6007 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์หรือการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ เป็นหน่วยลงทุน  
เพือ่ท าหน้าที่เป็นผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในภายหลัง และบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้ง  
ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป รวมทั้งประกาศให้ผู้ลงทุนทราบด้วย เช่นประกาศผ่าน
ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ หรือหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้  ผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนที่ บริษัทจัดการ 
จะแต่งตั้งจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์  
ที่กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน 

17. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนกำรขำยหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง รวมทั้งประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ เช่น ประกาศผ่าน
ทางเว็ปไชต์ของบริษัทจัดการ หรือหนังสือชี้ชวน ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
เพิ่มเติมผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
โดยผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว 

18. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ของบริษัทประเมินค่ำทรัพย์สิน 

18.1 ในกำรประเมินค่ำทรัพย์สินท่ีลงทุนในครั้งแรก 
บริษัทจัดการได้ท าการแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน จ านวน 2 ราย เพื่อท าการประเมินค่า
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในครั้งแรก ดังต่อไปนี้ 
ชื่อ : บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จ ากัด 
ที่อยู่ : เลขที่ 62 มิลเลนเนียทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนหลังสวน  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ : 0-2652-6300 
โทรสาร : 0-2652-6399 
ชื่อ : บริษัท เน็กซัส พรอพเพอตี้ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
ที่อยู่ : เลขที่ 25 ชั้น 31 อาคารกรุงเทพประกันภัย/ไว.ดับยู.ซี.เอ. ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
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โทรศัพท์ : 0-2286-8899 
โทรสาร : 0-2286-2863 

18.2    กำรประเมินค่ำทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้ำลงทุนในกำรเพิ่มทุนครั้งท่ี 1 

บริษัทจัดการได้ท าการแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจ านวน  2 รายเพื่อท าการประเมินค่า
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนดังต่อไปนี้ 

ชื่อ : บริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น (1999) จ ากัด 

ท่ีอยู่ : 390 อาคารไออีซี ชั้น 4 ถนนรามค าแหง  

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

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

โทรสำร : 0-2732-9626-7 

ชื่อ : บริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชั่น จ ากัด 

ท่ีอยู่ : เลขที่ 89/8 ชั้น 9 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 1 ซ.รัชดาภิเษก 7 

ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ : 0-2248-7687-9 

โทรสำร : 0-2692-0005 

18.3 กำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวม ภำยหลังจำกกำรลงทุน 

(1)    บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินค่าหรือท าการสอบทานการ
ประเมินค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมในครั้งต่อไป ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะไม่แต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ่งให้ท า
การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เดียวกันติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง  

(2)   ในการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะแต่งต้ังบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 
ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อท าการ
ประเมินค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่ส านักคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

19. ท่ีปรึกษำของกองทุนรวม 
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บริษัทจัดการอาจท าการแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า  5 ปี เพื่อท า
หน้าที่ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่บริษัทจัดการและคณะกรรมการลงทุนเกี่ยวกับการซื้ อ จ าหน่าย เช่า  
เช่าช่วง ให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน รับโอน กรรมสิทธิ์ และ /หรือสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม รวมทั้งให้ค าปรึกษาหรือ
ค าแนะน าแก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับการระดมเงินทุน การวางแผนทางการเงินเพื่อการลงทุน 

บริษัทจัดการอาจท าการแต่งตั้งนิติบุคคลใดเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวมเพื่อท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม การระดมเงินทุน การวางแผนทางการเงินเพื่อการลงทุน 

นอกจากนี้ กองทุนรวมอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาอื่นซึ่งมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่บริษัทจัดการ
เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนรวม เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม  
ที่ปรึกษาในการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ปรึกษาเฉพาะด้าน เป็นต้น 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายหรือการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของ  
กองทุนรวม กองทุนรวมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมของที่ปรึกษา ทั้งนี้ เมื่อมีการแต่งตั้งที่ปรึกษารายใหม่ 
บริษัทจัดการจะต้องแจ้งการแต่งตั้งที่ปรึกษารายใหม่ให้ส านักงานคณะกรรม การก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษารายใหม่ และจะจัดส่งส าเนาสัญญาให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 5 วันท าการ 
นับแต่วันท าสัญญาดังกล่าว 

20. ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ 

บริษัทจัดการไม่มีการแต่งต้ังผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการการลงทุนครั้งแรก และการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 

21. กำรเสนอขำยหน่วยลงทุน 

กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก 

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ในภาคผนวก 3 

บริษัทจัดการจะด าเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อนี้  ทั้งนี้ใน
กรณีที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ /หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจ
ตามกฎหมายได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประกาศก าหนดสั่งการเห็นชอบและ /หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามนั้น 

กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนในกำรเพิ่มทุนครั้งท่ี 1 

21.1  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหน่วยลงทุน และวันเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน  

21.1.1  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหน่วยลงทุน  
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ส ำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม (Rights Offering) 

ภายหลังจากที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบในการเพิ่มทุนของ
กองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการแล้ว บริษัทจัดการจะด าเนินการจัดส่งหรือ
จัดให้มี หนังสือแจ้งการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม ใบจองซื้อหน่วย
ลงทุน และ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ตามวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม ณ วันปิดสมุดทะเบียนซึ่งบริษัทจัดการจะได้ก าหนดต่อไป  

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการ 
หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  ภายในระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามที่
ก าหนดในหนังสือชี้ชวน 

ส ำหรับบุคคลในวงจ ำกัด และผู้ลงทุนทั่วไป (Private Placement and Public 
Offering) 

บุคคลในวงจ ากัดและผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนที่ออก และเสนอขาย
เพิ่มเติมของกองทุนรวมสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ หนังสือ
ชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ และใบจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้จัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดใน
หนังสือชี้ชวน  

21.1.2  วันเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน  

ส ำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม (Rights Offering) 

ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 

ส ำหรับบุคคลในวงจ ำกัด และผู้ลงทุนทั่วไป (Private Placement and Public 
Offering) 

ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 

โดยจองซื้อผ่าน: 

• บริษัทจัดการ :    ระหว่างเวลา 8.30 น. – 15.30 น. 

• ผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน : ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง เวลา 15.30 น. 
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21.2  วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุน 

21.2.1  การก าหนดราคาเสนอขายหรือราคาจองซื้อหน่วยลงทุน  

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย) ซึ่งก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
ส าคัญ 

21.2.2  วิธีการเสนอขายหรือจองซื้อหน่วยลงทุน  

การเพิ่มเงินทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในครั้งนี้ จะมีการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทุนใหม่ จ านวนไม่เกิน 77,120,000  หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม (Rights Offering) ที่มี
รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนซึ่ง
บริษัทจัดการจะได้ก าหนดต่อไป พร้อมทั้งจะก าหนดอัตราส่วนการเสนอขาย 
ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ (โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมอาจแสดง
ความจ านงที่จะซื้อหน่วยลงทุนใหม่ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่
ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วย
ลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ได้) 

(2) เสนอขายหน่วยลงทุนที่เหลือจาก (1) (ถ้ามี) ให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนประเภทผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง 

ผู้ลงทุนประเภทผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงได้แก่
บุคคลดังต่อไปนี้ 

(2.1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(2.2) ธนาคารพาณิชย์ 

(2.3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

(2.4) บริษัทเงินทุน 

(2.5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(2.6) บริษัทหลักทรัพย ์
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(2.7) บริษัทประกนัวินาศภัย 

(2.8) บริษัทประกนัชีวิต 

(2.9) กองทุนรวม 

(2.10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลกัทรัพย์รบัจัดการเงินทุนของผูล้งทุนตาม (2.1) 
ถึง (2.9) หรือ (2.11) ถึง (2.26) หรือของผู้ลงทุนรายใหญ่  

(2.11) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

(2.12) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

(2.13) กองทุนประกนัสังคม 

(2.14) กองทุนการออมแห่งชาติ 

(2.15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพฒันาระบบสถาบันการเงิน 

(2.16) ผู้ประกอบธรุกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า 

(2.17) ผู้ประกอบธรุกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้า 

(2.18) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 

(2.19) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

(2.20) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(2.21) นิติบุคคลประเภทบรรษัท 

(2.22) นิติบุคคลซึ่งมีบุคลตาม (2.1) ถึง (2.21) ถือหุน้รวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบ
ห้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

(2.23) ผู้ลงทุนต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกันกับผู้ลงทุนตาม (2.1) ถึง (2.22) 
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(2.24) ผู้จัดการกองทุนที่มีชื่อในทะเบยีนผู้มีคุณสมบัติเป็นผูจ้ัดการกองทุนตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการแต่งต้ังและการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้จัดการกองทุน 

(2.25) ผู้จัดการลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผูจ้ัดการลงทุนตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการแต่งต้ังและการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

(2.26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่ส านักงานประกาศก าหนด 

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

(4) เสนอขายหน่วยลงทุนที่เหลือจากการเสนอขายที่เหลือจาก (1) (2) และ (3) (ถ้า
มี) ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้  เป็นไปตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุน: 

ส ำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม (Rights Offering) 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม ตาม
หนังสือแจ้งการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม โดยผู้ถือหน่วยลง
ทุนเดิมต้องแสดงเจตจ านงในการจองซื้อหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
ภายในวันเวลาตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
ตามสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการ
จัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหนว่ยลงทุนทีเ่สนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ได้ที่บริษัทจัดการ 
หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ตามวันเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน 

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ทั้งจ านวนที่จองซื้อตามสิทธิ
และจ านวนที่จองซื้อเกินสิทธิให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ณ วันที่
จองซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆในใบจองซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมกับยื่นเอกสารประกอบ ตามที่บริษัทจัดการหรือผู้จัดจ าหน่าย
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หน่วยลงทุนก าหนดให้ครบถ้วน ซึ่งผู้จองซื้อจะต้องช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ตาม
เง่ือนไขและวิธีการที่หน่วยงานดังกล่าวก าหนด 

(3) ผู้จองซื้อที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อก าหนด 
กฎระเบียบและภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเอง 

(4) บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนจะด าเนินการกับหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้รับการจัดสรรจากการจองซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในใบ
จองซื้อหน่วยลงทุนวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 

(ก) ฝากไว้ที่บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะ
น าหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อนั้น ๆ 

(ข) จัดเตรียมใบหน่วยลงทุน ในชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน 

(ค) วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนดไว้ตามรายละเอียดโครงการข้อ 25 

ส ำหรับบุคคลในวงจ ำกัด  (Private Placement)  

(1)         ผู้จองซื้อแต่ละรายที่เป็นบุคคลในวงจ ากัดประเภทผู้ลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหน่วย
ลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ตามวันเวลา ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้
ชวน โดยจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 1,000 หน่วย และเพิ่ม
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วย พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆในใบจองซื้อหน่วยลงทุนให้
ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมกับยื่นเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการหรือผู้จัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนก าหนดให้ครบถ้วน ซึ่งผู้จองซื้อจะต้องช าระเงินค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุน ตามเง่ือนไขและวิธีการที่หน่วยงานดังกล่าวก าหนด 

(2) ผู้จองซื้อที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อก าหนด 
กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขและ
วิธีการที่หน่วยงานดังกล่าวก าหนด 

(3) บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนจะด าเนินการกับหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้รับการจัดสรรจากการจองซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในใบ
จองซื้อหน่วยลงทุนวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
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(ก) ฝากไว้ที่บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะ
น าหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อนั้น ๆ 

(ข) จัดเตรียมใบหน่วยลงทุน ในชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน 

(ค) วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนดไว้ตามรายละเอียดโครงการข้อ 25 

ส ำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) 

(1) ผู้จองซื้อแต่ละรายสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้จัดจ าหน่ าย
หน่วยลงทุน ได้ตามวันเวลา ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 1,000 หน่วย และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หน่วย 

(2) ผู้จองซื้อสามารถช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจนเต็มตามจ านวนที่จองซื้อ ให้แก่
บริษัทจัดการ หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ณ วันที่จองซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบจองซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมกับยื่น
เอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการหรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนก าหนดให้ครบถ้วน  

(3) ผู้จองซื้อที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รั บภาระในเรื่องของข้อก าหนด 
กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเอง 

(4) บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนจะด าเนินการกับหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้รับการจัดสรรจากการจองซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในใบ
จองซื้อหน่วยลงทุนวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 

(ก) ฝากไว้ที่บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะ
น าหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อนั้น ๆ 

(ข) จัดเตรียมใบหน่วยลงทุน ในชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน 

(ค) วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนดไว้ตามรายละเอียดโครงการข้อ 25 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้บริการจองซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการแบบอื่นๆ เพิ่มเติม ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการหรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนก าหนด และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต.  เช่น การจองซื้อหน่วยลงทุนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
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21.3.  การรับช าระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  

ก. ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม (Rights Offering)  

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจ านวนตามจ านวนที่จองซื้อ โดย
วิธีการช าระเงินค่าจองซื้อให้ช าระด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1.1) ช าระด้วย เช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์  ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านัก
หักบัญชีเดียวกัน ค าสั่งหักบัญชี เงินสดหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการ หรือผู้จัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนยอมรับตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ ง . 
ด้านล่าง โดยผู้จองซื้อต้องระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อลง
บนด้านหลังของเช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
และเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 

(1.2) ช าระด้วยเงินโอน หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการ หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  
โดยผู้จองซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่จองซื้อและสั่งจ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากที่
บริษัทจัดการ หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเปิดไว้เพื่อการรับช าระเงินซื้อ
หน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งใบจองซื้อหน่วยลงทุน หนังสือแจ้งการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออก
และเสนอขายเพิ่มเติม และหลักฐานใบโอนเงินมาถึงสถานที่ของบริษัทจัดการ หรือผู้จัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 15.30 น. 

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่จองซื้อหลังเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละ
สาขาของวันที่ 14 สิงหาคม 2556 จะต้องช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนตามสิทธิที่ได้รับ
จัดสรรด้วยเงินสด และเงินโอนเท่านั้น และจะไม่รับจองซื้อทางไปรษณีย์ 

ทั้งนี้ เจ้าของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ และ/หรือ กลุ่มบุคคล
เดียวกัน อาจช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนภายหลังจากได้ทราบผลของการจัดสรร
หน่วยลงทุนส าหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 นี้แล้ว ภายในวันที่ 
27 สิงหาคม 2556 เวลา 15.30 น. 

ข. ส าหรับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

ผู้จองซื้อจะต้องช าระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจ านวนตามจ านวนที่จองซื้อ โดยวิธีการ
ช าระเงินค่าจองซื้อให้ช าระด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1.1) ช าระด้วย เช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์  ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านัก
หักบัญชีเดียวกัน ค าสั่งหักบัญชี เงินสดหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการ หรือผู้จัด
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จ าหน่ายหน่วยลงทุน ยอมรับตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ ง. 
ด้านล่าง โดยผู้จองซื้อต้องระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อลง
บนด้านหลังของเช็ค เช็คธนาคาร หรือ ดร๊าฟท์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
และเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 

(1.2) ช าระด้วยเงินโอน หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการ หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน
ยอมรับ  โดยผู้จองซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่จองซื้อและและสั่งจ่ายเพื่อ
บัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการ หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเปิดไว้เพื่อการรับ
ช าระเงินซื้อหน่วยลงทุน 

ผู้จองซื้อต้องส่งใบจองซื้อหน่วยลงทุน และหลักฐานใบโอนเงินมาถึงสถานที่ของบริษัท
จัดการหรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนภายในวันที่ วันที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 15.30 
น. 

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่จองซื้อหลังเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขาของวันที่ 
23 สิงหาคม 2556 จะต้องช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนตามสิทธิที่ได้รับจัดสรรด้วยเงินสด 
และเงินโอนบัญชีเท่านั้น และจะไม่รับจองซื้อทางไปรษณีย์ 

ค. ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) 

ผู้จองซื้อจะต้องช าระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจ านวนตามจ านวนที่จองซื้อ โดยวิธีการ
ช าระเงินค่าจองซื้อให้ช าระด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1.1) ช าระด้วย เช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์  ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านัก
หักบัญชีเดียวกัน ค าสั่งหักบัญชี เงินสดหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการ หรือผู้จัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนยอมรับตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ (ง) 
ด้านล่าง โดยผู้จองซื้อต้องระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อลง
บนด้านหลังของเช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
และเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 

(1.2) ช าระด้วยเงินโอน หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการ หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน
ยอมรับ  โดยผู้จองซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่จองซื้อและและสั่งจ่ายเพื่อ
บัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการ หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเปิดไว้เพื่อการรับ
ช าระเงินซื้อหน่วยลงทุน 

ผู้จองซื้อต้องส่งใบจองซื้อหน่วยลงทุน  และหลักฐานใบโอนเงินมาถึงสถานที่ของบริษัท
จัดการ หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 15.30 น. 
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ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่จองซื้อหลังเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขาของวันที่ 
23 สิงหาคม 2556 จะต้องช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนตามสิทธิที่ได้รับจัดสรรด้วยเงินสด 
และเงินโอนบัญชีเท่านั้น และจะไม่รับจองซื้อทางไปรษณีย์ 

ง. วิธีการช าระค่าจองซื้อ 

ผู้ถือหน่วยเดิมและผู้จองซื้อในกรณีดังกล่าวข้างต้นสามารถช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยจะต้องช าระเงินค่าซื้อครั้งเดียว
เต็มจ านวนที่สั่งซื้อ โดยวิธีการช าระเงินค่าจองซื้อดังต่อไปนี้ 

1. ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม (Rights Offering) 

(1.1) กรณีจองซื้อระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 
12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขา  

ช าระเป็นเงินสด เช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์  ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จาก
ส านักหักบัญชีเดียวกัน โดยผู้จองซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีด
คร่อมเฉพาะสั่งจ่าย  ดังนี้ 

สั่งจ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารดังต่อไปนี้ 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาส านักนานาเหนือ บัญชี กระแสรายวัน  

 ชื่อบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่บัญชี 000-6-14730-5  

(1.2) กรณีจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขาของวันที่14 
สิงหาคม 2556 ช าระด้วยเงินสด  เงินโอนบัญชี  หรือค าสั่งหักบัญชีธนาคาร
เท่านั้น  และไม่รับจองซื้อทางไปรษณีย์ โดยมีรายละเอียดบัญชีดังต่อไปนี้ 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาส านักนานาเหนือ บัญชี กระแสรายวัน 
ชื่อบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่บัญชี 000-6-14730-5 

2. ส าหรับบุคคลในวงจ ากัดและผู้ลงทุนทั่วไป (Private Placement and Public 
Offering) 

(2.1) กรณีจองซื้อระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 
12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขา  
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ช าระเป็นเงินสด เช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์  ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จาก
ส านักหักบัญชีเดียวกัน โดยผู้จองซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีด
คร่อมเฉพาะสั่งจ่าย  ดังนี้ 

สั่งจ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาส านักนานาเหนือ บัญชี กระแสรายวัน  

ชื่อบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)  

เลขที่บัญชี 000-6-14730-5 

 (2.2) กรณีจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขาของวันที่ 23 
สิงหาคม 2556 

ช าระด้วยเงินสด  เงินโอนบัญชี  หรือค าสั่งหักบัญชีธนาคารเท่านั้น  และไม่รับ
จองซื้อทางไปรษณีย์ โดยมีรายละเอียดบัญชีดังต่อไปนี้ 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาส านักนานาเหนือ บัญชี กระแสรายวัน 

ชื่อบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)  

เลขที่บัญชี 000-6-14730-5 

จ. เง่ือนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองซื้อ 

1. หลังจากที่บริษัทจัดการและผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ได้รับการจองซื้อหน่วย
ลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อแล้ว บริษัทจัดการและผู้จัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนจะออกส าเนาใบจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อไว้เป็น
หลักฐาน  

2. ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค เช็คธนาคาร 
หรือ ดร๊าฟท์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่จองซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็
ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้จองซื้อหน่วยลงทุนท าการจองซื้อหน่วยลงทุนใน
วันท าการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ 

3. ในกรณีที่วันท าการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวัน และ/หรือ เวลาที่
ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ยกเลิกการจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อรายนั้น  
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ในกรณีที่เช็ค เช็คธนาคาร หรือ ดร๊าฟท์ ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจาก
ธนาคารของผู้จองซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหน่วย
ลงทุนของผู้จองซื้อรายนั้น  

4. ในการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าหน่วย
ลงทุนด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้  

5. ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ท าการจองซื้อหน่วยลงทุน และได้ช าระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแล้ว จะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ
ขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร 

6. บริษัทจัดการและผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะน าเงินที่ได้รับจากการจองซื้อ
หน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้เพื่อการรับช าระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุน ซึ่ งดอกผล (ถ้ามี )  ในช่วงดังกล่าวทั้ งหมดจะน าเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุน 

21.4 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทุน  

ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนที่เพิ่มในครั้งนี้ หากมีเหตุอันควรให้ยกเลิก
การเสนอขายหน่วยลงทุนที่เพิ่ม และบริษัทจัดการได้ตกลงร่วมกันกับผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการสามารถยกเลิกการเสนอขายหน่วยลงทุนที่เพิ่มในครั้งนี้ได้ โดยยุติการเสนอขาย
หน่วยลงทุนที่เพิ่มก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงานให้ส านักคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการเสนอขายหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ่งภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้น 

บริษัทจัดการ หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการจองซื้อ
หน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุน ในจ านวนที่
อาจเป็นเหตุให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดดังกล่าวถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  เว้นแต่เป็นบุคคลที่
ได้รับยกเว้นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(2) กรณีที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ประสงค์
จะจองซื้อหน่วยลงทุน ในจ านวนที่อาจเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
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(3) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการ หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนได้รับจากผู้จองซื้อ
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน 

(4) กรณีบริษัทจัดการ หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของ
ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น 

(5) ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนจะ
ลงทุน อาจมีมูลค่ารวมกันแล้วไม่ถึงร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินที่กองทุนระดมทุนได้ 

(6) บริษัทจัดการ หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อ
หน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่นในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือ
ผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
กรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิด
ผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน  ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ 
หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเป็นหลัก 

(7) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของ
ข้อก าหนด กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเอง 

(8) บริษัทจัดการและผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน จะถือว่า ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ผู้
ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ลงทุน ได้ท าการศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตาม หรือ
ผูกพันตามข้อตกลง ข้อก าหนด สัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กองทุนเข้าผูกพันไว้ตาม
อ านาจที่มีตามกฎหมาย ทั้งที่ได้ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และ/หรือ หนังสือชี้
ชวน และ/หรือ ตามประกาศ ค าสั่ง ระเบียบต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน 
ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้ประกาศก าหนด ทั้งที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และที่จะได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ในภายหน้า 

21.5 การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน  ในกรณีต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 

21.5.1 กรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการ หรือ ผู้จัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนใช้สิทธิปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

บริษัทจัดการจะด าเนินการจัดส่งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนให้แก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทนุโดย
การโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อภาย 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้ 
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อนึ่ง ส าหรับดอกเบี้ยและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจองซื้อ
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะน ารวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน 

21.5.2 กรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้ไม่เพียงพอที่จะลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์
หรือ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

เมื่อพ้นระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
เพือ่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมแล้ว  หากปรากฏ
ว่ามูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้ไม่เพียงพอที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วันนับ แต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว  และ
บริษัทจัดการจะพิจารณาคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น
จากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน  ทั้งนี้ การคืนเงินค่า
จองซื้อจะเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานั้นได้อัน
เนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง  บริษัทจัดการจะช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการช าระ
เงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน 

21.6 เอกสารหลักฐานในการจองซื้อ 

ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนต้อง กรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบจองซื้อหน่วยลงทุน และ
แบบแสดงข้อมูลผู้ลงทุน (Know Your Customer Form) และแนบหนังสือแจ้งการจัดสรรหน่วย
ลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม (ถ้ามี) (ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม) ส่งให้บริษัทจัดการ หรือ
ผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจนครบถ้วน  

1. กรณีบุคคลธรรมดา  

-  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง หรือ  

-  ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง หรือ 

-  ส าเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง (เฉพาะกรณีชาวต่างประเทศ) 
หรือ 

- เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด 
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2. กรณีนิติบุคคล  

-  ส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งกรรมการผู้มีอ านาจลง
นามรับรองความถูกต้อง และ  

-  ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองความถูกต้อง และ  

-  ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองความถูกต้อง และ  

-  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรอง
ความถูกต้อง และ  

- หนังสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน 
พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ อนึ่ง หากหนังสือ
มอบอ านาจกระท าการเป็นฉบับส าเนา เอกสารฉบับส าเนาดังกล่าวต้องลงนามรับรอง
โดย ผู้มอบอ านาจด้วย และ  

- บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

3. กรณีบุคคลต่างด้าว  

- เอกสารหลักฐานการแสดงสถานภาพการเป็นต่างด้าว และ ถิ่นที่อยู่ และ/หรือเอกสาร
อื่นใดตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร  

หมายเหตุ  

- กรณีเป็นเอกสารที่มาจากต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองส าเนาโดยผู้มีอ านาจลงนาม
ของบริษัท 

- กรณีผู้จองซื้อหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล จะต้องมีส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากหรือส าเนา
รายการเดินบัญชี (Statement) ของธนาคารตามที่บริษัทจัดการก าหนด ที่ระบุเลขที่
บัญชี และชื่อบัญชีผู้จองซื้อหน่วยลงทุนโดยจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทุน 
หรือเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้าบัญชี 

- ผู้ลงทุนทุกรายจะต้องให้การรับรองว่ายินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงและข้อก าหนด
ต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการนี้ และ/หรือตามประกาศ ค าสั่ง ระเบียบต่าง  ๆ ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศก าหนด ทั้งที่ได้มีอยู่
ในปัจจุบันและที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า 

22. วิธีกำรจัดสรรหน่วยลงทุน 
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บริษัทจัดการและ/หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะด าเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเง่ือนไขที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมายได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประกาศก าหนดสั่งการ
เห็นชอบและ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามนั้นภายใต้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อนี้  บริษัทจัดการและ/หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้ช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแล้ว ในกรณีที่จ านวนเงินที่
ระบุในใบจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนได้รับ
ช าระ บริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงินที่ได้รับ
ช าระเป็นเกณฑ์ 

กำรจัดสรรหน่วยลงทุนส ำหรับกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก 

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหน่วยลงทุนครั้งแรก ในภาคผนวก 3 

กำรจัดสรรหน่วยลงทุนส ำหรับกำรเสนอขำยหน่วยในกำรเพิ่มทุนครั้งท่ี 1 

22.1 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ของกองทุนรวม มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ส ำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม (Rights Offering) 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนทั้งหมดเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม (Rights 
Offering) ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

ก. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิในการจัดสรรตามสัดส่วน ซึ่งก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 

ข. ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซื้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมในครั้ง
นี้ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือ น้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการ
จัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ก็ได้  

ค. ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่ก าหนดท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมได้รับสิทธิจอง
ซื้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถจัดสรรให้
เป็นจ านวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด  

ง. บริษัทจัดการจะน าหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามวิธีการดังกล่าวข้างต้นไปรวม
กับหน่วยลงทุนที่มิได้รับการจองซื้อเนื่องจากผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมสละสิทธิ  หรือไม่จอง
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ซื้อภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือจองซื้อไม่เต็มสิทธิ หรือเหตุอื่นใดก็ตามมาเสนอขาย
และจัดสรรตามล าดับดังต่อไปนี้ 

1.  ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมตาม
สิทธิ (Rights Offering) มีจ านวนเพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยลง
ทุนเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนเกินสิทธิของตนได้ครบทุกราย ให้
จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงความประสงค์จะจอง
ซื้อหน่วยลงทุนเกินสิทธิดังกล่าวแต่ละรายตามจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายดังกล่าวแสดงความจ านงไว้ หรือ 

2.  ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมตาม
สิทธิ (Rights Offering) มีจ านวนไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยลง
ทุนเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนเกินสทิธิของตนได้ครบทุกรายให้จัดสรร
หน่วยลงทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อ
หน่วยลงทุนเกินสิทธิดังกล่าวแต่ละรายตามสัดส่วนของจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแสดงความประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิดังกล่าว 

ทั้งนี้ หากมีหน่วยลงทุนเหลือจากการเสนอขายตามข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้น ให้บริษัทจัดการ
มีอ านาจจัดสรรหน่วยลงทุนคงเหลือดังกล่าวเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ ากัด  
(Private Placement) หรือผู้จองซื้อทั่วไป (Public Offering) ตามรายละเอียดที่ปรากฏ
ในส่วนที่ 2 ภายใต้วิธีการตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

จ. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเกินสิทธิแสดงความ
จ านงในการจองซื้อเกินสิทธิพร้อมกับช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะจอง
ซื้อทั้งหมดทั้งจ านวนที่จองซื้อตามสิทธิและจ านวนที่จองซื้อเกินสิทธิ  

ส่วนที่ 2 ส ำหรับบุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) และส ำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนเพื่อเสนอขายส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิม ให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุน
โดยเฉพาะเจาะจงซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และไม่ใช่บุคคลที่ถือเป็นกลุ่มบุคคล
เดียวกันกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง โดย
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
ตามปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่มีปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) เป็น
จ านวนมากจนบริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายตามจ านวนที่
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จองซื้อได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อบุคคลในวงจ ากัด  (Private 
Placement) ตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อในส่วนที่จัดสรร
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) และส่วนที่จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อบุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) ไม่เพียงพอส าหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมตาม
วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเงินทุนกองทุนรวมในครั้งนี้ บริษัทจัดการอาจด าเนินการเสนอขายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ต่อไป โดยจะจัดให้มีระบบในการจัดสรรหน่วยลงทุน
ที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อผู้จองซื้อหน่วยลงทุนโดยต้องก าหนดให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจ านวน
น้อยได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนก่อน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

ก. การจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลัก “Small Lot First”  โดยหากผู้จองซื้อท าการจองซื้อ
มากกว่า 1 ใบจองซื้อต่อ บริษัทจัดการหรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวน
สิทธิพิจารณาน าใบจองซื้อดังกล่าวมารวมกันและจัดให้เหลือเพียงใบจองซื้อฉบับเดียว
ต่อ บริษัทจัดการหรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทุก
รายตามจ านวนเงินจองซื้อต่ าสุดก่อน หลังจากนั้น จึงจะจัดสรรเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 
หน่วย ให้แก่ผู้จองซื้อทุกราย จนกว่าจะครบตามจ านวนเงินทุนของการลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 ที่เปิดเสนอขายส าหรับผู้ลงทุนทั่วไป 

ข. หากในการจัดสรรเพิ่มทุก 100 หน่วย ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทุกราย บริษัท
จัดการจะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อ ตามหลักเกณฑ์สุ่มคัดเลือกรายชื่อ (Random) โดย
ระบบคอมพิวเตอร์ เฉพาะจากผู้จองซื้อที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจ านวนที่จองซื้อ 

ค. ในกรณีที่มีผู้จองซื้อเป็นจ านวนมาก จนบริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายตามจ านวนเงินจองซื้อต่ าสุดได้ บริษัทจัดการจะจัดสรรให้แก่ผู้จอง
ซื้อ ตามหลักเกณฑ์สุ่มคัดเลือกรายชื่อ (Random) โดยระบบคอมพิวเตอร์ 

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นจะไม่ท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด 
หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมด และบริษัทจัดการจะด าเนินการ
ยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนเพิ่มทุน
ของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน  7 วัน นับแต่วันที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าว 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนที่ เหลือจากการเสนอขายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ตามสมควร ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง 
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22.2 ข้อจ ากัดการจัดสรรหน่วยลงทุน 

ข้อจ ากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะเป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมายได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประกาศก าหนดสั่งการเห็นชอบและ/
หรือผ่อนผันเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามนั้น 

ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สน. 25/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง
และจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้ 

(1)  บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้  

(1.1)  เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพหรือ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคล 

(ค) บุคคลอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานเมื่อมีเหตุจ าเป็นและสมควร 

(1.2) เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนซึ่งรับหน่วยลงทุนไว้ตาม
สัญญารับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะถือ
หน่วยลงทุนที่รับไว้ในส่วนที่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนรับหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(2) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้
สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว 
รวมกันได้ไม่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(3) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนต่างด้าวไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้าของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  เนื่องจากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. มีการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 
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2. มีการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด  ทั้งนี้ เมื่อค านวณพื้นที่
ห้องชุดที่กองทุนรวมจะลงทุนรวมกับพื้นที่ห้องชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้ลงทุน
ต่างด้าวในอาคารเดียวกันอยู่ก่อนแล้วคิดเป็นสัดส่วนเกินร้อยละสี่สิบเก้าของ
พื้นที่ห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น 

23. กำรเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

23.1 บริษัทจัดการอาจเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมได้เมื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม หรือเพื่อด าเนินการปรับปรุง
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนให้อยู่ในสภาพที่ดี  และมีความพร้อมที่จะใช้ 
หาผลประโยชน์ 

23.2 ในการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี้ 

 (1) ขอมติในเรื่องวัตถุประสงค์ในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน จ านวนหน่วยลงทุนและ
จ านวนเงินทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่ม วิธีการก าหนดราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย 
และวิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน  โดยต้องได้รับคะแนนเสียงตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

  (1.1) กรณีการขอมติโดยเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ทั้งนี้ องค์ประชุมต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุม
ไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งหมด และจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยลงทุน
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด 

  (1.2) กรณีการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องได้รับ
คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดและ  
มีสิทธิออกเสียง 

ทั้งนี้  การนับคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิออกเสียงตาม (1.1) และ (1.2)   
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้ 

   (ก) เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์  
ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม กรณีเป็นการเพิ่มเงินทุนเพื่อซื้อ เช่า 
หรือได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม   

   (ข) เจ้าของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่กองทุนรวมเช่า หรือผู้ให้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์แก่กองทุนรวม กรณีเป็นการเพิ่มเงินทุนเพื่อปรับปรุง
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อสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ 

   (ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนที่เสนอ
ขายให้กับผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงกรณีเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ่มให้กับผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง 

   (ง) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนรวม
ในเรื่องที่ขอมติ 

   (จ) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับ
บุคคลตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) แล้วแต่กรณี 

  ในกรณีที่เสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมบาง
ราย  หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติคัดค้านรวมกันเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดบริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการให้มีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนใน
กรณีดังกล่าว 

 (2) ขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนตามที่
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) โดยต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

23.3 เม่ือได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 23.2 แล้ว บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 (1) ขอความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมทั้งจัดส่งร่าง โครงการ
จัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติม และร่างหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา 

 (2) จัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มีหนังสือชี้ชวน 

 (3) เสนอขายหน่วยลงทุน 

 (4) จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียน
เพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

23.4 ในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ เพิ่มเติม  หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวได้  
บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
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 (1) หากบริษัทจัดการยังไม่ได้ยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  บริษัทจัดการจะแจ้งเรื่องข้างต้นให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
เงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่
วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลา
นั้นได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง  บริษัทจัดการจะช าระดอกเบี้ย
ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัท
จัดการช าระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน  

 (2) หากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
รวมแล้วบริษัทจัดการจะลดจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อคืนเงินค่าจอง
ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการลดจ านวนหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที่มีการ
เสนอขายเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยค านวณตามสัดส่วนของราคาที่เสนอขายและ
เงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

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

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

24. กำรลดเงินทุนของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในการพิจารณาลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
รวมได้โดยจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ากองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกิน
จากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี้ 
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(1) เงินลงทุนที่ได้จากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่รวมก าไร) 

(2) มูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ลดลงจากการ
ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน 

(3) กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที่เป็นรายการค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีซึ่งทยอยตัดจ่าย 

ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  บริษัทจัดการจะลดมูลค่าหน่วยลงทุน และด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการ
พิจารณาจ่ายเงินลดเงินทุนตามจ านวนที่เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะท าการประกาศจ่าย
จ านวนเงินที่จะลดทุน วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการรับเงิน
ดังกล่าว ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(2) ด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวมิให้หักออกจากก าไรสะสมของกองทุนรวม 

(3) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินจากการลดเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตั้งแต่  
วันปิดสมุดทะเบียน โดยในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินลดเงินทุนได้ภายในเวลา
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินจากการลดเงินทุนเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือ  
หน่วยลงทุน และส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือน าเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่แจ้งไว้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย  
ในการโอนเงินที่เกิดขึ้นและภาระความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ 
จะหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากจ านวนเงินที่จะส่งให้ 

(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินจากการลดเงินทุนจ านวนใดภายในอายุความ  
ใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่น าเงินจ านวนดังกล่าว
ไปใช้เพื่อการอื่นใด 

(6) ยื่นค าขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ภายใน 5 วัน
ท าการนับแต่วันที่ด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแบบที่ จัดไว้ในระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(7) จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครั้งของกองทุนรวมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการและรายงานประจ าปีของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ โดยข้อมูล
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ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

 (ก) เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน 

 (ข) จ านวนเงินทุนจดทะเบียนและจ านวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนที่ลดในแต่ละครั้ง 

 (ค) วันปิดสมุดทะเบียน และวันที่ด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน 

(8) ในการจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายจาก
เงินลดทุนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ กฏหมายประกาศก าหนดเป็นอย่างอ่ืน  

เงื่อนไขเพิ่มเติม : ส าหรับเงื่อนไขของ “การลดเงินทุนจดทะเบียน ” ข้างต้น เว้นแต่กรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่
มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศก าหนด สั่งการ 
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะด าเนินการให้
เป็นไปตามนั้น 

25. กำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

25.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

 ใบหน่วยลงทุน (Script) และระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scriptless) 

25.2 เง่ือนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ 

 นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียน  
ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วนและผู้จอง
ซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้วโดยนายทะเบี ยน
จะต้องโอนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปฝากที่บัญชีของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือ
บัญชีของผู้รับฝากหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเข้าบัญชี
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ส าหรับการเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุนต่อไป 

 กรณีใบหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุนที่มีรายการตามที่คณะกรรมการก .ล.ต. 
ประกาศก าหนดให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าวภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม 

ในกรณีที่มีการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุนที่มี
รายการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศก าหนด ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน  30 วันนับตั้งแต่วัน
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จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีที่มีการลดเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะท าการยกเลิกใบ 
หน่วยลงทุนฉบับเดิมโดยไม่ท าการเวนคืนใบหน่วยดังกล่าวเพื่อท าการลดเงินทุนของกองทุนรวม 
และท าการออกใบหน่วยลงทุนฉบับใหม่ที่มีรายการตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนลดเงินทุนกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนตามที่
ก าหนดไว้ในโครงการ 

26. สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของบริษัทจัดกำร ผู้ดูแลผลประโยชน์ ท่ีปรึกษำของกองทุนรวม 
(ถ้ำมี) ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ (ถ้ำมี) และบริษัทประเมินค่ำทรัพย์สิน 

26.1 สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของบริษัทจัดกำร 

บริษัทจัดการมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้ 

 26.1.1 สิทธิในการด าเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การลงทุน ข้อจ ากัดการลงทุน และโครงการที่ได้รับ
อนุมัติ รวมถึงสัญญาต่าง ๆ ที่ได้ท าขึ้น ตลอดจนข้อผูกพันตามใบจองซื้อหน่วยลงทุน
ที่ท าไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด 

 26.1.2 สิทธิที่จะไม่อนุญาตให้มีการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การโอนหน่วยลงทุนนั้นเป็นการ
ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือเวียนที่หน่วยงานที่มี
อ านาจตามกฎหมายได้ ประกาศ ก าหนด และ/หรือกรณีที่เป็นการขัดต่อข้อก าหนดที่
ได้ระบุไว้ในโครงการนี้ 

 26.1.3 สิทธิในการลาออกจากการท าหน้าที่เป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมให้กับกองทุนรวม
รายละเอียดตามที่ก าหนดในเรื่องเงื่อนไขในการเปลี่ยนบริษัทจัดการ และ / หรือเลิกโครงการ 

 26.1.4 สิทธิในการยับยั้งพิเศษ (veto right) ส าหรับการด าเนินการหรือการตัดสินใจใด ๆ ของ
คณะกรรมการลงทุน หรือการลงมติใด ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ ที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือ 
จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือเป็นเหตุให้บริษัทจัดการอาจเสียชื่อเสียง หรือ
ได้รับความเสียหาย หรือขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวม 
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 26.1.5 สิทธิในการด าเนินการจัดการ ดังต่อไปนี้ 

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

  - สิทธิในการด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตาม
กฎหมาย ก าหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผ่อนผัน และ/หรือสั่งการ 

  - สิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงโครงการให้เป็นไปตามการสั่งการของ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตาม
กฎหมายในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข  เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด อนุมัติ 
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน 

  - สิทธิที่จะด าเนินการขาย จ าหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของ
กองทุนรวมตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่กองทุนรวมเกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง 

  - สิทธิในการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและ
รักษาไว้ซึ่งสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

 26.1.6 สิทธิในการสั่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) แก้ไข
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่ก าหนด 

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

 26.1.8 จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ รวมทั้งเข้าท าสัญญาต่าง ๆ 
ในนามของกองทุนรวม ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 

 26.1.9 จัดส่งแจกจ่ายและจัดให้มีหนังสือชี้ชวนที่เป็นปัจจุบันและรายละเอียดของโครงการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

  (1) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือ
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ชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า 
1 วันท าการก่อนการเริ่มจัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มีหนังสือชี้ชวนให้แก่  
ผู้ลงทุน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมูลหนังสือ 
ชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and 
Prospectus (MRAP)) ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  (2) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดส่งและ
ด าเนินการให้บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุน จัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบพร้อมกับ
ใบจองซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนและจัดให้มีหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่
ติดต่อของบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนและของผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณีเพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจจะลงทุนได้
ตลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน 

  (3) เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิ้นสุดลง บริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้ และจัดส าเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ร้องขอในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการบริษัท
จัดการจะด าเนินการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทราบ หลังจากที่กองทุนรวมได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือหลังจากวันที่ได้มีมติให้
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จนกว่าจะเลิกกองทุนรวม 

 26.1.10 ยื่นจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการ 

 26.1.11 ยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อขอให้รับพิจารณารับหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม 

 26.1.12 น าเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งจัดหา
ผลประโยชน์ การซื้อ เช่า จ าหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย สั่งโอน และเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นที่ลงทุนไว้ตามนโยบาย วัตถุประสงค์ 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการที่ก าหนดในโครงการ โดยเป็นไปตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ 
ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ด้วย 

 26.1.13 ตรวจสอบหรือด าเนินการให้มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด
ถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
โดยวิธีการด าเนินการเป็นไปตาม ”หลักเกณฑ์และข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน” 

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

 26.1.15 จัดให้มีการประกันภัยของกองทุนรวมตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

 26.1.16 จัดให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 26.1.17 จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

 26.1.18 ด าเนินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ
และน าทรัพย์สินของกองทุนรวมไปฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 26.1.19 จัดให้ได้มาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ของกองทุนรวม และน าเงินได้ และผลประโยชน์
ดังกล่าวฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 26.1.20 แต่งตั้งที่ปรึกษาของกองทุนรวม (ถ้ามี) เพื่อให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรือการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ หรือให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน   เพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมโดยบริษัทจัดการ
จะจัดท าและส่งรายงานการแต่งตั้ง  ถอดถอน หรือเลิกสัญญาให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันแต่งตั้งถอดถอน หรือเลิกสัญญากับ
บุคคลดังกล่าว และจะจัดส่งส าเนาสัญญาให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 5 วันท าการ
นับแต่วันท าสัญญาดังกล่าว 

 26.1.21 แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม  
ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 26.1.22 แต่งตั้งผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการลงทุน  
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ในสินทรัพย์สภาพคล่องของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
สินทรัพย์สภาพคล่องต้องได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 26.1.23 แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจได้แก่บริษัทจัดการ) และจัดให้มีทะเบียน 
ผู้ ถื อหน่วยลงทุนตามหลัก เกณฑ์และ วิธีการที่ คณะกรรมการ  ก .ล .ต .หรื อ 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด และเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนของผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

 26.1.24 แต่งต้ังบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการประเมินค่าและสอบทานตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด
เพื่อท าการประเมินค่าหรือท าการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม พร้อมทั้งแจ้งและจัดส่งส าเนารายงานการ
ประเมินค่าและรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้อมด้วยส าเนาเอกสาร
หลักฐานที่ เกี่ ยวข้องให้แก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ โดยพลัน  และให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมินค่า 

 26.1.25 แต่งต้ังผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะต้อง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ก าหนด 

 26.1.26 จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อก าหนดแห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์การให้ความ
เห็นชอบผู้สอบบัญชีและแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเมื่อจัดท าบัญชี
แสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องและจัดท ารายงานการลงทุนของกองทุน
รวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 26.1.27 แต่งตั้งบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพื่อ  
ท าหน้าที่จ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน
ต้องไม่มีความสัมพันธ์กับเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน 

 26.1.28 แต่งตั้งบุคคลอื่นใดเพื่อท าหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนรวม (ถ้ามี) อาทิ ผู้ควบคุม
งานก่อสร้าง ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ผู้จัดท าประมาณการ ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดูแล
รักษาความสะอาดสถานที่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น 
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 26.1.29 จัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่ เป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือจ าหน่าย
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ลงทุนหรือ
จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น  รวมทั้งจัดให้มีข้อมูล 
ที่เป็นสาระส าคัญดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ส านักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ลงทุน  หรือจ าหน่าย
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูได้
โดยหนังสือสรุปข้อมูลต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อยตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 26 .1. 30 จัดส่ง เอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน เมื่อมีการลงทุนหรือจ าหน่าย
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 

  (1) เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรพัย์ และสัญญา
ซื้อ เช่า รับโอนสิทธิการเช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์แล้วแต่กรณี 

  (2) สัญญาเป็นหนังสือที่แสดงการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ 

  ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมีหนังสือแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์
ให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่เข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าวด้วย รวมทั้งจัดให้มีข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท า
การทุกแห่งของบริษัทและส านักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ลงทุน หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นเพื่อให้ผู้
ลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุปข้อมูลต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อยตามที่
ส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 26.1.31 จัดส่งส าเนาสัญญาดังต่อไปนี้ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

  (1) สัญญาแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินภายใน 5 วันท าการนับแต่วันท า
สัญญาหรือนับแต่วันแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งบริษัท
ประเมินค่าทรัพย์สินก่อนการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี 

  (2) สัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) และสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษา 
(ถ้ามี) ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันท าสัญญาดังกล่าว 

 26.1.32 รวบรวม ติดตาม ด าเนินการ สั่งให้ผู้มีหน้าที่ต่าง ๆ ตามสัญญาแต่งตั้ง อาทิ ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษา ผู้คุมงานก่อสร้าง เป็นต้น จัดเตรียม จัดส่ง จัดท ารายงานต่าง ๆ 
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และ/หรือด าเนินการต่าง ๆ  ตามที่ ระบุ ไว้ในสัญญาแต่งตั้ ง และ / หรือตามที่
คณะกรรมการลงทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้มีอ านาจตามกฎหมายร้องขอ 

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

 26.1.34 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดให้
เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

 26.1.35 ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็น
สาระส าคัญตามข้อ 26.1.29 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการจัดส่งให้ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในวันท าการถัดจากวันที่ซื้อ เช่า จ าหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่า 

อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมหรือภายในก าหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทยก าหนด 

 26.1.36 ค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ณ วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่
วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี และจัดให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองการค านวณมูลค่าดังกล่าวพร้อมทั้งประกาศมูลค่าดั งกล่าวใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง
ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและส านักงานใหญ่
ของผู้ดูแลผลประโยชน์พร้อมทั้งการเปิดเผยชื่อ ประเภท และที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนด้วย 

 26.1.37 ในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ค านวณ
มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองการค านวณดังกล่าวแล้ว  อันมีผลกระทบต่อมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญ บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 
26.1.38 และหากเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่มี
การเปิดเผยตามข้อ 26.1.36 บริษัทจัดการจะเปิดเผยเรื่องดังกล่าวโดยพลัน 

 26.1.38 จัดท างบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีส าหรับกิจการที่มี
ธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนด รวมทั้ง
จัดท ารายงานของกองทุนรวมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม
และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
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ลงทุนของกองทุนรวมและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต่ 
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี โดยรายงานดังกล่าวต้องมีรายการอย่างน้อย
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 26.1.39 ด าเนินการเพิ่มเงินทุนและลดเงินทุนตามหัวข้อ “การเพิ่มเงินทุนและการลดเงินทุน
ของกองทุนรวม” 

 26.1.40 ด าเนินการฟ้องร้องหรือแก้ต่างคดีแพ่งหรือคดีอาญาแทนกองทุนรวม รวมถึงการ
แต่งต้ังตัวแทนเพื่อกระท าการดังกล่าว 

 26.1.41 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเกี่ยวกับทรัพย์สิน สิทธิหรือผลประโยชน์ใด ๆ  ในส่วนที่  
กองทุนรวมถือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จ าเป็นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 26.1.42 เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามหัวข้อ “การแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ” 

 26.1.43 ยกเลิกกองทุนรวมตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 

 26.1.44 แต่งตั้งผู้ช าระบัญชีกรณีเลิกกองทุนรวมเพื่อท าหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สิน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งท าการอย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระ
บัญชีให้เสร็จสิ้นและแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ 

 26.1.45 ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการโครงการตามอัตราที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ 

 26.1.46 ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในโครงการโดยไม่ขัดต่อกฎหมายไทยและ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เงื่อนไขกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำร 

กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และ/หรือเมื่อได้รับการอนุมัติ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดให้เปลี่ยนบริษัทจัดการก่อนครบระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน
รวม โดยที่หากสาเหตุการเปลี่ยนบริษัทจัดการนั้นไม่ได้เกิดจากความผิดหรือการประกอบหน้าที่
อันบกพร่องอย่างร้ายแรงที่เกิดจากบริษัทจัดการโดยตรงแล้ว กองทุนรวมจะต้องจ่ายค่าชดเชย 
ค่าธรรมเนียมการจัดการให้บริษัทจัดการตามจ านวนวันที่ค านวณได้จากระยะเวลาที่เหลืออยู่
ก่อนครบ 5 ปีบริบูรณ์ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ได้ค านวณไว้ของเดือนล่าสุดเป็นฐานในการ
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ค านวณ เว้นแต่ บริษัทจัดการและกองทุนรวมจะตกลงกันว่าไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยค่าธรรมเนียม
การจัดการดังกล่าว 

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทจัดการทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน เว้นแต่ บริษัทจัดการตกลงยินยอมให้ย่นระยะเวลาการบอกกล่าว
ล่วงหน้าดังกล่าว  

(2) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติที่ประชุมผู้ถือ  
หน่วยลงทุนหรือมีการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะมีผลให้บริษัทจัดการ
ไม่สามารถด าเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่บริษัทจัดการ และบริษัท
จัดการไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที่ในการจัดการ
กองทุนรวมต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรับหน้าที่ต่อไป โดยบริษัทจัดการจะน าเสนอบริษัทจัดการที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่
เอง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องด าเนินการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 90 
วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ 

(3) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ หรือมีมติเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ 
การด าเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยลงทุน
อย่างมีนัยส าคัญ (การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงการถือ 
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ านวน  
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด) หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที่ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์  
ที่จะรับหน้าที่ต่อไปโดยบริษัทจัดการจะน าเสนอบริษัทจัดการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
กฎหมายหลักทรัพย์  และได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่
เอง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องด าเนินการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน  
90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ 

(4) ในกรณีที่บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการ
กองทุนรวม ซึ่งมีผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่บริษัทจัดการได้ต่อไปบริษัทจัดการจะยังคงได้รับ
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ค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ระบุไว้ในโครงการจนถึงวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่เป็น
บริษัทจัดการ 

ในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ด าเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งต้ังบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่บริษัทจัดการได้ท าการบอก
กล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการตามข้อ (2) หรือข้อ (3) ข้างต้นนี้จนครบถ้วน แต่กองทุนรวม
และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนรวมอื่นใดมารับหน้าที่ได้ภายใน 90 วัน
นับแต่วันที่บริษัทจัดการได้ท าการบอกกล่าว บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการ  

26.2 สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้ 

 26.2.1 ได้รับค่าตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ท าขึ้นกับบริษัทจัดการ 

 26.2.2 ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับ
อนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันที่ท าไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้บทบัญญัติในมาตรา 
125 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ.2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต โดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตาม 
ให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที 

 26.2.3 จัดท ารายงาน และส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ในกรณีบริษัท
จัดการกระท าการ หรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม 
หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได้ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว 

 26.2.4 เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจาก
ทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื่น ๆ ภายใต้การดูแลของ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลการเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ให้เป็นไป
ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 26.2.5 ด าเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนให้แล้วเสร็จ
ตามก าหนดเวลา ดังต่อไปนี้ 
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  (1) ภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่ ได้ รับหนังสือแจ้งการเข้าครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์จากบริษัทจัดการ 

  (2) ทุกหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจตราครั้งก่อนแล้วเสร็จ 

 26.2.6 บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถูกต้องและครบถ้วน
ตามความเป็นจริงให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เริ่มด าเนินการตรวจตรา
สภาพอสังหาริมทรัพย์นั้น 

 26.2.7 แจ้งให้บริษัทจัดการทราบภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์พบว่า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมช ารุดบกพร่องอย่างมีนัยส าคัญ 

 26.2.8 แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ เห็นว่ามีเหตุการณ์ หรือการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นอันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือมูลค่าสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างมีนัยส าคัญ 

 26.2.9 ตรวจสอบการลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

 26.2.10 ให้ความเห็นชอบในการที่บริษัทจัดการจัดให้มีการประกันวินาศภัยเพื่อคุ้มครองความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมได้อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม โดยมีกองทุนรวมเป็นผู้รับผลประโยชน์ 

 26.2.11 ให้ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม 

 26.2.12 ในกรณีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาโฉนด
ที่ดินหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้น หนังสือกรมธรรม์ประกันภัย 
เอกสารอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ และในกรณีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาเอกสารแสดงสิทธิการเช่าใน
อสังหาริมทรัพย์นั้น เอกสารอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
ตลอดจนเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จากสิทธิการ เช่ า
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เช่น สัญญาเช่าหรือสัญญาโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
เป็นต้น ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินที่โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได้ หรือบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 
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 26.2.13 รับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นเกี่ยวกับการลงทุนหรือ
จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์โดยกองทุนรวม และรับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิ
การเช่าในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นเกี่ยวกับการลงทุนหรือจ าหน่ายสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โดยกองทุนรวม เพื่อให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

 26.2.14 รับรองความถูกต้องของการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการได้ค านวณไว้แล้ว ในกรณีผู้ดูแล
ผลประโยชน์เห็นว่าการค านวณดังกล่าวถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

 26.2.15 จัดเตรียมและส่งรายงานและเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทจัดการ 

  (1) รายละเอียดเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ทุกสิ้น 
วันท าการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์เปิด 
ท าการในประเทศไทย (“วันท าการ”) 

  (2) รายงานเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทและสถานะของ
หลักทรัพย์ทุกสิ้นวันท าการ 

  (3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์ และลูกหนี้ค่าขายหลักทรัพย์ 
(ถ้ามี) 

 26.2.16 เพื่อวัตถุประสงค์ในการด าเนินการค านวณและจัดท ารายงานตามข้อ 26.2.14 และ  
ข้อ  26.2.15 ข้างต้น ผู้ดูแลผลประโยชน์จะใช้ข้อมูลซึ่งได้จากบริษัทจัดการหรือบุคคล
ใดๆ ที่บริษัทจัดการก าหนด 

 26.2.17 รายงานที่ได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 26.2.14 และรายงานที่ได้จัดท า
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 26.2.15 ข้างต้นให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
บริษัทจัดการ หากบริษัทจัดการมิได้ทักท้วงภายใน 180 วันนับจากวันที่ในรายงาน 

 26.2.18 ด าเนินการฟ้องร้องในนามของกองทุนรวมให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน 
และ /หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ  
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน หรือเมื่อได้รับค าสั่งจากส านักงาน  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการฟ้องร้องบังคับคดีให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ 
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 26.2.19 ในกรณีที่บริษัทจัดการได้แต่งตั้งผู้ช าระบัญชีเพื่อการเลิกกองทุนรวม ผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่จะได้ตกลงกันและจะด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

  (1) เมื่อได้รับแจ้งการแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีจากบริษัทจัดการ ให้ส่งมอบบรรดา
บัญชีและเอกสารอื่น ๆ ของกองทุนรวมแก่ผู้ช าระบัญชีภายใน 5 วันท าการ
นับจากวันเลิกกองทุนรวม 

  (2) ดูแลรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม จนกว่าการช าระบัญชีจะเสร็จสิ้น 

  (3) ดูแลให้ผู้ช าระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ช าระบัญชีกระท าการ หรือ 
งดเว้นกระท าการตามมาตราดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงาน  
ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า 

  (4) แจกจ่ายเงินและ/หรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการ 
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมตามสมุดทะเบียนเมื่อได้รับค าสั่งจากผู้ช าระ
บัญชี 

 26.2.20 ดูแล รับเงินฝาก และรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม รับเงินที่ได้จากการด าเนินงาน
ของกองทุนรวม และน าเข้าฝากในบัญชีออมทรัพย์และ /หรือบัญชีทรัพย์สินของ
กองทุนรวมตามค าสั่งของบริษัทจัดการ 

 26.2.21 จ่ายค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามค าสั่งของบริษัทจัดการ 

 26.2.22 มีสิทธิ  หน้าที่  และความรับผิดชอบอื่นตามที่ก าหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 

 26.2.23 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ/หรือ คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน  ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

 26.2.24 รับผิดชอบต่อความเสียหายแก่บริษัทจัดการ และ/หรือต่อความสูญเสีย เสียหาย และ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนรวม จากการที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์กระท า หรือละเว้นการกระท าภายใต้สัญญา หรือตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และซึ่งเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อ
หรือการไม่กระท าตามหน้าที่โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือพนักงาน
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เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอื่นใดที่ท างานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ความ
เสียหายดังกล่าว รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ในขั้นตอนการขออนุมัติภายในของผู้ดูแลผลประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องด าเนินการภายใต้สัญญา หรือตามโครงการจัดการกองทุนรวม 

 26.2.25 ตกลงให้ผู้แทนของบริษัทจัดการรวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ร้องขอ หรือ
ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมเข้าตรวจนับทรัพย์สิน หรือตรวจสอบบัญชีและเอกสาร
ต่างๆ ของกองทุนรวมที่เก็บรักษาไว้หรืออยู่ในความครอบครองของผู้ดูแลผลประโยชน์  
ได้ตลอดเวลา ภายในเวลาท าการของผู้ดูแลผลประโยชน์ และให้ความร่วมมือใดๆ แก่
บริษัทจัดการในการด าเนินการตามที่ก าหนดในสัญญา หรือในโครงการจัดการ
กองทุนรวม รวมถึงการส่งมอบเอกสารต่างๆ ตามที่บริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุน 
หรือผู้มีอ านาจตามกฎหมายร้องขอ 

 26.2.26 รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับกองทุนรวม เพราะการกระท าหรือการละ
เว้นกระท าโดยทุจริต ประมาทเลินเล่อ หรือไม่กระท าการตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร 
หรือโดยเจตนาของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์เอง หรือการไม่ปฏิบัติตามที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทจัดการ 

26.3 สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของท่ีปรึกษำของกองทุนรวม (ถ้ำมี) 

ที่ปรึกษาของกองทุนรวมมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้ 

 26.3.1 ได้รับค่าธรรมเนียมในการท าหน้าที่ที่ปรึกษาจากกองทุนรวมตามสัญญาบริการให้
ค าปรึกษาที่ได้ตกลงกัน 

 26.3.2 ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์นั้นเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้  
ที่ปรึกษาของกองทุนรวมต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุน การจ าหน่าย หรือ  
มีส่วนร่วมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 26.3.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ระบุในสัญญาแต่งต้ังที่ปรึกษาของกองทุนรวมและตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการ 
ก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดให้เป็นหน้าที่ของที่ปรึกษาของกองทุนรวม 

26.4 สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ (ถ้ำมี) 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้ 

 26.4.1 ได้รับค่าตอบแทนในการท าหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวมตาม
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สัญญาการจ้างที่ท าขึ้นระหว่างบริษัทจัดการกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

 26.4.2 ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมในแต่ละวันให้อยู่ในสภาพที่ดี
อยู่เสมอและท ารายได้แก่ทรัพย์สินตลอดเวลา รวมทั้งบริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 26.4.3 จัดเก็บรายรับจากการบริหารอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 26.4.4 ไม่กระท าการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนรวม 

 26.4.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ระบุในสัญญาแต่งต้ังผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และตามที่
คณะกรรมการก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนประกาศก าหนดให้เปน็หน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

26.5 สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของบริษัทประเมินค่ำทรัพย์สิน 

บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้ 

 26.5.1 ได้รับค่าตอบแทนจากการประเมินค่าทรัพย์สิน หรือจากการสอบทานมูลค่าทรัพย์สิน
จากกองทุนรวมตามสัญญาที่ท าขึ้นระหว่างบริษัทจัดการกับบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

 26.5.2 ท าหน้าที่ในการประเมินค่า หรือสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศก าหนด 

26.6 สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน (ถ้ำมี) 

ที่ปรึกษาทางการเงินมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้ 

 26.6.1 ได้รับค่าธรรมเนียมในการท าหน้าที่ ที่ปรึกษาทางการเงินจากกองทุนรวมตามสัญญา
บริการให้ค าปรึกษาทางการเงินที่ได้ตกลงกัน 

 26.6.2 ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม การระดมเงินทุน การวางแผน 
ทางการเงินเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน รวมถึงการเพิ่มเงินทุน 

 26.6.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ระบุในสัญญาแต่งต้ังที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) 

27. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเก็บจำกผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม 

27.1 ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจำกผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

 (1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน   
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  ในการเสนอขายครั้งแรก : ไม่มี 

  ในการเพิ่มทุน : อัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของราคาที่เสนอขายต่อ
หน่วยลงทุน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุ รกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่ นใดในท านอง
เดียวกัน) 

 (2) ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ตามอัตราที่นายทะเบียนก าหนด 

 (3) ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน : เรียกเก็บตามที่ได้เกิดขึ้นจริงโดยตัดจ่าย
จากจ านวนเงินที่โอนเข้าบัญชีนั้น ๆ 

 (4) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน 

: ตามอัตราที่นายทะเบียนก าหนด 

 (5) อื่น ๆ (ระบุ) : -ไม่มี- 

 บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือ นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ซึ่งเป็นการด าเนินการให้ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการโอนหน่วยลงทุน ค่า ใช้จ่ายในการ 
จดแจ้งการจ าน าหน่วยลงทุนกับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน เป็นต้น  
โดยบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 

27.2 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวม 

 (1) ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : บริษัทจัดการมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการ
จัดการจากกองทุ นรวมเป็นรายเดื อน 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.40 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งค านวณ
โดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 

 (2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี : ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม ซึ่งค านวณโดยบริษัท
จัดการและรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดจริง
ตามที่ระบุในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เป็นต้น ในอัตราไม่เกิน 
10,000 บาท ต่อครั้ง 

 (3) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนรายปี 

: นายทะเบียนหน่วยลงทุนมีสิทธิ ได้ รับ
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.50   ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมซึ่งค านวณโดยบริษัท
จัดการและรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 (4) ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหารมิทรัพย์ 
(ถ้ามี) 

: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมซึ่งค านวณ
โดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 

 (5) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน : (ก) กรณีเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : 
ในอัตราไม่ เกินร้ อยละ 3.00 ของ
จ านวนเงินที่จ าหน่ายได้ 

(ข) กรณีมีการเพิ่มทุน : ในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 3.00 ของจ านวนเงนิทีร่ะดมทนุได้ใน
แต่ละครั้ง 

 (6) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุน
รวม 

: (ก) ตามที่จ่ายจริงและรวมแล้วในอัตราไม่
เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี  ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมซึ่ ง
ค านวณโดยบริษัทจัดการและรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 

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

  ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาเพิ่มเติมในการ
ล ง ทุ น ใ น ห รื อ จ า ห น่ า ย ไ ป ซึ่ ง
อสังหาริมทรัพย์  หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ 

 ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินที่
ลงทุนในหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ 
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละครั้ง 

  ค่าที่ปรึกษาและผู้ให้บริการอื่นของ  ตามที่จ่ายจริง 
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กอ ง ทุ น ร ว ม  เ ช่ น  ค่ า ที่ ป รึ ก ษ า  
เฉพาะด้าน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย 
ค่าทนายความ ค่าที่ปรึกษาผู้คุมงาน
ก่อสร้าง ค่าจ้างวิศวกรคุมงานก่อสร้าง
และ/หรือประเมินคุณภาพงาน เป็นต้น 

 (7) ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุน (ทั้งส่วนของบริษัทจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน) 

: ไม่เกินร้อยละ 3.50 ของจ านวนเงิน 
ที่จ าหน่ายได้  

 (8) ค่าเบี้ยประกันภัย : ช าระตามอัตราและวิธีการตามข้อเสนอที่ได้
ตกลงกันระหว่างบริษัทจัดการกับบริษัท
ประกันภัย 

 (9) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน : ตามที่จ่ายจริงในจ านวนไม่เกิน 10,000 
บาทต่อท่าน ต่อการประชุมแต่ละครั้ ง 
เฉพาะในกรณีที่จัดให้มีการประชุม หรือใน
จ านวนอื่นใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 (10) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ ์และส่งเสริมการขาย 

: ในการเสนอขายครั้งแรก ไม่เกิน 3,000,000 
บาท ในกรณีที่กองทุนรวมต้องการเพิ่มทุน
หรือต้องการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของ
กองทุนรวมให้ผู้ที่สนใจทราบ หรือการ
ประชาสัมพันธ์   อื่นใดตามหลักเกณฑ์ 
ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  
จะเรียกเก็บตามอัตราที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกิน
ร้อยละ 3.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชีของปีบัญชี
ก่อนหน้า 

 

 (11) อื่น ๆ (ระบุ) 

 (11.1) ค่าธรรมเนียมจัดตั้งกองทุนรวม             :   75,000 บาท 

 (11.2) ค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการ  
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จดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  รวมถึง
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมาย และค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

 (11.3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้สอบบัญชีจะช าระตามอัตราที่ก าหนดโดยบริษัทจัดการ
ร่วมกับบุคคลดังกล่าว 

 (11.4) ค่าธรรมเนียมบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจะช าระตามอัตราและวิธีการที่ก าหนดโดย
บริษัทจัดการร่วมกับบุคคลดังกล่าว 

 (11.5) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายในการประเมินและตรวจสอบระบบวิศวกรรม ค่าใช้จ่าย
จัดท ารายงานหรือบทวิจัย ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีส าหรับการตรวจสอบประมาณการ
งบก าไรขาดทุน 

 (11.6) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จ (ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) 

 (11.7) ค่าซ่อมแซม ปรับปรุง และบ ารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมที่จะ
จัดหาผลประโยชน์ 

 (11.8) ค่าจัดท าและจัดพิมพ์ใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวนเสนอขาย  
หน่วยลงทุน รายงานผู้ถือหน่วยลงทุน รายงานประจ าปีและจดหมายต่างๆ ส าหรับผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตลอดจนค่าแปลและจัดส่งเอกสารดังกล่าว 

 (11.9) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินปันผล  เพิ่มทุนและ /หรือลดทุน เช่น
ค่าธรรมเนียมธนาคาร  ค่ าอากรแสตมป์  ค่าบริการที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 
ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น 

 (11.10) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติตามกฎหมายและ /หรือประกาศของคณะกรรมการ  ก .ล .ต . ประกาศ 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ/หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ /หรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน  การขอมติผู้ถือ 
หน่วยลงทุน การลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

 (11.11) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร 

 (11.12) ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียม จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศต่างๆ รายงาน 
หรือจดหมายต่างๆ ตามที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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 (11.13) ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการลงทุน
ในหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อย
ละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 (11.14) ค่านายหน้าในการลงทุนในหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือราคาที่ได้มาหรือราคาค่าเช่า
คงเหลือตามสัญญาเช่า 

 (11.15) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี (ถ้ามี) อาทิ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม  
การบอกกล่าว หรือด าเนินคดีใด ๆ เพื่อบังคับช าระหนี้หรือคืนทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ 

 (11.16) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ ที่ก่อขึ้นโดยชอบโดยบริษัทจัดการหรือผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามหน้าที่เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเมื่อได้รับค าสั่ง
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 (11.17) ค่าใช้จ่ายในการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 

 (11.18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือน ค่าภาษีบ ารุงท้องที่ ค่าอากร
แสตมป์ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าไปรษณียากรส าหรับ
หนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการท าเช็คคืนเงินค่าจองซื้อ 
หน่วยลงทุน ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด เป็นต้น 

 (11.19) ค่าตอบแทนผู้ช าระบัญชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ ในระหว่างการช าระบัญชีของกองทุน
รวม จนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 (11.20) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สมควรที่เกิดขึ้นแก่กองทุน หรือเกิดขึ้นแก่บริษัทจัดการ  
อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม 

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราตามที่จ่ายจริง และเป็นอัตราที่เรียกเก็บ
โดยทั่วไปของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี  
อื่นใดในท านองเดียวกัน 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี และค่าธรรมเนียม 
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นายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี จะเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนภายในวันที่ 30 ของเดือน
ถัดไป หรือภายใน 5 วันท าการหลังจากผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมแล้วแต่กรณี 

การค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปีจะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  ณ วันสุดท้ายของ 
แต่ละเดือนเว้นแต่ ในระหว่างเดือนกองทุนรวมมีการเพิ่มเงินทุน หรือลดเงินทุนของกองทุนรวมหรือ
จ่ายเงินปันผลบริษัทจัดการจะด าเนินการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี โดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของช่วงก่อนการเพิ่ม หรือ ลดเงินทุนของกองทุนรวมหรือจ่ายเงินปันผล และ ช่วงหลังการเพิ่ม
หรือ ลดเงินทุนหรือจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามจ านวนวัน 

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจัดจ าหน่าย ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะตัดจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมตามที่
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการมีสิทธิตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวในงวด
เดียว หรือเฉลี่ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายเดือนเป็นจ านวนเท่าๆ กัน หรือตาม
ระยะเวลาที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะเป็นไปตามหลักการบัญชีและ  
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

28. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ 
และมูลค่ำหน่วยลงทุน 

28.1 บริษัทจัดการจะค านวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม ณ วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน  
นับแต่วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ มูลค่าที่ค านวณได้
ดังกล่าวต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการค านวณมูลค่าดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินไปพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลตาม
วรรคหนึ่งโดยมีรายละเอียดตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ประกาศก าหนด  

28.2 การค านวณและประกาศมูลค่าตามข้อ 28.1 บริษัทจัดการจะด าเนินการดังนี้ 

 (1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมสองต าแหน่ง โดยใช้
วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 

 (2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมห้าต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
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ทศนิยมตามหลักสากล  และประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม  
สี่ต าแหน่งโดยตัดทศนิยมต าแหน่งที่ห้าทิ้ง 

 ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการค านวณตามวรรคหนึ่ง  บริษัทจัดการจะน าผลประโยชนน์ัน้
รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 

28.3 การเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 28.1  บริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่ง
ฉบับและปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และส านักงานใหญ่ของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์  พร้อมทั้งเปิดเผยชื่อ ประเภทและที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจาก
ลงทุนด้วย 

28.4 ในกรณีที่มีเหตุการณห์รือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ค านวณตามข้อ 28.1 
อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญ  บริษัท
จัดการจะเปิดเผยเหตุการณ์หรอืการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 
28.3  และหากเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่มีการเปิดเผยตาม
ข้อ 28.3 บริษัทจัดการจะเปิดเผยเรื่องดังกล่าวโดยพลัน 

28.5 ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะค านวณตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

 (1) อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  บริษัทจัดการจะใช้ราคาที่ได้จาก
รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั้งล่าสุด แล้วแต่กรณี 
เว้นแต่การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมครั้งแรก  บริษัทจัดการจะใช้ราคา
ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี 

 (2) ทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะก าหนดมูลค่าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เงื่อนไขเพิ่มเติม : 

ส าหรับวิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 28 ข้างต้น 
เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการก ากับตลาด
ทุน  หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สั่งการ 
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอ่ืน  

ทั้งนี้ การค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บริษัท
จัดการประกาศเป็นการค านวณโดยใช้รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั้ง
ล่าสุดเป็นฐานในการก าหนดมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มูลค่า  
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ที่จะซื้อขายได้จริงของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน ดังกล่าว 

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

29.1 รำยงำนของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานของกองทุนรวมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี และส่ง
รายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี โดยรายงาน
ดังกล่าวต้องมีรายการตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

29.2 รำยงำนกำรลงทุนหรือจ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ของ
กองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือจ าหน่าย
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น รวมทั้งจัดให้มีข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย  
ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและส านักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 15 วัน  
นับแต่วันที่ลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น เพื่อให้ผู้ลงทุน
สามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุปข้อมูลต้องมีสาระส าคัญตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

เม่ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญตามวรรคหนึ่งให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ภายในวันท าการถัดจาก
วันซื้อ เช่า จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม หรือภายในก าหนดเวลา
อื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 

29.3 รำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์ท่ียังสร้ำงไม่เสร็จ 

กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการจะจัดท า
รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ลงทุนจนกว่าการ
ก่อสร้างดังกล่าวจะแล้วเสร็จ และจัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ครบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว  ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะเปิดเผยความคืบหน้าผ่านทางเว็บไซต์ 
(web site) ของบริษัทจัดการด้วย 

เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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แล้วบริษัทจัดการจะแจ้งความคืบหน้าข้างต้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย 

30. กำรประเมินค่ำทรัพย์สินและกำรสอบทำนกำรประเมินค่ำทรัพย์สิน  

30.1 บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจ านวน 2 รายเพื่อประเมินค่าทรัพย์สินในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

 (1) ก่อนที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 (2) ก่อนที่จะจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

30.2 บริษัทจัดการจะแต่งต้ังบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจ านวน 1  รายเพื่อประเมินค่าทรัพย์สินในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

 (1) ทุก 2 ปีนับแต่วันที่มีการประเมินค่าเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ 

 (2) ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นอันมีผลกระทบ
ต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ  ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับการแจ้งจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 

30.3 บริษัทจัดการจะแต่งต้ังบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจ านวน 1 รายเพื่อท าการสอบทานการประเมิน
ค่าทุก 1 ปีนับแต่วันที่มีการประเมินค่าครั้งล่าสุดไปแล้ว 

30.4 ในการแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อท าการประเมินค่าหรือท าการสอบทานการประเมินค่า  
บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ่งให้ท าการประเมินค่า
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เดียวกันติดต่อกันเกิน 2 ครั้งไม่ได้ 

31. รอบระยะเวลำบัญชีประจ ำปีของกองทุนรวม 

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี วันที่ 31 เดือนธันวาคม ของทุกปี 

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

32. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

32.1 สิทธิในกำรรับเงินปันผล 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิในการได้รับเงินปันผล
ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการ 

ทั้งนี้ หากปรากฏว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่า  
เกณฑ์ที่ก าหนด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเฉพาะหน่วยลงทุน



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ Page 163 

 

ในส่วนที่เกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 8 หลักเกณฑ์และ
ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 

32.2 สิทธิในกำรลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำร 

ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิลงมติเพื่อท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือ
แก้ไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ  
กองทุนรวมเมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 

อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนน
เสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมในจ านวนเสียงในการขอมติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 8.หลักเกณฑ์และข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการจะเป็นไปตามหัวข้อ “การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ” 

32.3 สิทธิในกำรได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงกำร 

ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนหากกองทุนรวมต้องเลิ กไป โดย 
บริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ช าระบัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ เป็นผู้ช าระบัญชี 
โดยจะได้ด าเนินการให้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมช าระภาระหนี้สินของกองทุนรวม
รวบรวมและแจกจ่ายเงินและ/หรือทรัพย์สินอื่นคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉลี่ยตามจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดในขณะที่เลิกกองทุนรวม 

32.4 สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการโอนหน่วยลงทุนได้ตามหัวข้อ “การโอนหน่วยลงทุน” 

32.5 สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 

 32.5.1 สิทธิในการจ าน าหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าได้ตามกฎหมายตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด 

 32.5.2 สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของกองทุนรวม 

ภายใต้บังคับความในข้อ 8. ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีสทิธิลงมติเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
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กองทุนรวม ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการโดยจะต้องได้รับมติเสียงข้างมากซึ่งคิดเป็น
จ านวนหน่วยลงทนุเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุนรวม 

 32.5.3 สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ระบุไว้ในโครงการ 

33. กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำร  

เว้นแต่ประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
หรือแก้ไขวิธีการจัดการจะเปน็ดังนี้ 

33.1 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระท าตามมติ  
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

33.2 ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการได้กระท าตามมติของ  
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน  
นับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีมติให้แก้ไข 

33.3 บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ฉบับ ภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี 

เม่ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว  บริษัท
จัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย 

34. กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม  

บริษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์
ดังนี้ 

34.1 เมื่อกองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 35 ราย ทั้งนี้ ภายในวันท าการถัดจากวันที่ทราบเหตุดังกล่าว 

34.2 เมื่อจ านวนเงินทุนจดทะเบียนต่ ากว่า 500 ล้านบาท เมื่อค านวณจากมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วย
ลงทุนโดยเลิกกองทุนรวมในวันท าการถัดไป เว้นแต่ เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนเฉพาะใน  
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สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

34.3 เม่ือบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ระบุไว้ใน  
โครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม แต่ไม่สามารถลงทุนเพิ่มเติ มนั้นได้  
โดยบริษัทจัดการได้ด าเนินการตามข้อ 23.4 แล้ว 

34.4 เมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 

34.5 เม่ือครบอายุโครงการ (ถ้ามี) 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

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

- เมื่อบริษัทจัดการได้ท าการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการตามข้อ (2) หรือข้อ (3) ในเรื่อง 
เงื่อนไขในการเปลี่ยนบริษัทจัดการ แต่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถแต่งตั้ง
บริษัทจัดการกองทุนรวมอื่นใดมารับหน้าที่ได้ภายใน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้ท าการบอกกล่าว 

35. กำรช ำระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีกำรเฉลี่ยเงินและหรือทรัพย์สินอ่ืนคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเมื่อเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม  

เม่ือเลิกกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ช าระบัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็น
ผู้ช าระบัญชีเพื่อท าหน้าที่จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ช าระภาระหนี้สินของกองทุนรวม รวบรวมและ
แจกจ่ายเงินหรือทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉลี่ยตามจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
แต่ละรายถืออยู่ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งท าการอย่างอื่นที่จ าเป็นเพื่อให้การช าระบัญชี
เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ประกาศก าหนด เมื่อช าระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ช าระบัญชีจะขอ
จดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และหากปรากฏว่ามีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

- ไม่มี- 
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36. กำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 

- ไม่ม-ี 

37. กำรด ำรงควำมเพียงพอของเงินทุน   

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการท าประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  บริษัท
จัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับ
แต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมี
เหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และ
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากบริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจัดการ  
จะด าเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป 

38. กำรประชมุผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน  หากปรากฏกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดร้องขอให้มีการจัดประชุม  
ผู้ถือหน่วยลงทุน  

39. อ่ืน ๆ 

39.1 กำรรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจำกกำรท่ีกองทุนรวมใช้บริกำรบุคคลอ่ืน 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนรวมจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอัน
เนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนรวมได้ แต่ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้อง
เกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

 (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกิน
ความจ าเป็นเพื่อให้กองทุนรวมได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning) 
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 ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ บริษัทจัดการต้องกระท าด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์
ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนรวมนั้นด้วย  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี 

39.2 ผู้ดูแลสภำพคล่อง 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การค้าหลักทรัพย์ หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ให้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องให้แก่หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
เพื่อท าหน้าที่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อรักษาสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมได้ 

39.3 กำรขอสงวนสิทธิในกำรยับยั้งพิเศษ (veto right) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยับยั้งพิเศษ (veto right) ส าหรับการลงมติใด ๆ ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือจรรยาบรรณ หรือขัดต่อประโยชน์ของ
กองทุนรวม หรือมีผลให้กองทุนรวมเสียหาย หรือมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่สัญญาของกองทุนรวม 

39.4 กำรประกำศแก้ไขหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรจัดตั้งและจัดกำรกองทุนรวม
อสังหำริมทรัพย์ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน  ได้มีการประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะด าเนินการตามประกาศฉบับแก้ไขดังกล่าว  ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะด าเนินการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมให้สอดคล้องกับประกาศฉบับแก้ไขดังกล่าว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม
ต่อไป 
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ภำคผนวก 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถของผู้รับประกนัรายได ้
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บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ำกัด 

ตามที่กองทุนรวมน าทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ให้เช่ากับบริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด และ 
บริษัท สีลมออลล์ จ ากัด ตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคารตรีทิพย์ 2 พร้อมเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ และ
สัญญาเช่าห้องชุด พื้นที่มอลล์ 3 และ พื้นที่พาณิชยกรรมอาคารตรีทิพย์ 2 (พร้อมเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ 
ตามล าดับ (“สัญญำเช่ำ”) ตลอดระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และอีก 1 ปี หาก
มีการต่ออายุสัญญาเช่า บริษัท ตรีนิตี้ แอสแซท จ ากัดตกลงที่จะรับประกันรายได้ค่าเช่าให้แก่กองทุ นรวมโดยการ
วางหนังสือค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยต่อกองทุนรวม ในคราวแรกจ านวน 4 ฉบับ โดยมี
วงเงินค้ าประกัน ดังนี้ 

ฉบับที่ 1 ค้ าประกนัในปีที่ 1 เปน็จ านวนเงิน 63,200,000 บาท (หกสิบสามล้านสองแสนบาทถ้วน) (ส าหรบัเดือนที่ 
1 - 12) 

ฉบับที่ 2 ค้ าประกนัในปีที่ 2 เปน็จ านวนเงิน 65,200,000 บาท (หกสิบห้าลา้นสองแสนบาทถ้วน) (ส าหรับเดือนที่ 
13 - 24) 

ฉบับที่ 3 ค้ าประกนัในปีที่ 3 เปน็จ านวนเงิน 66,600,000 บาท (หกสิบหกลา้นหกแสนบาทถ้วน) (ส าหรับเดือนที่ 
25 - 36) 

ฉบับที ่4 ค้ าประกันในปีที ่4 เป็นจ านวนเงิน 69,930,000 บาท (หกสิบเก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) (ส าหรับ
เดือนที่ 37 - 48) 

กองทุนรวมใช้หนังสือค้ าประกนัส าหรับระยะเวลาในปทีี่ 4 ในกรณีที่มีการต่ออายุสัญญาเช่า 

ทั้งนี้ หากปรากฏว่าหนังสือค้ าประกันดังกล่าวมีอันสิ้นสุดลงก่อนครบก าหนดอายุ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม บริษัท ตรี
นิตี้ แอสเซท จ ากัด ตกลงจะจัดหาหนังสือค้ าประกันฉบับใหม่โดยมีเงื่อนไขที่คงเหลือของหนังสือค้ าประกันฉบับเดิมมา
ทดแทนให้แก่กองทุนรวมโดยทันที 
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รำยกำร ปีที ่1 
(ล้ำนบำท) 

ปีที ่2 
(ล้ำนบำท) 

ปีที ่3 
(ล้ำนบำท) 

รวม 
(ล้ำนบำท) 

วงเงินค้ าประกันรายได้คา่เชา่ต่อ
กองทุนรวม 

63.20 65.20 66.60 195.00 

ประมาณการก าไรจากการด าเนนิงาน
ของทรัพย์สินตามรายงานประเมนิ 54.64 56.28 59.21 170.12 

ส่วนต่างระหวา่งวงเงินค้ าประกัน
รายได้คา่เชา่กับประมาณการก าไรจาก
การด าเนินงานของทรัพย์สินตาม
รายงานประเมินท่ีบริษัท ตรีนิตี้ แอส
เซท จ ากัด ต้องจา่ย 

8.56 8.92 7.39 24.88 

 - ประมาณการก าไรจากการด าเนินงานของทรัพย์สินภายใต้การด าเนินงานของบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด อ้างอิงจากรายงานของผู้

ประเมินราย บริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชั่น จ ากัด โดยอาคารตรีทิพย์ 2 มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยในปีที่ 1-2 เท่ากับร้อยละ 75 ในปีที่ 
3 เท่ากับร้อยละ 80 ในส่วนของพ้ืนที่พาณิชยกรรม ซ่ึงได้แก่ วิลล่า มาร์เก็ต มีอัตราการเช่าเฉลี่ยตั้งแต่ปีที่ 1 - 3 เท่ากับร้อยละ 100 , พื้นที่
มอลล์ 1 (ล่าง) มีอัตราการเช่าเฉลี่ยตั้งแต่ปีที่ 1 – 2 เท่ากับร้อยละ 98 ในปีที่ 3 เท่ากับร้อยละ 97 และพื้นที่มอลล์ 3 มีอัตราการเช่าเฉลี่ย
ตั้งแต่ปีที่ 1 – 3 เท่ากับร้อยละ 99 ทั้งนี้ แสดง ข้อมูลเบื้องต้นเฉพาะช่วง 3 ปีแรกที่มีการรับประกันรายได้เท่านัน้  

 
งบกำรเงินบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ำกัด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม  

(หน่วย : ล้ำนบำท) 2552 2553 2554 
รายได้รวม 43.78 65.32  471.71  
ค่าใช้จ่ายรวม 65.39 156.83  297.89  
ขาดทุนจากการด้อยค่า - - - 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ (21.85) (91.51) 173.82  
ดอกเบี้ยจ่าย / ต้นทุนทางการเงิน 10.46 11.41  5.50  
ภาษีเงินได ้ - - 11.32  
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (32.32) (102.92) 157.01  
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 (หน่วย : ล้ำนบำท) 2552 2553 2554 
เงินสด 3.60 2.47  3.14  
สินทรพัย์หมุนเวียน 17.37 15.03  46.27  

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน  
328.91 308.73  303.33  

รวมสินทรัพย ์ 346.29 326.24  352.74  
หนี้สินหมุนเวียน 33.64 42.35  72.76  
หนี้สินไม่หมุนเวียน 268.25 342.41  181.50  
รวมหน้ีสิน 301.89 384.76  254.26  

ทุนช าระแล้ว 150.0 150.00  150.00  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 44.40 (58.52) 98.49  
 
เม่ือพิจารณาโครงสร้างเงินทุนจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ในปี 2554 เท่ากับ 2.58 เท่า 
นั้นดีขึ้นจากปี 2553 เนื่องจากบริษัท ตรนีิตี้ แอสเซท จ ากัด มีผลประกอบการที่ดีขึ้นสง่ผลให้บริษัทมีก าไรและ
หนี้สินลดลง ท าใหส้่วนของผู้ถอืหุ้น ณ สิ้นปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 98.48 ล้านบาท จาก -58.52 ล้านบาท ณ สิ้นป ี
2553 และส่วนของผู้ถือหุน้ดังกล่าว ณ สิ้นปี 2554 สูงกว่ายอดรวมทั้ง 3 ปี ของส่วนต่างระหว่างวงเงินค้ าประกัน
รายได้ค่าเช่า กับประมาณการก าไรจากการด าเนินงานของทรัพย์สนิตามรายงานประเมินที่บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท 
จ ากัด ต้องจ่าย ดังแสดงในตารางข้างต้น นอกจากนี้ บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด มีก าไรกอ่นดอกเบี้ยและภาษีเงิน
ได้ในป ี2554 จ านวน 173.82 ล้านบาท ซึ่งสามารถจ่ายดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในป ี2554 ได้ แสดงให้เห็นว่า บริษัท ตรี
นิตี้ แอสเซท จ ากัด  ยังคงมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและมีความสามารถที่ดีขึ้นในการรับประกันรายได้
ให้แก่กองทุนรวม 
 
อย่างไรก็ดี ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 บริษัท ตรีนิตี ้ แอสเซท จ ากัด จะน าหนังสือค้ าประกันจากธนาคาร (Bank 
Guarantee) มาวางเป็นหลักประกันค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมเต็มจ านวน ตลอดอายุสัญญาเช่า 3 ปีแรก และรวมถึง
ปีที่ 4 หาก บริษัท ตรนีิตี้ แอสเซท จ ากัด  ได้รับการต่อสญัญากับกองทุนรวม  จึงช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ว่าจะได้รับค่าเชา่จากบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด  ตามสัญญาอย่างน้อย 3 ปีแรก หลังจากกองทุน
รวมเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 
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ภำคผนวก2 

รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และ 

การจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมเข้าลงทุนครั้งแรก 
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กำรลงทุนครั้งแรก 

บริษัทจัดการจะลงทุนโดยการซื้อทรัพย์สินต่างๆ เพื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังนี้ 

1. ที่ดิน อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม ระบบสาธารณูปโภค เฟอร์นิเจอร์ วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของอาคาร
โกลว์ ตรีนิตี้ สีลม รวมทั้งพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) ระบบสาธารณูปโภค 
เฟอร์นิเจอร์ วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) จากบริษัท 
ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด 

2. กรรมสิทธิ์ห้องชุดของอาคารศูนย์การค้า ประกอบไปด้วย อาคารศูนย์การค้า รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค 
วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของอาคารศูนย์การค้าจาก บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัดรายละเอียดเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุน 

(1) ชื่อ ท่ีตั้ง ลักษณะ ประเภทกำรใช้งำน 

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกมีรายละเอียดดังนี้ 

)ก(  ชื่อ  อำคำรโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม 

ท่ีตั้ง  เลขท่ี 150 ซอยพิพัฒน์2 ถนนสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 

ข้อมูลท่ัวไปข้อมูลกำรลงทุนในทรัพย์สินในส่วนของอำคำร 

อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม (Glow Trinity Silom) เป็นโรงแรมที่ให้บริการกับนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศ ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 
ออกให้โดยกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555  โดยอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม ตั้งอยู่ในบริเวณ
ซอยสีลม 5 หรือ ที่รู้จักกันในนาม “ซอยละลายทรัพย์” ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจ 
(Central Business District) ที่ส าคัญของกรุงเทพมหานคร  อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมมีทางเชื่อมต่อกับ
ถนนสายหลัก 3 สาย คือ ถนนสีลม ถนนสาทร และถนนนราธิวาสราชนครินทร์ โดยอาคารตั้งอยู่ห่างจาก
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 150 เมตร และห่างจากถนนสาทร
ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ 250 เมตร โดยผ่านซอยสาทร 8 (ซอยพิพัฒน์) และห่างจากถนนสี
ลมไปทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ 180 เมตร ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ อาคารส านักงานขนาดใหญ่
ส าหรับธุรกิจ อาทิ อาคารคิวเฮ้าส์สาทร อาคารสาธรซิตี้ทาว์เวอร์ อาคารเอ็มไพร์ สเตจ ทาวเวอร์  อาคาร
ส านักงานใหญ่ของธนาคารต่าง ๆ เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารยูโอบี และธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทย เป็นต้น ห้างสรรพสินค้า อาทิ สีลมคอมเพล็กซ์ และสถานทูตต่าง ๆ ที่ส าคัญ 
ได้แก่ สถานทูตเบลเยี่ยม สถานทูตสิงคโปร์ สถานทูตออสเตรเลีย สถานทูตฝรั่งเศส นอกจากนั้นบริเวณ
ดังกล่าวยังเพียบพร้อมไปด้วยการคมนาคมที่สะดวกสบายใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS (สถานีช่องนนทรี) 
ระยะทางประมาณ 150 เมตร และ สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สถานีสีลม ซึ่งเป็นสถานีที่ใกล้ที่สุด มี
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ระยะห่างประมาณ 1.10 กิโลเมตร ในช่วงต้นปี 2552 ได้มีการปรับปรุงภาพลักษณ์ของอาคารดังกล่าวให้
ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น และเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 ได้ตกลง
ว่าจ้าง บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี้ จ ากัด ด าเนินการบริหารกิจการ 

อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม  ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่จ านวน 1 งาน 96.40 ตารางวา เป็นอาคารสูง 6 ชั้น พร้อมชั้น
ใต้ดิน 1 ชั้นมีจ านวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 83 ห้อง (รวมห้องพักที่เชื่อมถึงกัน (connecting room)) 
รายละเอียดดังนี้ 

)1(  รายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม 

พื้นที ่ จ ำนวนห้อง 
พื้นที่  

(ตำรำงเมตร) 
ร้อยละของ 
พื้นที่รวม 

1. พื้นที่ห้องพัก (รวมห้องพกัที่สามารถเชื่อมถึงกัน) 83 3,170 57.5 
2.  พื้นทีเ่ช่า - 270 4.90 
3.  พื้นที่จอดรถยนต ์ - 939 17.00 
4.  พื้นที่ส่วนกลาง - 1,139 20.60 

รวม  5,518 100.00 
 

)2(  รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการใช้ประโยชน์  
พื้นที่เช่าในอาคารโกลว์ ตรีนติี้ สีลม จัดหาประโยชน์โดยการให้เช่าเพื่อประกอบธุรกิจ 

ส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องพกั อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม  ได้จัดเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ
เพื่อให้บริการแก่ ผู้ใช้บริการ อาทิ  มินิบาร์  ตู้นิรภัย โทรศัพท์ 
อินเตอร์เนตไร้สาย(Wi-Fi) ทีวีจอแบน (LCD TV) เครื่องเล่น DVD 
เป็นต้น 

ส่วนบริการ อื่น  ๆ ของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ 
สีลม 

อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมมีการให้บริการอื่น อาทิ ร้านค้า สระว่ายน้ า  
ห้องซาวน่า ห้องออกก าลังกาย (Fitness Center)  

ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปโภคของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมและพื้นที่พาณิชยก
รรม (Glow Trinity Silom Arcade) ประกอบด้วย ลิฟต์โดยสาร
จ านวน 2 ชุด สามารถรับน้ าหนักได้ชุดละ 750  กิโลกรัม พร้อมระบบ
ไฟฟ้า ระบบน้ าประปา ระบบโทรศัพท์เคเบิ้ลทีวี ระบบปรับอากาศ 
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล กล้องวงจรปิด ห้องซ่อม
บ ารุง ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบดับเพลิงโดยมีทั้งแบบ
สายฉีดและถังดับเพลิง นอกจากนี้ยังมีเครื่องตรวจจับควันอัตโนมัติ 
(smoke detector) และสัญญาณเตือนไฟไหม้ที่ติดตั้งอยู่บริเวณหน้า
ลิฟต์ 
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)ข(  ชื่อ พื้นท่ีพำณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade)  

ท่ีตั้ง พื้นท่ีบำงส่วนบนอำคำรเลขท่ี 150 ซอยพิพัฒน์ 2 ถนนสลีม เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร 

ข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลกำรลงทุนในทรัพย์สินในส่วนของพื้นท่ีพำณิชยกรรม 

พื้นที่บางส่วนของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม มีพื้นที่ให้เช่า
สุทธิ 372.05 ตารางเมตร ปัจจุบันแบ่งเป็นพื้นที่ให้เช่าเพื่อให้ประกอบธุรกิจ 

ข้อมูลกำรลงทุนในทรัพย์สินในส่วนของอำคำรโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม และพื้นท่ีพำณิชยกรรม (Glow 
Trinity Silom Arcade)ท่ีดิน 

กองทุนรวมจะลงทุนโดยการซื้อที่ดิน ซึ่งประกอบด้วยที่ดินจ านวน 2 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 2 งาน 94.60
ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมจากบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัดในวันที่กองทุนรวมเข้า
ลงทุนครั้งแรก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

อำคำรโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม พื้นท่ีพำณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) และระบบ
สำธำรณูปโภค 

อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม และพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินตาม
โฉนดเลขที่ 3147 และ 43104 รวมถึงระบบสาธารณูปโภคที่ติดตั้งและใช้งานภายในอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สี
ลม จากบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ในวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก 

เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องของอำคำรโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมและพื้นท่ีพำณิชยกรรม(Glow 
Trinity Silom Arcade) 

กองทุนรวมจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้  
สีลม และ การด าเนินธุรกิจของพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity SilomArcade) จากบริษัทตรีนิตี้ แอส
เซท จ ากัด ในวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก 

)ค(  ชื่อ อำคำรศูนย์กำรค้ำ 
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ท่ีตั้ง เลขท่ี 425 ซอยสิริจุลเสวก (สีลม 5) ถนนสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 

ข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลกำรลงทุนในทรัพย์สินในส่วนของอำคำรศูนย์กำรค้ำ 

ประกอบด้วยอาคารศูนย์การค้า ระบบสาธารณูปโภค วัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของอาคารศูนย์การค้า 

ห้องชุดเลขที่  425/128 (ชั้นใตด้ิน) และ 425/129 (ชั้น 1) ซึ่งเป็นของโครงการห้องชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์ ซึ่ง
ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที ่ 530 เลขที่ดิน 455 หน้าส ารวจ 413 ตั้งอยู่ที่ ต าบลสีลม (สาทร) อ าเภอ 
บางรัก กรุงเทพมหานคร  รวมถึงระบบสาธารณูปโภคที่ติดตั้งและใช้งานภายในอาคาร วัสดุ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินธุรกิจของอาคารศูนย์การค้าจากบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ในวันที่กองทุน
รวมเข้าลงทุนครั้งแรก 
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แผนท่ีของอำคำร 
อำคำรโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม พื้นท่ีพำณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

และอำคำรศูนย์กำรค้ำ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังทำงเข้ำออกอำคำรโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบันอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมมีทางเข้าออกจากตัวอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมส าหรับลูกค้าที่เป็นบุคคล 
จ านวน 2 ทาง คือทางเข้าออกด้านที่ติดกับซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 3 และถนนส่วนบุคคลในโครงการ
ห้องชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์ และมีทางออกส าหรับรถยนต์เพียงด้านเดียว คือด้านที่ติดกับถนนส่วนบุคคลใน
โครงการตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์  ในสภาพปัจจุบันผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคาร หรือลูกค้าร้านค้าปลีก 

อำคำรโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม  
และอำคำรศูนย์กำรค้ำ 
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ส่วนใหญ่จะใช้ทางเข้าออกทางด้านถนนส่วนบุคคลของโครงการห้องชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์ เป็นหลัก 
รวมทั้งรถยนต์ที่จะเข้ามาจอดบริเวณชั้นใต้ดินของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม ซึ่งการใช้ถนนหรือทางเดิน
ร่วมกับเจ้าของห้องชุดในโครงการห้องชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์ ดังกล่าวนั้น จะต้องได้รับความยินยอมจาก
นิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์ เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย  

หากเกิดกรณีนิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์ ไม่ยินยอมให้กองทุนรวมใช้ทางเข้าออกทางด้านถนน
ส่วนบุคคล อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมจะเหลือทางเข้าออกส าหรับบุคคลคือด้านถนนซอยนราธิวาสราช
นครินทร์ 3 เพียงทางเดียว และจะไม่มีทางออกส าหรับรถยนต์ ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อธุรกิจใน
อาคาร หรือลูกค้าร้านค้าปลีก อาจไม่ได้รับความสะดวก  ทางบริษัทตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ซึ่งเป็นผู้จะขาย
ทรัพย์สินให้แก่กองทุน ตกลงที่จะจัดท าทางเข้า-ออกทรัพย์สิน โดยค่าใช้จ่ายของตนเองให้แก่กองทุนต่อไป 

แนวทำงในกำรจัดท ำทำงเข้ำออก  

จากการส ารวจของวิศวกรอิสระ ได้ให้ความเห็นถึงความเป็นได้ในเรื่องการจัดท าทางเข้าออกตามวิธีการที่
ได้มีการพิจารณาอยู่ในปัจจุบัน  2 วิธี คือ  
(1) การจัดท าลิฟท์ส าหรับขนส่งรถยนต์เข้า-ออกสู่ที่จอดรถยนต์ของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม ซึ่งการ

ด าเนินการดังกล่าวก็จะต้องท าการดัดแปลงอาคารเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยคาดว่าจะใช้
ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 4 เดือน  หรือ 

(2) การท าทางลาดด้านที่ติดกับซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 3 เพื่อเข้าสู่ที่จอดรถยนต์ของอาคารโกลว์ 
ตรีนิตี้ สีลม โดยการขุดดินบริเวณที่ว่างลงไปและท าการทุบก าแพงก่ออิฐบริเวณชั้นใต้ดินออก 
และไม่ถือว่าเป็นการดัดแปลงอาคาร โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาด าเนินการประมาณ  
2 เดือน 

อย่างไรก็ดี หากเกิดกรณีที่จะต้องมีการจัดท าทางเข้าออกดังกล่าวขึ้น ทางกองทุนก็จะพิจารณาเลือก
วิธีการด าเนินการดังกล่าวหรือจัดหาวิธีการอื่นใด เพื่อให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจในขณะนั้น ต่อไป
ทั้งนี้ ในการจัดท าทางเข้าออกตามที่วิศวกรให้ความเห็นดังกล่าวคาดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม 

ส าหรับห้องชุดซึ่งเป็นอาคารศูนย์การค้า ในปัจจุบันมีการจัดท ารูปแบบการหาประโยชน์โดยเปิดให้ผู้เช่า
รายย่อยท าการเช่าพื้นที่เพื่อท าการค้า โดยได้มีการสร้างอาคารชิดกันและเปิดผนังอาคารร่วมกับอาคารตรี
ทิพย์ 2 ให้ทะลุถึงกันได้  บริษัทจัดการจึงได้รวบรวมความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายและวิศกรอิสระใน
เรื่องการก่อสร้างอาคารชิดเขตกัน พร้อมทั้งให้ความเห็นถึงการก่อสร้างดังกล่าวว่าเป็นการด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคารแล้ว  ทั้งนี้ 
โดยปรากฏรายละเอียดตามเอกสารในภาคผนวก 

ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดแผนภาพการเข้าลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมดังนี้ 
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แผนภำพกำรเข้ำลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) รำคำที่จะซื้ออสังหำริมทรัพย์ 
 

)ก(  อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม และ 
พื้นที่พาณิชยกรรม (Glow 
Trinity Silom Arcade) 

ราคาซื้ออาคารและพื้นที่พาณิชยกรรมไม่เกิน 553,710,000 
บาท และราคาซื้อเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ไม่เกิน 
10,913,000 บาท 

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

  
(3)  รำคำประเมินของบริษัทประเมินค่ำทรัพย์สิน 2 รำย  

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

โครงกำร รำคำประเมิน (บำท) วันท่ีประเมิน 
อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม 525,000,000 1 กันยายน 2553 
พื้นที่พาณิชยกรรม(Glow Trinity Silom Arcade) 77,000,000 1 กันยายน 2553 

อาคารศูนย์การค้า 126,000,000 1 กันยายน 2553 
รวม 728,000,000  
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(ข) ประเมินราคา: บริษัท แคนเดอร์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด โดยวิธีการประเมินแบบประมาณการรายได้ 
(Income Approach) 

โครงกำร รำคำประเมิน (บำท) วันท่ีประเมิน 
อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม 520,400,000 1 กันยายน 2553 
พื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 71,660,000 1 กันยายน 2553 

อาคารศูนย์การค้า 124,000,000 1 กันยายน 2553 

รวม 716,060,000  
   

ราคาประเมินของ บริษัท  บรูค เรียล เอสเตท จ ากัด ถ้าปรับตามสัญญาจัดหาผลประโยชน์ และ
ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินเป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งกองทุนจะไม่ได้รับรายได้ทั้งหมดของ
ทรัพย์สินแต่เนื่องจากมีการรับประกันรายได้ในระยะเวลาการเช่า 4 ปีแรก (กรณีที่มีการต่ออายุ
สัญญาเช่า) จะท าให้ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 770,000,000 บาท 

ราคาประเมินของ บริษัท  แคนเดอร์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด  ถ้าปรับตามสัญญาจัดหาผลประโยชน์ 
และประมาณการมูลค่าทรัพย์สินเป็นระยะเวลา 7 ปี ซึ่งกองทุนจะไม่ได้รับรายได้ทั้งหมดของ
ทรัพย์สินแต่เนื่องจากมีการรับประกันรายได้ในระยะเวลาการเช่า 4 ปีแรก (กรณีที่มีการต่ออายุ
สัญญาเช่า) จะท าให้ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 743,000,000 บาท 

กองทุนรวมจะซื้อทรัพย์สินในราคา 688,623,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ ากว่าราคาประเมินต่ าสุด 
(บริษัท แคนเดอร์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด ปรับตามสัญญาจัดหาประโยชน์และการประมาณการ)
ร้อยละ 7.32 

(4)  ชื่อเจ้ำของอสังหำริมทรัพย์ : บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด 

(5) รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประกันภัย 

กองทุนรวมจะจัดให้มีการท าประกันภัยส าหรับทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกตลอดระยะเวลาใน
การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประกันวินาศภัยและประกันภัยความเสียหาย 

2. ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

3. ประกันภัยเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก 

ทั้งนี้ การประกันภัยดังกล่าวจะได้ก าหนดให้  

(ก) กองทุนรวมเป็นผู้เอาประกัน 
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(ข) กองทุนรวมจะเป็นผู้รับประโยชน์ 

(ค) ผู้เช่าอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม พื้นที่พาณิชยกรรมและ ผู้เช่าอาคารศูนย์การค้า มีหน้าที่ช าระเบี้ย
ประกันส าหรับทรัพย์สินที่ตนเป็นผู้เช่า 

(6)  รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ :ภำพรวมธุรกิจกำรจัดหำ
ผลประโยชน์ 
 

อำคำรโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม 
กองทุนรวมตกลงให้บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด เช่าอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม ระบบสาธารณูปโภค 
เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม เป็นระยะเวลา 3 ปี และเมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาการเช่า กองทุนรวมสามารถพิจารณาให้ผู้เช่ารายเดิมต่ออายุสัญญาเช่าได้อีกคราวละ
ไม่เกิน 3 ปี 

ทั้งนี้ ในการน าทรัพย์สินดังกล่าวออกให้เช่า กองทุนรวมได้ก าหนดให้ค่าเช่าคงที่เป็นรายได้ส่วนใหญ่ของ
กองทุนรวม 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีการต่ออายุสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายเดิมหรือการเปลี่ยนแปลงผู้เช่ารายใหม่ กองทุน
รวมจะร่วมกับผู้เช่าในการก าหนดให้ค่าเช่าคงที่เป็นรายได้ส่วนใหญ่ของกองทุนรวม  ทั้งนี้ ค่าเช่าคงที่และค่า
เช่าแปรผันจะมีอัตราที่ไม่ต่ ากว่าอัตราค่าเช่าเดิม  เว้นแต่ จะเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

อำคำรศูนย์กำรค้ำ และพื้นท่ีพำณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

กองทุนรวมตกลงให้บริษัท สีลมออลล์ จ ากัด เช่าอาคารศูนย์การค้า ระบบสาธารณูปโภค วัสดุ และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของศูนย์การค้า รวมทั้งให้เช่าพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) ระบบ
สาธารณูปโภค เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom 
Arcade) เป็นระยะเวลา 3 ปี และเม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่า กองทุนรวมสามารถพิจารณา ให้ผู้เช่า
รายเดิมต่ออายุสัญญาเช่าได้อีกคราวละไม่เกิน 3 ปี โดยจะท าการปรับค่าเช่าขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
ค่าเช่าเดิม และจะปรับค่าเช่าขึ้นอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าเช่าล่าสุดทุก ๆ 2 ปี 
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แผนภำพกำรน ำทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้ำลงทุนครั้งแรกออกหำประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

โครงสร้ำงรำยได้ท่ีจะได้รับจำกอสังหำริมทรัพย์  

อำคำรโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม 

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ได้น าอาคารโกลว์ ตรี
นิตี้ สีลม ให้เช่าแก่บริษัท วันพลัส ทรี จ ากัด อัตราค่าเช่า 25 ,200,000 บาทต่อปี ต่อมาตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2550 ถึงปัจจุบัน บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ได้น าอาคารดังกล่าวมาด าเนินการเองในรูปแบบ
ห้องชุดเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ (Serviced Apartment) และปัจจุบันได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ออกโดยกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 โดยมี
โครงสร้างรายได้ดังนี้ 
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รำยกำร 

ระยะเวลำต้ังแต่  
1 มกรำคม –  

31 ธันวำคม  พ.ศ. 

ระยะเวลำต้ังแต่  
 
 

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

1 เม.ย. – 
30 มิ.ย. 
2553 

1 ก.ค. – 
30 ก.ย. 
2553 

รายได้รวมจากการให้บริการ (ล้านบาท) 
-   รายได้ค่าห้องพัก 
-   รายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ(1) 

36.8 
31.1 
5.7 

43.9 
37.9 
6.0 

30.3 
26.8 
3.5 

14.9 
13.1 
1.7 

8.9 
8.0 
0.9 

12.9 
11.6 
 1.3 

อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (Occupancy Rate) 
(ร้อยละ) 

90.6 95.2 59.4(2) 68.4 41.8 59.9 

อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย (บาท/วัน) 896 1,041 1,177 2,052 2,025 2,029 

ที่มำ : บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ำกัด 
หมำยเหตุ  
(1) รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรขำยอำหำรและเครื่องดื่ม(มินิบำร์) รำยได้ค่ำบริกำร(Service 

Charge) และรำยได้ค่ำเช่ำร้ำนอำหำร Foodie 
(2) ในระหว่ำงเดือน กุมภำพันธ์ 2552 – มิถุนำยน 2552 มีกำรปรับปรุงห้องพักครั้งใหญ่ โดยทยอยปิดปรับปรุงห้องพักเป็น

ส่วน ๆ ดังนั้นหำกคิดอัตรำกำรเข้ำพักเฉลี่ยจำกจ ำนวนห้องพักที่ไม่ได้มีกำรปิดปรับปรุง อัตรำกำรเข้ำพักเฉลี่ยเท่ำกับร้อย
ละ 94.0 

(3) ในช่วงวันที่ 1 มกรำคม 2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2553 ได้มีกำรบริกำรในรูปแบบของ ห้องชุดเซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ 
(Serviced Apartment) ทั้งนี้ ได้แสดงเป็นอัตรำค่ำห้องพักเฉลี่ย 

พื้นท่ีพำณิชยกรรม (Glow Trinity SilomArcade) 

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

1 เม.ย. – 
30 มิ.ย. 
2553 

1 ก.ค. – 
30 ก.ย. 
2553 

รายได้ค่าเช่า (ล้านบาท) 3.1 2.6 5.9 1.2 1.2 1.2 
จ านวนร้านค้าท่ี เช่า (ร้าน)  ณ 31 
ธันวาคม 

17 10 8 1 1 1 

พื้นท่ีให้เช่าท้ังหมด (ตารางเมตร) ณ 
31 ธันวาคม  

240.14 369.57(2) 369.57 369.57 369.57 369.57 

อัตราการเช่า (Occupancy Rate) 
(ร้อยละ) 

60.2 57.1 45.5 45.5 45.5 45.5 

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

ที่มำ : บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ำกัด 
หมำยเหตุ  
(1) ในปี 2551ได้มีกำรขยำยพ้ืนที่บำงส่วนเพ่ือรองรับผู้เช่ำที่เป็นร้ำนอำหำร 
(2) เป็นอัตรำกำรเช่ำและค่ำเช่ำเฉลี่ยของผู้เช่ำที่เป็นร้ำนค้ำ ไม่รวมผู้เช่ำที่เป็นร้ำนอำหำร 
(3) ในระหว่ำงเดือนมกรำคม ถึงเดือนมิถุนำยน 2553  อยู่ในระหว่ำงกำรปรับปรุงพื้นที่บำงส่วนของพื้นที่พำณิชยกรรมในส่วนที่เป็น

ร้ำนค้ำ 
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อำคำรศูนย์กำรค้ำ 

รำยกำร 2550 2551 2552 2553 
    1 ม.ค. – 

31 มี.ค. 
1 เม.ย. – 
30 มิ.ย. 

1 ก.ค. – 
30 ก.ย. 

รายได้ค่าเช่า )ล้านบาท(  9.0 10.1 10.1 2.5 2.5 2.4 
จ านวนร้านค้าที่เช่า (ร้าน) ณ 
31 ธันวาคม 

74 78 78 76 76 74 

พื้นที่ให้เช่าทั้งหมด (ตาราง
เมตร) ณ 31 ธันวาคม 

433.05 431.35 426.19 430.75 430.75 430.75 

อัตราการเช่า (Occupancy 
Rate) (ร้อยละ) 

95.4 100.0 97.4 97.68 97.68 94.97 

ค่าเช่าเฉลี่ย )บาท/ตารางเมตร(  1,984 2,012 2,035 2,011 2,011 2,007 
ที่มำ : บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ำกัด 

 
(7) นโยบำยกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์ 

จากการที่กองทุนรวมน าอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม  อาคารศูนย์การค้า และพื้นที่พาณิชยกรรมออกให้เช่า 
เพื่อหาประโยชน์นั้น กองทุนรวมได้จัดให้มีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์ดังนี้ 

)ก(  กำรประกันรำยได้จำกกำรน ำทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้ำลงทุนครั้งแรกให้เช่ำโดยบริษัท 
ตรีนิตี้ แอสเซท จ ำกัด เป็นระยะเวลำ 4 ปี 

บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัดได้ตกลงและรับรองว่ากองทุนรวมจะมีรายได้จากการน าทรัพย์สินที่
กองทุนรวม เข้าลงทุนครั้งแรกออกหาประโยชน์โดยน าออกให้เช่าแก่ผู้เช่าอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม
และผู้เช่าอาคารศูนย์การค้าและพื้นที่พาณิชยกรรม โดยประกันรายได้ขั้นต่ าของกองทุนรวม ดังนี้ 

ปีที่ 1 จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 65,700,000 บาท  

ปีที่ 2 จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 66,700,000 บาท   

ปีที่ 3 จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 67,100,000 บาท  

ปีที่ 4 จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 67,100,000 บาท (ในกรณีที่กองทุนรวมได้พิจารณาต่ออายุสัญญา
เช่า เมื่อครบ 3 ปี แรก) 

ทั้งนี้ การประกันรายได้ดังกล่าว บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด จะรับประกันในกรณีที่ผู้เช่าดังกล่าวคือ 
บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด และบริษัท สีลมออลล์ จ ากัด หรือบริษัทในเครือเท่านั้น 
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)ข(  กำรประกันกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้เช่ำอำคำรโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมและอำคำรศูนย์กำรค้ำ
และพื้นท่ีพำณิชยกรรมโดย บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ำกัด 

บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซทจ ากัด ตกลงค้ าประกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน 
อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ ระหว่างกองทุนรวมกับบริษัท ตรีนิตี้ 
แอท สีลม จ ากัดและสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้า พื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity 
SilomArcade) และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ ระหว่างกองทุนรวมกับบริษัท สีลมออลล์
จ ากัดเฉพาะหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

ก. หน้าที่ในการจัดท างบการเงินและรายงานทางการเงินและน าส่งให้แก่กองทุนรวมเฉพาะ
ส าหรับอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม 

ข. หน้าที่กระท าการต่าง ๆ อาทิ หน้าที่ในการแจ้งให้กองทุนรวมทราบโดยพลันกรณีผู้เช่า
ตกเป็นผู้ผิดสัญญาหรืออาจตกเป็นผู้ผิดสัญญากับบุคคลภายนอก หน้าที่ในการแจ้งให้
กองทุนรวมทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่มีเหตุการณ์ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อทรัพย์ที่เช่า 

ค. หน้าที่ของผู้เช่าในการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้มีการน ารายได้จากการด าเนินการของ
อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม พื้นที่พาณิชยกรรม และศูนย์การค้าฝากไว้กับบัญชีเงินฝาก
ตามรายละเอียดที่ก าหนดในสัญญาเช่าที่ดิน อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม และเฟอร์นิเจอร์ 
วัสดุ และอุปกรณ์ และสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้า พื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity 
Silom Arcade) และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์  

(ค) กำรด ำเนินกำรให้ บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทำลิตี้ จ ำกัด เป็นผู้บริหำรอำคำรโกลว์ตรีนิตี้  
สีลม 

ภายในระยะเวลาการเช่าอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด จะได้เข้าท า
สัญญาว่าจ้างบริหาร กับบริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี้ จ ากัดซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการอาคารโกลว์ ตรี
นิตี้ สีลม ซึ่งมีก าหนดระยะเวลาว่าจ้างตามสัญญาเป็นระยะ 10 ปี และหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งไม่บอกเลิกสัญญากับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าก่อนสัญญาหมดอายุลง คู่สัญญาตกลง
ให้สัญญาว่าจ้างบริหารดังกล่าวมีผลบังคับต่อไปอีก 10 ป ี

อย่างไรก็ดีในกรณีที่สัญญาเช่าอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม ระหว่างกองทุนรวมกับ บริษัท ตรีนิตี้ 
แอท สีลม จ ากัด สิ้นสุดลงก่อนครบก าหนดสัญญาว่าจ้างบริหารกองทุนรวม ไม่ผูกพันที่จะให้ 
บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี้ จ ากัด เป็นผู้บริหารอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม ต่อไปแต่อย่างใด 

)ง(  ข้อตกลงไม่ประกอบธุรกิจแข่งขัน 
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ภายใต้สัญญาตกลงกระท าการระหว่าง บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด และ กองทุนรวม บริษัท ตรี
นิตี้ แอสเซท จ ากัด ตกลงต่อกองทุนรวมว่า ตลอดระยะเวลาของสัญญาตกลงกระท าการเป็น
ระยะเวลา 5 ปี บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด และผู้ถือหุ้นของบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ที่ถือ
หุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมถึงบริษัทในเครือ (หมายถึง นิติ
บุคคลที่บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ถือหุ้นในนิติบุคคลนั้นตั้งแต่ร้อยละ10 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว) จะไม่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับการบริหาร
อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม ในพื้นที่รัศมีของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม โดยขอบเขตรัศมีของพื้นที่
ดังกล่าวที่บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด และบริษัทในเครือตกลงจะไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันจะใช้
เส้นแบ่งตามสี่แยกไฟจราจรตัดกับถนนต่าง ๆ ดังนี้ ทางทิศเหนือของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม 
พื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) และอาคารศูนย์การค้า ขอบเขตของพื้นที่จะ
อยู่ภายในสี่แยกไฟจราจรที่ตัดระหว่างถนนสีลมและถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ทางทิศ
ตะวันออกของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม พื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) และ
อาคารศูนย์การค้าห่างออกไปอีกประมาณ 800 เมตร  ขอบเขตของพื้นที่จะอยู่ภายในสี่แยกไฟ
จราจรที่ตัดระหว่างถนนสีลมและซอยศาลาแดง โดยพื้นที่ดังกล่าวให้รวมถึงจุดกึ่งกลางถนนของ
ถนนสีลมด้วย ทางทิศใต้ของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม พื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom 
Arcade) และอาคารศูนย์การค้าห่างออกไปอีกประมาณ 600 เมตร ขอบเขตของพื้นที่จะอยู่
ภายในสี่แยกไฟจราจรที่ตัดระหว่างซอยศาลาแดงและถนนสาทรใต้ โดยให้นับรวมถึงพื้นที่
ทางด้านทิศตะวันออกของซอยศาลาแดง ทางทิศตะวันตกของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมพื้นที่
พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) และอาคารศูนย์การค้าห่างออกไปอีกประมาณ 825 
เมตร ขอบเขตของพื้นที่จะอยู่ภายในสี่แยกไฟจราจรที่ตัดระหว่างถนนสาทรใต้และถนนนราธิวาส
ราชนครินทร์ โดยให้นับรวมถึงพื้นที่ทางด้านทิศใต้ของถนนสาทรใต้ โดยจุดเริ่มต้นในการวัดรัศมี
พื้นที่ดังกล่าวให้นับจากถนนนราธิวาสราชนครินทร์ขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ 530 เมตรไป
จนถึงสี่แยกไฟจราจรที่ตัดระหว่างถนนสีลมและถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ตามที่คู่สัญญา
ก าหนดตามสัญญาว่าจ้างบริหาร เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากกองทุนรวม โดยขอบเขตรัศมี
ของพื้นที่ที่ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขัน เป็นไปตามแผนภาพต่อไปนี้ 
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นอกจากนี้ ส าหรับอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม ภายใต้สัญญาว่าจ้างบริหาร ระหว่างบริษัท ตรีนิตี้ 
แอท สีลม จ ากัด และ บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี้ จ ากัด ก าหนดว่าบริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี้ 
จ ากัด ในฐานะผู้บริหาร ตกลงว่าตลอดระยะเวลาของสัญญาว่าจ้างบริหาร นั้น บริษัท อินวิชั่น 
ฮอสพิทาลิตี้ จ ากัด และบริษัทในเครือ (หมายถึง นิติบุคคลที่บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี้ จ ากัด 
ถือหุ้นในนิติบุคคลนั้นตั้งแต่ร้อยละ10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคล
ดังกล่าว) จะไม่ประกอบธุรกิจในลักษณะที่เป็นการแข่งขันกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้ลงทุน ใน
พื้นที่ที่คู่สัญญาก าหนดตามที่ได้มีการว่าจ้างบริหาร ดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก  
ผู้เช่าอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมและกองทุนรวม 

)จ(  หลักประกัน 

บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ตกลงจะจัดให้มีการประกันแก่กองทุนรวมเพื่อเป็นการประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาตกลงกระท าการ สัญญาเช่าที่ดิน อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม และเฟอร์นิเจอร์ 
วัสดุ และอุปกรณ์,สัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้า พื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom 
Arcade) และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ และการช าระเงินหรือหนี้ใด ๆ ของบริษัท ตรีนิตี้ แอส
เซท จ ากัดและ/หรือ ผู้เช่าอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม และผู้เช่าอาคารศูนย์การค้า และพื้นที่พาณิช
ยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. หนังสือค้ าประกัน 

บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ตกลงรับประกันรายได้ขั้นต่ า (รายได้ขั้นต่ าดังกล่าวเป็นรายได้
จากค่าเช่าและค่าบริการก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ)  ที่กองทุนรวมจะได้รับจากอสังหาริมทรัพย์
ที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรกโดยการวางหนังสือค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ของ
ประเทศไทยต่อกองทุนรวม ในคราวแรกจ านวน 3 ฉบับ โดยมีวงเงินค้ าประกัน ดังนี้ 
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ฉบับที่ 1 ค้ าประกันในปีที่1 ถึงปีที่  4 เป็นจ านวนเงิน 65,700,000 บาท  
(หกสิบห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  

ฉบับที่ 2  ค้ าประกันในปีที่ 2 ถึงปีที่ 4เป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้าน
บาทถ้วน) 

ฉบับที่ 3  ค้ าประกันในปีที่ 3 ถึงปีที่ 4 เป็นจ านวนเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาท
ถ้วน) 

โดยการใช้หนังสือค้ าประกันส าหรับระยะเวลาในปีที่ 4 กองทุนรวมจะใช้ในกรณีที่มีการ
ต่ออายุสัญญาเช่า 

ทั้งนี้ หากปรากฏว่าหนังสือค้ าประกันดังกล่าวมีอันสิ้นสุดลงก่อนครบก าหนดอายุ ไม่ว่า
ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ตกลงจะจัดหาหนังสือค้ าประกันฉบับใหม่
โดยมีเงื่อนไขที่คงเหลือของหนังสือค้ าประกันฉบับเดิมมาทดแทนให้แก่กองทุนรวมโดยทันที 

อย่างไรก็ดี ในระหว่างที่มีการรับประกันรายได้ขั้นต่ า หากจ านวนอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุน
รวมลงทุนครั้ งแรกลดลง อันเนื่ องมาจากกองทุนรวมจ าหน่าย ขาย หรือ โอน
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรกทั้งหมดหรือบางส่วน หรืออสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมลงทุนครั้งแรกถูกเวนคืน รายได้ขั้นต่ าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รับประกันจะ
ลดลงตามสัดส่วนการก่อรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนเป็นครั้งแรกที่
ลดลงด้วย 

2. สิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก 

ผู้เช่าอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมและผู้เช่าอาคารศูนย์การค้าและพ้นที่พาณิชยกรรม ตกลง
โอนสิทธิแบบไม่มีเงื่อนไขในบัญชีที่จัดให้มีขึ้นส าหรับการด าเนินงานของผู้เช่าดังกล่าว
ให้แก่กองทุนรวม 
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(ฉ) กำรประกันภัย 

กองทุนรวมจะจัดให้มีการท าประกันภัยส าหรับทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกตลอด
ระยะเวลาในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยมีรายละเอียดตามข้อ (5) 

(8) สรุปสำระส ำคัญร่ำงสัญญำต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องของกองทุนรวม 

)ก(  สัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวม 

1. สัญญำจะซื้อจะขำยท่ีดิน อำคำรโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมและพื้นท่ีพำณิชยกรรม (Glow 
Trinity Silom Arcade) 

คู่สัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ (“ผู้จะซื้อ” หรือ 
“กองทุนรวม”) 

บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด(“ผู้จะขาย”) 

ทรัพย์สนิที ่
จะซื้อจะขาย 

ทรัพย์สินที่จะซื้อจะขาย ประกอบด้วย 

1. ที่ดินโฉนดเลขที่ 3147 และ 43104 เนื้อที่ 1 งาน 964/10ตาราง
วา และ 982/10  ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ต าบลสีลม (สาทร) อ าเภอ
บางรัก กรุงเทพมหานคร 

2. อาคารโกลว์ ตรีนิตี้  สีลม และพื้นที่พาณิชยกรรม(Glow 
Trinity Silom Arcade) เลขที่ 150 ซอยพิพัฒน์ 2 ถนนสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนทรัพย์สินตามข้อ 1 
จ านวน 6 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 3,428 ตารางเมตร โดยมี
จ านวนห้องพัก  83  ห้ อง  [ ร วมห้ องพักที่ เ ชื่ อมถึ งกั น
(Connecting Room)] รวมถึงพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow 
Trinity Silom Arcade) มีพื้นทีให้เช่าสุทธิประมาณ 369.57 
ตารางเมตร และ 

3. ระบบสาธารณูปโภค 

(รวมเรียกว่า “อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก”) 

การโอนกรรมสิทธิ์  
การจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ ์และการส่งมอบ
การครอบครอง 

1. คู่สัญญาตกลงจะน าสัญญาฉบับนี้ ไปจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ภายใน 
30 วันท าการนับตั้งแต่วันที่ กองทุนรวมได้จดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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โดยให้ถือว่าวันที่การจดทะเบียนดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ตาม
กฎหมายเป็นวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก 

2. ผู้จะขายตกลงโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบการครอบครอง 

ในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกให้แก่กองทุน
รวมและกองทุนรวมตกลงรับโอนกรรมสิทธิ์และรับมอบการ
ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก
จากผู้จะขายตามสภาพที่เป็นอยู่ ณ ขณะนั้น  

 “สภาพที่เป็นอยู”่ หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่ของสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกเมื่อพิจารณาจากระยะเวลาและ
สภาพการใช้งานโดยทั่วไปของทรัพย์นั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยง
ข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้น “สภาพที่เป็นอยู่” ไม่รวมถึง สภาพความ
ช ารุดบกพร่องหรือเสียหายจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้ง
แรก 

 คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าการส่งมอบการครอบครองดังกล่าวมี
ผลสมบูรณ์ ทันทีที่การจดทะเบียนมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
(“วันโอนกรรมสิทธิ์”) 

3. ให้ผู้จะซื้อเป็นผู้มีสิทธิในการได้รับประโยชน์ สิทธิและหน้าที่
ต่างๆ จากหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่จะซื้อขายซึ่งเกิดขึ้นนับ
จากเวลา 24.00 น. ของวันก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ 

 ให้ผู้จะขายเป็นผู้มีสิทธิในการได้รับประโยชน์ สิทธิและหน้าที่
ต่างๆ จากหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่จะซื้อขายซึ่งเกิดขึ้น
ก่อนเวลา 24.00 น. ของวันก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ 

ผู้จะขายตกลงด าเนินการใด ๆ เพื่อส่งมอบต้นฉบับเอกสารสิทธิ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกในวันโอน
กรรมสิทธิ์ และส่งมอบต้นฉบับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน เช่น
ใบอนุญาตก่อสร้าง แบบแปลนอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม หนังสือ
บอกกล่าวแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์ที่มีถึงคู่สัญญาและบุคคล 
ภายนอกที่เกี่ยวข้องของผู้จะขาย เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ
โอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก 

ผู้จะขายตกลงด าเนินการโอนระบบสาธารณูปโภค รวมถึงการ
ด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนสาธารณูปโภคให้แก่กองทุน
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รวม ภายใน 30 วัน นับแต่วันโอนกรรมสิทธิ์ 

ค่าตอบแทนการโอน
กรรมสิทธิ ์

ไม่เกิน 553,710,000 บาท (ห้าร้อยห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่ง
หมื่นบาท) โดยผู้จะซื้อต้องช าระให้ครบถ้วนในวันที่ได้จดทะเบียน
รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซื้อขาย ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ณส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้ง
แรก) 

ค ารับรองและรับประกัน
ของผู้จะขาย 

ในวันท าสัญญา และวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก ผู้จะขาย
ตกลงให้ค ารับรองและรับประกันแก่กองทุนรวม โดยมีสาระส าคัญ 
ดังนี้ 

1. ผู้จะขายมีใบอนุญาตหรือได้รับอนุญาตหรือถือว่าเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตอย่างครบถ้วนถูกต้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องส าหรับประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่
เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก 
รวมถึงการก่อสร้าง การเปิดใช้งานและการประกอบกิจการ
ประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และใบอนุญาต และ/หรือการ
อนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน
ครั้งแรกดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับอย่างสมบูรณ์อยู่ในวันที่
ท าสัญญา 

 ผู้จะขายมิได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขต่าง ๆ ภายใต้ใบอนุญาตหรือ
การได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะลงทุนครั้งแรก  

 ผู้จะขายมิได้ด าเนินการใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ใบอนุญาต และ/
หรือการได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุน
รวมจะลงทุนครั้งแรกถูกระงับ ยกเลิก หรือเพิกถอน 

2. ในวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้ งแรกผู้ จะขายเป็นผู้มี
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก 
และอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกไม่อยู่
ภายใต้หรืออาจอยู่ภายใต้ภาระผูกพันใด ๆ 

หน้าที่ของผู้จะขาย
เกี่ยวกับการใช้สิทธิตาม
สัญญาอนุญาตให้ใช้ถนน
และทางเดิน 

ผู้จะขายตกลงกับกองทุนรวมว่าตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม หากปรากฏว่า
นิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์ ผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้
ถนนและทางเดิน หรือกรณีที่สัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงด้วยเหตุใด ๆ 
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ก็ตาม กองทุนรวมจะให้ผู้จะขาย ด าเนินการดัดแปลงอาคารโกลว์ 
ตรีนิตี้ สีลมโดยค่าใช้จ่ายของผู้จะขายเอง อาทิ ด าเนินการให้มี
ลิฟท์ส าหรับขนส่งรถยนต์ที่เข้าออกจากอาคารโกลว์ตรีนิตี้ สีลมเพื่อ
ใช้ในการขนส่งรถยนต์ขึ้น-ลงสู่ที่จอดรถชั้นใต้ดินของอาคารโกลว์ 
ตรีนิตี้ สีลม หรือจัดท าทางเข้าออกส าหรับลูกค้าและรถยนต์ เป็น
ต้น ทั้งนี้ เพื่อท าให้ผู้ใช้บริการในอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม ลูกค้า
ร้านค้าปลีก หรือผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคารโกลว์ ตรีนิตี้  สีลม 
สามารถเข้าออกผ่านทางซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 3 ได้ 

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด ยัง
เป็นคู่สัญญาในสัญญาเช่าที่ดิน อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม และ
เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์กับกองทุนรวม  หากปรากฏว่า
ภายใน 3 ปีนับตั้งแต่นิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์ ผิด
สัญญาอนุญาตให้ใช้ถนนและทางเดิน หรือกรณีที่สัญญาดังกล่าว
สิ้นสุดลงด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ส่งผลให้กองทุนรวมมีรายได้สุทธิใน
แต่ละปีลดลงจาก ค่าเฉลี่ยของรายได้ค่าเช่าสุทธิของกองทุนรวมใน
รอบ 3 ปีบัญชีก่อนหน้า โดยค่าเฉลี่ยรายได้ในรอบ 3 ปีบัญชีก่อน
หน้าดังกล่าว  จะต้องไม่ต่ ากว่ารายได้สุทธิในปีก่อนหน้าบวกด้วย
อัตราก้าวหน้าของรายได้สุทธิร้อยละ 5  ผู้จะขายตกลงจะชดเชย
รายได้ค่าเช่าส่วนต่างให้แก่กองทุนรวมในแต่ละปีภายใน 30 วันนับ
จากวันที่กองทุนรวมได้แจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยค านวณจากผลต่างของค่าเฉลี่ยของรายได้ค่าเช่าสุทธิของ
กองทุนรวมในรอบ 3 ปีบัญชีก่อนหน้า โดยค่าเฉลี่ยรายได้ในรอบ 3 
ปีบัญชีก่อนหน้าดังกล่าว  จะต้องไม่ต่ ากว่ารายได้สุทธิใน 

ปีก่อนหน้าบวกด้วยอัตราก้าวหน้าของรายได้สุทธิร้อยละ 5 กับ
รายได้ค่าเช่าสุทธิที่กองทุนรวมได้รับหลังจากนิติบุคคลอาคารชุด
ตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์ ผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้ถนนและทางเดิน หรือ
กรณีที่สัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม  

อนึ่ง หากมีการผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้ทางเดินก่อนครบก าหนด 3 
ปี นับจากวันที่เริ่มสัญญาเช่าที่ดิน อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม และ
เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ ให้ใช้รายได้ค่าเช่าเฉลี่ยตามจ านวน
ปีที่มีการผิดสัญญาก่อนหน้ามาใช้เป็นค่าเฉลี่ยของรายได้ค่าเช่า
สุทธิแต่ต้องไม่ต่ ากว่ารายได้สุทธิในปีก่อนหน้าบวกด้วยอัตรา
ก้าวหน้าของรายได้สุทธิร้อยละ 5  น ามาใช้อ้างอิง  และหลังจากที่



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ Page 193 

 

ผู้จะขายได้ด าเนินการแก้ไขดัดแปลงอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมแล้ว 
หากกองทุนรวมยังคงเห็นว่าอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมไม่สามารถใช้ 
ประกอบธุรกิจได้ดีเหมือนเดิมนั้น  หรือปรากฎว่าผู้จะขายไม่ได้
ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการแก้ไขดัดแปลงอาคารโกลว์ ตรี
นิตี้ สีลมภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามสัญญาแล้ว ผู้จะขายตกลง
จะรับซื้อคืนที่ดิน อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม และ เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ 
และอุปกรณ์ และพื้นที่พาณิชยกรรม จากกองทุนรวมในราคา
ประเมินของทรัพย์สินดังกล่าว โดยจะไม่ต่ ากว่าจ านวนเงินที่
กองทุนรวมลงทุนรวมเริ่มต้นหักด้วยมูลค่าตัดจ่ายในอัตราร้อยละ 1 
ต่อปีนับตั้งแต่ปีที่กองทุนรวมลงทุนจนถึงปีที่มีการรับซื้อคืนที่ดิน 
อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ และ
พื้นที่พาณิชยกรรม ตามสูตรค านวณดังนี้ 

จ ำนวนเงินลงทุนเริ่มต้น  x [1 – (จ ำนวนปีที่ลงทุน  x ร้อยละ 1)] 

หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่ครบ 1 ปี ให้ใช้ระยะเวลาตามสัดส่วนของ
ปีนั้นๆ 

                : ราคาประเมินของทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการจะ
จัดให้มีการประเมินค่าขึ้นภายหลังที่ได้มีการตัดสินใจขายทรัพย์สิน 
และรายงานการประเมินดังกล่าวจะมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
จนถึงวันที่ขายทรัพย์สิน   

ทั้งนี้ กรณีการซื้อคืนทรัพย์สินตามที่กล่าวข้างต้นก าหนดขึ้นส าหรับ         
กรณีที่กองทุนรวมยังคงเห็นว่าอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมไม่สามารถ
ใช้ประกอบธุรกิจได้ดีเหมือนเดิมเท่านั้น ดังนั้น กองทุนรวมจะขาย
ที่ดิน อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ 
และพื้นที่พาณิชยกรรมคืนให้แก่บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด โดย
ไม่ถือเป็นการขายทรัพย์สินโดยทั่วไปของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้อง 

อย่างไรก็ดี หากเป็นการซื้อคืนทรัพย์สินในกรณีอื่น ๆ ให้การขาย
ทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 
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เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการ
บอกเลิกสัญญา 

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือ
เป็นเหตุผิดนัดหรือเหตุเลิกสัญญาของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

1. ให้ถือว่าคู่สัญญาตกเป็นผู้ผิดสัญญาหากในระยะเวลาใดๆ
ก่อนวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ งไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้หรือผิดค ารับรองและ
รับประกันที่ให้ไว้ในสัญญาฉบับนี้และส่งผลให้กองทุนรวมไม่
สามารถใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน
ครั้งแรกได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้ 

2. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร 

3. กองทุนรวมไม่สามารถจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 
30 วันท าการนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม 

4. สัญญาดังต่อไปนี้ระงับสิ้นลง 

4.1 สัญญาซื้อขายเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้  สีลมและพื้นที่พาณิชยกรรม 
(Glow Trinity Silom Arcade) ระหว่าง กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้และ บริษัท ตรีนิตี้ 
แอสเซทจ ากัด ระงับสิ้นลง และ/หรือ 

4.2 สัญญาจะซื้อจะขายอาคารศูนย์การค้า วัสดุ และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่าตรีนิตี้และ บริษัทตรีนิตี้ แอสเซทจ ากัด ระงับสิ้น
ลง 

ภาษีอากรและค่าใช้จ่าย 1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ 

 ผู้จะซื้อตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน
ครั้ ง แ รก  ส่ วนผู้ จ ะขายตกลงรั บผิ ดชอบ  ภาษี อากร 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล  ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายของผู้ขายส าหรับ
เงินได้จากการขายทรัพย์สิน ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ อากร
แสตมป์ 
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2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนับจากวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก 

 กองทุนรวมมีหน้าที่ช าระภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบ ารุง
ท้องที่  รวมตลอดถึ ง ภาษีธุ รกิจเฉพาะ ภาษีป้าย ภาษี 
อื่น ๆ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่อาจเรียกเก็บโดยหน่วยงาน
ราชการเนื่องด้วยหรือที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ใน
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่
กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก  

 ทั้งนี้ หากผู้จะขายได้ช าระภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษี
บ ารุงท้องที่ รวมตลอดถึงภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีป้าย ภาษี 
อื่น ๆ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่อาจเรียกเก็บโดยหน่วยงาน
ราชการเนื่องด้วยหรือที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุน
รวมจะลงทุนครั้งแรกที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุน
ครั้งแรกแทนกองทุนรวมแล้ว กองทุนรวมตกลงช าระภาษี
โรงเรือนและที่ดินและภาษีบ ารุงท้องที่ รวมตลอดถึงภาษีป้าย 
ภาษีอื่น ๆ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ดังกล่าวคืนให้แก่ผู้จะขาย 
ตามสัดส่วนที่เหลืออยู่ของระยะเวลาที่ภาษีหรือค่าธรรมเนียม
นั้นยังมีผลบังคับใช้ จนครบถ้วนภายใน 30วันนับจากวันที่ผู้
จะขายได้แจ้งให้กองทุนรวมทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

ค่าปรับ บรรดาหนี้สินใดๆที่คู่สัญญาฝ่ายใดมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจะ
ซื้อขายหากคู่สัญญาฝ่ายนั้นผิดนัดช าระหนี้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมี
สิทธิคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากจ านวนหนี้ค้างช าระ
นั้นๆ จนกว่าจะได้ช าระเสร็จสิ้น 

2 สัญญำซื้อขำยเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องของอำคำรโกลว์ ตรีนิตี้ 
สีลมและพื้นท่ีพำณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

คู่สัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ (“ผู้ซื้อ” หรือ 
“กองทุนรวม”)บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด (“ผู้ขาย”)  

ทรัพย์สนิที่ซื้อขาย เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดตั้งและใช้งานอยู่ใน
ทรัพย์สินที่จะซื้อขายตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน อาคารโกลว์ ตรี
นิตี้ สีลม และพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 
ก่อนวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
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(รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที่ซื้อขาย”) 

ค่าตอบแทนการโอน
กรรมสิทธิ ์

ไม่เกิน 10,913,000 บาท (สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาท)  
โดยผู้ซื้อต้องช าระค่าตอบแทนการโอนกรรมสิทธิ์  [ไม่รวมถึง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม]ให้ครบถ้วนในวันโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อ
ขาย 

ค ารับรองและรับประกัน
ของผู้ขาย 

ในวันท าสัญญา และวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก ผู้ขายตก
ลงให้ค ารับรองและรับประกันแก่กองทุนรวม โดยมีสาระส าคัญ 
ดังนี้ 

1. ทรัพย์สินที่ซื้อขายอยู่ในสภาพดี ไม่ช ารุดบกพร่องอย่างมี
นัยส าคัญและได้รับการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอย่าง
เหมาะสมเช่นเดียวกันกับการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับทรัพย์สินที่ซื้อขาย 

2. ในช่วงเวลาก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายไม่ได้ด าเนินการใดๆ  
ให้บุคคลภายนอกมีสิทธิในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ซื้อ
ขายในลักษณะใด ๆ นอกเหนือจากการให้บริการห้องพักแก่
ลูกค้าผู้พักอาศัยของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม และผู้เช่าราย
ย่อยภายใต้สัญญาเช่าและสัญญาบริการและสัญญาบริการ
ทั่วไปของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม 

3. ผู้ขายเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายและทรัพย์สินที่ซื้อ
ขายไม่อยู่ภายใต้หรืออาจอยู่ภายใต้ภาระผูกพันใด ๆ  

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการ
บอกเลิกสัญญา 

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือ
เป็นเหตุผิดนัดหรือเหตุเลิกสัญญาของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

1. ให้ถือว่าคู่สัญญาตกเป็นผู้ผิดสัญญา หากในระยะเวลาใด ๆ 
ก่อนวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ งไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้หรือผิดค ารับรองและ
รับประกันที่ให้ไว้ในสัญญาฉบับนี้ และส่งผลให้กองทุนรวมไม่
สามารถใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน
ครั้งแรกได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้   

2. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร  
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3. สัญญาดังต่อไปนี้ระงับสิ้นลง 

3.1 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม และ
พื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 
ระหว่าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี
นิตี้ และ บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ระงับสิ้นลง และ/
หรือ 

3.2 สัญญาจะซื้อจะขายอาคารศูนย์การค้า วัสดุ และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องระหว่าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าตรีนิตี้  และ บริษัท ตรีนิตี้  แอสเซท 
จ ากัด ระงับสิ้นลง 

ภาษีอากรและค่าใช้จ่าย กองทุนรวมตกลงรับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่ม ของมูลค่าทรัพย์สิน  
ส าหรับค่าธรรมเนียม และภาษีอากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขาย (หากมี) คู่สัญญาตกลงรับผิดชอบ
ฝ่ายละครึ่งหนึ่งยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคล
หัก ณ ที่จ่าย ของผู้ขายส าหรับเงินได้ที่ผู้ขายได้รับภายใต้สัญญา
ฉบับนี้ ผู้ขายจะเป็นผู้ออกช าระทั้งสิ้น 

3. สัญญำจะซื้อจะขำยอำคำรศูนย์กำรค้ำ วัสดุ และ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

คู่สัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ (“ผู้จะซื้อ” หรือ 
“กองทุนรวม”) 

บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซทจ ากัด (“ผู้จะขาย”) 

ทรัพย์สนิที ่
จะซื้อจะขาย 

ทรัพย์สินที่จะซื้อจะขาย ประกอบด้วย 

1. ห้องชุดเลขที่  425/128 (ชั้นใต้ดิน) เนื้อที่ประมาณ342.81 
ตารางเมตรและห้องชุดเลขที่ 425/129 (ชั้น 1) เนื้อที่ประมาณ 
333.08 ตารางเมตรซึ่งเป็นของโครงการห้องชุดตรีนิตี้ คอม
เพล็กซ์ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 530 เลขที่ดิน 455 หน้า
ส ารวจ 413 ตั้งอยู่ที่  ต าบลสีลม (สาทร) อ าเภอบางรัก
กรุงเทพมหานครและ 

2. ระบบสาธารณูปโภค วัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

 (รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที่จะซื้อจะขาย”) 
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เง่ือนไขบังคับก่อน รายละเอียดเช่นเดียวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินอาคารโกลว์ ตรี
นิตี้ สีลม และพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

การโอนกรรมสิทธิ์  
การจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ ์และการส่งมอบ
การครอบครอง 

รายละเอียดเช่นเดียวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน อาคารโกลว์ ตรี
นิตี้ สีลม และพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

ค่าตอบแทนการโอน
กรรมสิทธิ ์

ไม่เกิน 124,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้านบาท) โดยผู้จะซื้อ
ต้องช าระให้ครบถ้วนในวันที่ได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินที่จะซื้อจะขายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร (วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก)   

ค ารับรองและรับประกัน
ของผู้จะซื้อ 

รายละเอียดเช่นเดียวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินอาคารโกลว์ ตรี
นิตี้ สีลมและพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

ค ารับรองและรับประกัน
ของผู้จะขาย 

รายละเอียดเช่นเดียวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินอาคารโกลว์ ตรี
นิตี้ สีลมและพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการ
บอกเลิกสัญญา 

รายละเอียดเช่นเดียวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินอาคารโกลว์ ตรี
นิตี้ สีลมและพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

ทั้งนี้ในกรณีข้อ 4 ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ 
สีลม และพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) น ามาใช้
กับสัญญาฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4. สัญญาดังต่อไปนี้ระงับสิ้นลง 

4.1 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมและ
พื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 
ระหว่าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี
นิตี้และ บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซทจ ากัด ระงับสิ้นลง และ/หรือ 

4.2 สัญญาซื้อขายเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้  สีลมและพื้นที่พาณิชยกรรม 
(Glow Trinity Silom Arcade) ระหว่างกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้และ บริษัท ตรีนิตี้ 
แอสเซทจ ากัด  ระงับสิ้นลง  

ภาษีอากรและค่าใช้จ่าย รายละเอียดเช่นเดียวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินอาคารโกลว์ ตรี
นิตี้ สีลม และพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 
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ค่าปรับ รายละเอียดเช่นเดียวกับสัญญาจะซื้อขายที่ดินอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ 
สีลมและพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

  

 

(ข) สัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำประโยชน์จำกทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้ำลงทุนครั้งแรก 

1. สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำรโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ 

คู่สัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ (“ผู้ให้เช่า” หรือ
“กองทุนรวม”) 

บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด(“ผู้เช่า”) 

ทรัพย์สนิที่เช่า 1. ที่ดิน โฉนดเลขที่ 3147 เนื้อที่ 1 งาน 964/10ตารางวา ตั้งอยู่ที่ 
ต าบลสีลม (สาทร) อ าเภอ บางรัก กรุงเทพมหานคร 

2. อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมเลขที่ 150 ซอยพิพัฒน์ 2 ถนนสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนทรัพย์สินตามข้อ 1 
จ านวน 6 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 3,428 ตารางเมตร  

3. ระบบสาธารณูปโภค และ 

4. เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดตั้งและใช้งาน
อยู่ในอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม 

(รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที่เช่า”) 

ระยะเวลาการเช่า 3 ปี นับจากวันที่สัญญาเช่าฉบับนี้มีผลใช้บังคับและเมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาการเช่า กองทุนรวมสามารถพิจารณาให้ผู้เช่าราย
เดิมต่ออายุสัญญาเช่าได้อีกคราวละไม่เกิน 3 ปี 

ค่าเช่า ค่าเช่าประกอบด้วย 

1. ค่าเช่าคงที่ 

 ค่าเช่าคงที่จ านวน 37,345,597 บาทต่อปี 

 (“ค่าเช่าคงที่รายปี”) นับจากวันเริ่มต้นของระยะเวลาเช่าโดย
แบ่งช าระเป็นรายเดือน เดือนละประมาณ 3,112,133 บาท 
(“ค่าเช่าคงที่รายเดือน”) โดยค่าเช่าคงที่รายปีคิดจากวันที่ 1 
มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ยกเว้นในปีแรกและปี
สุดท้ายคิดตามอัตราส่วนจากวันเริ่มต้นของระยะเวลาการเช่า
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ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้น 

1.1 ในการช าระค่าเช่าคงที่ในเดือนใดเดือนหนึ่ง ผู้เช่าอาจ
ช าระค่าเช่าคงที่ให้แก่กองทุนรวมในจ านวนที่น้อยกว่าค่า
เช่าคงที่รายเดือนโดยไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้ 

 หากภายในแต่ละไตรมาส ผู้เช่าช าระค่าเช่าคงที่ให้แก่
กองทุนรวมในจ านวนที่น้อยกว่าค่าเช่าที่ต้องช าระในไตร
มาสนั้น ให้ถือว่าผู้เช่าตกเป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้ 

ทั้งนี้ การค านวณรอบไตรมาสให้พิจารณาตามปีปฏิทิน  (ตามมติที่
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5 
กันยายน 2557) 

1.2 ค่าเช่าคงที่ในจ านวนที่กองทุนรวมไม่ได้รับช าระในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือเป็น (“ค่าเช่าคงที่ค้างช าระ
Accrued Unpaid Amount) และให้ผู้เช่าช าระค่าเช่า
ดังกล่าวคืนให้แก่กองทุนรวม ตามล าดับการช าระค่าเช่า
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ค่าเช่าคงที่ 

(ข) ค่าเช่าคงที่ค้างช าระ  

(ค) ค่าเช่าแปรผัน   

2. ค่าเช่าแปรผัน 

 ค่าเช่าแปรผันโดยค านวณจาก 

 [ ก  x ( ข - ค - ง - จ – ฉ )] 

 โดยที่ 

ก = อัตราร้อยละของค่าเช่าแปรผัน ในอัตรา
ร้อยละ80 

ข = รายได้จากการด าเนินงานของอาคาร
โกลว์ ตรีนิตี้  สีลม ในเดือนนั้นๆ (อาทิ 
รายได้ค่าห้องพัก รายได้ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มและ รายได้จากการด าเนินงาน
อื่นๆ) 
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ค = ต้นทุนจากการด าเนินงานของอาคาร
โกลว์ ตรีนิตี้ สีลมในเดือนนั้นๆ (อาทิ
ต้นทุนค่าห้องพัก ต้นทุนค่าอาหารและ
เครื่องดื่มและต้นทุนจากการด าเนินงาน
อื่นๆ) 

ง = ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานของอาคาร 
โกลว์ ตรีนิตี้ สีลมในเดือนนั้นๆ (อาทิ 
ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร เป็น
ต้น) 

จ = ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สี
ลมในเดือนนั้นๆ (อาทิ ภาษีโรงเรือน 
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ป ร ะ กั น ภั ย แ ล ะ
ค่าธรรมเนียมการบริหาร เป็นต้น) 

ฉ = ค่าเช่าคงที่ (รวมค่าเช่าคงที่ค้างช าระ) 

 
ในระยะเวลาการเช่า คู่สัญญาตกลงให้มีการเปรียบเทียบค่า
เช่าแปรผันที่ได้มีการช าระจริงในแต่ละรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
(“ค่าเช่าแปรผันที่ได้ช าระแล้ว”) กับค่าเช่าแปรผันที่ค านวณได้
จากข้อมูลทางการเงินของผู้ เช่าที่ปรากฏในงบการเงิน
ประจ าปีของผู้เช่า “งบตรวจสอบ” (ซึ่งผู้เช่าได้ส่งมอบให้แก่
กองทุนรวม (“ค่าเช่าแปรผันที่เกิดขึ้นจริง”) 

 คู่สัญญาตกลงร่วมกันค านวณค่าเช่าแปรผันที่เกิดขึ้นจริงให้
แล้วเสร็จภายใน 20 วันท าการนับจากวันสิ้นรอบปีบัญชีของ
กองทุนรวม (“วันค านวณค่าเช่าแปรผัน”) 

 หากค่าเช่าแปรผันที่เกิดขึ้นจริงค านวณได้มีมูลค่าเป็นศูนย์
หรือต่ ากว่า ผู้เช่าไม่ต้องจ่ายค่าเช่าแปรผันให้แก่กองทุน 

 หากค่าเช่าแปรผันที่ได้ช าระแล้วไม่เท่ากับค่าเช่าแปรผันที่
เกิดขึ้นจริงคู่สัญญาตกลงกันดังนี้ 

2.1 หากค่าเช่าแปรผันที่ได้ช าระแล้วมีจ านวนมากกว่าค่าเช่า 
แปรผันที่เกิดขึ้นจริง ให้กองทุนรวมด าเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
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(ก) ช าระเงินส่วนต่างคืนให้แก่ผู้เช่าภายใน 15วันท าการ
นับจากวันค านวณค่าเช่าแปรผัน 

(ข) น าเงินส่วนต่างดังกล่าวไปหักกลบลบกันกับค่าเช่าที่
กองทุนรวมมีสิทธิได้รับจากผู้ เช่าในวันช าระเงิน 
ค่าเช่าแปรผันครั้งแรกนับจากวันค านวณค่าเช่าแปร
ผันโดยต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ภายใน 15วันท าการนับจากวันค านวณค่าเช่าแปรผัน 

2.2 หากค่าเช่าแปรผันที่ได้ช าระแล้วมีจ านวนน้อยกว่าค่าเช่า
แปรผันที่เกิดขึ้นจริง ให้ผู้ เช่าช าระเงินส่วนต่างให้แก่
กองทุนรวมภายใน 15 วันท าการนับจากวันค านวณค่า
เช่าแปรผัน 

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5 
กันยายน 2557 ได้มีมติมอบอ านาจให้บริษัทจัดการเป็นผู้มี
อ านาจท าความตกลงเจรจากับผู้ เช่าโครงการเกี่ยวกับ
โครงสร้างค่าเช่า รวมถึงการแก้ไขสัญญาได้ตามที่เห็นสมควร
ภายหลังการครบอายุของสัญญา ภายใต้เงื่อนไขว่าจ านวนค่า
เช่าที่กองทุนรวมจะได้รับจากผู้เช่าจะต้องไม่ต่ าไปกว่าอัตราค่า
เช่ าคงที่จากการน าทรัพย์สินของโครงการออกจัดหา
ผลประโยชน์ตามสัญญาฉบับปัจจุบัน 

สิทธิและหน้าที่ของ 
ผู้เช่า 

1. ผู้เช่ามีสิทธิในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือส่วนควบใดๆ 
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของทรัพย์ที่เช่าทั้งหมด
หรือบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเช่าโดย
ผู้ เช่าต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
กองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนรวมจะพิจารณาให้หรือไม่ให้ความ
ยินยอมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 ให้ส่วนที่ก่อสร้าง ต่อเติม แก้ไข ดัดแปลง สิ่งปลูกสร้าง
ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุนรวม 

 ในกรณีที่การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือส่วนควบหรือการแก้ไข
ดัดแปลงส่วนใดๆ ในทรัพย์ที่ เช่าตามความในวรรคก่อน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรืออาคารอื่นใด หรือ
กระท าผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่น
ใดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้เช่าตกลงรับผิดชดใช้
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ค่าเสียหายนั้นแต่เพียงฝ่ายเดียว 

2. ภายในระยะเวลาการเช่า ผู้เช่าจะด าเนินการให้บริษัท อิน
วิชั่น ฮอสพิทาลิตี้ จ ากัด(“ผู้บริหาร”)เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจ
โดยผู้เช่าได้เข้าท าหรือปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้เช่าตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญาว่าจ้างบริหาร กับบริษัท อินวิชั่น ฮอสพิ
ทาลิตี้ จ ากัด  ในวันเริ่มระยะเวลาการเช่าและผู้เช่าตกลง
เพิม่เติมเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้างบริหาร ดังต่อไปนี้ 

2.1 ข้อก าหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาว่าจ้างบริหาร ต้อง
ไม่ขัดกับข้อตกลงและเงื่อนไขตามสัญญาเช่าฉบับนี้  
หากข้อก าหนดและเงื่อนไขดังกล่าวขัดกับสัญญาเช่า
ฉบับนี้ ให้ข้อก าหนดและเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าวเป็นไป
ตามสัญญาเช่าฉบับนี้  

 ทั้งนี้ ผู้เช่าตกลงจะด าเนินการให้ผู้บริหารปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ
ทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาเช่าฉบับนี้ 

2.2 ผู้เช่าจะไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาว่าจ้างบริหาร ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็น 
ลายลักษณ์อักษรของกองทุนรวม 

2.3. หากกองทุนรวมร้องขอ ผู้เช่าจะใช้สิทธิต่าง ๆ ของผู้เช่า
ภายใต้สัญญาว่าจ้างบริหาร โดยเป็นไปตามเงื่อนไข 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในสัญญาดังกล่าว 

2.4 ในกรณีที่สัญญาว่าจ้างบริหาร สิ้นสุดลงตามเงื่อนไข 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในสัญญาดังกล่าว ผู้เช่า
จะตกลงร่วมกันกับกองทุนรวมในการแต่งต้ังผู้บริหารราย
ใหม่ (หากมี) 

3. ด าเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตหรือโอนใบอนุญาตให้
ด าเนินกิจการโรงแรม รวมถึงใบอนุญาตอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

4. ผู้เช่ามีหน้าที่ช าระภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือค่าธรรมเนียม 
ใด ๆ ที่อาจเรียกเก็บโดยหน่วยงานราชการเนื่องด้วยหรือที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่านับตั้งแต่วันที่
สัญญามีผลบังคับใช้ 
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 ทั้งนี้  หากผู้ ให้ เช่าได้ช าระภาษี โรงเรือนและที่ดินหรือ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่อาจเรียกเก็บโดยหน่วยงานราชการเนื่อง
ด้วยหรือที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เช่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่
สัญญามีผลใช้บังคับแทนผู้เช่าแล้ว ผู้เช่าตกลงช าระภาษี
โรงเรือนและที่ดินหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ดังกล่าวคืนให้แก่
ผู้ให้เช่าจนครบถ้วนภายใน 30วันท าการนับจากวันที่ผู้เช่า
ได้รับแจ้งจากกองทุนรวมเป็นลายลักษณ์อักษร 

5. เปิดบัญชีเงินฝากและด ารงบัญชีดังกล่าว ตามที่คู่สัญญาตก
ลงกัน ได้แก่ 

 บัญชีเงินฝากเพื่อรายได้ของผู้เช่า 

 บัญชีเงินฝากเพื่อรายจ่ายในการด าเนินการของผู้เช่า 

 ทั้งนี้ ผู้เช่าตกลงที่จะเข้าลงนามในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องใน
บัญชีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวม โดยให้สิทธิในบัญชีดังกล่าว
โอนแบบไม่มีเงื่อนไขไปยังกองทุนรวม ณ วันที่สัญญาเช่า
ฉบับนี้สิ้นสุดลงและการโอนดังกล่าวใช้ในกรณีที่ผู้เช่ายังมีหนี้
คงค้างกับกองทุนเท่านั้น 

6. ภายในระยะเวลาการเช่า ผู้ เช่ าตกลงส่งมอบเอกสาร
ดังต่อไปนี้ให้แก่กองทุนรวม 

ก. รายงานผลการด าเนินงานซึ่งรวมถึงรายรับและรายจ่าย 
(Management Account)ของแต่ละรอบเดือน และ
รายละเอียดการค านวณค่าเช่าภายใต้สัญญาฉบับนี้ 
ทั้งนี้ ภายใน 15 วันท าการนับจากวันสุดท้ายของแต่ละ
เดือน  

ข. งบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี 
ของผู้เช่าซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้เช่าที่กองทุน
รวมเป็นผู้ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้ 
ภายใน 150 วันนับจากวันสุดท้ายของเดือนธันวาคม ค.
 ประมาณการรายรับและรายจ่ายส าหรับรอบปี
บัญชี ถั ด ไป  ( “ประมาณการรายรั บรายจ่ าย ”)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

(1) ประมาณการรายรับและรายจ่ายและค่าใช้จ่ายที่
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เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้  
สีลม 

(2) ป ร ะ ม าณ ก า ร ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ส่ ว น ทุ น  ( Capital 
Expenditure Budget) 

ทั้งนี้ ในการจัดท าประมาณการรายรับและรายจ่ายมีขั้นตอน
ดังนี้ 

(1) ผู้เช่าตกลงจัดท าประมาณการรายรับและรายจ่ายและจะ
เสนอให้กองทุนรวมอนุมัติล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันท า
การก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีแต่ละปี และกองทุนรวมจะ
อนุมัติและแจ้งกลับผู้เช่าภายในระยะเวลา 30 วันท าการ
นับแต่วันที่ได้รับประมาณการรายรับและรายจ่ายจากผู้
เช่า 

 หากกองทุนรวมไม่แจ้งกลับภายในเวลาที่ก าหนดให้ถือ
ว่าคู่สัญญาตกลงใช้ประมาณการรายรับและรายจ่าย
ตามที่ผู้เช่าเสนอ  

 ส าหรับรายละเอียดงบประมาณฉบับแรก ผู้เช่าตกลง
จัดท าและจะเสนอให้กองทุนรวมอนุมัติภายใน 45 วันท า
การนับแต่วันที่สัญญานี้มีผลใช้บังคับ 

(2) กรณีที่กองทุนรวมไม่อนุมัติรายละเอียดงบประมาณ 
คู่สัญญาตกลงให้ใช้รายละเอียดงบประมาณของปีที่ผ่าน
มาจนกว่าจะสามารถหาข้อยุติได้ โดยคู่สัญญาต้องหาข้อ
ยุติส าหรับรายละเอียดงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน 
45 วันท าการนับแต่วันเริ่มรอบปีบัญชีนั้น ๆ หรือตาม
ระยะเวลาที่คู่สัญญาเห็นสมควร 

(3) หากคู่ สัญญายั ง ไม่สามารถ  ตกลงหาข้อยุติ ของ
รายละเอียดงบประมาณได้ กองทุนรวมจะก าหนด
รายละเอียดงบประมาณโดยจะพิจารณาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและแนวทางด าเนินธุรกิจที่
เหมาะสม ซึ่งการพิจารณาของกองทุนรวมให้เป็นที่ยุติ
และผูกพันคู่สัญญา 

(4) ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผู้เช่าเห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็น
เร่งด่วน และสมควรเกิดขึ้น เพื่อการด าเนินธุรกิจของ
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อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมและ/หรือความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการในอาคารโกลว์ ตรีนิตี้  สีลมนอกเหนือจาก
ประมาณการรายรับรายจ่ายที่ผู้เช่าได้ขออนุมัติไว้  และ
ไม่อาจขออนุมัติจากกองทุนรวมเป็นการล่วงหน้าได้
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้   

 ผู้ เช่าสามารถพิจารณาด าเนินการจ่ายเงินจ านวน
ดังกล่าวไปก่อนได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กองทุนรวม  ทั้งนี้ จ านวนเงินที่ได้จ่ายทั้งหมดเมื่อรวมกัน
แล้วจะต้องไม่เกินไปกว่า 500,000 บาทต่อครั้ง และไม่
เกิน 1,000,000 บาทต่อปี โดยผู้เช่าจะต้องรายงานการ
ด าเนินการดังกล่าวให้กองทุนรวม ทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรภายใน 15 วันท าการ 

 นับแต่วันที่ ได้ด าเนินการดังกล่าวในกรณีที่ผู้ เช่าได้
พิจารณาจ่ายเงินตามที่กล่าวข้างต้น (ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารโกลว์ ตรีนิตี้  สีลม)  
กองทุนรวมจะใช้ดุลยพินิจในการจ่ายเงินคืนให้ผู้เช่าตาม
จ านวนที่เหมาะสมและเห็นสมควรได้ โดยจะช าระคืนเงิน
ดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าภายใน15 วันท าการนับแต่วันที่กองทุน
รวมได้รับจดหมายแจ้งจากผู้เช่าเว้นแต่ จะได้ตกลงกันเป็น
พิเศษ 

7. ผู้เช่าตกลงส่งมอบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินกิจการ
โครงการอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับหรือ
ภายใต้สัญญาว่าจ้างบริหารให้แก่กองทุนรวมตามที่กองทุน
รวมแจ้งให้แก่ผู้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

การให้เช่าช่วงและการโอน
สิทธิการเช่า 

ผู้ เช่าไม่สามารถโอนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาฉบับนี้ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลใดๆเว้นแต่ได้รับอนุญาต
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนรวม 

ผู้เช่าไม่สามารถน าทรัพย์สินที่เช่าออกให้บุคคลภายนอกเช่าช่วง
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ เป็นการน าทรัพย์สินที่เช่าออก
ให้เช่าช่วงซึ่งเป็นการด าเนินโครงการเซอร์ วิสอพาร์ทเมนท์ 
(Serviced Apartment)หรือ โรงแรมในกรณีที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรม เว้นแต่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลาย
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ลักษณ์อักษรจากกองทุนรวม 

ทั้งนี้ ข้อก าหนดและเงื่อนไขดังกล่าวไม่น ามาใช้ในกรณีการให้เช่า
ช่วงทรัพย์สินที่เช่าซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์โดยมีพื้นที่ให้เช่าไม่เกิน
กว่า 50 ตารางเมตร และ/หรือระยะเวลาการเช่าไม่เกินกว่า 1 ปี 

การประกันภัย ผู้เช่ามีหน้าที่จัดหาประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วน
ได้เสียของกองทุนรวมที่มีต่อทรัพย์สินที่ได้ลงทุนตลอดระยะเวลา
การเช่า ดังนี้ 

1. ประกันวินาศภัยและประกันภัยความเสียหายในทรัพย์สินโดย 

1.1 กองทุนรวมเป็นผู้เอาประกัน 

1.2 กองทุนรวมจะเป็นผู้รับประโยชน์ 

1.3 ผู้เช่ามีหน้าที่ช าระเบี้ยประกัน 

1.4 จ านวนเงินเอาประกันภัยเป็นไปตามมูลค่าของทรัพย์สิน
ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร เ ป ลี่ ย น ใ ห ม่ ข อ ง ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า 
(Replacement Cost) หรือตามมูลค่าที่บริษัทจัดการและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์พิจารณาเห็นสมควร และเป็นไปตาม
เกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2. ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักโดย 

1.1 กองทุนรวมเป็นผู้เอาประกัน 

1.2 กองทุนรวมจะเป็นผู้รับประโยชน์ 

1.3 ผู้เช่ามีหน้าที่ช าระเบี้ยประกัน 

1.4 ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเวลา 12 
เดือน 

3. ประกันภัยเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกโดย 

1.1 กองทุนรวมเป็นผู้เอาประกัน 

1.2 กองทุนรวมจะเป็นผู้รับประโยชน์ 

1.3 ผู้เช่ามีหน้าที่ช าระเบี้ยประกัน 

ก. กรณีที่อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมได้รับความเสียหายจากวินาศ
ภัยบางส่วน 
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 ในกรณีที่อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สลีมได้รับความเสียหาย
บางส่วน คู่สัญญาตกลงกันดังต่อไปนี ้

1. กองทุนรวมหรือบุคคลที่กองทุนรวมได้มอบหมายมีหน้าที่
ในการซ่อมแซมอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมให้อยู่ในสภาพ
ปกติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี โดยใช้ค่าสินไหม
ทดแทนทั้งจ านวนที่กองทุนรวมได้รับภายใต้ประกันวินาศ
ภัย 

หากบุคคลที่กองทุนรวมได้มอบหมาย ซ่อมแซมหรือ
ก่อสร้างใหม่ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่ก าหนด
ข้างต้น กองทุนรวมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เช่า
และ/หรือบอกเลิกสัญญาได้ 

2. ในระหว่างการซ่อมแซม กองทุนรวมได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

3. สัญญาฉบับนี้ไม่ระงับสิ้นลง 

ความเสียหายบางส่วนภายใต้ข้อก าหนดข้างต้นหมายความ
ถึงความเสียหายบางส่วนของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมที่ไม่อยู่
ภายใต้ความเสียหายทั้งหมดของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม
ตาม ข. 

ข. กรณีที่อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมได้รับความเสียหายจากวินาศ
ภัยทั้งหมด 

 ในกรณีที่อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมได้รับความเสียหายจาก
วินาศภัยทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งเป็นสาระส าคัญและส่งผลให้
ผู้เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าได้ (โดยสภาพ
ของทรัพย์สินที่เช่าไม่สามารถได้รับการซ่อมแซมหรือก่อสร้าง
ใหม่ได้) ให้สัญญาเช่าฉบับนี้ระงับสิ้นลง 

 (ความเสียหายจากวินาศภัยทั้งหมด หมายถึง กรณีที่กองทุนรวม
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมได้โดยผลของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า
ได้เกินกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ของอาคาร) 

หน้าที่ในการบ ารุงรักษา
ทรัพย์สนิที่เช่า 

กรณีทรัพย์สินที่เช่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ 

เว้นแต่กรณีทรัพย์สินที่เช่าเสียหายหรือถูกท าลายโดยเหตุการณ์
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ต่าง ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันวินาศภัยและประกันภัยความ
เสียหายในเครื่องจักรในทรัพย์สินที่เช่าภายในระยะเวลาการเช่าผู้
เช่ามีหน้าที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่เช่า ดังนี้ 

1. บ ารุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่าเพื่อให้คงอยู่
ในสภาพที่ ดี  เ รี ยบร้ อยและ เหมาะสมกับการใช้ งาน
(Maintenance)ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในสัญญาฉบับนี้
เช่นเดียวกับการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่นที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันกับทรัพย์สินที่เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้
เช่า 

2. ด า เ นิ น ก า ร ใ ดๆ เ กี่ ย ว กั บ ก า รป รั บป รุ ง ภ าพลั กษณ์ 
(Renovation) ของทรัพย์สินที่เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุน
รวมตามประมาณการรายรับรายจ่าย 

กรณีทรัพย์ที่เช่าเป็นสังหาริมทรัพย์ 

1.  ภายในระยะเวลาการเช่า คู่สัญญาตกลงให้ผู้เช่ามีหน้าที่ต่าง 
ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ที่จ าเป็นใน
การด าเนินกิจการด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม ทั้งนี้ ตามที่
กองทุนรวมได้พิจารณาอนุมัติ โดยให้เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และ
อุปกรณ์ดังกล่าวยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุนรวมและให้
ถือเป็นทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สัญญาฉบับนี้ 

2.  กองทุนรวมอาจมอบหมายให้ผู้เช่าจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ 
และอุปกรณ์ โดยให้ส่งมอบเงินที่ได้รับจากการจ าหน่าย
ดังกล่าวให้แก่กองทุนรวม 

การก าหนดงบประมาณในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่เช่ากองทุน
รวมจะก าหนดงบประมาณนับจากวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก 
ดังนี้  

1) ในปีแรกและปีที่สอง คิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้จากการ
ด าเนินงานของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม  

2) ในปีที่  3 คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้จากการด าเนินงานของ
อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม 

และ ในกรณีที่มีการน าทรัพย์สินออกให้เช่าต่อจากระยะเวลา
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ดังกล่าว กองทุนรวมจะก าหนดงบประมาณบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่
เช่า ดังนี้  

1) ในปีที่ 4 ถึงปีที่  5 คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้จากการ
ด าเนินงานของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม 

2) ในปีที่  6 ไปตลอดระยะเวลาที่มีการน าทรัพย์สินออกหา
ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 4ของรายได้จากการด าเนินงานของ
อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม 

นอกจากนี้  งบประมาณดังกล่าวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้ 

ก. งบประมาณดังกล่าวไม่ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไร
สุทธิของกองทุนรวม  

 โดยในรอบปีบัญชีใดๆ ที่กองทุนรวมมีหน้าที่ช าระค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปรับปรุงภาพลักษณ์ตามสัญญาฉบับนี้ และ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม ให้กองทุน
รวมถือเอาค่าใช้จ่ายเฉพาะจ านวนที่เกิดขึ้นจริงดังกล่าวเป็น
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม 

ข. ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที่ก าหนดในข้อ ก. ข้างต้นจะ
เป็นไปตามประมาณการค่าใช้จ่ายที่กองทุนรวมพิจารณา 
อนุมัติเป็นรายปี และจะมีจ านวนรวมไม่เกินกว่าจ านวน
ประมาณการรายรับและรายจ่าย 

ในกรณีที่ผู้เช่าร้องขอ ผู้ให้เช่าต้องโอนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงภาพลักษณ์ดังกล่าวให้ผู้เช่า โดยมีเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

ก. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องก าหนดให้ประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนทุน 
และ 

ข. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินกว่าที่ก าหนดใน
ประมาณการรายรับรายจ่ายซึ่งผู้ให้เช่าได้ก าหนดไว้เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าฉบับนี้ 

ผู้ เช่ามีหน้าที่จัดท ารายงานการเบิกและการใช้งบประมาณ
ดังกล่าวเพื่อน ามาช าระค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินที่เช่าโดยจัดส่งรายงานให้กองทุนทุกวันที่ 25ของเดือน 
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หากผู้เช่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว กองทุนรวมสามารถด าเนินการ
ดังกล่าวแทนผู้เช่าและมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องจากผู้
เช่าได้ 

ทั้งนี้ กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณา
ก าหนดเพดานงบประมาณการปรับปรุงภาพลักษณ์(Renovation) 
ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินข้างต้น ณ เวลาใดๆได้ตามเห็นสมควร 
โดยหากงบประมาณในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินมีจ านวนมากกว่า
หรือเท่ากับเพดานงบประมาณในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินตามที่
ก าหนดแล้ว กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการอาจน าเงินส่วนที่เกิน
กว่าจ านวนข้างต้นไปใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์อื่น รวมถึงการ
จ่ายปันผลของกองทุนรวมได้ 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการ
บอกเลิกสัญญา 

1. ผู้เช่าไม่ช าระค่าเช่าตามจ านวนและระยะเวลาที่ก าหนดใน
สัญญาฉบับนี้  ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือตกเป็นผู้ผิดค า
รับรองตามรายละเอียดที่ก าหนดภายใต้สัญญาฉบับนี้  

2. ผู้เช่าเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3. สัญญาดังต่อไปนี้ระงับสิ้นลง 

3.1 สัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้า พื้นที่พาณิชยกรรม (Glow 
Trinity Silom Arcade) และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และ
อุปกรณ์ ระหว่าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่าตรีนิตี้ และ บริษัทสีลมออลล์ จ ากัด ระงับสิ้นลง 
และ/หรือ 

3.2 สัญญาตกลงก ร ะท าก า ร ร ะห ว่ า ง  ก อ งทุ น ร วม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ และ บริษัทตรีนิตี้ 
แอสเซทจ ากัด ระงับสิ้นลง และ/หรือ 

3.3 สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมระหว่าง กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ และ บริษัทตรีนิตี้ 
แอสเซทจ ากัด ระงับสิ้นลง 

4. มีการเวนคืนทรัพย์สินที่ เช่าทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งเป็น
สาระส าคัญและส่งผลให้ผู้ เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินที่เช่า 
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5. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีการเพิกถอน หรือยกเลิกสถานะ
ของกองทุนรวมโดยผลของกฎหมาย และ /หรือ ค าสั่งของ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการ
ก า ก ับ ห ล ัก ท ร ัพ ย ์แ ล ะ ต ล าด หลั กท รั พย์  แล ะ / ห รื อ 
คณะกรรมการตลาดทุน ทั้งนี้ โดยไม่ใช่ความผิดของกองทุน
รวมและบริษัทจัดการ 

 หากเกิดกรณี 1-3 ข้างต้นกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี 
กองทุนรวมจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบถึงการปฏิบัติผิดสัญญาเป็น
ลายลักษณ์อักษรโดยผู้เช่าจะต้องด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้เช่าได้รับแจ้งถึงเหตุแห่งการผิด
สัญญา  

ทั้งนี้  หากผู้เช่าไม่ด าเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
สัญญาภายในระยะเวลาดังกล่าวหรือภายในระยะเวลาใดๆที่
คู่สัญญาได้ตกลงกัน กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ 

ผลของการผิดนัดหรือผล
จากการเลิกสัญญา 

กรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาในข้อ  1-3 
กองทุนรวมอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยแจ้งให้ผู้ เช่าทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 7 วัน และกองทุนรวมมี
สิทธิเรียกร้องค่าเช่าค้างช าระที่เกิดขึ้นก่อนสัญญาเช่าสิ้นสุดลง
(หากมี) และค่าเสียหายต่างๆตามที่กฎหมายก าหนดจากผู้เช่าได้
อีกส่วนหนึ่งด้วย 

กรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาในข้อ 4 และ 
5 ของสัญญาฉบับนี้ ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงโดยที่
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายค่าใช้จ่ายหรือเงินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ อย่างไรก็ดี 
กองทุนรวมมีสิทธิเรียกร้องค่าเช่าค้างช าระที่เกิดขึ้นก่อนสัญญา
เช่าสิ้นสุดลง (หากมี) 

หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดนัดช าระหนี้ใด ๆ ให้แก่คู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งคู่สัญญาฝ่ายที่มิได้เป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้จะมีสิทธิคิด
ค่าปรับในอัตราเท่ากับร้อยละ 7.5ต่อปีของจ านวนหนี้ค้างช าระ
นั้นๆจนกว่าจะได้ช าระเสร็จสิ้น 
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2. สัญญำเช่ำอำคำรศูนย์กำรค้ำ พื้นท่ีพำณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) และเฟอร์นิเจอร์ 
วัสดุ และอุปกรณ์ 

คู่สัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ (“ผู้ให้เช่า” หรือ 
“กองทุนรวม”) 
บริษัท สีลมออลล์ จ ากัด(“ผู้เช่า”) 

ทรัพย์สนิที่เช่า 1. อาคารศูนย์การค้า 
1.1 ห้องชุดเลขที่  425/128 (ชั้นใต้ดิน) เนื้อที่ประมาณ 

342.81 ตารางเมตรและ 425/129 (ชั้น 1) เนื้อที่ประมาณ 
333.08 ตารางเมตรซึ่งเป็นของโครงการห้องชุดตรีนิตี้ 
คอมเพล็กซ์ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 530 เลขที่ดิน 
455 หน้าส ารวจ 413 ตั้งอยู่ที่ ต าบลสีลม (สาทร) อ าเภอ
บางรักกรุงเทพมหานครและ 

1.2 ระบบสาธารณูปโภค 
2. พื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

 พื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) และระบบ
สาธารณูปโภค 

3. เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดตั้งและใช้งาน
อยู่ในอาคารศูนย์การค้า และพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity 
Silom Arcade) 

(รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที่เช่า”) 
ระยะเวลาการเช่า 3 ปีนับจากวันที่สัญญาเช่าฉบับนี้มีผลใช้บังคับและเมื่อครบก าหนด

ระยะเวลา การเช่า กองทุนรวมสามารถพิจารณาให้ผู้เช่ารายเดิมต่อ
อายุสัญญาเช่าได้อีกคราวละไม่เกิน 3 ปีโดยจะท าการปรับค่าเช่า
ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าเช่าเดิมและจะปรับค่าเช่าขึ้นอีกไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าเช่าล่าสุดทุก ๆ 2 ปี 

ค่าเช่า ค่าเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่ปีละ 16 ล้านบาท 

สิทธิและหน้าที่ของผู้เช่า รายละเอียดเช่นเดียวกับสัญญาเช่าที่ดิน อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม 
และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ เว้นแต่ข้อก าหนดเรื่องผู้บริหาร
และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 

การให้เช่าช่วงและการโอน
สิทธิการเช่า 

รายละเอียดเช่นเดียวกับสัญญาเช่าที่ดิน อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม
และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ 

การประกันภัย รายละเอียดเช่นเดียวกับสัญญาเช่าที่ดิน อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม 
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และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ 
หน้าที่ในการบ ารุงรักษา
ทรัพย์ที่เช่า 

รายละเอียดเช่นเดียวกับสัญญาเช่าที่ดิน อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม 
และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ 
เว้นแต่ ในกรณีการก าหนดอัตราส่วนของงบประมาณในการ
บ ารุงรักษาทรัพย์สินที่เช่า  กองทุนรวมจะก าหนดงบประมาณนับ
จากวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้
จากการด าเนินงานของอาคารศูนย์การค้า และของพื้นที่พาณิชยก
รรม (Glow Trinity Silom Arcade) ตลอดระยะเวลาที่มีการน า
ทรัพย์สินออกหาประโยชน์ 
 
ทั้งนี้ กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณา
ก าหนดเพดานงบประมาณการปรับปรุงภาพลักษณ์ (Renovation) 
ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินข้างต้น ณ เวลาใดๆได้ตามเห็นสมควร 
โดยหากงบประมาณในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินมีจ านวนมากกว่า
หรือเท่ากับเพดานงบประมาณในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินตามที่
ก าหนดแล้ว กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการอาจน าเงินส่วนที่เกินกว่า
จ านวนข้างต้นไปใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์อื่น รวมถึงการจ่าย
ปันผลของกองทุนรวมได้ 
 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการ
บอกเลิกสัญญา 

รายละเอียดเช่นเดียวกับสัญญาเช่าที่ดิน อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม 
และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ เว้นแต่ข้อก าหนดเรื่องผู้บริหาร
และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และในกรณีที่สัญญา
ดังต่อไปนี้ระงับสิ้นลง 
1. สัญญาเช่าที่ดิน อาคารโกลว์ ตรนีิตี้ สลีมและเฟอร์นิเจอร ์วัสดุ 

และอุปกรณ์ ระหว่าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ
เช่าตรีนิตี้   และ บริษัทตรนีิตี้ แอท สีลมจ ากัด ระงับสิ้นลง  
และ/หรือ 

2. สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมระหว่าง กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ และ บริษัทตรีนิตี้ แอส
เซทจ ากัด ระงับสิ้นลง 

ผลของการผิดนัดหรือผล
จากการเลิกสัญญา 

รายละเอียดเช่นเดียวกับสัญญาเช่าที่ดิน อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม 
และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ 

หมำยเหตุ แม้ข้อมูลสรปุดังกล่ำวเป็นกำรสรุปข้อมูลของสญัญำเชำ่ฉบบัเดยีวทีค่รอบคลุม กำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์และ
สังหำริมทรัพย์  อย่ำงไรก็ดี กองทุนรวมอำจพิจำรณำให้มีกำรเช่ำทรัพย์สนิทีก่องทุนรวมเขำ้ลงทุนครั้งแรกโดยกำรท ำสญัญำเช่ำ
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อสังหำริมทรัพย์และ สังหำริมทรัพย์แยกจำกกันเพื่อควำมสะดวกในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวมโดยกรณีดังกล่ำวไม่ถือเป็น
กำรแก้ไขข้อมูลส่วนสรปุและสัญญำทีจ่ัดท ำดังกล่ำวจะมีข้อสัญญำในส่วนทีเ่ป็นสำระส ำคัญเช่นเดียวกับข้อมูลสว่นสรุป
สัญญำเช่ำดังกล่ำวข้ำงต้น 

 

3. สัญญำอนุญำตให้ใช้ถนนและทำงเดิน 
คู่สัญญา นิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์ (ผู้ใหส้ิทธิ)และกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้  
ระยะเวลา ตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

ที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมได้เข้าท าสัญญาโดย
เป็นสัญญาที่ไม่ได้ก าหนดอายุของสัญญา 

การจ่ายค่าตอบแทน นิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์ อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ
อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม  พื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity 
Silom Arcade) และศูนย์การค้า รวมทั้งผู้อยู่อาศัย ผู้เช่าพื้นที่
รายย่อย และผู้มาติดต่ออาคารโกลว์ ตรีนิตี้  สีลม พื้นที่ 
พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) และศูนย์การค้า
ดังกล่าวใช้ถนนและทางเดินได้ โดยกองทุนรวมจะต้องช าระ
ค่าตอบแทนในการใช้ถนนและทางเดิน เป็นรายเดือน ใน
จ านวนเหมาจ่ายเดือนละ 20,000 บาท  

ทั้งนี้ ทางนิติบุคคลตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์ ได้มีการอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ร่วม จากทรัพย์ส่วนกลางได้โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการใช้ประโยชน์ในอัตราเดือนละ 20,000 บาท มา
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2548  ซึ่งตั้งแต่ระยะเวลาดังกล่าวจนถึง
ปัจจุบันยังไม่มีการปรับค่าใช้ประโยชน์เพิ่มเติม 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการ
บอกเลิกสัญญา 

หากการกระท าผิดข้อสัญญาของนิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี้ 
คอมเพล็กซ์ ท าให้ผู้ใช้บริการอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม พื้นที่
พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) และศูนย์การค้า 
รวมทั้งผู้อยู่อาศัย ผู้เช่าพื้นที่รายย่อย และผู้มาติดต่ออาคาร
โกลว์ ตรีนิตี้ สีลม พื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom 
Arcade) และศูนย์การค้าดังกล่าว ไม่อาจใช้ถนนและทางเดิน
อย่างปกติได้ นิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์จะต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กองทุนรวมและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงเพื่อจัดหาถนนและทางเดินทดแทนส าหรับอาคารโกลว์ ตรี
นิตี้ สีลม พื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 
และอาคารศูนย์การค้า 
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(9) จุดเด่นในกำรลงทุน (Investment Highlight) 

)ก(  ท ำเลท่ีตั้ง 

อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนตั้งอยู่ในย่านถนนสีลมซึ่งเป็นบริเวณศูนย์กลางทางการค้า 
ธุรกิจ และการเงินที่ส าคัญ (Central Business District) แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร โดยเป็น
ที่ตั้งของส านักงานธุรกิจขนาดใหญ่ตลอดจนตัวแทนของสถาบันการเงินชั้นน าต่างๆ และยังเป็น
แหล่งบันเทิง โรงแรม และห้างสรรพสินค้าชั้นน าต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น นักธุรกิจหรือ
นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศต่างให้ความสนใจที่จะเข้าพักอาศัยและท่องเที่ยวในบริเวณ
ถนนสีลมกันอย่างมากมาย ซึ่งนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจเหล่านี้ต่างต้องการความสะดวกสบาย
ในการพักผ่อนและการเดินทาง ดังนั้น ถนนสีลมดังกล่าวจึงเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
หรือนักธุรกิจให้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศของกรุงเทพมหานคร ส าหรับพื้นที่ร้านค้าปลีกนั้น “ซอย
ละลายทรัพย์” เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็นหนึ่งในแหลง่จับจ่ายซื้อสินค้าของผู้คนมากมายทั้งใน
และต่างประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อสินค้าจะมีตั้งแต่พนักงานบริษัทในย่านถนนสีลม ถนน
สาทร ถนนสุรวงศ์ และรวมถึงผู้คนจากบริเวณอื่นที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของในซอยละลายทรัพย์นี้ 
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นท าเลที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนต่าง ๆ มากมาย 
และเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศบนถนนสีลมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ 
บริเวณดังกล่าวยังเพียบพร้อมไปด้วยการคมนาคมที่สะดวกและสาธารณูปโภคที่เป็นระบบ และ
อยู่ในบริเวณโครงข่ายสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) และรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) 

(ข) กองทุนรวมท่ีถือกรรมสิทธิ์ในอสังหำริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ห้องชุด (Freehold) 

กองทุนรวมจะลงทุนในที่ดินและอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม พื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity 
Silom Arcade) และอาคารศูนย์การค้า โดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารดังกล่าวจาก
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์นั้น ในอนาคตหากราคา
อสังหาริมทรัพย์นี้ปรับเพิ่มขึ้น กองทุนรวมมีสิทธิใช้ดุลยพินิจขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวออกไป
ได้ ซึ่งอาจจะได้รับก าไรจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของทรัพย์สินนอกเหนือจากการหาผลประโยชน์ในรูป
ของค่าเช่าแต่เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ การขายทรัพย์สินดังกล่าวขึ้นอยู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
สภาพเศรษฐกิจ และสภาวะตลาดในขณะนั้น 

(ค) เป็นกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ท่ีลงทุนผสมระหว่ำงธุรกิจโรงแรมและศูนย์กำรค้ำ   

อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนนั้นประกอบไปด้วย 2 ธุรกิจหลัก คือ 

1. พื้นที่เพื่อธุรกิจโรงแรมของอาคารโกลว์ตรีนิตี้ สีลม ซึ่งปัจจุบันได้รับใบอนุญาตโรงแรม
เรียบร้อยแล้วโดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม 
พ.ศ. 2547 ออกให้โดยกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ซึ่งท าเลที่ตั้งของ
อสังหาริมทรัพย์ ตั้งอยู่บริเวณย่านใจกลางเมือง การจัดให้บริการดังกล่าวสามารถ
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รองรับผู้มาติดต่อธุรกิจตลอดจนนักท่องเที่ยวนับเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้
ลงทุน 

2. พื้นที่เพื่อธุรกิจศูนย์การค้า โดยจะมีการแบ่งพื้นที่เช่าให้แก่ผู้ค้ารายย่อยเช่าพื้นที่เพื่อท า
การค้าขายทั่วไป ซึ่งซอยละลายทรัพย์นี้จัดเป็นแหล่งซื้อขายสินค้าที่มีชื่อเสียงแหล่งหนึ่ง
ของกรุงเทพมหานคร 

(ง) มีกำรปรับปรุงอำคำรและห้องพักครั้งใหญ่เมื่อปี 2552 

ในปี 2552 อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม ได้มีการปรับปรุงอาคาร (Major Renovation) และรูปแบบ
ห้องพักครั้งใหญ่ท าให้ทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนดังกล่าวมีสภาพที่ดีและมีศักยภาพพร้อม
ใช้งาน ท าให้กองทุนรวมไม่ต้องท าการปรับปรุงครั้งใหญ่ในระยะเวลาอันใกล้ 

(จ) อำคำรโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม (Glow Trinity Silom) อยู่ภำยใต้กำรบริหำรงำนของ บริษัท อิน
วิชั่น ฮอสพิทำลิตี้ จ ำกัด 

อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมอยู่ภายใต้สัญญาว่าจ้างบริหาร กับ บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี้ จ ากัด 
ท าให้น่าจะเป็นที่มั่นใจได้ ว่าคุณภาพและการบริการของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้  สีลมจะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากว่ากลุ่มผู้บริหารของ บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี้ จ ากัด มี
ประสบการณ์ในการบริหารงานด้านโรงแรมและอาคารพักอาศัยภายใต้ Chain ของต่างประเทศ
มายาวนาน  รวมถึงมีทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารมาเป็นเวลานานเช่นกัน 

(ฉ) ข้อสัญญำในกำรด ำรงสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุน 

บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด  จะ
เข้าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในจ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 และไม่เกินร้อยละ 33.33 
ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด โดยตลอดระยะเวลา 3 ปี และตลอดระยะเวลาในปีที่ 4 (กรณีที่มี
การต่ออายุสัญญาเช่าเมื่อครบ 3 ปีแรก) นับจากที่หน่วยลงุทนของกองทุนรวมเริ่มมีการ ซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์วันแรก บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ตกลงจะไม่จ าหน่าย จ่ายโอนกรรมสิทธิ์ 
หรือ ก่อภาระผูกผันใด ๆ ในหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(ช) นโยบำยกำรกู้ยืมเงิน 

กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินเพื่อด าเนินการปรับปรุง ต่อเติมอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าให้อยู่ในสภาพที่ดีหรือลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นส าคัญ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันกองทุนรวมยังไม่มีนโยบายในการกู้ยืมเงินดังกล่าว 

กำรลงทุนในอนำคต 

ส าหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือปรับการลงทุน (ปรับ portfolio) โดย
อาจท าการซื้อ ขาย หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้กับกองทุนรวม และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติม 
โดยจะมีแนวทางการลงทุนและการบริหารจัดการภายใต้ขอบเขต และทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
และนโยบายการลงทุนในการลงทุนครั้งแรก  

ในเบื้องต้นบริษัทจัดการจะมุ่งเน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม และ/หรือเซอร์วิส  
อพาร์ทเมนท์ และ/หรือส านักงาน และ/หรือพื้นที่ให้เช่ารายย่อยในโรงแรม ( retail space) และ/หรือศูนย์การค้า 
และ/หรือพื้นที่ให้เช่ารายย่อยในศูนย์การค้า รวมถึงการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะแก้ไข
เพิ่มเติมในภายหน้า 

สิทธิปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ของบริษัทตรีนิตี้ แอสเซท จ ำกัด และกองทุนรวม 

นับจากวันที่ กองทุนรวมเข้ าลงทุนครั้ งแรก กองทุนรวมจะได้ รับสิทธิปฏิ เสธก่อน  จากบริษัทตรีนิตี้  
แอสเซท จ ากัด ในการลงทุนในอนาคตในโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โรงแรมและ /หรือศูนย์การค้าที่ บริษัทตรีนิตี้ 
แอสเซท จ ากัด หรือบริษัทในเครือของบริษัทตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยให้รวมถึงโครงการ
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โรงแรมและ/หรือศูนย์การค้าที่มีการประกอบการอยู่แล้ว เฉพาะในกรณีที่บริษัทตรีนิตี้ แอสเซท 
จ ากัด หรือบริษัทในเครือของบริษัทตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ประสงค์ที่จะจ าหน่าย ให้เช่า และ  /หรือโอนสิทธิการเช่า
ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น ให้บริษัทตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ด าเนินการแจ้งข้อเสนอในการซื้อ
ขายทรัพย์สินให้บุคคลอื่น รวมถึงราคาซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมทราบ และกองทุนรวมต้อง
ด าเนินการแจ้งตอบรับข้อเสนอในการซื้อทรัพย์สินดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ บริษัทตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด 
ภายใน 30วัน นับจากวันที่กองทุนรวมได้รับมติให้มีการเพิ่มทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและได้รับอนุมัติ
จากส านั กงานคณะกรรมการ  ก  .ล .ต  .ให้ มี กา ร เพิ่ มทุ น น อกจากนี้  ก อ งทุ น ร วมต้ อ ง ด า เ นิ น กา ร 
จดทะเบียนซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30วันนับจากวันที่กองทุนรวมได้ด าเนินการเพิ่มทุนแล้ว
เสร็จ 

ทั้งนี้ การตอบรับข้อเสนอดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหรือดีกว่าเง่ือนไขข้อเสนอในการซื้อขายทรัพย์สินของบุคคลอื่น
ที่ให้แก่ บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด โดยกระบวนการเข้าท าสัญญาซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าวและราคาที่กองทุน
รวม ต้องช าระให้แก่ บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด นั้น จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้อง และรายละเอียดในโครงการฉบับนี้ 

อนึ่ง หากในอนาคตกองทุนรวมได้มีการแปลงสภาพเป็น กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate 
Investment Trust : REIT) แล้ว สิทธิในการสิทธิปฏิเสธก่อนตามเงื่อนไขดังกล่าว จะได้รับโอนไปด้วย โดยให้มีการ
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ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ ”REIT” ซึ่งจะได้ออกมาบังคับใช้ใน
ขณะนั้น 

อาคารโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม ที่มีการประกอบการอยู่ ณ วันที่กองทุนรวม เข้าลงทุนครั้งแรก 
โดยไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก มีดังนี้ 

(1) อาคารศูนย์การค้ามอลล์ 1 [ส่วนหลังชั้นใต้ดิน และ ศูนย์การค้าตรีทิพย์ 2 (Villa Market)]เลขที่ 22-24 ซอย
พิพัฒน์ 2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

(2) อาคารศูนย์การค้ ามอลล์  2ชั้ น ใต้ดิน  และ ศูนย์อาหาร เลขที่  34  ซอยพิพัฒน์  2  ถนนสีลม  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  

(3) อาคารศูนย์การค้ามอลล์ 3(อาคารตรีทิพย์ 1)ห้องชุดเลขที่ 425,425/1,425/2 และ425/3 

(4) อาคาร เซอร์ วิสอพาร์ ท เมนท์ ของ อาคารตรี ทิพย์  1  เลขที่  425  ซอยสิ ริ จุ ล เสวก  ถนนสีลม  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

(5) อาคาร เซอร์ วิสอพาร์ ท เมนท์ ของ อาคารตรีทิพย์  2  เลขที่  22 -24  ซอยพิพัฒน์  2  ถนนสีลม  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

***บริษัทในเครือของบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ำกัด หมำยถึง นิติบุคคลที่ บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ำกัด ถือหุ้นในนิติบุคคลนั้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของ
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่ำว 

อนึ่ง บริษัทจัดการจะค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนรวมโดยรวมเป็นส าคัญ และการลงทุนของกองทุนรวมจะ
เป็นไปตามขอบเขตที่ได้ระบุไว้ในโครงการ ฉบับนี้  

กำรท ำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้ งแรก กองทุนรวมจะตกลงให้  บริษัท  
ตรีนิตี้ แอท สีลม เป็นผู้เช่าอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมระบบสาธารณูปโภค  เฟอร์นิเจอร์ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ของ
อาคารโกลว์ ตรีนิตี้  สีลม และจะตกลงให้บริษัท สีลมออลล์ จ ากัด เป็นผู้เช่าอาคารศูนย์การค้าและระบบ
สาธารณูปโภค   พื้นที่พาณิชย์กรรม (Glow Trinity Silom Arcade) เฟอร์นิเจอร์ วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของ
พื้นที่พาณิชยกรรม 

ทั้งนี้ บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด และบริษัท สีลมออลล์ จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
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การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายในครั้งนี้มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรพิจารณารายละเอียดใน
โครงการฉบับนี้อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยความเสี่ยง ดังรายละเอียดข้างท้ายนี้ก่อนตัดสินใจในการซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

ข้อความดังต่อไปนี้แสดงถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม นอกจากนี้ นอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในโครงการฉบับนี้แล้วยังอาจมีปัจจัย
ความเสี่ยงอ่ืน ๆซึ่งกองทุนรวมไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่กองทุนรวมพิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็น
สาระส าคัญแต่ความเสี่ยงดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มีความส าคัญต่อไปในอนาคตความเสี่ยงที่ปรากฏใน
รายละเอียดโครงการฉบับนี้ และความเสี่ยงที่อาจมีขึ้นในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ ผลการ
ด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม 

ค าอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการรองรับความเสี่ยง และ /หรือความสามารถของ
กองทุนรวมในการลดความเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่งไม่ถือเป็นค ารับรองของกองทุนรวมว่ากองทุนรวมจะด าเนินมาตรการ
รองรับความเสี่ยงตามที่ก าหนดไว้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนและไม่ถือเป็นข้อยืนยันว่าความเสี่ยงต่าง ๆ ตามที่ระบุใน
โครงการฉบับนี้จะลดลงหรืออาจไม่เกิดขึ้นทั้งนี้ เนื่องจากความส าเร็จ และ /หรือความสามารถในการลดความเสี่ยง
ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของกองทุนรวม 

ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในโครงการฉบับนี้
เช่นการใช้ถ้อยค าว่า “เชื่อว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” เป็นต้นหรือประมาณ
การทางการเงินโครงการในอนาคตการคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการธุรกิจแผนการขยายธุรกิจการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวมนโยบายของรัฐ และอื่น ๆเป็นการ
คาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตอันเป็นความเห็นของกองทุนรวมในปัจจุบันและมิได้เป็นการรับรองผลการ
ประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว นอกจากนี้ ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับการคาดการณ์หรือ
คาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 

บริษัทจัดการได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกโดยตรวจสอบ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) ก่อนการตัดสินใจเข้าลงทุน โดยบริษัทจัดการได้ศึกษารายงานของผู้
ประเมินราคาและรายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกอย่างละเอียด อย่างไรก็ดี การ
ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก ไม่มีความ
เสียหายหรือช ารุดบกพร่องอันอาจท าให้กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซมในจ านวนที่สูงกว่า
จ านวนที่ระบุในโครงการฉบับนี้ 

นอกจากนี้ รายงานของผู้ประเมินราคาและรายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก อาจมี
ข้อบกพร่องหรือไม่ถูกต้อง ทั้งหมดหรือบางส่วน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน
ครั้งแรกที่ตรวจสอบได้ยากหรือไม่สามารถตรวจพบได้ และทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกอาจมีลักษณะ
หรือถูกน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เป็นการขัดหรือแย้งกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยการ
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ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายหรือความรับ
ผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว 

ข้อมูลในส่วนนี้ที่อ้างถึงหรือเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็นข้อมูลที่ได้มาจากข้อมูลที่
มีการเปิดเผยหรือคัดย่อจากสิ่งพิมพ์ของรัฐบาลหรือจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆโดยที่กองทุนรวมมิได้ท าการตรวจสอบ
หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแต่ประการใด 

เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้
ลงทุนจึงไม่ควรคาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนในระยะสั้น นอกจากนั้น ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนกับมูลค่า
ของหน่วยลงทุนในอนาคตอาจลดต่ าลงหรือสูงขึ้น ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับคืนต้นทุนในการลงทุน ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์ซื้อ
หน่วยลงทุนจึงควรปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพและขอค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อน
ตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน 

(ก) ควำมเสี่ยงโดยตรงต่อกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. ควำมเสี่ยงโดยทั่วไป 

ความผันผวนของเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและธุรกิจโดยทั่วไปของประเทศไทยซึ่งรวมถึง อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ราคาเครื่องอุปโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย์ และนโยบายต่าง ๆ ทางการเงินและการ
คลังของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื่น มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน สถานะทางการเงิน
และการลงทุนของกองทุนรวม และภาวะตกต่ าทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปตลอดจนการลดลงของความต้องการของ
ผู้บริโภคอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวมหรือ
ผู้เช่าอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม พื้นที่พาณิชยกรรม และอาคารศูนย์การค้าซึ่งจะมีผลต่อรายได้ของกองทุนรวม 

2. ควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ อุบัติภัยและกำรก่อวินำศภัย 

หากทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก ประสบภัยธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว หรือน้ าท่วม เป็นต้น หรือการ
ก่อวินาศภัยต่าง ๆ ทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกอาจเกิดความเสียหาย ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการซ่อมแซม
เพื่อแก้ไขความเสียหายของทรัพย์สิน โดยอาจมีค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้เวลานาน รวมถึงอาจท าให้กองทุนรวม
สูญเสียรายได้ในจ านวนที่มีนัยส าคัญในช่วงระยะเวลาดังกล่าวซึ่งท าให้การด าเนินงานของกองทุนรวมหยุดชะงัก 
ดังนั้น เหตุการณ์ร้ายแรง และ /หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกอาจส่งผล
กระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม 

อย่างไรก็ดี กองทุนรวมได้จัดให้มีการประกันภัยในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก อาทิ การประกันวินาศ
ภัย (ไม่รวมถึงการก่อการร้าย) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก 
โดยมีความคุ้มครองและวงเงินประกันที่สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันภัยของอาคารที่มีลักษณะและการใช้
งานใกล้เคียงกันกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก  รวมถึงได้จัดให้มีมาตรการป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรง



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ Page 223 

 

บางประการที่อาจจะเกิดขึ้น อาทิ อัคคีภัย และได้จัดให้มีการซักซ้อมการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่าง
สม่ าเสมอ เช่น การทดสอบสัญญาณเตือนภัย การซักซ้อมการอพยพหนีภัย เป็นต้น 

3. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำลงทุนของกองทุนรวม 

ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนได้ท าการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ  โดย
ท าการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินราคา และ
รายงานทางวิศวกรรมของอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ อย่างละเอียด รวมถึงการแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมาย เพื่ อศึกษา
ตรวจสอบใบอนุญาต เอกสารที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การกระท าดังกล่าวมิได้เป็นการประกัน
ว่า อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวปราศจากความเสียหาย หรือความบกพร่องที่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หรือซ่อมแซม รายงานของผู้ประเมินราคา และรายงานทางวิศวกรรมของอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้น ๆ ที่ผู้จัดการ
กองทุนใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์อาจมีข้อบกพร่อง มีความไม่ถูกต้อง เนื่องจาก
ความบกพร่องบางอย่างของอสังหาริมทรัพย์ อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ เนื่องจากข้อจ ากัด
ในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นข้อจ ากัดในการตรวจสอบของทั้งผู้
ประเมินราคา และวิศวกร 

นอกจากนี้แล้ว ในการท า Due Diligence ต่างๆ ได้มีการแต่งต้ังที่ปรึกษากฎหมายเพื่อท าการตรวจสอบใบอนุญาต
ก่อสร้าง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการศึกษาข้อมูลรายละเอียดและการ
ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) นั้น ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อาจไม่สามารถครอบคลุม
ได้ทั้งหมด ซึ่งอาจจะส่งผลให้กองทุนรวมเกิดค่าใช้จ่ายหรือข้อผูกพันที่เกี่ยวกับการ ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ 

4. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมำตรฐำนบัญชีหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  

ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบังคับใช้ของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ หรือการ
ปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเป็นปัจจัยที่กองทุนไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้ ส าหรับการแก้ไขกฎหมาย 
ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบ ข้อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ /หรือค าสั่ง ของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม ภาระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมส าหรับการซื้อหรือขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในสิทธิการเช่าหรืออสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่
อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น กองทุนรวมจึงไม่สามารถที่จะประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวม หรือความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 

5. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยลงทุน อำทิ (ก) รำคำของหน่วยลงทุนอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้
ภำยหลังกำรเสนอขำย (ข) กำรขำดสภำพคล่องในกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ค) กำรใช้มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในกำรก ำหนดรำคำซื้อขำยหน่วย
ลงทุนหรือ (ง) มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอำจมีมูลค่ำลดลงได้  หำกรำคำของ
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หน่วยลงทุนท่ีออกและเสนอขำยเพิ่มเติมมีรำคำท่ีต่ ำกว่ำมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมในช่วงเวลำก่อนท่ีจะมีกำรออกและเสนอขำยหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 

ภายหลังจากการจดทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจ
ประสบกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ 

)ก(  ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจมีการลดลงภายหลังการจดทะเบียนหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และอาจไม่สอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม  ซึ่งราคาซื้อขายของหน่วย
ลงทุนนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย  อาทิ ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม  ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และปริมาณการซื้อขายของหน่วยลงทุน ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกหลายประการซึ่ งเป็นปัจจัยที่
กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อันได้แก่ ความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงของตลาดหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศและต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน นโยบายหรือมาตรการทั้งทางตรง
หรือทางอ้อมที่มีผลต่อน าเข้าหรือส่งออกเงินตราต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ 
ปัจจัยความเสี่ยงในการด าเนินงานและทางธุรกิจโดยทั่วไป ปัจจัยทางการเมือง ความผันผวนของตลาดเครื่อง
อุปโภคและบริโภค ระเบียบข้อบังคับ ภาษีอากร และนโยบายอื่นใดของรัฐบาลรวมถึง ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยมหภาคอื่น ๆ เช่น การวางผังเมือง การได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรค
ระบาด ตลอดจนกรณีการเกิดความไม่สงบในประเทศ เป็นต้น   

 ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนได้ในราคาที่เสนอขายหน่วยลงทุน หรือในราคาตาม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมรวมถึงไม่มีหลักประกันได้ว่าความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก
ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

)ข(  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอาจขาดสภาพคล่องในการซื้อขายในตลาดรองซึ่งขึ้นอยู่กับความถี่และปริมาณ
การซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและความต้องการของผู้ซื้อ -ผู้ขาย (bid-offer) ซึ่ง
ปริมาณความต้องการของผู้ซื้อ-ผู้ขาย (bid-offer) อาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลายประการซึ่งกองทุนรวมไม่สามารถ
ควบคุมได้ อาทิ ปริมาณความต้องการของตลาดขนาดของกองทุนรวม 

 )ค(  ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมอาจด าเนินการให้มีการออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุนเพิ่มเติมในครั้งต่อ ๆ ไป  

ซึ่งราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจต่ ากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใน
ขณะนั้น ซึ่งส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมูลค่าลดลง ภายหลังการออกและเสนอ
ขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว 

6. ควำมเสี่ยงจำกมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมอำจมิได้เป็นมูลค่ำท่ีแท้จริงซึ่งกองทุน
รวมจะได้รับหำกมีกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินออกไปทั้งหมด หรือมีกำรเลิกกองทุนรวม 
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มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมซึ่งได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ ได้ค านวณโดยใช้ข้อมูลจากรายงานการประเมิน
ค่าทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นข้อมูลพื้นฐาน และมูลค่าดังกล่าวอาจมิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงซึ่งกองทุนรวมจะได้รับหากมี
การจ าหน่ายทรัพย์สินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

7. ควำมเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอ่ืน 

การที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม ท าให้การลงทุนกระจุกตัวอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการ
กระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ 

)ข(  ควำมเสี่ยง ท่ีส่งผลกระทบต่อกำรจัดหำผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่ง เกี่ยวข้องกับ
ควำมสำมำรถของผู้เช่ำอำคำรโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมและผู้เช่ำอำคำรศูนย์กำรค้ำและพื้นท่ีพำณิชยกรรม 
(Glow Trinity Silom Arcade) ในกำรจัดหำผลประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่ำ 

1. ควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกควำมผันผวนของรำยได้ 

รายได้ของกองทุนรวมซึ่งได้จากการน าทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกออกหาประโยชน์โดยการน า
ทรัพย์สินดังกล่าวออกให้เช่าภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมจะเข้าท า
สัญญาเช่าที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้รับเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของ (ก) ค่าตอบแทนคงที่
จ านวน 37,345,597 บาท (สามสิบเจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท) ต่อปีส าหรับการให้เช่า
อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม และ 16,000,000 บาท (สิบหกล้านบาท) ต่อปี ส าหรับการให้เช่าอาคารศูนย์การค้าและ
พื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ และ (ข) ค่าตอบแทนที่
ค านวณตามสัดส่วนของรายได้ที่ผู้เช่าอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมได้รับจากการประกอบกิจการของทรัพย์สินที่กองทุน
รวมเข้าลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ ภายใต้สูตรการค านวณที่ก าหนดในสัญญาเช่าที่ดิน อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม และ
เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ และสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้า พื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 
และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ 

อย่างไรก็ดี ผลการด าเนินงานของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี้ 
จ ากัด ในฐานะผู้บริหาร และผลการด าเนินงานของอาคารศูนย์การค้าและพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom 
Arcade) ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท สีลมออลล์ จ ากัด ในฐานะผู้เช่าอาคารศูนย์การค้าและพื้นที่พาณิชยก
รรม (Glow Trinity Silom Arcade) อาจลดลงได้ อันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุงภาพลักษณ์ของ
ทรัพย์สินที่กองทุนรวม เข้าลงทุนครั้งแรกให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ การให้บริการอย่างมีคุณภาพ และการ
บ ารุงรักษาทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกให้อยู่ในสภาพที่ดี หรือกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศอย่างมีนัยส าคัญจึงส่งผลในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกองทุนรวมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการหารายได้ของ
กองทุนรวมในท้ายที่สุด 
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2. ควำมเสี่ยงจำกจ ำนวนผู้ใช้บริกำรทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้ำลงทุนครั้งแรกลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ
เนื่องจำกกำรแข่งขันท่ีสูงขึ้น 

ในอนาคตอาจมีการก่อสร้างเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โรงแรมและ/หรือศูนย์การค้าขึ้นใหม่หรือปรับปรุงเซอร์วิส  
อพาร์ทเมนท์ โรงแรมและ/หรือศูนย์การค้าที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้นโดยผู้ประกอบการรายอื่นในบริเวณใกล้เคียงกันกับที่ตั้ง
ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก ซึ่งส่งผลให้การให้บริการห้องพักและ/หรือศูนย์การค้าในบริเวณที่
ใกล้เคียงกับที่ตั้งของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมหรืออาคารศูนย์การค้ ามีการแข่งขันที่สูงขึ้น และอาจส่งผลให้
ผู้ใช้บริการของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกมีจ านวนเปลี่ยนแปลงลดลง หากเกิดกรณีดังกล่าวอาจท าให้
ผู้เช่าอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมซึ่งมีรายได้หลักจากการให้บริการห้องพัก และผู้เช่าอาคารศูนย์การค้าและพื้นที่พาณิช
ยกรรมซึ่งมีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าและพื้นที่พาณิชยกรรมได้รับผลกระทบโดยตรงต่อค่าเช่าที่กองทุน
รวมจะได้รับภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ และสัญญาเช่า
อาคารศูนย์การค้า พื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ 
โดยเฉพาะค่าเช่าแปรผันซึ่งค านวณตามสัดส่วนของรายได้ที่ผู้เช่าอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมได้รับ 

3. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรหำคู่สัญญำเช่ำรำยใหม่ 

ในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก ไม่ว่ากรณีใด และ บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท 
จ ากัด ไม่สามารถด าเนินการให้มีการเช่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกได้ตลอดระยะเวลา 3 ปีนับจาก
วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกหรือตลอดระยะเวลาการเช่า ในกรณีที่มีการต่ออายุสัญญาเช่า โดยมีเงื่อนไขการ
เช่าเช่นเดียวกันกับเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาเช่าระหว่างกองทุนรวมกับผู้เช่าทั้งสองราย หรือ กรณีที่ครบก าหนด
อายุตามสัญญาเช่าแล้ว  กองทุนรวมอาจต้องเข้าท าสัญญาเช่าฉบับใหม่กับบุคคลภายนอกแทนผู้เช่าเดิมทั้งสอง
ราย  ในกรณีดังกล่าว สัญญาเช่าใหม่อาจมีเงื่อนไขที่ด้อยไปกว่าสัญญาเช่าเดิม อาทิ เงื่อนไขที่ก าหนดให้กองทุน
รวมได้รับค่าเช่าในจ านวนที่น้อยกว่าได้ 

4. ควำมเสี่ยงจำกรำยได้ของกองทุนรวมเมื่อพ้นระยะเวลำกำรรับประกันรำยได้ 

เนื่องจากการรับประกันรายได้ที่บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ให้ไว้แก่กองทุนรวมเป็นมูลค่าที่สูงกว่ารายได้ที่เกิดขึ้น
จากผลประกอบการจริง ซึ่งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของการรับประกันรายได้ดังกล่าวแล้ว  อาจส่งผลให้กองทุนรวมมี
รายได้ลดลงตามผลประกอบการจริงและอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 

อย่างไรก็ดี  เนื่องจากรายได้ค่าเช่าหลักของกองทุนรวมจะมาจากการให้เช่าอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม ซึ่งมีบริษัท อิน
วิชั่น ฮอสพิทาลิตี้ จ ากัด  เป็นผู้บริหารในชื่อทางการค้าของ GLOW ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีความสามารถและ
ประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม ได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของกองทุนมากนัก 

5. ควำมเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระค่ำเช่ำของผู้เช่ำ 
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ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้รับจากผู้เช่าตามสัญญาเช่า  จะเป็นที่มาของรายได้หลักของกองทุนรวม และเนื่องจากผู้
เช่าตามสัญญาเช่าเป็นนิติบุคคลที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรองรับการเช่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้ลงทุนครั้งแรก  โดยมี
ทุนจดทะเบียนจ านวน 1 ล้านบาท  เมื่อเทียบกับภาระค่าเช่าที่ผู้เช่าจะต้องช าระให้แก่กองทุนรวม (บริษัท ตรีนิตี้ 
แอท สีลม จ ากัด จะต้องค่าเช่าคงที่ปีละ 37.3 ล้านบาท และค่าเช่าแปรผัน และ บริษัท สีลมออลล์ จ ากัด จะต้อ ง
ช าระค่าเช่าคงที่ปีละ 16 ล้านบาท)  กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงจากฐานะการเงินและความสามารถในการช าระ
ค่าเช่าของผู้เช่า ไม่ช าระค่าเช่าหรือยอมเลิกสัญญาเช่าก่อนก าหนด และกองทุนรวมไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่มา
ทดแทนได้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของกองทุนรวมได้ 

อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี หรือ 4 ปีหากมีการต่ออายุสัญญาเช่า บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ที่
รับประกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เช่าและเป็นผู้รับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ าและได้วางหลักประกันเพิ่มเติมโดยการ
น าหนังสือค้ าประกันจากธนาคารมาวางไว้กับกองทุนรวมเพื่อป้องกันผลกระทบดังกล่าว แต่วงเงินตามหนังสือค้ า
ประกันที่ออกในคราวแรก ซึ่งมีจ านวนรวม 67.1 ล้านบาท มิได้ครอบคลุมถึงวงเงินค่าเช่าสะสมรวมตลอดระยะเวลา
การรับประกันรายได้ขั้นต่ า 4 ปี ที่เท่ากับ 266.6 ล้านบาท  จึงมีความเสี่ยงกรณีที่กองทุนรวมเบิกเงินจากหนังสือค้ า
ประกันแต่ บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ไม่สามารถจัดหาหนังสือค้ าประกันฉบับใหม่มาทดแทนหนังสือค้ าประกัน
ฉบับเดิมได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและความสามารถในการปฏิบัติตามหน้าที่ตาม
ข้อตกลงการรับประกันการปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้เช่า และการรับประกันรายได้ โดยบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัดไว้
แล้วตามรายละเอียดที่ปรากฏในภาคผนวก 

6. ควำมเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนเมื่อต้องมีกำรปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้ำลงทุนครั้งแรก 

ส าหรับธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โรงแรม พื้นที่พาณิชยกรรม และศูนย์การค้า มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการ
ซ่อมแซม และ/หรือปรับปรุงทรัพย์สินให้ดูใหม่ ทันสมัยและสอดคล้องกับความพอใจของลูกค้าอยู่เสมอ ซึ่งส่งผลให้
ผู้ใช้บริการและลูกค้าสนใจเข้ามาใช้บริการในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกอย่างต่อเนื่อง  

ในกรณีปกติ การปรับปรุงหรือการบ ารุงรักษาประจ าปีหรือการตรวจสอบและการซ่อมบ ารุงย่อยจะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก แต่หากมีการตรวจสอบหรือซ่อมบ ารุง
ใหญ่ซึ่งเป็นการซ่อมแซมในกรณีที่อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม พื้นที่พาณิชยกรรม และ/หรืออาคารศูนย์การค้ามีความ
เสียหายเกิดขึ้น หรือการปรับปรุงโครงสร้างหรือการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม พื้นที่
พาณิชยกรรม และ/หรืออาคารศูนย์การค้า รวมถึงการเปลี่ยนระบบสาธารณูปโภคที่ส าคัญของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สี
ลม พื้นที่พาณิชยกรรม และ/หรืออาคารศูนย์การค้า อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน
และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม 

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่หรือการปรับปรุงโครงสร้างหรือการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของทรัพย์สิน
ที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นจะส่งผลที่ดีในการประกอบการของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้า
ลงทุนครั้งแรกในระยะยาว ทั้งนี้ กองทุนรวมจะด าเนินการให้มีการก าหนดงบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 
การวางแผนงาน ก าหนดระยะเวลาล่วงหน้า ศึกษาผลกระทบต่อรายได้และประมาณการผลตอบแทนที่คาดว่าจะ



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ Page 228 

 

ได้รับจากการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ หรือการปรับปรุงโครงสร้างหรือการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ รวมถึงการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนระบบสาธารณูปโภคที่ส าคัญของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม พื้นที่พาณิชยกรรม และ/หรืออาคาร
ศูนย์การค้า ทั้งนี้ เพื่อลดระยะเวลาในการด าเนินการและลดผลกระทบที่อาจมีขึ้นต่อการด าเนินธุรกิจของทรัพย์สิน
ที่กองทุนรวม เข้าลงทุนครั้งแรกและลูกค้า รวมถึงในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม พื้นที่พาณิชยก
รรม และ/หรืออาคารศูนย์การค้าจะด าเนินการเฉพาะพื้นที่ที่มีการปรับปรุงซ่อมแซมเท่านั้น ซึ่งกองทุนรวมจะได้รับ
ผลกระทบดังกล่าวเฉพาะพื้นที่ที่มีการปรับปรุงซ่อมแซมเท่านั้น 

แต่เนื่องจากอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม พื้นที่พาณิชยกรรม และอาคารศูนย์การค้า เพิ่งได้ท าการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมใหญ่เม่ือประมาณกลางปี 2552  ดังนั้น ผลกระทบจากการซ่อมแซมใหญ่อาจยังไม่ส่งผลในระยะอันใกล้นี้ 

7. ควำมเสี่ยงเรื่องกำรเวนคืนทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนท้ังหมดหรือในส่วนท่ีเป็นสำระส ำคัญภำยใต้
กฎหมำยว่ำด้วยกำรเวนคืนท่ีดิน และกองทุนรวมไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด
อำจส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของกองทุนรวม 

หากมีการเวนคืนทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกทั้งหมดหรือในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ กองทุนรวมมีสิทธิ
ด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับค่าทดแทนตามจ านวน หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง) (“กฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรเวนคืน”) 

ในกรณีดังกล่าวข้างต้น กองทุนรวมอาจได้รับเงินค่าทดแทนในจ านวนที่น้อยกว่าค่าขาดประโยชน์ที่กองทุนรวมคาด
ว่าจะได้รับจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม อาทิ อาจส่งผลให้กองทุนรวมไม่สามารถใช้
ประโยชน์ในทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกได้ตามวัตถุประสงค์ในการลงทุน และรายได้ที่กองทุนรวมคาดว่า
จะได้รับเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ  

อย่างไรก็ดี หากอาคารโกลว์ ตรีนิตี้  สีลมหรือที่ดินอันเป็นที่ตั้งของอาคารดังกล่าวถูกเวนคืนโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน กองทุนรวม ผู้เช่าอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม และบริษัท  อินวิชั่น ฮอสพิทา
ลิตี้ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้บริหารอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม ตามสัญญาว่าจ้างบริหาร มีความเห็นร่วมกันว่าเงิน 

ค่าทดแทนที่ได้รับจากการเวนคืนดังกล่าวมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการบริหารจัดการของบริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทา
ลิตี้ จ ากัด ภายใต้สัญญาว่าจ้างบริหารนับจากวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกแล้ว ซึ่งส่งผลให้เมื่อกองทุนรวม
ได้รับเงิน 

ค่าทดแทนจากการเวนคืนดังกล่าวแล้ว กองทุนรวมอาจต้องแบ่งเงินค่าทดแทนเฉพาะในส่วนที่เป็นมูลค่าเพิ่ม
ดังกล่าวให้แก่บริษัท  อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี้ จ ากัด ทั้งนี้ เฉพาะในจ านวนที่กองทุนรวม ผู้เช่าอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม 
และบริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี้ จ ากัด จะเจรจาและตกลงกันต่อไปภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนดในสัญญาว่าจ้างบริหาร 

8. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรประกันภัย 
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ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินหรือการประกอบธุรกิจในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกบางประเภท 
กองทุนรวมไม่อาจจัดท าประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงดังกล่าวได้ หรือแม้ว่ากองทุนรวมสามารถจัดหา
ประกันภัยได้ แต่อัตราเบี้ยประกันอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กองทุนรวมอาจได้รับ หรืออาจเกิด
เหตุการณ์ที่มิได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย เช่น การก่อการร้ายหรือการเวนคืน เป็นต้น ความ
เสียหายนั้นเกินกว่าวงเงินที่ครอบคลุมตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือกองทุนรวมไม่สามารถเรียกเงินประกันได้
ครบถ้วนตามกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ด าเนินงานและสถานะของกองทุนรวม 

อย่างไรก็ดี ภายใต้ข้อก าหนดของสัญญาเช่า กองทุนรวมตกลงที่จะจัดให้มีการประกันอัคคีภัยและวินาศภัยต่าง ๆ 
ที่จ าเป็นและสมควรตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ก าหนด เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่
กองทุนลงทุน ได้แก่ การประกันวินาศภัย (ไม่รวมถึงกรณีการก่อการร้าย)  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และการ
ประกันภัยเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก  โดยมี รายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในข้อ 3.2.5 (ฉ)    

9. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลของกองทุนรวม 

การด าเนินการของกองทุนรวมจะส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม ซึ่งการด าเนินงาน
ดังกล่าวขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของ
ผู้บริหารในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น ๆ การ
แข่งขัน การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง เป็นต้น 
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่นักลงทุนจะไม่ได้รับเงินปันผลตามที่นักลงทุนได้ประมาณการเอาไว้ในปีที่เกิดเหตุการณ์หรือ
กองทุนรวมจะไม่สามารถที่จะรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ่มการจ่ายเงินปันผลได้ในปีต่อ ๆ ไป  รวมทั้ง
รายได้ของกองทุนรวมประกอบด้วยค่าเช่าแปรผันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายได้หลัก โดยค่าเช่าแปรผันดังกล่าวขึ้นอยู่
กับความสามารถของผู้เช่าอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมในการช าระค่าเช่าตามสัญญาเช่าอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม และ
ความสามารถของบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ในการช าระเงินค่าเช่าแทนผู้เช่าตามที่ได้เข้าค้ าประกันการช าระค่า
เช่าของผู้เช่าดังกล่าว และความสามารถของกองทุนรวมในการบังคับหลักประกันหรือบังคับให้ด าเนินการเพื่อ
เป็นไปตามสัญญารับประกันตามขั้นตอนและในเวลาอันควรเมื่อเกิดเหตุเลิกสัญญา  ดังนั้น ความผันผวนของค่า
เช่าแปรผันส่งผลให้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลตามที่ได้ประมาณการเอาไว้ ณ ที่นี้ หรือกองทุนรวม
จะไม่สามารถที่จะรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ่มการจ่ายเงินปันผลได้ในปีต่อ ๆ ไป  

นอกจากนี้ ในรอบปีบัญชีที่กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภาพลักษณ์ (Renovation) และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อจัดหาเฟอร์นิเจอร์ วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (FF&E) ส าหรับทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก
เกิดขึ้นจริงเงินปันผล ของกองทุนรวมในปีบัญชีดังกล่าวจะลดลงอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนเงินปัน
ผลของกองทุนรวมในรอบปีบัญชีที่กองทุนรวมไม่ต้องช าระค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
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ตัวอย่ำงตำรำงแสดงรำยได้ของกองทุนรวมในกรณีที่มีกำรปรับปรุงภำพลักษณ์โดยกำรประมำณกำร 

งบก ำไรขำดทนุของทรัพย์สิน ตัวอย่ำงภำยหลัง 14 และ 15 ปี 
นับจำกวนัทีก่องทนุรวมเข้ำลงทนุ 

คร้ังแรก 

ตัวอย่ำงภำยหลัง 29 และ 30 ปี  
นับจำกวนัทีก่องทนุรวมเข้ำลงทนุคร้ัง

แรก 

(หน่วย : ล้ำนบำท (ประมำณ)) 

ปีที ่14ซ่อมบ ำรุง
และปรับปรุง

ภำพลกัษณต์ำมปกต ิ

ปีที1่5มีกำร
ปรับปรุงภำพลักษณ์

คร้ังใหญ่ 

ปีที2่9ซ่อมบ ำรุง
และปรับปรุง

ภำพลกัษณต์ำมปกต ิ

ปีที3่0มีกำร
ปรับปรุง

ภำพลกัษณค์ร้ัง
ใหญ ่

รายได้รวมของผู้เช่า 145.05 145.59 191.86 196.59 

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี คา่เส่ือมราคา 
ของผู้เชา่ 84.03 84.30 110.03 112.37 

 
เงินกันส ำรองเพื่อปรับปรุงภำพลักษณ ์ ตัวอย่ำงภำยหลัง 14 และ 15 ปี 

นับจำกวนัทีก่องทนุรวมเข้ำลงทนุ 
คร้ังแรก 

ตัวอย่ำงภำยหลัง 29 และ 30 ปี 
นับจำกวนัทีก่องทนุรวมเข้ำลงทนุ 

คร้ังแรก 
 
 
 
 
(หน่วย : ล้ำนบำท (ประมำณ)) 

ปีที่ 14 ซ่อมบ ำรุง
และปรับปรุง

ภำพลกัษณต์ำมปกต ิ

ปีที1่5มีกำรปรับปรุง
ภำพลักษณ์คร้ังใหญ่ 

ปีที่ 29 ซ่อมบ ำรุง
และปรับปรุง
ภำพลักษณ์
ตำมปกต ิ

ปีที3่0มีกำร
ปรับปรุง

ภำพลักษณ์คร้ัง
ใหญ ่

เงินกันส ารองต้นงวด 11.74 13.03 19.87 21.58 
เงินกันส ารองระหวา่งงวด 6.45 6.48 8.57 8.81 
เงินกันส ารอง 18.20 19.51 28.44 30.39 
ค่าใช้จา่ยเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ 5.16 19.08 6.86 29.95 
เงินกันส ารองยกไป 13.03 0.43 21.58 0.44 

 
งบก ำไรขำดทนุของกองทุนรวม ตัวอย่ำงภำยหลัง 14 และ 15 ปี 

นับจำกวนัทีก่องทนุรวมเข้ำลงทนุ
คร้ังแรก 

ตัวอย่ำงภำยหลัง 29 และ 30 ปี 
นับจำกวนัทีก่องทนุรวมเข้ำลงทนุคร้ังแรก 

(หน่วย : ล้ำนบำท (ประมำณ)) 

ปีที่ 14 ซ่อมบ ำรุง
และปรับปรุง
ภำพลกัษณ์
ตำมปกต ิ

ปีที ่15มีกำร
ปรับปรุง
ภำพลักษณ์
คร้ังใหญ่ 

ปีที่ 29 ซ่อมบ ำรุง
และปรับปรุง
ภำพลักษณ์
ตำมปกต ิ

ปีที3่0มีกำร
ปรับปรุง

ภำพลกัษณค์ร้ัง
ใหญ ่

รายได้ของกองทุนรวม (ค่าเช่าภายใต้สัญญา
เช่า)     

รายได้คา่เชา่ (ค่าเชา่คงที่และค่าเช่าแปรผัน) 79.57 80.86 107.20 109.25 
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ค่าใช้จา่ย     

ค่าใช้จา่ยของกองทุนรวม (5.58) (5.40) (5.69) (5.96) 

ค่าใช้จา่ยเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ 

(ตามจ านวนที่จา่ยจริง)     

ค่าใช้จา่ยเพื่อปรับปรุง 

ภาพลักษณ์ครัง้ย่อย (5.16) (5.18) (6.86) (7.05) 

             ค่าใช้จา่ยเพื่อปรับปรุง 

ภาพลักษณ์ครัง้ใหญ ่ - (13.90) - (22.90) 

ก ำไรสุทธขิองกองทนุรวม 68.83 56.38 94.65 73.34 

 

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อมูลประมาณการเพื่อเป็นตัวอย่างประกอบปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถใน
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม กองทุนรวมไม่สามารถรับรองได้ว่าการด าเนินการของทรัพย์สินที่กองทุนรวม
ลงทุนครั้งแรก หรือการด าเนินการของกองทุนรวมจะมีรายได้ตามจ านวนที่ระบุข้างต้น รวมถึงกองทุนรวมไม่
สามารถรับรองได้ว่าค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก  ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม 
และ/หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการปรับปรุงภาพลักษณ์จะไม่มีจ านวนที่มากไปกว่าจ านวนที่ระบุข้างต้น  

นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตอันเป็นความเห็นของกองทุนรวมใน
ปัจจุบัน ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับการคาดการณ์หรือคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 

(ค)   ควำมเสี่ยงเพิ่มเติมท่ีส่งผลกระทบต่อกำรจัดหำผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ควำมสำมำรถของผู้เช่ำอำคำรโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมในกำรจัดหำผลประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่ำ 

1. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนควำมนิยมในกำรท่องเท่ียวและกำรใช้บริกำรส ำหรับโครงกำรอำคำร
โกลว์ ตรีนิตี้ สีลม 

เนื่องจากกองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ ดังนั้น หากความนิยมของ
นักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวและใช้บริการเปลี่ยนแปลงอาจมีผลกระทบต่อจ านวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการใน
โครงการ และหากโครงการไม่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือภาพลักษณ์ของโครงการได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงความนิยมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของผู้เช่าและต่อผลการด าเนินงาน
และสถานะทางการเงินของกองทุนรวมในท้ายที่สุด 

2. ควำมเสี่ยงจำกคู่สัญญำตำมสัญญำว่ำจ้ำงบริหำร ยกเลิกสัญญำและ/หรือกำรไม่ปฏิบัติตำม
สัญญำ 

เม่ือผู้เช่าอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแล้ว หากผู้เช่าอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมได้
เข้าท าสัญญาว่าจ้างบริหารกับผู้บริหารรายหนึ่งรายใด แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตาม
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ข้อก าหนดและหน้าที่ภายใต้สัญญานั้นได้ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการบอกเลิกสัญญาระหว่างผู้บริหารกับผู้เช่าอาคาร
โกลว์ ตรีนิตี้ สีลม หรือคู่สัญญาอาจจะตกลงยกเลิกสัญญาด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่าย อันเป็นผลให้ผู้เช่าต้องหา
ผู้บริหารรายใหม่ แม้ว่ากองทุนรวมเชื่อว่าผู้เช่าอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมจะสามารถหาผู้บริหารรายใหม่แทนได้ใน
ระยะเวลาอันควร เนื่องจากมีผู้บริหารมืออาชีพอยู่เป็นจ านวนมากทั่วโลก และด้วยศักยภาพของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ 
สีลมสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริหารรายอื่น ๆ ได้ อย่างไรก็ดี ในระหว่างที่ผู้เช่าอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม 
เจรจาและติดต่อกับผู้บริหารรายใหม่นั้นอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของผู้เช่าอาคารโกลว์ ตรีนติี้ 
สีลม และต่อผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวมในท้ายที่สุด รวมทั้งสัญญาว่าจ้างผู้บริหาร
รายใหม่อาจมีเงื่อนไขที่ด้อยกว่าสัญญาว่าจ้างบริหารรายเดิมได้ 

3. ควำมเสี่ยงจำกกำรท่ีกองทุนรวมไม่ได้รับควำมยินยอมจำกนิติบุคคลอำคำรชุดตรีนิตี้คอมเพล็กซ์
ให้กองทุนรวมใช้ทำงเข้ำออกทำงด้ำนถนนส่วนบุคคลของโครงกำรห้องชุดตรีนิตี้คอมเพล็กซ์และควำม
เสี่ยงในเร่ืองควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมค ำรับรองกำรซื้อทรัพย์สินคืน 

ปัจจุบันอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมมีทางเข้าออกจากตัวอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม 2 ทาง ได้แก่ ถนนซอยนราธิวาสราช
นครินทร์ 3 และถนนส่วนบุคคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการห้องชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์   

ในสภาพปัจจุบันผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม หรือลูกค้ าร้านค้าปลีกส่วนใหญ่จะใช้
ทางเข้าออกทางด้านถนนส่วนบุคคลของโครงการห้องชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์ เป็นทางเข้าออกหลักสู่ซอยนราธิวาสราช
นครินทร์ 3 รวมทั้งรถยนต์ที่จะเข้ามาจอดบริเวณชั้นใต้ดินของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม ซึ่งการใช้ถนนหรือทางเดิน
ร่วมกับเจ้าของห้องชุดในโครงการห้องชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์ดังกล่าวนั้น จะต้องได้รับความยินยอมจากนิติบุคคล
อาคารชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย ทั้งนี้ หากนิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์ ไม่ยินยอมให้
กองทุนรวมใช้ทางเข้าออกทางด้านถนนส่วนบุคคล  อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมจะเหลือทางเข้าออกด้านถนนซอย
นราธิวาสราชนครินทร์ 3 เพียงทางเดียว และผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม หรือลูกค้า
ร้านค้าปลีก อาจไม่ได้รับความสะดวกมากนัก  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการ ของผู้เช่าอาคาร
โกลว์ ตรีนิตี้ สีลม และต่อผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวมในท้ายที่สุด 

ดังนั้น เพื่อให้กองทุนรวมสามารถใช้ถนนส่วนบุคคลหรือทางเดินร่วมได้อย่างต่อเนื่อง กองทุนรวมจึงได้เข้าท าสัญญา
อนุญาตให้ใช้ถนนและทางเดินกับนิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์ โดยมีค่าใช้จ่ายเดือนละประมาณ 20,000 
บาท ซึ่งเป็นสัญญาที่ไม่ได้ก าหนดอายุของสัญญา ซึ่งปัจจุบัน บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ได้มีข้อตกลงอนุญาตให้
ใช้ถนนและทางเดินดังกล่าวอยู่แล้ว 

นอกจากนี้ บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ตกลงต่อกองทุนรวมว่าตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ในที่ดิน อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์กับกองทุนรวม หากปรากฏว่านิติบุคคลอาคารชุด
ตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์ ผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้ถนนและทางเดิน หรือกรณีที่สัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ 
ก็ตาม กองทุนรวมจะให้บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ด าเนินการดัดแปลงอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม อาทิ ด าเนินการให้
มีลิฟท์ส าหรับขนส่งรถยนต์ที่เข้าออกจากอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมเพื่อใช้ในการขนส่งรถยนต์ขึ้น-ลงสู่ 
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ที่จอดรถชั้นใต้ดินของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม หรือจัดท าทางเข้าออกส าหรับผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคาร
โกลว์ ตรีนิตี้ สีลม หรือลูกค้าร้านค้าปลีกและรถยนต์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อท าให้ผู้ใช้บริการผู้มาติดต่อธุรกิจในอาคาร
โกลว์ ตรีนิตี้ สีลม หรือลูกค้าร้านค้าปลีก  สามารถเข้าออกผ่านทางซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 3 ได้  

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด ยังเป็นคู่สัญญาในสัญญาเช่าที่ดินอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สี
ลม และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์กับกองทุนรวม  หากปรากฏว่าภายใน 3 ปีนับตั้งแต่นิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี้ 
คอมเพล็กซ์ ผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้ถนนและทางเดิน หรือกรณีที่สัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม 
ส่งผลให้กองทุนรวมมีรายได้สุทธิในแต่ละปีลดลงจากค่าเฉลี่ยของรายได้ค่าเช่าสุทธิของกองทุนรวมในรอบ 3 ปีบัญชี
ก่อนหน้าโดยค่าเฉลี่ยรายได้ในรอบ 3 ปีบัญชีก่อนหน้าดังกล่าว  จะต้องไม่ต่ ากว่ารายได้สุทธิในปีก่อนหน้าบวกด้วย
อัตราก้าวหน้าของรายได้สุทธิร้อยละ 5  ผู้จะขายตกลงจะชดเชยรายได้ค่าเช่าส่วนต่างให้แก่กองทุนรวมในแต่ละปี
ภายใน 30 วันนับจากวันที่กองทุนรวมได้แจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยค านวณจากผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยของรายได้ค่าเช่าสุทธิของกองทุนรวมในรอบ 3 ปีบัญชีก่อนหน้าโดยค่าเฉลี่ยรายได้ในรอบ 3 ปีบัญชีก่อนหน้า
ดังกล่าว  จะต้องไม่ต่ ากว่ารายได้สุทธิในปีก่อนหน้าบวกด้วยอัตราก้าวหน้าของรายได้สุทธิร้อยละ 5  กับรายได้ค่าเช่า
สุทธิที่กองทุนรวมได้รับหลังจากนิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์ ผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้ถนนและทางเดิน หรือ
กรณีที่สัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม  

อนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จ ากัด ยังเป็นคู่สัญญาในสัญญาเช่าที่ดินอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม 
และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์กับกองทุนรวม หากมีการผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้ทางเดินก่อนครบก าหนด 3 ปีนับ
จากวันที่เริ่มสัญญาเช่าที่ดินอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ ให้ใช้รายได้ค่าเช่าเฉลี่ยในปี
ก่อนหน้าที่มีการผิดสัญญาดังกล่าวแต่ต้องไม่ต่ ากว่ารายได้สุทธิในปีก่อนหน้าบวกด้วยอัตราก้าวหน้าของรายได้สุทธิ
ร้อยละ 5  มาใช้เป็นค่าเฉลี่ยของรายได้ค่าเช่าสุทธิที่น ามาใช้อ้างอิง  และหลังจากที่บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ได้
ด าเนินการแก้ไขดัดแปลงอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมแล้ว หากกองทุนรวมยังคงเห็นว่าอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมไม่
สามารถใช้ประกอบธุรกิจได้ดีเหมือนเดิมนั้น หรือปรากฎว่าบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด ไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขในการแก้ไขดัดแปลงอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลมภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามสัญญาแล้ว บริษัท ตรีนิตี้ แอส
เซท จ ากัด ตกลงจะรับซื้อคืนที่ดิน อาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ และพื้นที่พาณิชยก
รรม จากกองทุนรวมในราคาประเมินของทรัพย์สินดังกล่าว โดยจะไม่ต่ ากว่าจ านวนเงินที่กองทุนรวมลงทุนรวมเริ่มต้น
หักด้วยมูลค่าตัดจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีนับตั้งแต่ปีที่กองทุนรวมลงทุนจนถึงปีที่มีการรับคืนที่ดิน อาคารโกลว์ ตรี
นิตี้ สีลม และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ และพื้นที่พาณิชยกรรม ตามสูตรค านวณดังนี้ 

จ ำนวนเงินลงทุนเริ่มต้น  x [ 1 –  (จ ำนวนีททป่ลงทุน  x ร้อยละ 1)] 

หมำยเหตุ  : ในกรณีที่ไม่ครบ 1 ปี ให้ใช้ระยะเวลำตำมสัดส่วนของปีนั้นๆ 

 : รำคำประเมินของทรัพย์สินดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำรประเมินค่ำขึ้น ภำยหลังที่ได้มีกำร
ตัดสินใจขำยทรัพย์สิน และรำยงำนกำรประเมินดังกล่ำวจะมีระยะเวลำไม่เกิน 6เดือนจนถึงวันที่ขำยทรัพย์สิน   
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ทั้งนี้ กรณีการซื้อคืนทรัพย์สินตามที่กล่าวข้างต้นก าหนดขึ้นส าหรับกรณีที่กองทุนรวมยังคงเห็นว่าอาคารโกลว์  
ตรีนิตี้ สีลมไม่สามารถใช้ประกอบธุรกิจได้ดีเหมือนเดิมเท่านั้นดังนั้น กองทุนรวมจะขายที่ดิน อาคารโกลว์ ตรีนิตี้  
สีลม และเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ และพื้นที่พาณิชยกรรมคืนให้แก่บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จ ากัด โดยไม่ถือเป็น
การขายทรัพย์สินโดยทั่วไปของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎหมาย
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง  

อย่างไรก็ดี หากเป็นการซื้อคืนทรัพย์สินในกรณีอื่น ๆ ให้การขายทรัพย์สินดังกล่ าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามค ารับรองของบริษัท ตรีนิตี้ แอทเซท จ ากัด ในการซื้อทรัพย์สินคืนดังกล่าวอาจมีความเสี่ยง
ในเรื่องความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากจะต้องใช้เงินในการเข้าซื้อทรัพย์สินคืนตามราคาที่ก าหนดจาก
กองทุนรวม 

(ง)   ควำมเสี่ยงเพิ่มเติมท่ีส่งผลกระทบต่อกำรจัดหำผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ควำมสำมำรถของผู้เช่ำอำคำรศูนย์กำรค้ำในกำรจัดหำผลประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่ำ 

1. ควำมเสี่ยงจำกกำรก่อสร้ำงอำคำรชิดเขตกัน 

ปัจจุบันห้องชุดซึ่งเป็นอาคารศูนย์การค้ามีการจัดท ารูปแบบการหาประโยชน์โดยการเปิดให้ผู้เช่ารายย่อยท าการเช่า
พื้นที่เพื่อท าการค้า และมีการเปิดผนังอาคารตรีทิพย์ 2 ซึ่งท าการปลูกสร้างอาคารมาชิดกับอาคารศูนย์การค้าให้ทะลุ
ถึงกันได้เพื่อประโยชน์ร่วมกันทางการค้าซึ่งลักษณะของการก่อสร้างดังกล่าว ที่ปรึกษากฎหมายและวิศกรอิสระได้
ให้ความเห็นว่าเป็นการด าเนินการตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตาม
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารแล้ว อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอาจมีเหตุใดๆ ที่จะท าให้อาคารดังกล่าวจะต้องด าเนินการ
จัดท ารูปแบบอาคารให้เป็นผนังทึบได้  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบในการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าและ
รายได้ค่าเช่าของกองทุนรวมได้    

อย่างไรก็ดี หากกองทุนรวมจ าเป็นจะต้องมีการสร้างผนังปิดทึบขึ้นกองทุนรวมก็จะสามารถด าเนินการได้อย่าง
รวดเร็วและจะไม่กระทบต่อโครงสร้างอาคารและการจัดหาประโยชน์ในอาคารมากนักเนื่องจากอาคารศูนย์การค้าที่
กองทุนรวมลงทุน มีทางเข้า-ออกอยู่บริเวณด้านหน้าซึ่งติดกับถนนภายในโครงการ ผู้ เช่าหรือลูกค้า ที่เข้ามาติดต่อใน
อาคารศูนย์การค้ายังมีความสะดวกอยู่เช่นเดิม 
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ภำคผนวก 3 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนและ 

การจัดสรรหน่วยลงทนุที่ออกและเสนอขายครั้งแรก  
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1.1 

 

กำรขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก )gnirifl  ciliu  aaitinI(  

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปในราคาเสนอขายและตามระยะเวลา
เสนอขายที่ระบุในหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่านผู้จัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุนและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทจัดการ 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 250 ราย โดยแบ่งลักษณะประเภทของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนออกเป็น 
2 กลุ่มคือ 

ผู้ลงทุนกลุ่มท่ี 1 

บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่เสนอ
ขายทั้งหมด ให้แก่ผู้จองซื้อพิเศษ (ตามนิยามของประกาศส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ สน. 
25/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 28 
กรกฎาคม 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเหลือจากการจองซื้อโดยผู้ลงทุนกลุ่มที่ 2 (ผู้จองซื้อทั่วไป) บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที่จะน าหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั่วไป มาเสนอขายและ
จัดสรรให้กับผู้จองซื้อพิเศษได้ และในกรณีที่มีหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื้อทั่วไป เหลือจากการ
จองซื้อโดยผู้จองซื้อทั่วไป และผู้จองซื้อพิเศษ บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะเสนอขายและจัดสรร
หน่วยลงทุนที่ เหลือดังกล่าวให้กับ เจ้าของ ผู้ ให้ เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า และผู้ ให้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวได้ 

ผู้ลงทุนกลุ่มท่ี 2 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่ เสนอขาย
ทั้งหมดให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน เว้นแต่ กรณีที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนที่เหลือ
ในส่วนของผู้ลงทุนกลุ่มที่ 2 ไปให้แก่ผู้ลงทุนกลุ่มที่ 1 

ในการจองซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนต่างด้าวได้ไม่เกินร้อย
ละ 49 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

ทั้งนี้ ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  บริษัทจัดการอาจยกเลิกการ

กำรเสนอขำยหน่วยลงทุน 
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จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม และยุติการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบการยุติการขายหน่วยลงทุนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น   

โดยที่การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้นจะสิ้นสุดลงในวันที่บริษัทจัดการแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

1.2 วิธีกำรขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสำรกำรจองซื้อหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจจองซื้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน และ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนทุกวันท าการในระยะเวลาเสนอขาย 

1.3 เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิดบัญชี 

 1.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) (กรณีเป็นบุคคล
ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย) และเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด ซึ่งลงนามรับรอง
ความถูกต้อง 

 1.3.2 กรณีนิติบุคคล 

  )1(  ส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ 

  )2(  ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท 

  )3(  ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม 

  )4(  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

  )5(  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากหรือส าเนารายการเดินบัญชี (Statement) ของ
ธนาคารตามที่บริษัทจัดการก าหนด ที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้จองซื้อ
หน่วยลงทุนโดยจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทุน หรือ
เงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้าบัญชี 

  )6(  หนังสือรับรองบริษัท )กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ(  
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  )7(  เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด 

ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจ
ลงนามแทนนิติบุคคล 

1.5 กำรรับช ำระและกำรเก็บรักษำเงินค่ำจองซื้อหน่วยลงทุน 

 1.5.1 กรณีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันหรือ ผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์
จะมาซื้อหน่วยลงทุนที่เหลือจากการขายให้แก่ผู้ลงทุนกลุ่มที่ 2 

ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนต้องช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนที่ระบุไว้ในใบจอง
ซื้อหน่วยลงทุนณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการช าระเงิน ดังนี้ 

  )ก(  หากท าการจองซื้อภายในวันท าการก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายไม่เกิน 
12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องช าระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจ านวนที่จองซื้อ 
โดยช าระเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ 
ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีเดียวกัน โดยให้ลงวันที่ไม่เกินวัน
ท าการก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย หรือช าระเป็นเงินสดหรือเงินโอน 

ในการช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค ดราฟต์ หรือค าสั่งจ่ายเงิน ผู้จองซื้อ
หน่วยลงทุนต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือ
บัญชีออมทรัพย์ในนาม "บัญชีจองซื้อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตรีนิตี้” หรือ
บัญชีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด และผู้จองซื้อจะต้องเขียนชื่อ นามสกุล 
สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ลงบนด้านหลังของเช็ค ดราฟต์ หรือค าสั่ง
จ่ายเงินให้ชัดเจน และผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคาร 
หรือค่าใช้จ่ายในการโอนเงินหรือแลกเปลี่ยนเงินโดยจ่ายให้ธนาคารต่างหาก
จากจ านวนเงินที่จองซื้อ 

  )ข(  หากท าการจองซื้อในวันท าการก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย หลังเวลา 
12.00 น. ถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย ผู้จองซื้อจะต้องช าระเงินค่าจองซื้อ
ครั้งเดียวเต็มจ านวนที่จองซื้อ โดยช าระเป็นเงินสดหรือเงินโอนเท่านั้น 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้จองซื้อหน่วยลงทุนท าการจองซื้อในวันท าการที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ 

 1.5.2 กรณีผู้ลงทุนกลุ่มที่ 1 หรือผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้น 

ผู้ลงทุนกลุ่มที่ 1 ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นที่จองซื้อหน่วยลงทุน
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อาจจะช าระเงินค่าจองซื้อภายหลังจากที่ทราบผลการจัดสรรแล้ว ทั้งนี้ ตามจ านวน 
วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดหรือแจ้งโดยบริษัทจัดการหรือบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุน 

กรณีวันท าการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เป็นวันหรือเวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนไปแล้ว บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อของผู้จอง
ซื้อหน่วยลงทุนรายนั้น ยกเว้นกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้ลงทุนสถาบันผู้จองซื้อที่ได้ช าระค่า
จองซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินค่า
จองซื้อในบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนใด ๆ (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

1.6 กำรจองซื้อหน่วยลงทุน กำรช ำระเงิน และกำรคืนเงินค่ำจองซื้อหน่วยลงทุนโดยผู้ลงทุน
สถำบันต่ำงประเทศผ่ำนผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้น  (กรณีผู้ลงทุนกลุ่มท่ี 1) 

ให้การจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศที่ประสงค์จะให้บริษัทจัดจ าหน่ายเป็นผู้
ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้น ในกรณีผู้ลงทุนกลุ่มที่ 1 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 )1(  ผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นจะด าเนินการจองซื้อหน่วยลงทุนแทนผู้ลงทุนสถาบัน
ต่างประเทศรายเดียวหรือหลายราย และภายใต้การจองซื้อรวมกันหรือแยกต่างหาก
จากกัน โดยต้องน าส่งใบจองซื้อหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศได้ลงลายมือ
ชื่อเพื่อแสดงความประสงค์ที่จะจองซื้อหน่วยลงทุน (ใบจองซื้อของผู้ลงทุนสถาบัน) 
ให้แก่บริษัทจัดการเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องระบุ
จ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศประสงค์จะจองซื้อที่ตรงกับจ านวน
หน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นจองซื้อแทนผู้ลงทุนต่างประเทศดังกล่าว 

 )2(  บริษัทจัดจ าหน่ายซึ่งเป็นผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นอาจจะส ารองจ่ายค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนให้แก่บริษัทจัดการแทนผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศดังกล่าวตามจ านวนรวมของ
หน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนสถาบนัตา่งประเทศได้รับการจัดสรรจริง ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในข้อ 22 

 )3(  ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องด าเนินการตามที่ก าหนดในข้อ 1.7 ให้บริษัทจัดการ
ด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดจ าหน่ายซึ่งเป็นผู้ซื้อหน่วยลงทุน
เบื้องต้น ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อ 1.7 

 )4(  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิ เสธการจองซื้อหน่วยลงทุนตามใบจองซื้อ 
หน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจองซื้อหน่วยลงทุน  
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ดังกล่าวมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ  
โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

1.7 กำรคืนเงินค่ำจองซื้อหน่วยลงทุน 

เม่ือปรากฏเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ 

 )1(  ครบก าหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกที่ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
แล้ว หากบริษัทจัดการ 

  )ก(  จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปได้ไม่ถึงร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการยกเว้นตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

  )ข(  จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้จองซื้อได้ไม่ถึง 250 ราย 

  )ค(  จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้จองซื้อได้ถึง 250 รายแต่มีมูลค่าน้อยกว่า 500 ล้านบาท 

  )ง(  จ าหน่ายหน่วยลงทุนได้ไม่เพียงพอกับราคาอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะซื้อ
หรือเช่าตามที่ระบุไว้ในโครงการ 

  )จ(  จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้รับ
การยกเว้นจากส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต.  

  )ฉ(  จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนต่างด้าวเกินกว่า ร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

 (2) บริษัทจัดการยุติการขายหน่วยลงทุนก่อนปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามข้อ 
1.1  ให้ถือว่าโครงการจัดการกองทุนรวมเป็นอันสิ้นสุดลงและบริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
จองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่าย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยช าระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จองซื้อหน่วย
ลงทุนและส่งทางไปรษณีย์ไปยัง   ผู้จองซื้อตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุน
ภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายในกรณีตาม 1.7 (1) หรือภายใน 14 
วัน นับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลงในกรณีตาม 1.7 (2) 
หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการ
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จะช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี นับแต่วันที่ครบก าหนดดังกล่าว
ข้างต้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการช าระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน 

 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีอื่น
นอกเหนือจากกรณีข้างต้น บริษัทจัดการจะด าเนินการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามวิธีการ
ในข้อ 1.7 (2) โดยอนุโลม 

 

 

)1(  การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนกลุ่มที่ 1 ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการหรือบริษัทจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการหรือบริษัทจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุนจะต้องจัดสรรไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

)2(  หากผู้ลงทุนกลุ่มที่ 1 จองซื้อไม่ถึงร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด บริษัท
จัดการหรือบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนสงวนสิทธิที่จะน าหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือออกจัดสรรให้
ผู้ลงทุนกลุ่มที่ 2 

)3(  การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนกลุ่มที่ 2 จะท าโดยใช้หลัก "Small Lot First" โดยหากผู้จองซื้อท า
การจองซื้อมากกว่า 1 ใบจองซื้อต่อ บริษัทจัดการ บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิพิจารณาน าใบจองซื้อดังกล่าวมารวมกันและจัดให้
เหลือเพียงใบจองเดียว โดยใช้หลักการจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนกลุ่มที่ 2 ทุกรายตามจ านวนเงินจองซื้อ
ต่ าสุดก่อน หลังจากนั้นจึงจะจัดสรรเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 บาทให้แก่ผู้ลงทุนกลุ่มที่ 2 ทุกรายที่
ยังไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจ านวนที่จองซื้อวนเป็นรอบๆ  จนกว่าจะครบตามจ านวนเงินทุนของ
โครงการที่เปิดเสนอขายซึ่งไม่รวมถึงจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนกลุ่มที่ 1 จองซื้อ   

หากในการจัดสรรเพิ่มทุก 1,000 บาท ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนกลุ่มที่ 2 ดังกล่าวทุกรายใน
รอบใด บริษัทจัดการหรือบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนกลุ่มที่ 2 ตาม
หลักเกณฑ์สุ่มตัวอย่าง (Random) โดยระบบคอมพิวเตอร์ เฉพาะจากผู้ลงทุนกลุ่มที่ 2 ที่ยังไม่ได้
รับการจัดสรรเต็มตามจ านวนที่จองซื้อ 

)4(  ในกรณีที่มีผู้ลงทุนกลุ่มที่ 2 เป็นจ านวนมาก จนบริษัทจัดการหรือบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนกลุ่มที่ 2 ทุกรายตามจ านวนเงินจองซื้อต่ าสุดได้ บริษัท
จัดการหรือบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนกลุ่มที่ 2 ตามหลักเกณฑ์สุ่ม
ตัวอย่าง (Random) โดยระบบคอมพิวเตอร์ 

วิธีกำรจัดสรรหน่วยลงทุน 
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)5(  ผู้จองซื้อรับรองที่จะซื้อหน่วยลงทุนตามจ านวนที่จองซื้อหรือน้อยกว่าที่จองซื้อไว้ตามจ านวนที่
ได้รับการจัดสรรจากบริษัทจัดการหรือบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกการจองซื้อ และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรร 

)6(  อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยลงทุนตามใบจองซื้อหน่วย
ลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบใน
อนาคตต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นทันทีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนของ 
ผู้จองซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

 
 

 


