
  

 
  

 

 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตรีนิตี้ 

 
TRINITY PROPERTY FUND : TNPF 

 
 

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 
 

• การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนอาจ
ไดรับเงินลงทุนคืนมากกวา หรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได นอกจากนี้ รายไดหลัก
ของกองทุนรวมนี้จะขึ้นอยูกับรายไดคาเชาอสังหาริมทรัพยและการรับประกันรายไดใน
ระยะเวลา 4 ปแรก ดังนั้น ผูลงทุนจึงควรพิจารณาถึงขอมูลของอสังหาริมทรัพย ลักษณะ
ของหลักประกัน ความสามารถของผูเชาอสังหาริมทรัพย และผูรับประกันในการปฏิบัติ
ตามสัญญา และสภาพธุรกิจการใหเชาอสังหาริมทรัพย รวมทั้งศึกษาปจจัยความเสี่ยงที่
ระบุไวในหนังสือชี้ชวน 

• กองทุนรวมนี้มีการรับประกันรายไดใน 4 ปแรก โดยจํานวนเงินที่รับประกันจะสูงกวา 
ผลประกอบการจริงในอดีต  ดังนั้น เมื่อพนระยะเวลาในการรับประกันรายไดดังกลาว 
กองทุนรวมจึงอาจไดรับรายไดมากกวาหรือนอยกวารายไดในชวงของระยะเวลาในการ
รับประกันรายไดคาเชาได   

• ผูสนใจลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไวเปน
ขอมูลเพื่อใชอางอิงในอนาคต และเมื่อมีขอสงสัยใหสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจ
กอนซื้อหนวยลงทุน 
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หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 
 

สวนสรุปขอมูลสําคัญกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตรีนิต้ี 
 
ช่ือกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตรีนิต้ี (TNPF) 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
ลักษณะโครงการ ระบุเฉพาะเจาะจง 
อายุโครงการ ไมกําหนดอายุโครงการ 
จํานวนเงินทุนของโครงการ ไมเกิน 710,000,000.00  บาท  (เจ็ดรอยสิบลานบาท) 
มูลคาท่ีตราไวตอหนวยลงทุน 10.00 บาท 
จํานวนหนวยลงทุนของโครงการ 71,000,000.00  หนวย (เจ็ดสิบเอ็ดลานหนวย) 
ราคาหนวยลงทุนท่ีเสนอขายครั้งแรก 10.00 บาท 
มูลคาข้ันตํ่าของการสั่งซ้ือ 10,000.00 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) และเพิ่มเปนทวีคูณของ 1,000.00 บาท  

(หนึ่งพันบาทถวน) 
วัตถุประสงคของกองทุนรวม เพ่ือระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ท้ังที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งใน

และตางประเทศ ซึ่งกองทุนรวมจะนําเงินที่ไดจากการระดมทุนไปซื้อ เชา  
และ/หรือเชาชวงอสังหาริมทรัพย โดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือ 
สิทธิการเชา และ/หรือสิทธิการเชาชวง อสังหาริมทรัพย และจัดหาผลประโยชน
จากอสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยการใหเชา ใหเชาชวง โอน และ/หรือจําหนาย
อสังหาริมทรัพยตาง ๆ ท่ีกองทุนรวมไดลงทุนไวหรือมีไว รวมถึงแตไมจํากัดเพียง
การนําอสังหาริมทรัพยออกใหเชาหรือเชาชวงเพื่อใหผูประกอบการนํา
อสังหาริมทรัพยออกหาประโยชนในลักษณะเซอรวิสอพารทเมนท (Serviced 
Apartment)  โรงแรม และศูนยการคา ตลอดจนทําการปรับปรุง เปล่ียนแปลง 
รวมถึงดําเนินการกอสราง และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยรับโอน
ใบอนุญาตกอสราง และ/หรือดําเนินการขอหรือรับโอนใบอนุญาตอื่น ๆ เชน 
ใบอนุญาตเปดโรงแรม (ในกรณีท่ีกฎหมายอนุญาตใหดําเนินการดังกลาวได) 
และ /หรือ ดําเนินการอื่นใดที่ เกี่ ยวของและจํา เปนเพื่ อประโยชนของ
อสังหาริมทรัพย และเพื่อมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนรวม
และผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม  รวมถึงการลงทุนในทรัพย สินอื่น  
และ/หรือหลักทรัพยอื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่น โดยวิธีอื่นใดตามกฎหมาย
หลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 
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คําถาม-คําตอบที่ควรรูเก่ียวกับการลงทุน 
 
1. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเปนทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด 
 
 กองทุนรวมนี้มีการลงทุนครั้งแรกในอาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลมและอาคารศูนยการคาพรอมท้ัง วัสดุ อุปกรณและ

เฟอรนิจอร ในอาคารดังกลาว  โดยบริษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชนโดยการใหเชาในอัตราที่เหมาะสม  
จึงเหมาะสําหรับผูลงทุนที่ตองการการลงทุนในระยะยาว โดยมุงหวังโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สมํ่าเสมอ
จากคาเชาอสังหาริมทรัพยท่ีมีแนวโนมแปรผันตามภาวะเงินเฟอเปนหลัก  รวมทั้งผลตอบแทนที่เกิดจากการ
จําหนายทรัพยสินในอนาคต ในราคาที่บริษัทจัดการพิจารณาวาเหมาะสมตามหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการ  ก .ล .ต .  นอกจากนี้  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เปนกองทุนปดซึ่ งจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย จึงมีความเสี่ยงที่หนวยลงทุนอาจขาดสภาพคลองในการซื้อขาย 

 
2. กองทุนรวมน้ีจะนําเงินลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใด และ 

มีรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวเปนอยางไร 
 

กองทุนรวมมีนโยบายที่จะนําเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนไปลงทุนโดยการซื้ออสังหาริมทรัพย  โดยมี
รายละเอียดในการลงทุนดังตอไปนี้ 

 (1) ขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีกองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรก 

 บริษัทจัดการจะลงทุนโดยการซื้อทรัพยสินตาง ๆ เพ่ือเปนเจาของกรรมสิทธิ์ดังนี้ 

1. ท่ีดิน อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม ระบบสาธารณูปโภค เฟอรนิเจอร วัสดุและอุปกรณที่
เกี่ยวของของอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม รวมทั้งพ้ืนที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom 
Arcade) ระบบสาธารณูปโภค  เฟอร นิเจอร วัสดุและอุปกรณ ท่ีเกี่ยวของของพื้นที่ 
พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) จากบริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด 

2. กรรมสิทธ์ิหองชุดของอาคารศูนยการคา ประกอบไปดวย อาคารศูนยการคา รวมทั้งระบบ
สาธารณูปโภค วัสดุและอุปกรณท่ีเกี่ยวของของอาคารศูนยการคาจาก บริษัท ตรีนิตี้  
แอสเซท จํากัด 
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รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย 

(1) ช่ือ ท่ีต้ัง ลักษณะ ประเภทการใชงาน 

ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกมีรายละเอียดดังนี้ 
 

(ก) ช่ือ อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม 
 ท่ีต้ัง เลขที่ 150  ซอยพิพัฒน 2  ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 
 ขอมูลท่ัวไป ขอมูลการลงทุนในทรัพยสินในสวนของอาคาร  

อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม (Glow Trinity Silom) เปนเซอรวิสอพารทเมนท (Serviced 
Apartment) ท่ีใหบริการ กับนักธุรกิจและนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ ซึ่งมี
นโยบายที่จะเปลี่ยนการบริหารงานเปนโรงแรมในอนาคตเมื่อไดรับใบอนุญาตโรงแรม
เรียบรอยแลว  โดยอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม ต้ังอยูในบริเวณซอยสีลม 5 หรือ ท่ีรูจักกันใน
นาม “ซอยละลายทรัพย” ซึ่งเปนเขตพื้นที่ศูนยกลางทางการคาและธุรกิจ (Central 
Business District) ท่ีสําคัญของกรุงเทพมหานคร  อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลมมีทางเชื่อมตอ
กับถนนสายหลัก 3 สาย คือ ถนนสีลม ถนนสาทร และถนนนราธิวาสราชนครินทร โดย
อาคารต้ังอยูหางจากถนนนราธิวาสราชนครินทรไปทางทิศตะวันออกเปนระยะทาง
ประมาณ 150 เมตร และหางจากถนนสาทรไปทางทิศเหนือเปนระยะทางประมาณ 250 
เมตร โดยผานซอยสาทร 8 (ซอยพิพัฒน) และหางจากถนนสีลมไปทางทิศใตเปนระยะทาง
ประมาณ 180 เมตร ซึ่งปจจุบันเปนที่ต้ังของ อาคารสํานักงานขนาดใหญสําหรับธุรกิจ อาทิ 
อาคารคิวเฮาสสาทร อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร อาคารเอ็มไพร สเตจ ทาวเวอร  อาคาร
สํานักงานใหญของธนาคารตาง ๆ เชน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารซิต้ีแบงก ธนาคารยูโอบี 
และธนาคารสแตนดารดชารเตอรไทย เปนตน หางสรรพสินคา อาทิ สีลมคอมเพล็กซ และ
สถานทูตตาง ๆ ท่ีสําคัญ ไดแก สถานทูตเบลเยี่ยม สถานทูตสิงคโปร สถานทูตออสเตรเลีย 
สถานทูตฝรั่งเศส นอกจากนั้นบริเวณดังกลาวยังเพียบพรอมไปดวยการคมนาคมที่
สะดวกสบายใกลสถานีรถไฟฟา BTS (สถานีชองนนทรี) ระยะทางประมาณ 150 เมตร 
และ สถานีรถไฟฟามหานคร (MTR) สถานีสีลม ซึ่งเปนสถานีท่ีใกลที่สุด มีระยะหาง
ประมาณ 1.10 กิโลเมตร   ในชวงตนป 2552 ไดมีการปรับปรุงภาพลักษณของอาคาร
ดังกลาวใหทันสมัยเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการมากขึ้น และเม่ือวันที่ 18 
มิถุนายน 2552 ไดตกลงวาจาง บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิต้ี จํากัด ดําเนินการบริหาร
กิจการ 
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อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม  ต้ังอยูบนที่ดินเนื้อท่ีจํานวน 1 งาน 964/10 ตารางวา  เปนอาคารสูง 
6 ชั้น พรอมชั้นใตดิน 1 ชั้นมีจํานวนหองพักรวมทั้งสิ้น 78 หอง (รวมหองพักที่เชื่อมถึงกัน 
(connecting room)) รายละเอียดดังนี้ 

 (1) รายละเอียดเกี่ยวกับพ้ืนที่ของอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม   

พื้นที ่ จํานวน
หอง 

พื้นที่  
(ตาราง
เมตร) 

รอยละของ 
พื้นที่รวม 

1. พื้นที่หองพัก 78 3,170 57.5 
Superior  19 418 7.6 
Deluxe 29 928 16.8 
Connecting room (สามารถแบงแยก
เพื่อใหบริการเพิม่ไดอีก 26 หอง) 

26 1,664 30.2 

     Junior Suite  2 70 1.3 
     Exclusive Suite 2 90 1.6 
2. พื้นที่รานอาหาร - 270 4.9 
3. พื้นที่จอดรถยนต - 939 17.0 
4. พื้นที่สวนกลาง - 1,139 20.6 
รวม  5,518 100.00 

 (2) รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการใชประโยชน  
รานอาหาร 
ในอาคารโกลว 
ตรีนิต้ี สีลม   

 

ชื่อรานอาหาร ประเภท จํานวนที่นั่ง 
The Foodie ไทย 40 

ส่ิงอํานวย
ความสะดวก
ในหองพัก 

อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม  ไดจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆเพื่อ
ใหบริการแกผูใชบริการ อาทิ มินิบาร ตูนิรภัย โทรศัพท อินเตอรเนตไร
สาย(Wi-Fi) ทีวีจอแบน (LCD TV) เครื่องเลน DVD เปนตน  

สวนบริการ อ่ืน  ๆ 
ของอาคารโกลว 
ตรีนิต้ี สีลม 

อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม มีการใหบริการอื่น อาทิ รานคา สระวายน้ํา หอง
ซาวนา หองออกกําลังกาย (Fitness Center)  

ระบบ
สาธารณูปโภค 

ระบบสาธารณูปโภคของอาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลมและพื้นที่พาณิชย 
กรรม (Glow Trinity Silom Arcade) ประกอบดวย ลิฟตโดยสารจํานวน 
2 ชุด สามารถรับน้ําหนักไดชุดละ 750 กิโลกรัม พรอมระบบไฟฟา 
ระบบน้ําประปา ระบบโทรศัพทเคเบิ้ลทีวี ระบบปรับอากาศ ระบบ
บําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดส่ิงปฏิกูล เครื่องปนไฟสํารอง กลองวงจรปด 
หองซอมบํารุง ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบดับเพลิงโดยมีทั้ง
แบบสายฉีดและถังดับเพลิง นอกจากนี้ ยังมีเครื่องตรวจจับควัน
อัตโนมัติ (smoke detector) และสปริงเกอรสําหรับฉีดน้ํา (sprinkler) 
ซึ่งติดตั้งในหองพักทุกหอง รวมทั้งมีการติดตั้งสปริงเกอรที่บริเวณ
ทางเดิน และสัญญาณเตือนไฟไหมที่ติดต้ังอยูบริเวณหนาลิฟต  
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(ข) ช่ือ พ้ืนที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade)  
ท่ีต้ัง พ้ืนที่บางสวนบนอาคารเลขท่ี 150  ซอยพพิัฒน 2  ถนนสีลม  เขตบางรัก  

กรุงเทพมหานคร 
ขอมูลท่ัวไป ขอมูลการลงทุนในทรัพยสินในสวนของพื้นที่พาณิชยกรรม 
 
พ้ืนที่บางสวนของอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลมต้ังอยูบริเวณชั้น 1 ของอาคารโกลว ตรีนิตี้  
สีลม มีพ้ืนที่ใหเชาสุทธิ 372.05 ตารางเมตร ปจจุบันแบงเปนพ้ืนที่ใหเชาสุทธิสําหรับรานคา
ประมาณ 128.00 ตารางเมตร และรานอาหารประมาณ 244.05 ตารางเมตร โดยมีจํานวน
รานคาใหเชาทั้งส้ิน 1 ราน และมีรานอาหารญี่ปุน Botantei จํานวน 1 ราน 

 
 

ขอมูลการลงทุนในทรัพยสินในสวนของอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และพื้นท่ี 
พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 
 

ท่ีดิน 
 

กองทุนรวมจะลงทุนโดยการซื้อท่ีดิน ซึ่งประกอบดวยที่ดินจํานวน 2 แปลง เนื้อท่ีรวมทั้งส้ิน 
2 งาน 946/10ตารางวา ซึ่งเปนที่ตั้งของอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม จากบริษัท ตรีนิตี้ 
แอสเซท จํากัด ในวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
 

อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม พื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) และ
ระบบสาธารณูปโภค 
อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และ พ้ืนที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) ซึ่งตั้ง 
อยูบนที่ดินตามขอ 1 และมีรายละเอียดตามขอ 4 รวมถึงระบบสาธารณูปโภค ท่ีติดตั้งและ
ใชงานภายในอาคารโกลว  ตรีนิ ต้ี  สีลมจากบริษัท  ตรีนิ ต้ี  แอสเซท  จํากัด  ในวันที่ 
กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 
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เฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณท่ีเกี่ยวของของอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลมและพ้ืนที่
พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 
 
กองทุนรวมจะซื้อเฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของอาคาร
โกลว ตรีนิต้ี สีลม และ การดําเนินธุรกิจของพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom 
Arcade) จากบริษัทตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด ในวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 

 
(ค) ช่ือ อาคารศูนยการคา 
 ท่ีต้ัง เลขที่ 425 ซอยสิริจุลเสวก (สีลม 5) ถนนสีลม เขตบางรัก   
  กรุงเทพมหานคร 
 ขอมูลท่ัวไป ขอมูลการลงทุนในทรัพยสินในสวนของอาคารศูนยการคา 

 
ประกอบดวยอาคารศูนยการคา ระบบสาธารณูปโภค วัสดุ และอุปกรณท่ีเกี่ยวของ 
ของอาคารศูนยการคา 
 
หองชุดเลขที่  425/128 (ชั้นใตดิน) และ 425/129 (ชั้น 1) ซึ่งเปนของโครงการหองชุดตรีนิตี้ 
คอมเพล็กซ ซึ่งตั้งอยูบนที่ดินโฉนดเลขที่ 530 เลขที่ดิน 455 หนาสํารวจ 413 ตั้งอยูท่ี ตําบล
สีลม (สาทร) อําเภอบางรักกรุงเทพมหานคร และมีรายละเอียดตามขอ 3.2.1 (ข) รวมถึง
ระบบสาธารณูปโภคที่ติดตั้งและใชงานภายในอาคาร วัสดุ และอุปกรณท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ
ดําเนินธุรกิจของอาคารศูนยการคาจากบริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด ในวันที่กองทุนรวม 
เขาลงทุนคร้ังแรก 
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แผนที่ของอาคาร 
อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม พื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade)  

และอาคารศูนยการคา 
 

 
                    

แผนผังทางเขาออกอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม 
 

 

อาคารโกลว ตี้นิต้ี สีลม 
และอาคารศูนยการคา 
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ปจจุบันอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลมมีทางเขาออกจากตัวอาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลมสําหรับลูกคา
ท่ีเปนบุคคล จํานวน 2 ทาง คือทางเขาออกดานที่ติดกับซอยนราธิวาสราชนครินทร   3  และ
ถนนสวนบุคคลในโครงการหองชุดตรีนิต้ี  คอมเพล็กซ  และมีทางออกสําหรับรถยนตเพียง
ดานเดียว คือดานที่ติดกับถนนสวนบุคคลในโครงการตรีนิต้ี  คอมเพล็กซ  ในสภาพปจจุบัน
ผูใชบริการ ผูมาติดตอธุรกิจในอาคาร หรือลูกคารานคาปลีก สวนใหญจะใชทางเขาออก
ทางดานถนนสวนบุคคลของโครงการหองชุดตรีนิต้ี  คอมเพล็กซ  เปนหลัก รวมทั้งรถยนตที่
จะเขามาจอดบริเวณชั้นใตดินของอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม  ซึ่งการใชถนนหรือทางเดิน
รวมกับเจาของหองชุดในโครงการหองชุดตรีนิต้ี คอมเพล็กซ ดังกลาวนั้น  จะตองไดรับความ
ยินยอมจากนิติบุคคลอาคารชุดตรีนิต้ี คอมเพล็กซ เปนลายลักษณอักษรดวย  
 
หากเกิดกรณีนิติบุคคลอาคารชุดตรีนิต้ี  คอมเพล็กซ  ไมยินยอมใหกองทุนรวมใชทางเขาออก
ทางดานถนนสวนบุคคล  อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลมจะเหลือทางเขาออกสําหรับบุคคลคือ
ดานถนนซอยนราธิวาสราชนครินทร  3 เพียงทางเดียว และจะไมมีทางออกสําหรับรถยนต  
ซึ่งจะทําใหผูใชบริการ ผูมาติดตอธุรกิจในอาคาร หรือลูกคารานคาปลีก อาจไมไดรับความ
สะดวก   ทางบริษัทตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด ซึ่งเปนผูจะขายทรัพยสินใหแกกองทุน ตกลงที่จะ
จัดทําทางเขา-ออกทรัพยสิน โดยคาใชจายของตนเองใหแกกองทุนตอไป 
 
แนวทางในการจัดทําทางเขาออก  
จากการสํารวจของวิศวกรอิสระ ไดใหความเห็นถึงความเปนไดในเรื่องการจัดทํา
ทางเขาออกตามวิธีการที่ไดมีการพิจารณาอยูในปจจุบัน  2 วิธี คือ  
(1) การจัดทําลิฟท สําหรับขนสงรถยนตเขา-ออก สูท่ีจอดรถยนตของอาคารโกลว ตรีนิตี้  
สีลม ซึ่งการดําเนินการดังกลาวก็จะตองทําการดัดแปลงอาคารเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย 
โดยคาดวาจะใชระยะเวลาดําเนินการประมาณ 4 เดือน  หรือ 
(2) การทําทางลาดดานที่ติดกับซอยนราธิวาสราชนครินทร 3 เพ่ือเขาสูท่ีจอดรถยนตของ
อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม โดยการขุดดินบริเวณที่วางลงไปและทําการทุบกําแพงกออิฐ
บริเวณชั้นใตดินออก และไมถือวาเปนการดัดแปลงอาคาร โดยคาดวาจะใชระยะเวลา
ดําเนินการประมาณ 2 เดือน   
 
อยางไรก็ดี หากเกิดกรณีท่ีจะตองมีการจัดทําทางเขาออกดังกลาวขึ้น ทางกองทุนก็จะ
พิจารณาเลือกวิธีการดําเนินการดังกลาวหรือจัดหาวิธีการอื่นใด เพ่ือใหเหมาะสมกับการ
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ประกอบธุรกิจในขณะนั้น ตอไป  ท้ังนี้ ในการจัดทําทางเขาออกตามที่วิศวกรใหความเห็น
ดังกลาวคาดวาไมสงผลกระทบตอการใชประโยชนในพ้ืนที่ของอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม 
 

สําหรับหองชุดซึ่งเปนอาคารศูนยการคา ในปจจุบันมีการจัดทํารูปแบบการหาประโยชน 
โดยเปดใหผูเชารายยอยทําการเชาพ้ืนที่เพ่ือทําการคา โดยไดมีการสรางอาคารชิดกันและ
เปดผนังอาคารรวมกับอาคารตรีทิพย 2 ใหทะลุถึงกันได  บริษัทจัดการจึงไดรวบรวม
ความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายและวิศกรอิสระในเรื่องการกอสรางอาคารชิดเขตกัน  
พรอมท้ังใหความเห็นถึงการกอสรางดังกลาววาเปนการดําเนินการตามหลักเกณฑหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของ และไดรับอนุญาตใหกอสรางตามใบอนุญาตกอสรางอาคารแลว   
ท้ังนี้ โดยปรากฎรายละเอียดตามเอกสารในภาคผนวก 
 
 

แผนภาพการเขาลงทุนคร้ังแรกของกองทุนรวม 

 

(2) ขอมูลของทรัพยสินท่ีกองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรก 
 

(ก) มูลค าของทรัพย สินที่ กองทุนรวม เข าลงทุนครั้ ง แรกรวมเปน เงิ นทั้ ง ส้ิน ไม เกิ น  
688,623,000.00 บาท (หกรอยแปดสิบแปดลานหกแสนสองหมื่นสามพันบาท) โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้  
• ท่ีดิน อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom 

Arcade) และระบบสาธารณูปโภค มูลคาไมเกิน 553,710,000.00 บาท (หารอย
หาสิบสามลานเจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน) 
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• เฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณท่ีเกี่ยวของของอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และพื้นที่
พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade)  มูลคาไมเกิน  10,913,000.00 บาท 
(สิบลานเกาแสนหนึ่งหม่ืนสามพันบาทถวน) 

• อาคารศูนยการคา ระบบสาธารณูปโภค วัสดุ และอุปกรณท่ีเกี่ยวของของอาคาร
ศูนยการคา มูลคาไมเกิน  124,000,000.00 บาท  (หนึ่งรอยยี่สิบลานบาทถวน) 

 
(ข) ราคาประเมินทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรกโดยบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน  

ราคาประเมินอสังหาริมทรัพยของผูประเมินราคา 2 ราย มีดังนี้ 
(1) ผูประเมินราคา:  บริษัท บรูค เรียล เอสเตท จํากัด โดยวิธีการประเมินแบบ 

ประมาณการรายได (Income Approach) 
โครงการ ราคาประเมนิ (บาท) วันที่ประเมิน 

อาคารโกลว ตรีนต้ีิ สีลม 525,000,000 1 กันยายน 2553 
พืน้ทีพ่าณิชยกรรม (Glow 
Trinity Silom Arcade) 

77,000,000 1 กันยายน 2553 

อาคารศูนยการคา 126,000,000 1 กันยายน 2553 
รวม  728,000,000  

 

(2) ผูประเมินราคา: บริษัท แคนเดอร คอนซัลแตนท จํากัด โดยวิธีการประเมินแบบ
ประมาณการรายได (Income Approach) 

โครงการ ราคาประเมนิ (บาท) วันที่ประเมิน 
อาคารโกลว ตรีนต้ีิ สีลม 520,400,000 1 กันยายน 2553 
พืน้ทีพ่าณิชยกรรม (Glow 
Trinity Silom Arcade) 

71,660,000 1 กันยายน 2553 

อาคารศูนยการคา 124,000,000 1 กันยายน 2553 

รวม  716,060,000  
 

ราคาประเมินของ บริษัท  บรูค เรียล เอสเตท จํากัด ถาปรับตามสัญญาจัดหาผลประโยชน 
และประมาณการมูลคาทรัพยสินเปนระยะเวลา 10 ป ซึ่งกองทุนจะไมไดรับรายไดท้ังหมดของ
ทรัพยสิน แตเนื่องจากมีการรับประกันรายไดในระยะเวลาการเชา 4 ปแรก (กรณีท่ีมีการตออายุ
สัญญาเชา) จะทําใหราคาเพ่ิมขึ้นเปน 770,000,000 บาท 
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ราคาประเมินของ บริษัท  แคนเดอร คอนซัลแตนท จํากัด  ถาปรับตามสัญญาจัดหา
ผลประโยชน และประมาณการมูลคาทรัพยสินเปนระยะเวลา 7 ป ซึ่งกองทุนจะไมไดรับรายได
ท้ังหมดของทรัพยสินแตเนื่องจากมีการรับประกันรายไดในระยะเวลาการเชา 4 ปแรก (กรณีท่ีมีการตอ
อายุสัญญาเชา) จะทําใหราคาเพิ่มข้ึนเปน 743,000,000 บาท 

 

กองทุนรวมจะซื้อทรัพยสินในราคา 688,623,000 บาท  ซึ่งเปนราคาที่ตํ่ากวาราคาประเมิน
ตํ่าสุด (บริษัท แคนเดอร คอนซัลแตนท จํากัด ปรับตามสัญญาจัดหาประโยชนและการประมาณ
การ) รอยละ 7.32 

 
(ค) โครงสรางรายไดท่ีจะไดรับจากอสังหาริมทรัพย 

                อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม 
 

               ต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จํากัด ไดนํา
อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม ใหเชาแกบริษัท วันพลัส ทรี จํากัด อัตราคาเชา 25,200,000 บาทตอป ตอมา
ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงปจจุบัน บริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด ไดนําอาคารดังกลาวมา
ดําเนินการเองในรูปแบบหองชุดเซอรวิสอพารทเมนท (Serviced Apartment ) และอยูในระหวาง
ดําเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งเม่ือไดรับใบอนุญาตโรงแรมเรียบรอยแลวจะมี
นโยบายที่จะเปล่ียนการบริหารงานเปนโรงแรมในอนาคต โดยมีโครงสรางรายไดดังนี ้

ระยะเวลาตั้งแต  
1 มกราคม –  

31 ธันวาคม  พ.ศ. 

ระยะเวลาตั้งแต  
 
 

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 

รายไดรวมจากการใหบริการ (ลานบาท) 
-   รายไดคาหองพัก 
-   รายไดจากการดําเนินงานอ่ืนๆ(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 

อัตราการเขาพักเฉล่ีย (Occupancy Rate) 
(รอยละ) 

90.6 95.2 59.4(2) 68.4 41.8 59.9 

อัตราคาหองพักเฉล่ีย (บาท/วัน) 896 1,041 1,177 2,052 2,025 2,029 
ที่มา : บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จํากัด 
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หมายเหตุ  

(1) รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ ประกอบดวยรายไดจากการขายอาหารและเครื่องด่ืม  
(มินิบาร) รายไดคาบริการ(Service Charge) และรายไดคาเชารานอาหาร Foodie 
(2) ในระหวางเดือน กุมภาพันธ 2552 – มิถุนายน 2552 มีการปรับปรุงหองพักครั้งใหญ โดย
ทยอยปดปรับปรุงหองพักเปนสวน ๆ ดังนั้นหากคิดอัตราการเขาพักเฉลี่ยจากจํานวนหองพักที่ไมไดมี
การปดปรับปรุง อัตราการเขาพักเฉล่ียเทากับรอยละ 94.0 
(3) ในชวงวนัที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ไดมีการบริการในรปูแบบของ หองชุด
เซอรวิสอพารทเมนท (Serviced Apartment) ทั้งนี้ ไดแสดงเปนอัตราคาหองพักเฉล่ีย 

 

พ้ืนที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

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 

รายไดคาเชา (ลานบาท) 3.1 2.6 5.9 1.2 1.2 1.2 
จํานวนรานคาที่เชา (ราน) ณ 31 ธันวาคม 17 10 8 1 1 1 
พื้นที่ใหเชาทั้งหมด (ตารางเมตร) ณ 31 ธันวาคม  240.14 369.57(2) 369.57 369.57 369.57 369.57 
อัตราการเชา (Occupancy Rate) (รอยละ) 60.2 57.1 45.5 45.5 45.5 45.5 
คาเชาเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร) (3) 2,159 2,023 2,238 2,238 2,238 2,238 

ที่มา : บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จํากัด 
หมายเหตุ  

(1) ในป 2551 ไดมีการขยายพื้นที่บางสวนเพื่อรองรับผูเชาที่เปนรานอาหาร 
(2) เปนอัตราการเชาและคาเชาเฉล่ียของผูเชาที่เปนรานคา ไมรวมผูเชาที่เปนรานอาหาร 
(3) ในระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2553 อยูในระหวางการปรับปรุงพื้นที่บางสวนของพื้นที่

พาณิชยกรรมในสวนที่เปนรานคา 
 
อาคารศูนยการคา 

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 

รายไดคาเชา (ลานบาท) 9.0 10.1 10.1 2.5 2.5 2.4 

จํานวนรานคาทีเ่ชา (ราน) ณ 31 
ธันวาคม 

74 78 78 76 76 74 

พืน้ทีใ่หเชาทั้งหมด (ตารางเมตร) 
 ณ 31 ธันวาคม 

433.05 431.35 426.19 430.75 430.75 430.75 
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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 

อัตราการเชา (Occupancy Rate) 
(รอยละ) 

95.4 100.0 97.4 97.68 97.68 94.97 

คาเชาเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร) 1,984 2,012 2,035 2,011 2,011 2,007 
ที่มา : บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จํากัด 
 

 

(3) สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่เกี่ยวของกับการเขาลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวม 

กองทุนรวมจะเขาลงทุนในทรัพยสินดังตอไปนี้ 
(ก) อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

1. ท่ีดิน 

กองทุนรวมจะลงทุนโดยการซื้อท่ีดิน ซึ่งประกอบดวยที่ดินจํานวน 2 แปลง เนื้อที่
รวมทั้งส้ิน 2 งาน 946/10ตารางวา ซึ่งเปนที่ต้ังของอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม จาก
บริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด ในวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 

โฉนดเลขที ่ เลขทีด่ิน หนา
สํารวจ 

เนื้อที ่
(ไร) ที่ตั้ง 

3147 73 (68) 531 0-1-964/10 ตําบลสีลม (สาทร) 
อําเภอบางรัก
กรุงเทพมหานคร 

43104 544 (59) 5333 0-0-982/10 ตําบลสีลม (สาทร) 
อําเภอบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

2. อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม พ้ืนที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) และ
ระบบสาธารณูปโภค 
อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และ พ้ืนที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 
ซึ่ งตั้ งอยูบนที่ ดินตามขอ  1  และมีรายละเอียดตามขอ  4  รวมถึ งระบบ
สาธารณูปโภค ท่ีติดตั้งและใชงานภายในอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลมจากบริษัท  
ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด ในวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 

3. เฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณท่ีเกี่ยวของของอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลมและพ้ืนที่
พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 
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กองทุนรวมจะซื้อเฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของ
อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และ การดําเนินธุรกิจของพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow 
Trinity Silom Arcade) จากบริษัทตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด ในวันที่กองทุนรวมเขา
ลงทุนครั้งแรก 
 

(ข) อาคารศูนยการคา 

อาคารศูนยการคา ระบบสาธารณูปโภค วัสดุ และอุปกรณที่ เกี่ยวของของอาคาร
ศูนยการคา 

หองชุดเลขที่  425/128 (ชั้นใตดิน) และ 425/129 (ชั้น 1) ซึ่งเปนของโครงการหองชุดตรีนิตี้ 
คอมเพล็กซ ซึ่งตั้งอยูบนที่ดินโฉนดเลขที่ 530 เลขที่ดิน 455 หนาสํารวจ 413 ตั้งอยูท่ี ตําบล
สีลม (สาทร) อําเภอบางรักกรุงเทพมหานคร และมีรายละเอียดตามขอ 3.2.1 (ข) รวมถึง
ระบบสาธารณูปโภคที่ติดตั้งและใชงานภายในอาคาร วัสดุ และอุปกรณท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ
ดําเนินธุรกิจของอาคารศูนยการคาจากบริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด ในวันที่กองทุนรวม 
เขาลงทุนคร้ังแรก 

สัญญาท่ีเก่ียวของกับการเขาลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวม 

1. สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลมและพ้ืนที่พาณิชยกรรม  
(Glow Trinity Silom Arcade) 

คูสัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตรีนิตี้  (“ผูจะซื้อ” หรือ “กองทุนรวม”) 
บริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด (“ผูจะขาย”) 

ทรพัยสินที ่
จะซื้อจะขาย 

ทรัพยสินที่จะซื้อจะขาย ประกอบดวย 
1. ที่ดินโฉนดเลขที่ 3147 และ 43104 เนื้อที่ 1 งาน 964/10ตารางวา และ 

98 2 /10  ตารางวา  ต้ั งอ ยู ที่  ตํ าบลสีลม  (สาทร )  อํ า เภอบางรั ก 
กรุงเทพมหานคร 

2. อาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลม และพื้นที่พาณิชยกรรม(Glow Trinity Silom 
Arcade)  เ ล ข ที่  150 ซ อ ย พิ พั ฒ น  2 ถ น น สี ล ม  เ ข ต บ า ง รั ก 
กรุงเทพมหานคร ต้ังอยูบนทรัพยสินตามขอ 1 จํานวน 6 ชั้น เนื้อที่
ประมาณ 3,428 ตารางเมตร โดยมีจํานวนหองพัก 78 หอง [รวมหองพัก
ที่เชื่อมถึงกัน(Connecting Room)] รวมถึงพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow 
Trinity Silom Arcade) มีพื้นทีใหเชาสุทธิประมาณ 369.57 ตารางเมตร 
และ 
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3. ระบบสาธารณูปโภค 
(รวมเรียกวา “อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก”) 

การโอนกรรมสิทธิ์  
การจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ และการ
สงมอบการ
ครอบครอง 

1. คูสัญญาตกลงจะนําสัญญาฉบับนี้ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกตอพนักงานเจาหนาที่ 
ณ  สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ภายใน 30 วันทําการนับต้ังแตวันที่ 
กองทุนรวมไดจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยใหถือวาวันที่การจดทะเบียนดังกลาวมีผล
สมบูรณตามกฎหมายเปนวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 

2. ผู จ ะขายตกลง โอนกรรมสิ ทธิ์ และส งมอบการครอบครอง 
ในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกใหแกกองทุนรวม
และกองทุนรวมตกลงรับโอนกรรมสิทธิ์และรับมอบการครอบครองใน
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกจากผูจะขายตาม
สภาพที่เปนอยู ณ ขณะนั้น  

 “สภาพที่เปนอยู” หมายถึง สภาพที่เปนอยูของอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกเมื่อพิจารณาจากระยะเวลาและสภาพ
การใชงานโดยทั่วไปของทรัพยนั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเล่ียงขอสงสัยที่
อาจเกิดขึ้น “สภาพที่เปนอยู” ไมรวมถึง สภาพความชํารุดบกพรอง
หรือเสียหายจนไมสามารถใชประโยชนไดตามวัตถุประสงคของ
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก 

 คูสัญญาตกลงใหถือวาการสงมอบการครอบครองดังกลาวมีผลสมบูรณ 
ทนัททีี่การจดทะเบียนมีผลสมบูรณตามกฎหมาย (“วันโอนกรรมสิทธิ”์) 

3. ใหผูจะซื้อเปนผูมีสิทธิในการไดรับประโยชน สิทธิและหนาที่ตางๆ 
จากหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพยสินที่จะซื้อขายซึ่งเกิดขึ้นนับจากเวลา 
24.00 น. ของวันกอนวันโอนกรรมสิทธ์ิ 

 ใหผูจะขายเปนผูมีสิทธิในการไดรบัประโยชน สิทธิและหนาที่ตางๆ 
จากหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพยสินที่จะซ้ือขายซึ่งเกิดขึ้นกอนเวลา 24.00 น. 
ของวันกอนวันโอนกรรมสิทธิ ์

ผูจะขายตกลงดําเนินการใด ๆ เพื่อสงมอบตนฉบับเอกสารสิทธิเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกในวันโอนกรรมสิทธิ์ และสง
มอบตนฉบับเอกสารที่เก่ียวของกับทรัพยสิน เชนใบอนุญาตกอสราง แบบ
แปลนอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม หนังสือบอกกลาวแจงการโอนกรรมสิทธิ์ที่มีถึง
คู สัญญาและบุคคลภายนอกที่ เกี่ยวของของผูจะขาย  เอกสารอื่นใดที่
เก่ียวของกับการโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้ง
แรก 
ผูจะขายตกลงดําเนินการโอนระบบสาธารณูปโภค รวมถึงการดําเนินการใดๆ 
ที่เก่ียวของกับการโอนสาธารณูปโภคใหแกกองทุนรวม ภายใน 30 วัน นับแต
วันโอนกรรมสิทธิ์ 
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คาตอบแทนการ
โอนกรรมสิทธิ ์
 

ไมเกิน 553,710,000 บาท (หารอยหาสิบสามลานเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาท) 
โดยผูจะซื้อตองชําระใหครบถวนในวันที่ไดจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย สินที่ จ ะซื้ อ ขาย  ต อพนั กงาน เจ าหน าที่  ณ   สํ านั ก งานที่ ดิ น
กรุงเทพมหานคร (วันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก)   

คํารับรองและ
รับประกันของ 
ผูจะขาย 

ในวันทําสัญญา และวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก ผูจะขายตกลงให 
คํารับรองและรับประกันแกกองทุนรวม โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
1. ผูจะขายมีใบอนุญาตหรือไดรับอนุญาตหรือถือวาเปนผูไดรับอนุญาต

อยางครบถวนถูกตองจากหนวยงานตาง ๆ ที่ เกี่ยวของสําหรับ
ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่เก่ียวของกับอสังหาริมทรัพย
ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก รวมถึงการกอสราง การเปดใชงาน
และการประกอบกิจการประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพยและ
ใบอนุญาต และ/หรือการอนุญาตที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกดังกลาวยังคงมีผลใชบังคับอยาง
สมบูรณอยูในวันที่ทําสัญญา 

 ผูจะขายมิไดปฏิบัติผิดเงื่อนไขตาง ๆ ภายใตใบอนุญาตหรือการไดรับ
อนุญาตที่เก่ียวของกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก  

 ผูจะขายมิไดดําเนินการใด ๆ ซ่ึงอาจสงผลใหใบอนุญาต และ/หรือ
การไดรับอนุญาตที่ เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม 
จะลงทุนครั้งแรกถูกระงับ ยกเลิก หรือเพิกถอน 

2. ในวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกผูจะขายเปนผูมีกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก และอสังหาริมทรัพย 
ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกไมอยูภายใตหรืออาจอยูภายใตภาระ
ผูกพันใด ๆ 

หนาที่ของผูจะขาย
เก่ียวกับการใชสิทธิ
ตามสัญญา
อนุญาตใหใชถนน
และทางเดิน 
 
 
 
 
 
 

ผูจะขายตกลงกับกองทุนรวมวาตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมเปน
เจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม หากปรากฏวานิติ
บุคคลอาคารชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ ผิดสัญญาอนุญาตใหใชถนนและ
ทางเดิน หรือกรณีที่สัญญาดังกลาวส้ินสุดลงดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม 
กองทุนรวมจะใหผูจะขาย ดําเนินการดัดแปลงอาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลม
โดยคาใชจายของผูจะขายเอง อาทิ ดําเนินการใหมีลิฟทสําหรับขนสง
รถยนตที่ เขาออกจากอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลมเพื่อใชในการขนสง
รถยนตข้ึน-ลงสูที่จอดรถช้ันใตดินของอาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลม  หรือ
จัดทําทางเขาออกสําหรับลูกคาและรถยนต เปนตน ทั้งนี้ เพื่อทําให
ผูใชบริการในอาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลม ลูกคารานคาปลีก หรือผูมา
ติดตอธุรกิจในอาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลม สามารถเขาออกผานทางซอย
นราธิวาสราชนครินทร 3 ได    
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นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่บริษัท ตรีนิต้ี แอท สีลม จํากัด ยังเปน
คูสัญญาในสัญญาเชาที่ดิน อาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลม และเฟอรนิเจอร 
วัสดุ และอุปกรณกับกองทุนรวม  หากปรากฏวาภายใน 3 ปนับตั้งแต
นิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ ผิดสัญญาอนุญาตใหใชถนน
และทางเดิน หรือกรณีที่สัญญาดังกลาวส้ินสุดลงดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม 
สงผลใหกองทุนรวมมีรายไดสุทธิในแตละปลดลงจาก คาเฉล่ียของ
รายไดคาเชาสุทธิของกองทุนรวมในรอบ 3 ปบัญชีกอนหนา โดย
คาเฉลี่ยรายไดในรอบ 3 ปบัญชีกอนหนาดังกลาว  จะตองไมตํ่ากวา
รายไดสุทธิในปกอนหนาบวกดวยอัตรากาวหนาของรายไดสุทธิรอยละ 
5  ผูจะขายตกลงจะชดเชยรายไดคาเชาสวนตางใหแกกองทุนรวมในแต
ละปภายใน 30 วันนับจากวันที่กองทุนรวมไดแจงใหผูขายทราบเปน
ลายลักษณอักษร โดยคํานวณจากผลตางของคาเฉล่ียของรายได 
คาเชาสุทธิของกองทุนรวมในรอบ 3 ปบัญชีกอนหนา โดยคาเฉล่ีย
รายไดในรอบ 3 ปบัญชีกอนหนาดังกลาว  จะตองไมตํ่ากวารายไดสุทธิ
ในปกอนหนาบวกดวยอัตรากาวหนาของรายไดสุทธิรอยละ 5 กับ
รายไดคาเชาสุทธิที่กองทุนรวมไดรับหลังจากนิติบุคคลอาคารชุดตรีนิต้ี 
คอมเพล็กซ ผิดสัญญาอนุญาตใหใชถนนและทางเดิน หรือกรณีที่
สัญญาดังกลาวส้ินสุดลงดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม 

           อนึ่ง หากมีการผิดสัญญาอนุญาตใหใชทางเดินกอนครบกําหนด 3 ป 
นับจากวันที่ เริ่มสัญญาเชาที่ ดิน  อาคารโกลว  ตรีนิ ต้ี  สีลม และ
เฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณ ใหใชรายไดคาเชาเฉล่ียตามจํานวนปที่มี
การผิดสัญญากอนหนามาใชเปนคาเฉล่ียของรายไดคาเชาสุทธิแตตอง
ไมต่ํากวารายไดสุทธิในปกอนหนาบวกดวยอัตรากาวหนาของรายไดสุทธิ
รอยละ 5  นํามาใชอางอิง  และหลังจากที่ผูจะขายไดดําเนินการแกไข
ดัดแปลงอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลมแลว หากกองทุนรวมยังคงเห็นวา
อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลมไมสามารถใช ประกอบธุรกิจไดดีเหมือนเดิม
นั้น  หรือปรากฎวาผูจะขายไมไดปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขในการ
แกไขดัดแปลงอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลมภายในระยะเวลาที่กําหนดตาม
สัญญาแลว ผูจะขายตกลงจะรับซื้อคืนที่ดิน อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม 
และ เฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณ และพื้นที่พาณิชยกรรม จาก
กองทุนรวมในราคาประเมินของทรัพยสินดังกลาว โดยจะไมตํ่ากวา
จํานวนเงินที่กองทุนรวมลงทุนรวมเริ่มตนหักดวยมูลคาตัดจายในอัตรา
รอยละ 1 ตอปนับต้ังแตปที่กองทุนรวมลงทุนจนถึงปที่มีการรับซื้อคืน
ที่ดิน อาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลม และเฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณ และ
พื้นที่พาณิชยกรรม ตามสูตรคํานวณดังนี้ 
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จํานวนเงินลงทุนเริ่มตน  x [1 – (จํานวนปที่ลงทุน  x รอยละ 1)] 

หมายเหตุ : ในกรณีที่ไมครบ 1 ป ใหใชระยะเวลาตามสัดสวนของป
นั้นๆ 

                : ราคาประเมินของทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการจะจัด
ใหมีการประเมินคาขึ ้นภายหลังที่ไดมีการตัดสินใจขายทรัพยสิน 
และรายงานการประเมินดังกลาวจะมีระยะเวลาไมเกิน 6 เดือนจนถึงวันที่
ขายทรัพยสิน   

ทั้งนี้ กรณีการซื้อคืนทรัพยสินตามที่กลาวขางตนกําหนดขึ้นสําหรับ  
กรณีที่กองทุนรวมยังคงเห็นวาอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลมไมสามารถใช
ประกอบธุรกิจไดดีเหมือนเดิมเทานั้น ดังนั้น กองทุนรวมจะขายที่ดิน 
อาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลม และเฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณ และพื้นที่
พาณิชยกรรมคืนใหแกบริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด โดยไมถือเปนการ
ขายทรัพยสินโดยทั่วไปของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎหมายหลักทรัพยที่เก่ียวของ  

อยางไรก็ดี หากเปนการซื้อคืนทรัพยสินในกรณีอ่ืน ๆ ใหการขาย
ทรัพยสินดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎหมายหลักทรัพยที่เก่ียวของ 

เหตุผิดนัดหรือเหตุ
แหงการบอกเลิก
สัญญา 

เหตุการณอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือเปนเหตุ 
ผิดนัดหรือเหตุเลิกสัญญาของคูสัญญาที่เก่ียวของกับเหตุการณดังกลาว 
แลวแตกรณี 
1. ใหถือวาคูสัญญาตกเปนผูผิดสัญญา  หากในระยะเวลาใด  ๆ  กอน

วันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก  คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบับนี้หรือผิดคํารับรองและรับประกันที่ใหไวในสัญญา
ฉบับนี้   และส งผลใหกองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนใน
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกไดตามวัตถุประสงค
ของสัญญาฉบับนี้   

2. คูสัญญาตกลงเลิกสัญญารวมกันเปนลายลักษณอักษร  
3. กองทุนรวมไมสามารถจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน 

ทําการนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 
4. สัญญาดังตอไปนี้ระงับส้ินลง 

4.1 สัญญาซื้อขายเฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณที่เก่ียวของของ
อาคารโกลว  ตรีนิ ต้ี สีลมและพื้นที่พาณิชยกรรม  (Glow 
Trinity Silom Arcade) ระหวาง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
ตรีนิต้ี และ บริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด ระงับส้ินลง 
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 และ/หรือ 
4.2 สัญญาจะซื้อจะขายอาคารศูนยการคา วัสดุ และอุปกรณที่

เกี่ยวของ ระหวาง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตรีนิตี้ และ 
บริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด ระงับส้ินลง 

ภาษีอากรและ
คาใชจาย 

1. คาใชจายที่เก่ียวของกับการโอนกรรมสิทธิ์ 
 ผูจะซื้อตกลงรับผิดชอบคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติ

กรรมการโอนอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก  สวน 
ผูจะขายตกลงรับผิดชอบ ภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาใชจายที่
เกิดขึ้น เชน ภาษีเงินไดนิติบุคคล  ภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จาย
ของผูขายสําหรับเงินไดจากการขายทรัพยสิน ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ 
อากรแสตมป 

2. คาใชจายที่เกิดขึ้นนับจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 
 กองทุนรวมมีหนาที่ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่ 

รวมตลอดถึง ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีปาย ภาษีอ่ืน ๆ หรือคาธรรมเนียม
ใด ๆ ที่อาจเรียกเก็บโดยหนวยงานราชการเนื่องดวยหรือที่เก่ียวของ
กับการใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก
นับต้ังแตวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก   

 ทั้งนี้ หากผูจะขายไดชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงทองที่ 
รวมตลอดถึงภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีปาย ภาษีอ่ืน ๆ หรือคาธรรมเนียม 
ใด ๆ  ที่อาจเรียกเก็บโดยหนวยงานราชการเนื่องดวยหรือที่เก่ียวของกับ
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกที่เกิดข้ึนต้ังแตวันที่
กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกแทนกองทุนรวมแลว กองทุนรวมตกลง
ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงทองที่ รวมตลอดถึงภาษี
ปาย ภาษีอ่ืน ๆ หรือคาธรรมเนียมใด ๆ ดังกลาวคืนใหแกผูจะขาย 
ตามสัดสวนที่เหลืออยูของระยะเวลาที่ภาษีหรือคาธรรมเนียมนั้นยังมี
ผลบังคับใช จนครบถวนภายใน 30 วันนับจากวันที่ผูจะขายไดแจงให
กองทุนรวมทราบเปนลายลักษณอักษร 

คาปรับ บรรดาหนี้สินใด ๆ ที่คูสัญญาฝายใดมีสิทธิเรียกรองตามสัญญาจะซื้อขาย 
หากคูสัญญาฝายนั้นผิดนัดชําระหนี้ คูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีสิทธิคิดคาปรับ 
ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากจํานวนหนี้คางชําระนั้น ๆ  จนกวาจะไดชําระ
เสร็จส้ิน 
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2. สัญญาซื้อขายเฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณท่ีเกี่ยวของของอาคารโกลว ตรีนิต้ี  
สีลมและพ้ืนท่ีพาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

คูสัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตรีนิตี้ (“ผูซื้อ” หรือ “กองทุนรวม”) 
บริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด (“ผูขาย”)  

ทรพัยสินทีซ่ื้อขาย 
 
 

เฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณที่เก่ียวของซ่ึงติดตั้งและใชงานอยูในทรัพยสิน 
ที่จะซื้อขายตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน อาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลม และพื้นที่
พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) กอนวันที่จดทะเบียน 
กองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 
(รวมเรียกวา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย”) 

คาตอบแทนการ
โอนกรรมสิทธิ ์

ไมเกิน10,913,000 บาท (สิบลานเกาแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาท)  โดยผูซื้อ
ตองชําระคาตอบแทนการโอนกรรมสิทธิ์  [ไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม]  
ใหครบถวนในวันโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ซื้อขาย 

คํารับรองและ
รับประกันของ
ผูขาย 

ในวันทําสัญญา และวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก ผูขายตกลงให 
คํารับรองและรับประกันแกกองทุนรวม โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
1. ทรัพยสินที่ซื้อขายอยูในสภาพดี ไมชํารุดบกพรองอยางมีนัยสําคัญ

และไดรับการซอมแซมและบํารุงรักษาอยางเหมาะสมเชนเดียวกันกับ
การซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกันกับ
ทรัพยสินที่ซื้อขาย 

2. ในชวงเวลากอนวันโอนกรรมสิทธิ์ ผูขายไมได ดําเนินการใดๆ  
ใหบุคคลภายนอกมีสิทธิในการใชประโยชนในทรัพยสินที่ซื้อขายใน
ลักษณะใด ๆ นอกเหนือจากการใหบริการหองพักแกลูกคาผูพักอาศัย 
ของอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และผูเชารายยอยภายใตสัญญาเชาและ
สัญญาบริการและสัญญาบริการทั่วไปของอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม 

3. ผูขายเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ซื้อขายและทรัพยสินที่ซื้อขาย 
ไมอยูภายใตหรืออาจอยูภายใตภาระผูกพันใด ๆ  

เหตุผิดนัดหรือเหตุ
แหงการบอกเลิก
สัญญา 
 

เหตุการณอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือเปนเหตุผิด
นัดหรือเหตุเลิกสัญญาของคูสัญญาที่เก่ียวของกับเหตุการณดังกลาว แลวแต
กรณี 
1. ใหถือวาคูสัญญาตกเปนผูผิดสัญญา  หากในระยะเวลาใด  ๆ  กอน

วันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก  คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบับนี้หรือผิดคํารับรองและรับประกันที่ใหไวในสัญญา
ฉบับนี้   และสงผลใหกองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนใน
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกไดตามวัตถุประสงค
ของสัญญาฉบับนี้   
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2. คูสัญญาตกลงเลิกสัญญารวมกันเปนลายลักษณอักษร  
3. สัญญาดังตอไปนี้ระงับส้ินลง 

3.1  สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และพื้นที่
พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) ระหวาง 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตรีนิตี้ และ บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท 
จํากัด ระงับส้ินลง และ/หรือ 

3.2 สัญญาจะซื้อจะขายอาคารศูนยการคา วัสดุ และอุปกรณที่
เกี่ยวของระหวาง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตรีนิต้ี และ 
บริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด ระงับส้ินลง  

ภาษีอากรและ
คาใชจาย 

กองทุนรวม  ตกลงรับผิดชอบภาษีมูลคาเพิ่ม ของมูลคาทรัพยสิน  สําหรับ
คาธรรมเนียม  และภาษีอากรตาง ๆ ที่เก่ียวของในการโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่ซื้อขาย (หากมี) คู สัญญาตกลงรับผิดชอบฝายละครึ่งหนึ่ง  
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จาย ของผูขาย
สําหรับเงินไดที่ผูขายไดรับภายใตสัญญาฉบับนี้ ผูขายจะเปนผูออกชําระทั้งส้ิน 

                        
3. สัญญาจะซื้อจะขายอาคารศูนยการคา วสัดุ และ อุปกรณท่ีเกี่ยวของ 

คูสัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตรีนิตี้ (“ผูจะซื้อ” หรือ “กองทุนรวม”) 
บริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด (“ผูจะขาย”) 

ทรพัยสินที ่
จะซื้อจะขาย 

ทรัพยสินที่จะซื้อจะขาย ประกอบดวย 
1. หองชุดเลขที่  425/128 (ชั้นใตดิน) เนื้อที่ประมาณ  342.81 ตาราง

เมตร และหองชุดเลขที่ 425/129 ( ช้ัน  1) เนื้อที่ประมาณ  
 333.08 ตารางเมตร ซ่ึงเปนของโครงการหองชุดตรีนิต้ี คอมเพล็กซ 
ซึ่งต้ังอยูบนที่ดินโฉนดเลขที่ 530 เลขที่ดิน 455 หนาสํารวจ 413 
ตั้งอยูที่ ตําบลสีลม (สาทร) อําเภอบางรักกรุงเทพมหานคร และ 

2. ระบบสาธารณูปโภค วัสดุ และอุปกรณที่เก่ียวของ 
 (รวมเรียกวา “ทรัพยสินที่จะซื้อจะขาย”) 

เงื่อนไขบังคับกอน รายละเอียดเชนเดียวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม 
และพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

การโอนกรรมสิทธิ์  
การจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ และการ
สงมอบการ
ครอบครอง 

รายละเอียดเชนเดียวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม 
และพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 
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คาตอบแทนการ
โอนกรรมสิทธิ ์

ไมเกิน 124,000,000 บาท (หนึ่งรอยยี่สิบส่ีลานบาท) โดยผูจะซื้อตองชําระให
ครบถวนในวันที่ไดจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะซ้ือจะขาย 
ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ  สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (วันที่กองทุนรวม 
เขาลงทุนครั้งแรก)   

คํารับรองและ
รับประกันของ 
ผูจะซ้ือ 

รายละเอียดเชนเดียวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม 
และพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

คํารับรองและ
รับประกันของ 
ผูจะขาย 

รายละเอียดเชนเดียวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม
และพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

เหตุผิดนัดหรือเหตุ
แหงการบอกเลิก
สัญญา 

รายละเอียดเชนเดียวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม 
และพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 
ทั้งนี้ในกรณีขอ 4 ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินอาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลม และ
พื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) นํามาใชกับสัญญาฉบับนี้ โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
4. สัญญาดังตอไปนี้ระงับส้ินลง 

4.1 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินอาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลมและพื้นที่
พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) ระหวาง 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตรีนิตี้ และ บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท 
จํากัด ระงับส้ินลง และ/หรือ 

4.2 สัญญาซ้ือขายเฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณที่เก่ียวของของ
อาคารโกลว ตรีนิ ต้ี สีลมและพื้นที่พาณิชยกรรม  (Glow 
Trinity Silom Arcade) ระหวางกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
ตรีนิต้ี และ บริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด  ระงับส้ินลง  

ภาษีอากรและ
คาใชจาย 

รายละเอียดเชนเดียวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม 
และพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

คาปรับ รายละเอียดเชนเดียวกับสัญญาจะซื้อขายที่ดินอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และ
พื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

 

3. วิธีการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุนเปนอยางไร และนโยบายการ
บริหารอสังหาริมทรัพย เปนอยางไร และกองทุนรวมมีนโยบายการกูยืมเงินหรือไม อยางไร 
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การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุนรวม 

กองทุนรวมจะจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังตอไปน้ี 

(ก) อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม 

กองทุนรวมตกลงใหบริษัท ตรีนิต้ี แอท สีลม จํากัด เชาอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม ระบบสาธารณูปโภค 
เฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณท่ีเกี่ยวของของโกลว ตรีนิต้ี สีลม เปนระยะเวลา 3 ป และเมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาการเชา กองทุนรวมสามารถพิจารณาใหผูเชารายเดิมตออายุสัญญาเชาไดอีกคราวละไมเกิน 3 ป 
 
ท้ังนี้ ในการนําทรัพยสินดังกลาวออกใหเชา กองทุนรวมไดกําหนดใหคาเชาคงที่เปนรายไดสวนใหญของ
กองทุนรวม 
 
อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีมีการตออายุสัญญาเชากับผูเชารายเดิมหรือการเปลี่ยนแปลงผูเชารายใหม กองทุน
รวมจะรวมกับผูเชาในการกําหนดใหคาเชาคงที่เปนรายไดสวนใหญของกองทุนรวม  ท้ังนี้ คาเชาคงที่และ
คาเชาแปรผันจะมีอัตราที่ไมต่ํากวาอัตราคาเชาเดิม  เวนแต จะเปนเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถควบคุมได 

 

(ข) อาคารศูนยการคา และพ้ืนท่ีพาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

กองทุนรวมตกลงใหบริษัท สีลมออลล จํากัด เชาอาคารศูนยการคา ระบบสาธารณูปโภค วัสดุ และอุปกรณ
ท่ีเกี่ยวของของศูนยการคา  รวมทั้งใหเชาพ้ืนที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) ระบบ
สาธารณูปโภค เฟอรนิเจอร  วัสดุ และอุปกรณท่ีเกี่ยวของของพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom 
Arcade) เปนระยะเวลา 3 ป และเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชา กองทุนรวมสามารถพิจารณาใหผูเชา
รายเดิมตออายุสัญญาเชาไดอีกคราวละไมเกิน 3   ป โดยจะทําการปรับคาเชาขึ้นไมนอยกวารอยละ 5 ของคา
เชาเดิม และจะปรับคาเชาขึ้นอีกไมนอยกวารอยละ 5  ของคาเชาลาสุดทุกๆ 2 ป 

 

นโยบายการบริหารอสังหาริมทรัพย 
 

จากการที่กองทุนรวมนําอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม อาคารศูนยการคา และพื้นที่พาณิชยกรรมออกใหเชา  
เพ่ือหาประโยชนน้ัน กองทุนรวมไดจัดใหมีการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการจัดหาผลประโยชนดังนี้ 
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(ก) การประกันรายไดจากการนําทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรกใหเชา โดยบริษัท  
ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด  (เปนระยะเวลา 4 ป) 

บริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด ไดตกลงและรับรองวากองทุนรวมจะมีรายไดจากการนําทรัพยสินที่
กองทุนรวม เขาลงทุนครั้งแรกออกหาประโยชนโดยนําออกใหเชาแกผูเชาอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม
และผูเชาอาคารศูนยการคาและพื้นที่พาณิชยกรรม โดยประกันรายไดข้ันต่ําของกองทุนรวม ดังนี้ 
ปท่ี 1 จํานวนรวมไมนอยกวา 65,700,000 บาท  
ปท่ี 2 จํานวนรวมไมนอยกวา 66,700,000 บาท   
ปท่ี 3 จํานวนรวมไมนอยกวา 67,100,000 บาท  
ปท่ี 4 จํานวนรวมไมนอยกวา 67,100,000 บาท (ในกรณีที่กองทุนรวมไดพิจารณาตออายุสัญญา
เชา เม่ือครบ 3 ปแรก)   
ท้ังนี้ การประกันรายไดดังกลาว บริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด จะรับประกันในกรณีท่ีผูเชาดัง
กลาวคือ บริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จํากัด และบริษัท สีลมออลล จํากัด หรือ บริษัทในเครือเทานั้น  
 

(ข) การประกันการปฏิบัติหนาท่ีของผูเชาอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และอาคารศูนยการคาโดย 
บริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด 

บริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด ตกลงค้ําประกันการปฏิบัติหนาที่ของผูเชาภายใตสัญญาเชาที่ดิน 
อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และเฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณ ระหวางกองทุนรวมกับบริษัท ตรีนิตี้ 
แอท สีลม จํากัด และสัญญาเชาอาคารศูนยการคา พ้ืนที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 
และเฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณ  ระหวางกองทุนรวมกับบริษัท สีลมออลล จํากัด เฉพาะหนาที่
ดังตอไปนี้ 

ก. หนาที่ในการจัดทํางบการเงินและรายงานทางการเงินและนําสงใหแกกองทุนรวมเฉพาะ
สําหรับอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม 

ข. หนาที่กระทําการตาง ๆ อาทิ หนาที่ในการแจงใหกองทุนรวมทราบโดยพลันกรณีผูเชา 
ตกเปนผูผิดสัญญาหรืออาจตกเปนผูผิดสัญญากับบุคคลภายนอก หนาที่ในการแจงให
กองทุนรวมทราบเปนลายลักษณอักษรในกรณีท่ีมีเหตุการณซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบอยาง
มีนัยสําคัญตอทรัพยท่ีเชา 

ค.  หนาที่ของผูเชาในการดําเนินการตาง ๆ เพ่ือใหมีการนํารายไดจากการดําเนินการของ
อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และศูนยการคาฝากไวกับบัญชีเงินฝากตามรายละเอียดที่กําหนด



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตรีนิต้ี  หนา  25 

ในสัญญาเชาที่ดิน อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และเฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณ และสัญญา
เชาอาคารศูนยการคา พ้ืนที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) และเฟอรนิเจอร วัสดุ 
และอุปกรณ  

(ค) การดําเนินการให บริษัท อินวิช่ัน ฮอสพิทาลิต้ี จํากัด เปนผูบริหารอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม 

ภายในระยะเวลาการเชาอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม บริษัท ตรีนิต้ี แอท สีลม จํากัด จะไดเขาทํา
สัญญาวาจางบริหาร กับบริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิต้ี จํากัด ซึ่งเปนผูบริหารจัดการอาคารโกลว  
ตรีนิต้ี สีลม เปนระยะเวลารวม 10 ปนับจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก และหากคูสัญญา
ฝายใดฝายหนึ่งไมบอกเลิกสัญญากับคูสัญญาอีกฝายหนึ่งลวงหนากอนสัญญาหมดอายุลง 
คูสัญญาตกลงใหสัญญาวาจางบริหารดังกลาวมีผลบังคับตอไปอีก 10 ป 

อยางไรก็ดีในกรณีท่ีสัญญาเชาอาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลม ระหวางกองทุนรวมกับ บริษัท ตรีนิต้ี แอท 
สีลม จํากัด ส้ินสุดลงกอนครบกําหนดสัญญาวาจางบริหาร กองทุนรวม ไมผูกพันที่จะให บริษัท 
อินวิชั่น ฮอสพิทาลิต้ี จํากัด เปนผูบริหารอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม ตอไปแตอยางใด 

(ง) ขอตกลงไมประกอบธุรกิจแขงขัน 
 

ภายใตสัญญาตกลงกระทําการระหวาง บริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด และ กองทุนรวม บริษัท ตรีนิตี้ 
แอสเซท จํากัด ตกลงตอกองทุนรวมวา ตลอดระยะเวลาของสัญญาตกลงกระทําการเปนระยะเวลา 
5 ป บริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด และผูถือหุนของบริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด ที่ถือหุนตั้งแตรอยละ 
10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมถึงบริษัทในเครือ (หมายถึง นิติบุคคลที่บริษัท  ตรีนิตี้ 
แอสเซท จํากัด ถือหุนในนิติบุคคลนั้นตั้งแตรอยละ10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
นิติบุคคลดังกลาว) จะไมประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับการบริหารอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม ในพ้ืนที่
รัศมีของอาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลม โดยขอบเขตรัศมีของพ้ืนที่ดังกลาวที่บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จํากัด 
และบริษัทในเครือตกลงจะไมประกอบธุรกิจแขงขันจะใชเสนแบงตามสี่แยกไฟจราจรตัดกับถนนตาง ๆ 
ดังนี้ ทางทิศเหนือของอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม พ้ืนที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) และ
อาคารศูนยการคา ขอบเขตของพื้นที่จะอยูภายในสี่แยกไฟจราจรที่ตัดระหวางถนนสีลมและถนน
นราธิวาสราชนครินทร ทางทิศตะวันออกของอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม พ้ืนที่พาณิชยกรรม (Glow 
Trinity Silom Arcade) และอาคารศูนยการคาหางออกไปอีกประมาณ 800 เมตร  ขอบเขตของพื้นที่
จะอยูภายในสี่แยกไฟจราจรที่ตัดระหวางถนนสีลมและซอยศาลาแดง โดยพื้นที่ดังกลาวใหรวมถึงจุด
กึ่งกลางถนนของถนนสีลมดวย ทางทิศใตของอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม พ้ืนที่พาณิชยกรรม 
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 (Glow Trinity Silom Arcade) และอาคารศูนยการคาหางออกไปอีกประมาณ 600 เมตร ขอบเขตของ
พ้ืนที่จะอยูภายในสี่แยกไฟจราจรที่ตัดระหวางซอยศาลาแดงและถนนสาทรใต โดยใหนับรวมถึง
พ้ืนที่ทางดานทิศตะวันออกของซอยศาลาแดง ทางทิศตะวันตกของอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลมพ้ืนที่ 
พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) และอาคารศูนยการคาหางออกไปอีกประมาณ 825 
เมตร ขอบเขตของพื้นที่จะอยูภายในสี่แยกไฟจราจรที่ตัดระหวางถนนสาทรใตและถนนนราธิวาส 
ราชนครินทร โดยใหนับรวมถึงพ้ืนที่ทางดานทิศใตของถนนสาทรใต โดยจุดเริ่มตนในการวัดรัศมี
พ้ืนที่ดังกลาวใหนับจากถนนนราธิวาสราชนครินทรข้ึนไปทางทิศเหนือประมาณ 530 เมตรไปจนถึง 
ส่ีแยกไฟจราจรที่ตัดระหวางถนนสีลมและถนนนราธิวาสราชนครินทร ตามที่คูสัญญากําหนดตาม
สัญญาวาจางบริหาร เวนแตจะไดรับความยินยอมจากกองทุนรวม โดยขอบเขตรัศมีของพ้ืนที่ท่ีไม
ประกอบธุรกิจแขงขัน เปนไปตามแผนภาพตอไปนี้ 

 

 
 

นอกจากนี้ สําหรับอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม ภายใตสัญญาวาจางบริหาร ระหวางบริษัท ตรีนิตี้ 
แอท สีลม จํากัด และ บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิต้ี จํากัด กําหนดวาบริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี้ 
จํากัด ในฐานะผูบริหาร ตกลงวาตลอดระยะเวลาของสัญญาวาจางบริหาร นั้น บริษัท อินวิชั่น 
ฮอสพิทาลิต้ี จํากัด และบริษัทในเครือ (หมายถึง นิติบุคคลที่บริษัท  อินวิชั่น ฮอสพิทาลิต้ี จํากัด ถือ
หุนในนิติบุคคลนั้นตั้งแตรอยละ10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของนิติบุคคลดังกลาว) 
จะไมประกอบธุรกิจในลักษณะที่เปนการแขงขันกับทรัพยสินที่กองทุนรวมไดลงทุน ในพ้ืนที่ท่ี
คูสัญญากําหนดตามที่ไดมีการวาจางบริหาร ดังกลาว เวนแตจะไดรับความยินยอมจากผูเชาอาคาร
โกลว ตรีนิต้ี สีลมและกองทุนรวม 
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(จ) หลักประกัน 

บริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด ตกลงจะจัดใหมีการประกันแกกองทุนรวมเพื่อเปนการประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาตกลงกระทําการ สัญญาเชาที่ดิน อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และเฟอรนิเจอร วัสดุ 
และอุปกรณ, สัญญาเชาอาคารศูนยการคา พ้ืนที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) และ
เฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณ และการชําระเงินหรือหนี้ใด ๆ ของบริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด 
และ/หรือ ผูเชาอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และผูเชาอาคารศูนยการคา และพื้นที่พาณิชยกรรม โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. หนังสือคํ้าประกัน 
 

บริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด ตกลงรับประกันรายไดข้ันต่ํา (รายไดขั้นต่ําดังกลาวเปนรายได
จากคาเชาและคาบริการกอนหักคาใชจายใดๆ)    ท่ีกองทุนรวมจะไดรับจากอสังหาริมทรัพย
ท่ีกองทุนรวมลงทุนครั้งแรกโดยการวางหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชยของ
ประเทศไทยตอกองทุนรวม ในคราวแรกจํานวน 3 ฉบับ โดยมีวงเงินค้ําประกัน ดังนี้ 
ฉบับท่ี 1 คํ้าประกันในปท่ี1 ถึงปท่ี 4  เปนจํานวนเงิน 65,700,000บาท (หกสิบหาลานเจ็ดแสน

บาทถวน)  
ฉบับท่ี 2 คํ้าประกันในปท่ี 2 ถึงปท่ี 4  เปนจํานวนเงิน   1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) 
ฉบับท่ี 3 คํ้าประกันในปท่ี 3 ถึงปท่ี 4  เปนจํานวนเงิน      400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน) 
 

โดยการใชหนังสือคํ้าประกันสําหรับระยะเวลาในปท่ี 4 กองทุนรวมจะใชในกรณีท่ีมีการ 
ตออายุสัญญาเชา  
 

ท้ังนี้ หากปรากฏวาหนังสือคํ้าประกันดังกลาวมีอันส้ินสุดลงกอนครบกําหนดอายุ ไมวาดวย
เหตุใดๆ ก็ตาม บริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด ตกลงจะจัดหาหนังสือคํ้าประกันฉบับใหม โดยมี
เงื่อนไขที่คงเหลือของหนังสือคํ้าประกันฉบับเดิมมาทดแทนใหแกกองทุนรวมโดยทันที 
อยางไรก็ ดี ในระหวางที่มีการรับประกันรายได ข้ันต่ํา หากจํานวนอสังหาริมทรัพย 
ท่ีกองทุนรวมลงทุนครั้งแรกลดลง อันเนื่องมาจากกองทุนรวมจําหนาย ขาย หรือ โอน
อสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุนคร้ังแรกทั้งหมดหรือบางสวน หรืออสังหาริมทรัพย 
ท่ีกองทุนรวมลงทุนครั้งแรกถูกเวนคืน รายไดข้ันต่ําที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยรับประกัน 
จะลดลงตามสัดสวนการกอรายไดของอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุนเปนครั้งแรก 
ท่ีลดลงดวย  
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2.  สิทธิเรียกรองในบัญชีเงินฝาก 

ผูเชาอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลมและผูเชาอาคารศูนยการคาและพนที่พาณิชยกรรม ตกลงโอน
สิทธิแบบไมมีเงื่อนไขในบัญชีท่ีจัดใหมีข้ึนสําหรับการดําเนินงานของผูเชาดังกลาวใหแก
กองทุนรวม 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการไดสรุปขอมูลในเรื่องความสามารถของผู รับประกันรายได โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 

 
(ฉ) การประกันภัย 

กองทุนรวมจะจัดใหมีการทําประกันภัยสําหรับทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกตลอด
ระยะเวลาในการเปนเจาของกรรมสิทธิ์ โดยมีรายละเอียดตามขอ 4).5 (  

 

แผนภาพการนาํทรพัยสินทีก่องทนุรวมเขาลงทนุครั้งแรกออกหาประโยชน 
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สัญญาที่เกี่ยวของกับการจัดหาประโยชนจากทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 

1. สัญญาเชาท่ีดิน อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และเฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณ 

คูสัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตรีนิตี้ (“ผูใหเชา” หรือ “กองทุนรวม”) 
บริษัท ตรีนิต้ี แอท สีลม จํากัด (“ผูเชา”) 

ทรพัยสินทีเ่ชา 1. ที่ดิน โฉนดเลขที่ 3147 เนื้อที่ 1 งาน 964/10  ตารางวา ต้ังอยูที่ ตําบล
สีลม (สาทร) อําเภอ บางรัก กรุงเทพมหานคร 

2. อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลมเลขที่ 150 ซอยพิพัฒน 2 ถนนสีลม เขต 
บางรัก กรุงเทพมหานคร ต้ังอยูบนทรัพยสินตามขอ 1 จํานวน 6 ชั้น 
เนื้อที่ประมาณ 3,428 ตารางเมตร  

3. ระบบสาธารณูปโภค และ 
4. เฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณที่เก่ียวของซึ่งติดตั้งและใชงานอยูใน

อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม 
(รวมเรียกวา “ทรัพยสินที่เชา”) 

ระยะเวลาการเชา 

3 ป นับจากวันที่สัญญาเชาฉบับนี้มีผลใชบังคับ และเมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาการเชา กองทุนรวมสามารถพิจารณาใหผูเชารายเดิมตออายุ
สัญญาเชาไดอีกคราวละไมเกิน 3  ป 

 

คาเชา คาเชาประกอบดวย 
1. คาเชาคงที่ 
 คาเชาคงที่จํานวน 37,345,597 บาทตอป 
 (“คาเชาคงที่รายป”) นับจากวันเริ่มตนของระยะเวลาเชาโดยแบง

ชําระเปนรายเดือน เดือนละประมาณ 3,112,133 บาท (“คาเชาคงที่
รายเดือน”) โดยคาเชาคงที่รายปคิดจากวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม ของทุกป ยกเวนในปแรกและปสุดทายคิดตามอัตราสวน
จากวันเริ่มตนของระยะเวลาการเชาถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปนั้น 
1.1 ในการชําระคาเชาคงที่ในเดือนใดเดือนหนึ่ง ผูเชาอาจชําระ 

คาเชาคงที่ใหแกกองทุนรวมในจํานวนที่นอยกวาคาเชาคงที่
รายเดือน โดยไมตกเปนผูผิดนัดชําระหนี้ 

 หากภายในแตละไตรมาสนับจากวันเริ่มตนของระยะเวลาเชา 
หากผู เชาชําระคาเชาคงที่ ใหแกกองทุนรวมในจํานวนที่ 
นอยกวาคาเชาที่ตองชําระในไตรมาสนั้น ใหถือวาผูเชาตกเปน 
ผูผิดนัดชําระหนี้ 
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1.2  คาเชาคงที่ ในจํานวนที่กองทุนรวมไมไดรับชําระในชวง
ระยะเวลาดังกลาว ใหถือเปน “คาเชาคงที่คางชําระ  (  Accrued 
Unpaid Amount) และใหผูเชาชําระคาเชาดังกลาวคืนใหแก
กองทุนรวม ตามลําดับการชําระคาเชาดังตอไปนี้ 

(ก) คาเชาคงที่ 
(ข) คาเชาคงที่คางชําระ  
(ค) คาเชาแปรผัน   

2. คาเชาแปรผัน 
 คาเชาแปรผัน โดยคํานวณจาก 
 [ ก  x ( ข - ค - ง - จ – ฉ )] 
 โดยที่ 

ก = อัตรารอยละของคาเชาแปรผัน ในอัตรารอยละ 
80 

ข = รายไดจากการดําเนินงานของอาคารโกลว 
ตรีนิต้ี สีลม ในเดือนนั้น ๆ (อาทิ รายได 
คาหองพัก รายไดคาอาหารและเครื่องด่ืม และ 
รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ) 

ค = ตนทุนจากการดําเนินงานของอาคารโกลว  
ตรีนิต้ี สีลมในเดือนนั้น ๆ (อาทิ ตนทุน 
คาหองพัก ตนทุนคาอาหารและเครื่องด่ืม และ
ตนทุนจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ) 

ง = คาใชจายจากการดําเนินงานของอาคาร 
โกลว ตรีนิตี้ สีลมในเดือนนั้น ๆ (อาทิ 
คาใชจายจากการขายและบริหาร เปนตน) 

จ = คาใชจายอื่นๆ ของอาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลมใน
เดือนนั้น ๆ (อาทิ ภาษีโรงเรือน คาธรรมเนียม
ประกันภัย และคาธรรมเนียมการบริหาร เปน
ตน) 

ฉ = คาเชาคงที่ (รวมคาเชาคงที่คางชําระ) 
 

ในระยะเวลาการเชา คูสัญญาตกลงใหมีการเปรียบเทียบคาเชาแปร
ผันที่ไดมีการชําระจริงในแตละรอบปบัญชีที่ผานมา (“คาเชาแปรผันที่
ไดชําระแลว”) กับคาเชาแปรผันที่คํานวณไดจากขอมูลทางการเงิน
ของผูเชาที่ปรากฏในงบการเงินประจําปของผูเชา “งบตรวจสอบ” (ซ่ึง
ผูเชาไดสงมอบใหแกกองทุนรวม (“คาเชาแปรผันที่เกิดข้ึนจริง”)  
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 คูสัญญาตกลงรวมกันคํานวณคาเชาแปรผันที่เกิดขึ้นจริงใหแลวเสร็จ
ภายใน 20 วันทําการนับจากวันส้ินรอบปบัญชีของกองทุนรวม  
(“วันคํานวณคาเชาแปรผัน”) 

 หากคาเชาแปรผันที่ เกิดขึ้นจริงคํานวณไดมีมูลคาเปนศูนยหรือ 
ตํ่ากวา ผูเชาไมตองจายคาเชาแปรผันใหแกกองทุน 

 หากคาเชาแปรผันที่ไดชําระแลวไมเทากับคาเชาแปรผันที่เกิดขึ้นจริง
คูสัญญาตกลงกันดังนี้ 
2.1 หากคาเชาแปรผันที่ไดชําระแลวมีจํานวนมากกวาคาเชา 

แปรผันที่เกิดข้ึนจริง ใหกองทุนรวมดําเนินการอยางใดอยาง
หนึ่งดังตอไปนี้ 
(ก) ชําระเงินสวนตางคืนใหแกผูเชาภายใน 15 วันทําการ

นับจากวันคํานวณคาเชาแปรผัน 
(ข) นําเงินสวนตางดังกลาวไปหักกลบลบกันกับคาเชาที่

กองทุนรวมมีสิทธิไดรับจากผูเชาในวันชําระเงิน 
คาเชาแปรผันครั้งแรกนับจากวันคํานวณคาเชาแปรผัน 
โดยตองแจงใหผู เชาทราบเปนลายลักษณอักษร
ภายใน 15 วันทําการนับจากวันคํานวณคาเชาแปรผัน 

2.2 หากคาเชาแปรผันที่ไดชําระแลวมีจํานวนนอยกวาคาเชาแปร
ผันที่เกิดข้ึนจริง ใหผูเชาชําระเงินสวนตางใหแกกองทุนรวม
ภายใน 15 วันทําการนับจากวันคํานวณคาเชาแปรผัน 

สิทธิและหนาที่ของ 
ผูเชา 

1. ผูเชามีสิทธิในการกอสรางส่ิงปลูกสรางหรือสวนควบใด  ๆ ดัดแปลง
หรือเปล่ียนแปลงสาระสําคัญของทรัพยที่เชาทั้งหมดหรือบางสวน 
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการเชาโดยผูเชาตองไดรับความ
ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนรวมจะ
พิจารณาใหหรือไมใหความยินยอมดังกลาวภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม  

 ใหสวนที่กอสราง ตอเติม แกไข ดัดแปลง ส่ิงปลูกสรางดังกลาว 
เปนกรรมสิทธิ์ของกองทุนรวม 

 ในกรณีที่การกอสรางส่ิงปลูกสรางหรือสวนควบหรือการแกไข
ดัดแปลงสวนใด  ๆ ในทรัพยที่เชาตามความในวรรคกอนกอใหเกิด
ความเสียหายแกบุคคลหรืออาคารอื่นใด หรือกระทําผิดกฎหมายที่
เก่ียวของ กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับอ่ืนใดของหนวยงานราชการ 
ที่เก่ียวของ ผูเชาตกลงรับผิดชดใชคาเสียหายนั้นแตเพียงฝายเดียว  

2. ภายในระยะเวลาการเชา ผูเชาจะดําเนินการใหบริษัท อินวิชั่น 
ฮอสพิทาลิตี้ จํากัด (“ผูบริหาร”)  เปนผูบริหารจัดการธุรกิจ  โดยผูเชา
ไดเขาทําหรือปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ของผูเชาตามที่กําหนดไวในสัญญา
ว า จ า ง บ ริ ห า ร  กั บ บ ริ ษั ท  อิ น วิ ชั่ น  ฮ อ สพิ ท า ลิ ต้ี  จํ า กั ด  
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ในวันเริ่มระยะเวลาการเชาและผูเชาตกลงเพิ่มเติมเก่ียวกับสัญญา
วาจางบริหาร ดังตอไปนี้ 
2.1 ขอกําหนดและเงื่อนไขภายใตสัญญาวาจางบริหาร ตองไม

ขั ด กับข อตกลงและ เ งื่ อน ไขตาม สัญญา เช าฉบับนี้  
หากขอกําหนดและเงื่อนไขดังกลาวขัดกับสัญญาเชาฉบับนี้ 
ใหขอกําหนดและเงื่อนไขในเรื่องดังกลาวเปนไปตามสัญญา
เชาฉบับนี้  

 ทั้งนี้  ผู เชาตกลงจะดําเนินการให ผูบริหารปฏิบัติตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขที่เก่ียวกับการบริหารจัดการธุรกิจ
ทรัพยสินที่เชาตามสัญญาเชาฉบับนี้ 

2.2 ผูเชาจะไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญาวาจางบริหาร ไมวาดวย
เหตุใด  ๆ  เวนแตจะไดรับความยินยอมลวงหนา เปน 
ลายลักษณอักษรของกองทุนรวม 

2.3. หากกองทุนรวมรองขอ ผูเชาจะใชสิทธิตาง ๆ ของผูเชา
ภายใต สัญญาวาจางบริหาร  โดยเปนไปตามเงื่อนไข 
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในสัญญาดังกลาว 

2.4 ในกรณีที่ สัญญาวาจางบริหาร  ส้ินสุดลงตามเงื่อนไข 
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในสัญญาดังกลาว ผูเชาจะ
ตกลงรวมกันกับกองทุนรวมในการแตงตั้งผูบริหารรายใหม 
(หากมี) 

3. ดําเนินการใด ๆ เพื่อใหไดรับใบอนุญาตหรือโอนใบอนุญาตให
ดําเนินกิจการโรงแรม รวมถึงใบอนุญาตอื่นๆ ที่เก่ียวของ  

4. ผูเชามีหนาที่ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือคาธรรมเนียมใด ๆ  
ที่อาจเรียกเก็บโดยหนวยงานราชการเนื่องดวยหรือที่เกี่ยวของกับ
การใชประโยชนในทรัพยที่เชานับตั้งแตวันที่สัญญามีผลบังคับใช 

 ทั้งนี้ หากผูใหเชาไดชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือคาธรรมเนียม 
ใด ๆ ที่อาจเรียกเก็บโดยหนวยงานราชการเนื่องดวยหรือที่เก่ียวของ
กับทรัพยสินที่เชาที่เกิดขึ้นต้ังแตวันที่สัญญามีผลใชบังคับแทนผูเชา
แลว ผูเชาตกลงชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือคาธรรมเนียมใด ๆ 
ดังกลาวคืนใหแกผูใหเชา จนครบถวนภายใน 30 วันทําการนับจาก
วันที่ผูเชาไดรับแจงจากกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษร 

5. เปดบัญชีเงินฝากและดํารงบัญชีดังกลาว ตามที่คูสัญญาตกลงกัน 
ไดแก 
• บัญชีเงินฝากเพื่อรายไดของผูเชา 
• บัญชีเงินฝากเพื่อรายจายในการดําเนินการของผูเชา 
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 ทั้งนี้ ผูเชาตกลงที่จะเขาลงนามในสัญญาโอนสิทธิเรียกรองในบัญชี
ดังกลาว ใหแกกองทุนรวม โดยใหสิทธิในบัญชีดังกลาวโอนแบบไมมี
เงื่อนไขไปยังกองทุนรวม ณ วันที่สัญญาเชาฉบับนี้ส้ินสุดลง และการ
โอนดังกลาวใชในกรณีที่ผูเชายังมีหนี้คงคางกับกองทุนเทานั้น 

6. ภายในระยะเวลาการเชา ผูเชาตกลงสงมอบเอกสารดังตอไปนี้ใหแก
กองทุนรวม 
ก. รายงานผลการดําเนินงานซึ่งรวมถึงรายรับและรายจาย 

(Management Account)  ของแตละรอบเดือน และ
รายละเอียดการคํานวณคาเชาภายใตสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ 
ภายใน 15 วันทําการนับจากวันสุดทายของแตละเดือน  

ข. งบการเงินประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกป 
ของผูเชาซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของผูเชาที่กองทุนรวม
เปนผูใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีดังกลาว ทั้งนี้ ภายใน 20 
วันทําการนับจากวันสุดทายของเดือนธันวาคม  

ค. ประมาณการรายรับและรายจายสําหรับรอบปบัญชีถัดไป 
(“ประมาณการรายรับรายจาย”) มีรายละเอียดดังนี้ 
(1) ประมาณการรายรับและรายจายและคาใชจายที่

เก่ียวกับการดําเนินกิจการของอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม 
(2) ป ร ะ ม าณ ก า ร ค า ใ ช จ า ย ส ว น ทุ น  ( Capital 

Expenditure Budget) 
ทั้งนี้ ในการจัดทําประมาณการรายรับและรายจายมีข้ันตอน
ดังนี้ 
(1) ผูเชาตกลงจัดทําประมาณการรายรับและรายจาย

และจะเสนอใหกองทุนรวมอนุมัติลวงหนาไมนอย
กวา 45 วันทําการกอนวันส้ินสุดรอบปบัญชีแตละป 
และกองทุนรวมจะอนุมัติและแจงกลับผูเชาภายใน 
ระยะเวลา 30 วันทําการนับแตวันที่ไดรับประมาณ
การรายรับและรายจายจากผูเชา 

 หากกองทุนรวมไมแจงกลับภายในเวลาที่กําหนด  
ใหถือวาคูสัญญาตกลงใชประมาณการรายรับและ
รายจายตามที่ผูเชาเสนอ  

 สําหรับรายละเอียดงบประมาณฉบับแรก ผูเชา 
ตกลงจัดทําและจะเสนอใหกองทุนรวมอนุมัติภายใน 
45 วันทําการนับแตวันที่สัญญานี้มีผลใชบังคับ 

(2) กรณีที่กองทุนรวมไมอนุมัติรายละเอียดงบประมาณ 
คูสัญญาตกลงใหใชรายละเอียดงบประมาณของปที่ 
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            ผานมาจนกวาจะสามารถหาขอยุติได โดยคูสัญญา
ตองหาขอยุติสําหรับรายละเอียดงบประมาณใหแลว
เสร็จภายใน 45 วันทําการนับแตวันเริ่มรอบปบัญชี
นั้น ๆ หรือตามระยะเวลาที่คูสัญญาเห็นสมควร 

(3)  หากคูสัญญายังไมสามารถ ตกลงหาขอยุติของ
รายละเอียดงบประมาณได กองทุนรวมจะกําหนด
รายละเอียดงบประมาณโดยจะพิจารณาใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของกองทุนรวมและแนวทาง
ดําเนินธุรกิจที่เหมาะสม ซ่ึงการพิจารณาของกองทุน
รวมใหเปนที่ยุติและผูกพันคูสัญญา 

(4) ในกรณีที่มีคาใชจายอ่ืนใดที่ผูเชาเห็นวาเปนกรณี
จําเปนเรงดวน และสมควรเกิดขึ้น เพื่อการดําเนิน
ธุรกิจของอาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลมและ/หรือความ
ปลอดภัยของผูใชบริการในอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม
นอกเหนือจากประมาณการรายรับรายจายที่ผูเชา 
ไดขออนุมัติไว  และไมอาจขออนุมัติจากกองทุนรวม
เปนการลวงหนาไดตามที่กําหนดไวในสัญญานี้  
ผูเชาสามารถพิจารณาดําเนินการจายเงินจํานวน
ดังกลาวไปกอนไดโดยไมตองไดรับความเห็นชอบ
จากกองทุนรวม  ทั้งนี้ จํานวนเงินที่ไดจายทั้งหมด
เมื่อรวมกันแลวจะตองไมเกินไปกวา 500,000 บาท
ตอครั้ง และไมเกิน 1,000,000 บาทตอป    โดยผูเชา  
จะตองรายงานการดําเนินการดังกลาวใหกองทุนรวม 
ทราบเปนลายลักษณอักษรภายใน 15 วันทําการ 
นับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว 

 ในกรณีที่ผูเชาไดพิจารณาจายเงินตามที่กลาวขางตน 
(ไมรวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม)  กองทุนรวมจะใชดุลยพินิจ
ในการจายเงินคืนใหผูเชาตามจํานวนที่เหมาะสมและ
เห็นสมควรได โดยจะชําระคืนเงินดังกลาวใหแกผูเชา
ภายใน 15 วันทําการนับแตวันที่กองทุนรวมไดรับ
จดหมายแจงจากผูเชา เวนแต จะไดตกลงกันเปน
พิเศษ 

7. ผูเชาตกลงสงมอบขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับการดําเนินกิจการโครงการ
อาคารโกลว  ตรีนิ ต้ี  สีลม   รวมถึงขอมูลเกี่ ยวกับหรือภายใต 
สัญญาวาจางบริหารใหแกกองทุนรวมตามที่กองทุนรวมแจงใหแก 
ผูเชาทราบเปนลายลักษณอักษร 
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การใหเชาชวงและ
การโอนสิทธิการเชา 

ผูเชาไมสามารถโอนสิทธิการเชาภายใตสัญญาฉบับนี้ไมวาทั้งหมดหรือแต
บางสวนใหแกบุคคลใด ๆ เวนแตไดรับอนุญาตลวงหนาเปนลายลักษณ
อักษรจากกองทุนรวม 
ผูเชาไมสามารถนําทรัพยสินที่เชาออกใหบุคคลภายนอกเชาชวงไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตเปนการนําทรัพยสินที่เชาออกใหเชาชวงซึ่งเปน
การดําเนินโครงการเซอรวิสอพารทเมนท (Serviced Apartment) หรือ 
โรงแรมในกรณีที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เวนแตไดรับอนุญาต
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรจากกองทุนรวม 
ทั้งนี้ ขอกําหนดและเงื่อนไขดังกลาวไมนํามาใชในกรณีการใหเชาชวง
ทรัพยสินที่เชาซ่ึงเปนอสังหาริมทรัพยโดยมีพื้นที่ใหเชาไมเกินกวา 50 ตาราง
เมตร และ/หรือระยะเวลาการเชาไมเกินกวา 1 ป 

การประกันภัย ผูเชามีหนาที่จัดหาประกันภัยอยางเพียงพอและเหมาะสมกับสวนไดเสีย 
ของกองทุนรวมที่มีตอทรัพยสินที่ไดลงทุนตลอดระยะเวลาการเชา ดังนี้ 
1. ประกันวินาศภัยและประกันภัยความเสียหายในทรัพยสิน โดย 

1.1 กองทุนรวมเปนผูเอาประกัน 
1.2 กองทุนรวมจะเปนผูรับประโยชน 
1.3 ผูเชามีหนาที่ชําระเบี้ยประกัน 
1.4 จํานวนเงินเอาประกันภัยเปนไปตามมูลคาของทรัพยสินที่

ไดรับการเปลี่ยนใหมของทรัพยสินที่ เชา (Replacement 
Cost) หรือตามมูลคาที่บริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชน
พิ จ า รณา เ ห็ น สมคว ร  และ เป น ไ ปตาม เ กณฑ ข อ ง
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2. ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก โดย 
1.1 กองทุนรวมเปนผูเอาประกัน 
1.2 กองทุนรวมจะเปนผูรับประโยชน 
1.3 ผูเชามีหนาที่ชําระเบี้ยประกัน 
1.4 ระยะเวลาการชดใชคาสินไหมทดแทน เปนเวลา 3 ป 

3. ประกันภัยเพื่อประโยชนบุคคลภายนอก โดย 
1.1 กองทุนรวมเปนผูเอาประกัน 
1.2 กองทุนรวมจะเปนผูรับประโยชน 
1.3 ผูเชามหีนาที่ชําระเบี้ยประกัน 

ก. กรณีที่อาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลมไดรับความเสียหายจาก
วินาศภัยบางสวน 

 ในกรณทีี่อาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลมไดรับความเสียหาย
บางสวน คูสัญญาตกลงกันดังตอไปนี ้
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1. กองทุนรวมหรือบุคคลที่กองทุนรวมไดมอบหมายมี
หนาที่ในการซอมแซมอาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลมให
อยูในสภาพปกติใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 3 ป 
โดยใชคาสินไหมทดแทนทั้งจํานวนที่กองทุนรวม
ไดรับภายใตประกันวินาศภัย 
หากบุคคลที่กองทุนรวมไดมอบหมาย ซอมแซม
หรือกอสรางใหมไมแลวเสร็จภายในระยะเวลา
ตามที่กําหนดขางตน กองทุนรวมมีสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายจากผูเชาและ/หรือบอกเลิกสัญญาได 
 

2. ในระหวางการซอมแซม กองทุนรวมไดรับความ
คุมครองภายใตประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

3. สัญญาฉบับนี้ไมระงับส้ินลง  
ความเสียหายบางสวนภายใตขอกําหนดขางตน
หมายความถึงความเสียหายบางสวนของอาคารโกลว 
ตรีนิต้ี สีลมที่ไมอยูภายใตความเสียหายทั้งหมดของ
อาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลมตาม ข. 

ข. กรณีที่อาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลมไดรับความเสียหายจาก
วินาศภัยทั้งหมด   
ในกรณีที่อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลมไดรับความเสียหาย
จากวินาศภัยทั้งหมดหรือบางสวนซึ่งเปนสาระสําคัญ
และสงผลใหผูเชาไมสามารถใชประโยชนในทรัพยสินที่
เชาได (โดยสภาพของทรัพยสินที่เชาไมสามารถไดรับ
การซอมแซมหรือกอสรางใหมได) ใหสัญญาเชาฉบับนี้
ระงับส้ินลง 

(ความเสียหายจากวินาศภัยทั้งหมด หมายถึง กรณีที่กองทุนรวมไมสามารถ
ใชประโยชนในอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลมไดโดยผลของกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือ 
 ไมสามารถใชประโยชนในทรัพยสินที่เชาไดเกินกวารอยละ 50 ของพื้นที่ของอาคาร) 

หนาทีใ่นการ
บํารุงรักษาทรพัยสิน
ที่เชา 
 
 
 
 
 

กรณีทรัพยสินที่เชาเปนอสังหาริมทรัพย 
เวนแตกรณีทรัพยสินที่เชาเสียหายหรือถูกทําลายโดยเหตุการณตาง ๆ 
ภายใตกรมธรรมประกันวินาศภัยและประกันภัยความเสียหายในเครื่องจักร
ในทรัพยสินที่เชา ภายในระยะเวลาการเชา ผูเชามีหนาที่ตาง ๆ เก่ียวกับการ
บํารุงรักษาทรัพยสินที่เชา ดังนี้ 
1. บํารุงรักษา ซอมแซมและปรับปรุงทรัพยสินที่เชาเพื่อใหคงอยูใน

สภาพที่ดี เรียบรอยและเหมาะสมกับการใชงาน  (Maintenance) 
ตามวัตถุป ระสงค ที่ กํ าหนดในสัญญาฉบับนี้ เ ช น เ ดียวกั บ 
การซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกันกับ
ทรัพยสินที่เชาดวยคาใชจายของผูเชา 
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2. ดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับการปรับปรุงภาพลักษณ (Renovation) 
ของทรัพยสินที่เชาดวยคาใชจายของกองทุนรวมตามประมาณการ
รายรับรายจาย 

กรณีทรัพยที่เชาเปนสังหาริมทรัพย 
1.  ภายในระยะเวลาการเชา คูสัญญาตกลงใหผูเชามีหนาที่ตาง ๆ 

เกี่ยวกับการจัดซ้ือเฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณที่จําเปนในการ
ดําเนินกิจการ ดวยคาใชจายของกองทุนรวม ทั้งนี้ ตามที่กองทุนรวม
ไดพิจารณาอนุมัติ โดยใหเฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณดังกลาว
ยังคงเปนกรรมสิทธิ์ของกองทุนรวมและใหถือเปนทรัพยสินที่เชา
ภายใตสัญญาฉบับนี้ 

2.  กองทุนรวมอาจมอบหมายใหผูเชาจําหนายเฟอรนิเจอร วัสดุ และ
อุปกรณ โดยใหสงมอบเงินที่ไดรับจากการจําหนายดังกลาวใหแก
กองทุนรวม 

 
การกําหนดงบประมาณในการบํารุงรักษาทรัพยสินท่ีเชา 
กองทุนรวมจะกําหนดงบประมาณนับจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 
ดังนี้  

1) ในปแรกและปที่สอง คิดเปนรอยละ 2 ของรายไดจากการ
ดําเนินงานของอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม  

2) ในปที่  3 คิดเปนรอยละ 3 ของรายไดจากการดําเนินงาน
ของอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม 

และ ในกรณีที่มีการนําทรัพยสินออกใหเชาตอจากระยะเวลาดังกลาว 
กองทุนรวมจะกําหนดงบประมาณบํารุงรักษาทรัพยสินที่เชา ดังนี้  

1) ในปที่ 4 ถึงปที่ 5 คิดเปนรอยละ 3 ของรายไดจากการ
ดําเนินงานของอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม 

2) ในปที่ 6ไปตลอดระยะเวลาที่มีการนําทรัพยสินออกหา
ประโยชนคิดเปนรอยละ 4 ของรายไดจากการดําเนินงาน
ของอาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลม 

นอกจากนี้ งบประมาณดังกลาวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังตอไปนี้ 
ก. งบประมาณดังกลาวไมถือเปนรายจายในการคํานวณกําไร

สุทธิของกองทุนรวม  
 โดยในรอบปบัญชีใด  ๆ ที่กองทุนรวมมีหนาที่ชําระคาใชจาย

เก่ียวกับการปรับปรุงภาพลักษณตามสัญญาฉบับนี้ และ
คาใชจายเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดหาเฟอรนิเจอร วัสดุ และ
อุปกรณที่เกี่ยวของของอาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลม ใหกองทุน
รวมถือเอาคาใชจายเฉพาะจํานวนที่เกิดขึ้นจริงดังกลาวเปน
คาใชจายของกองทุนรวม 

ข. คาใชจายของกองทุนรวมตามที่กําหนดในขอ ก. ขางตนจะ
เปนไปตามประมาณการคาใชจายที่กองทุนรวมพิจารณา 
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อนุมัติเปนรายป และจะมีจํานวนรวมไมเกินกวาจํานวน
ประมาณการรายรับและรายจาย 

ในกรณีที่ผูเชารองขอ ผูใหเชาตองโอนคาใชจายที่เก่ียวกับการปรับปรุง
ภาพลักษณดังกลาวใหผูเชา โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

ก. คาใชจายดังกลาวตองกําหนดใหประมาณการคาใชจาย 
สวนทุน และ 

ข. คาใชจายดังกลาวเมื่อรวมกันแลวตองไมเกินกวาที่กําหนดใน
ประมาณการรายรับรายจายซึ่งผูใหเชาไดกําหนดไวเพื่อเปน
คาใชจายตามสัญญาเชาฉบับนี้ 

ผูเชามีหนาที่จัดทํารายงานการเบิกและการใชงบประมาณดังกลาวเพื่อ
นํามาชําระคาใชจายที่เกิดจากการบํารุงรักษาทรัพยสินที่เชาโดยจัดสง
รายงานใหกองทุนทุกวันที่ 25 ของเดือน 
หากผูเชาไมปฏิบัติหนาที่ดังกลาว กองทุนรวมสามารถดําเนินการดังกลาว
แทนผูเชาและมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายที่เก่ียวของจากผูเชาได 

เหตุผิดนัดหรือเหตุ
แหงการบอกเลิก
สัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผูเชาไมชําระคาเชาตามจํานวนและระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา
ฉบับนี้  ไมปฏิ บัติตามสัญญาหรือตกเปนผู ผิดคํารับรองตาม
รายละเอียดที่กําหนดภายใตสัญญาฉบับนี้  

2. ผูเชาเขาสูกระบวนการลมละลายหรือฟนฟูกิจการภายใตกฎหมายที่
เก่ียวของ 

3. สัญญาดังตอไปนี้ระงับส้ินลง 
3.1 สัญญาเชาอาคารศูนยการคา พื้นที่พาณิชยกรรม (Glow 

Trinity Silom Arcade) และเฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณ 
ระหวาง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตรีนิต้ี และ บริษัท สีลม
ออลล จํากัด ระงับส้ินลง และ/หรือ 

3.2 สัญญาตกลงกระทําการระหวาง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
ตรีนิตี้ และ บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จํากัด ระงับส้ินลง  
และ/หรือ 

3.3 สัญญาอ่ืนๆ ที่ เก่ียวของกับกองทุนรวมระหวาง กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยตรีนิตี้ และ บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จํากัด ระงับส้ินลง  

4. มีการเวนคืนทรัพยสินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวนซึ่งเปนสาระสําคัญ
และสงผลใหผูเชาไมสามารถใชประโยชนในทรัพยสินที่เชา 

 
5. คูสัญญาตกลงเลิกสัญญา โดยความยินยอมของทั้งสองฝายเปน 

ลายลักษณอักษร หรือมีการเพิกถอน หรือยกเลิกสถานะของกองทุน
รวมโดยผลของกฎหมาย และ /หรือ คําส่ังของหนวยงานของรัฐ 
ที่ เ ก่ียวของ  ซ่ึ ง รวมถึงคณะกรรมการ กํา กับหลักทรัพยและ 
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ตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือ คณะกรรมการตลาดทุน ทั้งนี้ โดยไมใช
ความผิดของกองทุนรวมและบริษัทจัดการ 

 หากเกิดกรณี 1-3 ขางตนกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี กองทุนรวม
จะแจงใหผูเชาทราบถึงการปฏิบัติผิดสัญญาเปนลายลักษณอักษร 
โดยผูเชาจะตองดําเนินการแกไขใหถูกตองภายใน 30  วันนับจาก
วันที่ผูเชาไดรับแจงถึงเหตุแหงการผิดสัญญา  
ทั้งนี้ หากผูเชาไมดําเนินการแกไขและปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญา
ภายในระยะเวลาดังกลาว หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที่คูสัญญาได
ตกลงกัน กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ 

ผลของการผิดนัด
หรือผลจากการเลิก
สัญญา 

กรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุแหงการบอกเลิกสัญญาในขอ 1-3 กองทุนรวม
อาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยแจงใหผูเชาทราบลวงหนาเปนลายลักษณ
อักษรไมนอยกวา 7 วัน และกองทุนรวมมีสิทธิเรียกรองคาเชาคางชําระที่
เกิดขึ้นกอนสัญญาเชาส้ินสุดลง  (หากมี) และคาเสียหายตาง ๆ ตามที่
กฎหมายกําหนดจากผูเชาไดอีกสวนหนึ่งดวย 
กรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุแหงการบอกเลิกสัญญาในขอ 4 และ 5 ของ
สัญญาฉบับนี้ ใหถือวาสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลงโดยที่คูสัญญาแตละฝายไมมี
สิทธิเรียกคาเสียหาย คาใชจาย หรือเงินหรือประโยชนตอบแทนอื่นใดจาก
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งได อยางไรก็ดี กองทุนรวมมีสิทธิเรียกรองคาเชาคาง
ชําระที่เกิดขึ้นกอนสัญญาเชาส้ินสุดลง (หากมี) 
หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งผิดนัดชําระหนี้ใด ๆ ใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึง่ 
คูสัญญาฝายที่มิไดเปนผูผิดนัดชําระหนี้จะมีสิทธิคิดคาปรับในอัตราเทากับ
รอยละ 7.5 ตอปของจํานวนหนี้คางชําระนั้น ๆ จนกวาจะไดชําระเสร็จส้ิน 

 

2 สัญญาเชาอาคารศูนยการคา พื้นท่ีพาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) และ
เฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณ 

คูสัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตรีนิตี้ (“ผูใหเชา” หรือ “กองทุนรวม”) 
บริษัท สีลมออลล จํากัด  (“ผูเชา”) 

ทรพัยสินทีเ่ชา 1.  อาคารศูนยการคา 
1.1 หองชุดเลขที่  425/128 (ช้ันใตดิน) เนื้อที่ประมาณ  342.81 ตารางเมตร 

และ 425/129 (ชั้น 1) เนื้อที่ประมาณ  333.08 ตารางเมตร ซ่ึงเปนของ
โครงการหองชุดตรีนิต้ี คอมเพล็กซ ซึ่งต้ังอยูบนที่ดินโฉนดเลขที่ 530 
เลขที่ดิน 455 หนาสํารวจ 413 ตั้งอยูที่ ตําบลสีลม (สาทร) อําเภอบาง
รักกรุงเทพมหานคร และ 
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1.2 ระบบสาธารณูปโภค 
2. พื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 

พื้นทีพ่าณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) และระบบสาธารณูปโภค 
3.  เฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณที่เกี่ยวของซ่ึงติดต้ังและใชงานอยูใน

อาคารศูนยการคา และพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 
(รวมเรียกวา “ทรัพยสินที่เชา”) 

ระยะเวลาการเชา 3 ป นับจากวันที่สัญญาเชาฉบับนี้มีผลใชบังคับและเมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาการเชา กองทุนรวมสามารถพิจารณาใหผูเชารายเดิมตออายุสัญญา
เชาไดอีกคราวละไมเกิน 3 ป โดยจะทําการปรับคาเชาข้ึนไมนอยกวารอยละ 
5 ของคาเชาเดิม และจะปรับคาเชาข้ึนอีกไมนอยกวารอยละ 5 ของคาเชา
ลาสุดทุกๆ 2 ป  

คาเชา คาเชาประกอบดวยคาเชาคงที่ปละ 16 ลานบาท 

สิทธิและหนาที่ของ 
ผูเชา 

รายละเอียดเชนเดียวกับสัญญาเชาที่ดิน อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และ
เฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณ เวนแตขอกําหนดเรื่องผูบริหารและใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรม 

การใหเชาชวงและ
การโอนสิทธิการเชา 

รายละเอียดเชนเดียวกับสัญญาเชาที่ดิน อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลมและ
เฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณ 

การประกนัภัย รายละเอียดเชนเดียวกับสัญญาเชาที่ดิน อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และ
เฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณ 

หนาทีใ่นการ
บํารุงรักษาทรพัย 
ที่เชา 

รายละเอียดเชนเดียวกับสัญญาเชาที่ดิน อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และ
เฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณ 
เวนแต ในกรณีการกําหนดอัตราสวนของงบประมาณในการบํารุงรักษา
ทรัพยสินท่ีเชา  กองทุนรวมจะกําหนดงบประมาณนับจากวันที่กองทุนรวมเขา
ลงทุนครั้งแรก คิดเปนรอยละ 2 ของรายไดจากการดําเนินงานของอาคาร
ศูนยการคา และของพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 
ตลอดระยะเวลาที่มีการนําทรัพยสินออกหาประโยชน  

เหตุผิดนัดหรือเหตุ
แหงการบอกเลิก
สัญญา 

รายละเอียดเชนเดียวกับสัญญาเชาที่ดิน อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และ
เฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณ เวนแตขอกําหนดเรื่องผูบริหารโรงแรมและ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และในกรณีที่สัญญาดังตอไปนี้ระงับส้ินลง 
1. สัญญาเชาที่ดิน อาคารโกลว ตรนีิต้ี สีลม และเฟอรนิเจอร วัสดุ และ

อุปกรณ ระหวาง กองทนุรวมอสังหารมิทรัพยตรนีิตี้   และ บริษัท ตรนีิต้ี 
แอท สีลม จํากัด ระงบัส้ินลง  และ/หรือ 

2. สัญญาอ่ืนๆ  ที่ เ ก่ียวของกับกองทุนรวมระหวาง  กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยตรีนิต้ี และ บริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด ระงับส้ินลง 
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ผลของการผิดนัด
หรือ ผลจากการ
เลิกสัญญา 

รายละเอียดเชนเดียวกับสัญญาเชาที่ดิน อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และ
เฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณ 

หมายเหตุ แมขอมูลสรุปดังกลาวเปนการสรุปขอมูลของสัญญาเชาฉบับเดียวที่ครอบคลุม การเชาอสังหาริมทรัพยและ
สังหาริมทรัพย  อยางไรก็ดี กองทุนรวมอาจพิจารณาใหมีการเชาทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกโดยการทํา
สัญญาเชาอสังหาริมทรัพยและ สังหาริมทรัพยแยกจากกันเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการกองทุนรวมโดย
กรณีดังกลาวไมถือเปนการแกไขขอมูลสวนสรุป และสัญญาที่จัดทําดังกลาวจะมีขอสัญญาในสวนที่เปน
สาระสําคัญเชนเดียวกับขอมูลสวนสรุปสัญญาเชาดังกลาวขางตน 
 

3. สัญญาอนุญาตใหใชถนนและทางเดิน 
 

คูสัญญา นิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ (ผูใหสิทธิ)และกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยตรีนิต้ี  

ระยะเวลา ตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่กองทุน
รวมลงทุนครั้งแรก  กองทุนรวมไดเขาทําสัญญาโดยเปนสัญญาที่ไมได
กําหนดอายุของสัญญา 

การจายคาตอบแทน นิติบุคคลอาคารชุดตรีนิต้ี คอมเพล็กซ อนุญาตใหผูใชบริการอาคาร
โกลว ตรีนิตี้ สีลม  พื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) 
และศูนยการคา รวมทั้งผูอยูอาศัย ผูเชาพื้นที่รายยอย และผูมาติดตอ
อาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลม พื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom 
Arcade) และศูนยการคาดังกลาวใชถนนและทางเดินได โดยกองทุน
รวมจะตองชําระคาตอบแทนในการใชถนนและทางเดิน เปนรายเดือน 
ในจํานวนเหมาจายเดือนละ 20,000  บาท  
ทั้งนี้ ทางนิติบุคคลตรีนิต้ี คอมเพล็กซ ไดมีการอนุญาตใหใชประโยชนรวม 
จากทรพัยสวนกลางไดโดยเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดจากการใชประโยชน
ในอัตราเดือนละ 20,000 บาท มาตั้งแตเดือนธันวาคม 2548  ซึ่งต้ังแต
ระยะเวลาดังกลาวจนถึงปจจบัุนยังไมมีการปรับคาใชประโยชนเพิม่เติม 

 
นโยบายการกูยืมเงินของกองทุน 

กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการอาจกูยืมเงินเพื่อดําเนินการปรับปรุง ตอเติมอสังหาริมทรัพยของ 
กองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมมีสิทธิการเชาใหอยูในสภาพที่ ดีหรือลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ิมเติม โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
เปนสําคัญ และเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวของของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 อยางไรก็ดี ในปจจุบันกองทุนรวมยังไมมีนโยบายในการกูยืมเงินดังกลาว 
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4. ภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุนเปนอยางไร 
 

ภาพรวมตลาดโรงแรม 

 การทองเท่ียว 

นักทองเที่ยวตางชาติท่ีเดินทางมาประเทศไทยแบงตามโซน 

ยุโรป, 29%

เอเชีย
ตะวันออก,

 50%

แอฟริกา, 1%
เอเชียใต, 6%

ตะวันออก
กลาง, 3%

โอซีเนีย, 5%

อเมริกา, 6%

 
จํานวนผูโดยสารภายในสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง ป 2547- 2552 

ป รวม 
% การเปลี่ยนแปลง 

( เปรียบเทยีบปตอป ) 

2547 27,563,225 20.9% 
2548 28,644,049   3.9% 
2549 31,601,237 10.3% 
2550 33,318,087   5.4% 
2551 31,632,867   -5.1% 
Q1 2552   7,669,233  -17.9% 
Q2 2552   6,727,274  -18.5% 
Q3 2552   7,319,598    -4.1% 
Q4 2552   8,583,999    33.8% 
2552 30,300,104     -4.2% 

ที่มา: Airports of Thailand (AOT) 

จํานวนของผูโดยสารตางชาติขาเขากระเตื้องขึ้นในไตรมาสที่ 4 ป 2552 ประมาณ 33.8% หรือประมาณ 8.5 
ลานคน จากไตรมาสที่ 3 ป 2552 อันเนื่องมาจากความตึงเครียดทางการเมืองที่ลดลงและการคลี่คลายของ
เศรษฐกิจท่ัวโลกเปนปจจัยที่ทําใหตัวเลขเพ่ิมขึ้น แตหากเปรียบเทียบกับตัวเลขโดยรวมป 2551 จํานวนผูโดยสาร
ยังคงลดลง 4.2% หรือประมาณ 30.3 ลานคน ในป 2552 
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จํานวนนักทองเท่ียวระหวางประเทศท่ีเดินทางเขาประเทศไทย(เฉพาะกรุงเทพมหานคร) 
สัญชาต ิ 2009 2008 2007 2006 2005 

ไทย 3,931,830 4,057,439 3,468,287 3,197,181 2,873,984 
อินโดนีเซีย           97,211  98,057 137,074 127,351 148,747 
ลาว             17,819  24,079 20,568 14,592 110 
มาเลเซีย          273,560  407,324 300,194 370,188 378,356 
พมา           62,002  18,547 31,001 22,252 85 
ฟลิปปนส           95,731  86,448 112,721 101,022 276,307 
สิงคโปร           397,622  436,613 424,475 618,853 849,343 
เวียดนาม           191,746  239,777 133,784 133,756 5,828 
จีน         620,118  864,977 963,103 1,357,387 977,236 
ฮองกง           140,552  255,614 299,769 442,632 430,842 
ญ่ีปุน         1,204,790  1,147,423 1,448,006 1,495,912 1,502,734 
เกาหลี           111,059  443,058 309,089 305,185 240,697 
ไตหวนั           104,159  271,212 226,011 433,269 298,874 
ออสเตรีย           113,175  68,000 81,329 61,324 53,407 
เบลเยี่ยม           116,620  29,083 62,526 63,849 74,854 
เดนมารก           81,116  73,690 90,215 88,633 84,206 
ฟนแลนด           33,471  28,352 41,300 70,242 77,792 
ฝรั่งเศส         319,561  275,351 281,139 250,738 229,401 
เยอรมนั         385,766  494,251 448,635 343,922 355,711 
อิตาลี           96,672  88,148 122,331 114,624 111,646 
เนเธอรแลนด           168,553  109,822 152,970 123,730 137,904 
นอรเวย           46,140  40,838 52,637 56,882 56,683 
รัสเซีย           120,059  125,504 163,341 121,317 92,536 
สเปน           48,259  42,565 61,353 69,108 63,170 
สวีเดน           166,261  109,322 127,089 124,943 142,355 
สวิตเซอรแลนด           104,669  119,227 132,031 112,236 102,113 
สหราชอาณาจักร         444,527  352,252 533,499 494,990 529,840 
ยุโรปตะวันออก           98,307  126,416 99,370 83,515 63,298 
แคนาดา           93,122  87,355 113,903 111,551 101,543 
สหรฐัอเมริกา         399,238  478,952 535,634 682,083 609,367 
อินเดีย         593,168  343,644 457,516 361,156 430,754 
ออสเตรเลีย         389,668  470,414 464,823 442,982 434,608 
นิวซีแลนด           54,083  78,398 73,552 66,705 78,485 
ตะวันออกกลาง         679,949  537,518 397,646 465,599 355,603 
อิสราเอล           74,275  61,491 94,555 77,827 99,331 
แอฟริกา           62,458  36,537 55,706 47,595 89,325 
อ่ืน ๆ 451,100 429,808 802,567 815,195 1,036,663 

รวม 12,385,416  12,957,206 13,319,749 13,870,326 13,393,738 
ชาวไทย 3,931,830 4,057,439 3,468,287 3,197,181 2,873,984 
ชาวตางประเทศ 8,453,587 8,899,767 9,851,462 10,673,145 10,519,754 

ทีม่า  : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย   
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Hotel Supply in Downtown Bangkok
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Total Hotel Supply in Bangkok by Class and Area 
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Average Occupancy Rates of Selected Upscale Hotels in Bangkok
Year 2000 - Q4 2009
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 จากภาวะการถดถอยของเศรษฐกิจโลก และความขัดแยงทางการเมืองภายในประเทศ รวมถึงผลกระทบจาก
ไขหวัดใหญสายพันธใหม H1N1 ปจจัยดังกลาวจะสงผลตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศหดตัวในป 2552 โดย
ขอมูลจากทองเที่ยวแหงประเทศไทยพบวา ภายใตสภาวะการณดังกลาวจะสงผลกระทบตอจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ
ในบางกลุม และสถานการณการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวและนักธุรกิจชาวไทยยังเปนไปตามเปาหมายที่วางไวภายใต
สถานการณดังกลาว เนื่องจากการปรับแผนการเดินทางออกนอกประเทศ และหันมาทองเที่ยวภายในประเทศมากยิ่งขึ้น 
สําหรับการคาดการณภาวะอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สําหรับป 2553   ไดมีการประมาณการณวาจะมีโอกาสฟนตัว
ในชวงฤดูการทองเที่ยวและชวงครึ่งปหลังของป ประกอบกับคาเงินบาท และการไหลเขาของเงินลงทุนจากตางประเทศ 
โดยคาดวาสถานการณตาง ๆ จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะชวยใหสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหกลับมาไดใน
ระดับท่ีดีข้ึน  
 

อีกประการหนึ่งที่จะเปนปจจัยเสริมตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวนั้น จะพบไดวาทางภาครัฐไดเห็นความสําคัญ 
และกําหนดใหการทองเที่ยวเปนวาระแหงชาติ รวมถึงการอนุมัติงบประมาณการกระตุนการทองเที่ยว การตลาด และการ
ประชาสัมพันธตาง ๆ รวมถึงมาตรการการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงรุกจะเปนสวนสําคัญในการกระตุนการทองเที่ยว 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเจาะกลุมตลาดใหมท่ีไดมีการมองขามไปบางในชวงที่ผานมา เพ่ือเปนการเพิ่มสวนแบงตลาดของ
การทองเที่ยว และทั้งหมดนั้นเปนการสะทอนถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดเปนอยางดี 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยและอุตสาหกรรมคาปลีกในป 2553 
 

ในชวงไตรมาสแรกของป 2553   สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงปรับตัวในทางลบแมวาสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมมีสัญญาณฟนตัวเกิดขึ้น เนื่องมาจากปญหาความขัดแยงทางการเมืองภายในประเทศ กอใหเกิดความไมเชื่อม่ัน
ในการลงทุนและการบริโภคของภาคเอกชน ภายในประเทศ  รวมถึงตางชาติ  ตอเม่ือสถานการณไดเร่ิมคลี่คลายไปใน
ทิศทางที่ดีข้ึน  รัฐบาลไดออกมาตรการการกระตุนเศรษฐกิจตางๆ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  เชนมาตรการภาษี
สําหรับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย  มาตรการทางภาษีเพ่ือการสนับสนุนสํานักงานปฎิบัติการภูมิภาค (ROH) นโยบาย
การกระตุนเศรษฐกิจแผนปฎิบัติการไทยเขมแข็ง ตลอดจนมาตรการการสงเสริมการทองเที่ยว ฯลฯ เพ่ือการฟนฟูความ
เชื่อม่ันของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ใหสอดคลองกับสภาวะการฟนตัวของประเทศไทย และภูมิภาค
เอเซียแปซิฟค การตอบรับการลงทุนจากตางประเทศ ทําใหเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง 
ประกอบกับยอดการสงออกของประเทศที่เพ่ิมสูงขึ้น อัตราเงินเฟอท่ีอยูในระดับตํ่า การไหลเขาของเงินทุนจาก
ตางประเทศ การจางงานที่เริ่มกลับเขาสูสภาวะปกติ ทําใหแนวโนมการใชจายทั้งของภาคประชาชนทั่วไป และการลงทุน
จากภาคเอกชนมีการปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงมีแนวโนมการปรับเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบี้ยจากภาคการเงินการธนาคาร 
เพ่ือใหสอดคลองกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  อยางไรก็ตาม สถานการณทางการเมือง
ภายในประเทศ  ยังคงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ มีความสําคัญตอการตัดสินใจของนักลงทุนที่จะเลือกเขามาลงทุน
ภายในประเทศ 
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อุปทานของพื้นที่เพ่ือการคาปลีกในกรุงเทพฯ ณ สิ้นป พ.ศ. 2552 มีพ้ืนที่รวมประมาณ 5,380,000 ตารางเมตร  
โดยเพิ่มขึ้นคิดเปน 3% เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา  สวนใหญจะเกิดขึ้นในพื้นที่ชานเมือง เชน นวมินทร ซิต้ี อเวนิว หรือ เอส
พละนาด รัตนาธิเบศร โดยอุปทานดังกลาวจะอยูใน รูปแบบของ Shopping Mall ประมาณ 59%, Hypermarket 
ประมาณ 13%, Community Mall ประมาณ 8%, Department Store ประมาณ 6%, Specialty Store ประมาณ 6%, 
Supporting Retail ประมาณ 6% และ Entertainment Complex ประมาณ 2% 

 

อัตราการเชาพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉลี่ยอยูท่ีประมาณ 92% ซึ่งลดลงเล็กนอยเม่ือทําการเปรียบเทียบ
กับป 2551 สวนอัตราการเชาพ้ืนที่ในเขตชานเมืองอยูที่ประมาณ 94% ซึ่งทําใหพบวามีการขยายตัวออกสูเขตชานเมือง
มากขึ้น และอัตราคาเชาของพื้นที่ยังคงปรับเพ่ิมขึ้นไดไมมากนักอันเนื่องมาจากสภาวะดังกลาว 
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Year 2005 2006 2007 2008 2009 
New Supply  (Sqm) 340,000 200,000 180,000 300,000 200,000 
Total Supply  (Sqm) 4,350,000 4,550,000 4,730,000 5,030,000 5,230,000 

          ที่มา : บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด 
 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมการคาปลีก โดยทั่วไปแลวจะอยูในภาวะชลอตัว อันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจ
ความไมแนนอนทางการเมืองภายในประเทศ และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ผูประกอบการ  และผูบริโภคที่ยังคงให
ความสําคัญในการจับจายดวยความระมัดระวัง และการชลอการขยายการลงทุนของนักลงทุน แตในชวงปลายป 2552 
สภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น รวมไปถึงมีสัญญาณการฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยาง
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ชัดเจน ตลอดจนมีการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ เพ่ือกระตุนการใชจายของผูบริโภค ประกอบกับการคาดการณ
เพ่ิมขึ้นของรายไดประชาชาติ (GDP) ในชวงครึ่งป 2553 จะอยูระดับประมาณ 6% - 8% ทําใหอุตสาหกรรมการคาปลีก
เริ่มมีแนวโนมการปรับตัวดีข้ึนเชนเดียวกัน 

 

ซึ่งคาดวาจะสงผลตอความเชื่อมั่นของผูประกอบการในการตัดสินใจลงทุนหรือขยายกิจการ และความตองการ
เชาพ้ืนที่ในศูนยการคามีแนวโนมท่ีดีข้ึนตอไป 

 

อุปทานของพื้นที่คาปลีกและรายยอย* : แบงตามประเภท
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     *ประมาณการ สิ้นสดุ ณ ธันวาคม 2552 

 

อุปทานของพื้นที่คาปลีกและรายยอย* : แบงตามทําเลที่ตั้ง
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     *ประมาณการ สิ้นสดุ ณ ธันวาคม 2552 
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5. กองทุนรวมน้ีมีการประกันภัย อยางไร  และจุดเดนในการลงทุน (Investment Highlight) ใน 
หนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมีอะไรบาง 

 

 การประกันภัยทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 
กองทุนรวมจะจัดใหมีการทําประกันภัยสําหรับทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกตลอดระยะเวลา 
ในการเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ประกันวินาศภัยและประกันภัยความเสียหาย 
2. ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
3. ประกันภัยเพ่ือประโยชนบุคคลภายนอก 
ท้ังนี้ การประกันภัยดังกลาวจะไดกําหนดให  
(ก) กองทุนรวมเปนผูเอาประกัน 
(ข) กองทุนรวมจะเปนผูรับประโยชน 
(ค) ผูเชาอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และ ผูเชาอาคารศูนยการคา และพ้ืนที่พาณิชยกรรม มีหนาที่ชําระ 

เบ้ียประกัน สําหรับทรัพยสินที่ตนเปนผูเชา 
 

จุดเดนในการลงทุน (Investment Highlight) 

บริษัทจัดการเชื่อวาทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกมีจุดเดนในการประกอบกิจการ ดังตอไปนี้ 
 
(ก) ทําเลท่ีต้ัง 

อสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุนตั้งอยูในยานถนนสีลมซึ่งเปนบริเวณศูนยกลางทางการคา 
ธุรกิจ และการเงินที่สําคัญ (Central Business District) แหงหนึ่งของกรุงเทพมหานคร โดยเปนที่ต้ังของ
สํานักงานธุรกิจขนาดใหญตลอดจนตัวแทนของสถาบันการเงินชั้นนําตางๆ และยังเปนแหลง 
บันเทิง โรงแรม และหางสรรพสินคาชั้นนําตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น นักธุรกิจหรือ
นักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศตางใหความสนใจที่จะเขาพักอาศัยและทองเที่ยวในบริเวณ 
ถนนสีลมกันอยางมากมาย ซึ่งนักทองเที่ยวหรือนักธุรกิจเหลานี้ตางตองการความสะดวกสบายใน
การพักผอนและการเดินทาง ดังนั้น ถนนสีลมดังกลาวจึงเปนอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดนักทองเที่ยวหรือ 
นักธุรกิจใหเขามาสัมผัสบรรยากาศของกรุงเทพมหานคร สําหรับพ้ืนที่รานคาปลีกนั้น “ซอยละลาย
ทรัพย” เปนที่รูจักกันโดยทั่วไปวาเปนหนึ่งในแหลงจับจายซื้อสินคาของผูคนมากมายทั้งในและ
ตางประเทศ โดยกลุมลูกคาที่มาซื้อสินคาจะมีต้ังแตพนักงานบริษัทในยานถนนสีลม ถนนสาทร  
ถนนสุรวงศ และรวมถึงผูคนจากบริเวณอื่นที่เขามาจับจายซื้อของในซอยละลายทรัพยน้ี ซึ่งอาจ
กลาวไดวาพ้ืนที่ดังกลาวถือเปนทําเลที่ตอบสนองความตองการของผูคนตาง ๆ มากมาย และเปน 
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อีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดผูคนใหเขามาสัมผัสบรรยากาศบนถนนสีลมไดเปนอยางดี นอกจากนี้ บริเวณ
ดังกลาวยังเพียบพรอมไปดวยการคมนาคมที่สะดวกและสาธารณูปโภคที่เปนระบบ และอยูใน
บริเวณโครงขายสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนกรุงเทพ (BTS) และรถไฟฟาใตดิน (MRT) 
 

(ข) กองทุนรวมท่ีถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยและกรรมสิทธิ์หองชุด (Freehold) 
กองทุนรวมจะลงทุนในที่ดินและอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม พ้ืนที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom 
Arcade) และอาคารศูนยการคา โดยการรับโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินและอาคารดังกลาวจากเจาของ
อสังหาริมทรัพย ซึ่งการที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณน้ัน ในอนาคตหากราคา
อสังหาริมทรัพยน้ีปรับเพ่ิมข้ึน กองทุนรวมมีสิทธิใชดุลยพินิจขายอสังหาริมทรัพยดังกลาวออกไปได 
ซึ่งอาจจะไดรับกําไรจากมูลคาที่เพ่ิมข้ึนของทรัพยสินนอกเหนือจากการหาผลประโยชนในรูปของ 
คาเชาแตเพียงอยางเดียว  ท้ังนี้ การขายทรัพยสินดังกลาวขึ้นอยูกับกฎหมายที่เกี่ยวของ สภาพ
เศรษฐกิจ และสภาวะตลาดในขณะนั้น 
 

(ค) เปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีลงทุนผสมระหวางธุรกิจธุรกิจเซอรวิสอพารทเมนท 
(Serviced Apartment) และศูนยการคา   
อสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุนนั้นประกอบไปดวย 2 ธุรกิจหลัก คือ 
1. พ้ืนที่เพ่ือธุรกิจเซอรวิสอพารทเมนท (Serviced Apartment) ของอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม 

ซึ่งปจจุบันบริหารงานในรูปแบบ Serviced Apartment ซึ่งมีนโยบายที่จะเปล่ียนการ
บริหารงานเปนโรงแรมในอนาคตเมื่อไดรับใบอนุญาตโรงแรมเรียบรอยแลว  เนื่องจากทําเล
ท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพย ต้ังอยูบริเวณยานใจกลางเมือง การจัดใหบริการดังกลาวเพื่อ
รองรับผูมาติดตอธุรกิจตลอดจนนักทองเที่ยวนับเปนธุรกิจท่ีใหผลตอบแทนที่ดีตอผูลงทุน 

2. พ้ืนที่เพ่ือธุรกิจศูนยการคา โดยจะมีการแบงพ้ืนที่เชาใหแกผูคารายยอยเชาพ้ืนที่เพ่ือทํา
การคาขายทั่วไป ซึ่งซอยละลายทรัพยน้ีจัดเปนแหลงซื้อขายสินคาที่มีชื่อเสียงแหลงหนึ่ง
ของกรุงเทพมหานคร 

 
(ง) มีการปรับปรุงอาคารและหองพักครั้งใหญเมื่อป 2552 

ในป 2552 อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม ไดมีการปรับปรุงอาคาร (Major Renovation) และรูปแบบ
หองพักครั้งใหญทําใหทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนดังกลาวมีสภาพที่ดีและมีศักยภาพพรอมใช
งาน ทําใหกองทุนรวมไมตองทําการปรับปรุงครั้งใหญในระยะเวลาอันใกล 
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(จ) อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม (Glow Trinity Silom) อยูภายใตการบริหารงานของ บริษัท  
อินวิช่ัน ฮอสพิทาลิต้ี จํากัด 

 อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม อยูภายใตสัญญาวาจางบริหาร กับ บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิต้ี จํากัด  
ทําใหนาจะเปนที่ม่ันใจไดวาคุณภาพและการบริการของอาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลม จะมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เนื่องจากวากลุมผูบริหารของ บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิตี้ จํากัด มีประสบการณในการ
บริหารงานดานโรงแรมและอาคารพักอาศัยภายใต Chain ของตางประเทศมายาวนาน  รวมถึง 
มีทีมงานบริหารที่มีประสบการณในการบริหารมาเปนเวลานานเชนกัน 

 
(ฉ) ขอสัญญาในการดํารงสัดสวนการถือหนวยลงทุน 

บริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด และ/หรือ กลุมบุคคลเดียวกันของบริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด   
จะเขาจองซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมในจํานวนไมต่ํากวารอยละ 30 และไมเกินรอยละ 33.33 
ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมด โดยตลอดระยะเวลา 3 ป และตลอดระยะเวลาในปท่ี 4 (กรณีที่มี
การตออายุสัญญาเชาเม่ือครบ 3 ปแรก) นับจากที่หนวยลงุทนของกองทุนรวมเริ่มมีการซื้อขาย 
ในตลาดหลักทรัพยวันแรก บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จํากัด ตกลงจะไมจําหนาย จายโอนกรรมสิทธิ์ 
หรือ กอภาระผูกผันใด ๆ ในหนวยลงทุนดังกลาว 

 (ช) นโยบายการกูยืมเงิน 
กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการอาจกูยืมเงินเพ่ือดําเนินการปรับปรุง ตอเติมอสังหาริมทรัพยของกองทุน
รวมหรืออสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมมีสิทธิการเชาใหอยูในสภาพที่ดีหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย
หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ิมเติม โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และ
เปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวของของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 อยางไรก็ดี ในปจจุบันกองทุนรวมยังไมมีนโยบายในการกูยืมเงินดังกลาว 
 

6. วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน และลักษณะผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือ
ผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกัน ท่ีจะไดรับการจัดสรร
หนวยลงทุนเปนจํานวนและสัดสวนเทาใด 

 
(1) การจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมท่ี 1 ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการหรือบริษัท 

จัดจําหนายหนวยลงทุน ท้ังนี้ ในการจัดสรรหนวยลงทุนดังกลาว บริษัทจัดการหรือบริษัทจัดจําหนาย 
หนวยลงทุนจะตองจัดสรรไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(2) หากผูลงทุนกลุมท่ี 1 จองซื้อไมถึงรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่ เสนอขายทั้งหมด  
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บริษัทจัดการหรือบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนสงวนสิทธิท่ีจะนําหนวยลงทุนสวนที่เหลือออก
จัดสรรใหผูลงทุนกลุมท่ี 2 

(3) การจัดสรรหนวยลงทุนใหผูลงทุนกลุมท่ี 2 จะทําโดยใชหลัก "Small Lot First" โดยหากผูจองซื้อ 
ทําการจองซื้อมากกวา 1 ใบจองซื้อตอ บริษัทจัดการ บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุน หรืผูสนับสนุน
การขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิพิจารณานําใบจองซื้อดังกลาวมารวมกันและจัดให
เหลือเพียงใบจองเดียว โดยใชหลักการจัดสรรใหแกผูลงทุนกลุมท่ี 2 ทุกรายตามจํานวนเงินจองซื้อ
ตํ่าสุดกอน หลังจากนั้นจึงจะจัดสรรเพิ่มเปนทวีคูณของ 1,000 บาทใหแกผูลงทุนกลุมท่ี 2 ทุกรายที่
ยังไมไดรับการจัดสรรเต็มตามจํานวนที่จองซื้อวนเปนรอบๆ  จนกวาจะครบตามจํานวนเงินทุนของ
โครงการที่เปดเสนอขายซึ่งไมรวมถึงจํานวนหนวยลงทุนที่ผูลงทุนกลุมท่ี 1 จองซื้อ  หากในการ
จัดสรรเพ่ิมทุก 1,000 บาท ไมสามารถจัดสรรใหแกผูลงทุนกลุมท่ี 2 ดังกลาวทุกรายในรอบใด 
บริษัทจัดการหรือบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนจะจัดสรรใหแกผูลงทุนกลุมท่ี 2 ตามหลักเกณฑ
สุมตัวอยาง (Random) โดยระบบคอมพิวเตอร เฉพาะจากผูลงทุนกลุมท่ี 2 ท่ียังไมไดรับการ
จัดสรรเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ                 

(4) ในกรณีท่ีมีผูลงทุนกลุมท่ี 2 เปนจํานวนมาก จนบริษัทจัดการหรือบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุน 
ไมสามารถจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 ทุกรายตามจํานวนเงินจองซื้อตํ่าสุดได บริษัท
จัดการหรือบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนจะจัดสรรใหแกผูลงทุนกลุมท่ี 2 ตามหลักเกณฑ 
สุมตัวอยาง (Random) โดยระบบคอมพิวเตอร 

(5) ผูจองซื้อรับรองที่จะซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนที่จองซื้อหรือนอยกวาที่จองซื้อไวตามจํานวนที่
ไดรับการจัดสรรจากบริษัทจัดการหรือบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนโดยไมเปล่ียนแปลงหรือ
ยกเลิกการจองซื้อ และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ไมไดรับการจัดสรร 

(6) อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซื้อหนวยลงทุนตามใบจองซื้อหนวย
ลงทุนในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาวมีผลกระทบใน
อนาคตตอการลงทุนของกองทุนรวมหรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียงหรือตอความ
รับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุน
ทราบลวงหนา 
 

สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นทันทีท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการจัดสรรหนวยลงทุนของ 
ผูจองซื้อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 
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7. ผูลงทุนจะไดอะไรจากเงินลงทุน 
 

1. โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนในกรณีท่ีกองทุนรวมมีกําไรตามเกณฑท่ี
สามารถจายเงินปนผลได กองทุนรวมมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอย 
ปละ 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบปบัญชีใด บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหแกผูถือ

หนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิประจํารอบปบัญชีน้ัน เวนแตกองทุนรวมมี
สภาพคลองไมเพียงพอตอการจายเงินปนผลในอัตราดังกลาว บริษัทจัดการจะจาย 
เงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิท่ีหักรายการที่ไมมีสภาพคลอง  

(2) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบปบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลแกผูถือ
หนวยลงทุนจากกําไรสะสมได  

 ท้ังนี้ กําไรสุทธิและกําไรสะสมดังกลาวจะตองเกิดขึ้นจริงจากการหาประโยชนในทรัพยสินของ
กองทุนรวมโดยไมรวมรายการดังตอไปน้ี 
(ก) กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย หลักทรัพย  

และ/หรือทรัพยสินของกองทุน 
(ข) รายจายในการจัดตั้งกองทุนและรายจายในการเสนอขายหนวยลงทุน (ถามี) ที่ไดบันทึก

เปนคาใชจายรอการตัดบัญชีและทยอยตัดเปนคาใชจายตลอดระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับ
ประโยชนจากรายจายนั้น 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมมียอดขาดทุนสะสม ณ รอบปบัญชีใด  บริษัทจัดการจะงดการจายเงินปนผล 
ในรอบปบัญชีน้ัน 
ในการพิจารณาจายเงินปนผลระหวางกาล การกําหนดอัตราการจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับ 
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งหากเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคา
ตํ่ากวาหรือเทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้น และ 
ใหสะสมเงินปนผลดังกลาวเพ่ือนําไปจายรวมกับเงินปนผลท่ีจะใหมีการจายในงวดถัดไป 
สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลดังกลาว บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว เวนแต 
กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจ
ตามกฏหมาย ไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือ  
ผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  
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2. ผูลงทุนมีโอกาสไดรับผลตอบแทนสวนเกินจากมูลคาหนวยลงทุน (capital gain) ในกรณีท่ีมีกําไร
จากการขายทรัพยสินในอนาคต 

8. ปจจัยใดที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน 
 

ปจจัยที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน ไดแก 

1) ความผันผวนทางเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เชน ภาวะเงินเฟอ  
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา นโยบายทางการเงินและการคลังของ
รัฐบาล ธนาคารแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

2) ความผันผวนของเหตุการณใด ๆ ท่ีสงผลกระทบตออุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศอยาง 
มีนัยสําคัญอาจสงผลในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการและฐานะทางการเงินของ 
กองทุนรวมซึ่งอาจสงผลกระทบตอความสามารถของกองทุนรวมในทายที่สุด  

3) ผลกระทบจากภัยพิบัติตางๆ ตออสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุน 
4) ความผันผวนของราคาซื้อ-ขายหนวยลงทุน และสภาพคลองในการซื้อ-ขายหนวยลงทุนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได  
 

9. การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มิใชกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมีความเสี่ยงแตกตาง
กันอยางไร 

 

กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกในอสังหาริมทรัพยท่ีมีมูลคารวมกันไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวม ดังนั้น การลงทุนในกองทุนรวมนี้จึงเปนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเปนหลัก ตางกับ
การลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่มิใชกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยซึ่งอาจมีนโยบายลงทุนในหุนหรือตราสารหนี้  
ซึ่งโอกาสที่เงินลงทุนจะผันผวนมีคอนขางสูง 
อยางไรก็ดี โดยที่รายไดของกองทุนรวมไมนอยกวารอยละ 75 ของรายไดท้ังหมดของกองทุนรวมในแตละรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําป จะตองมาจากการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุน ดังนั้น
โอกาสในการกระจายการลงทุนจึงนอยกวาเม่ือเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น ๆ ท่ีมีนโยบายการกระจาย
การลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทตาง ๆ  
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10. บริษัทจัดการ ผูบริหารของบริษัทจัดการ ผูจัดการกองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชน บริษัทประเมิน 
คาทรัพยสิน ท่ีปรึกษา ผูบริหารอสังหาริมทรัพย หรือบุคคลที่ เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว  
มีความสัมพันธกับเจาของ หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุนหรือไม อยางไร 

 

บริษัทจัดการ ผูบริหารของบริษัทจัดการ ผูจัดการกองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชน บริษัทประเมินคาทรัพยสิน  
ท่ีป รึกษา  หรือบุคคลที่ เกี่ ยวของกับบุคคลดังกลาว  ไม มีความสัมพันธกับเจาของหรือ ผู ให สิทธิ 
ในอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุน 
อยางไรก็ดี บริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุนใน
เวลาที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใหแกกองทุนรวม บริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด และ/หรือ 
กลุมบุคคลเดียวกันของบริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด  อาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมไมเกิน 
หนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่ไดจําหนายไดแลวทั้งหมด 
 

 

11. วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน และการชําระคาจองซื้อหนวยลงทุนเปนอยางไร 
 

ผูสนใจจองซื้อหนวยลงทุนสามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดดวยตนเองกับบริษัทจัดการหรือบริษัทจัดจําหนาย
หนวยลงทุนหรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ ในใบจองซื้อ 
หนวยลงทุนเพื่อแสดงความจํานงในการจองซื้อหนวยลงทุนโดยระบุรายละเอียดตางๆ ใหครบถวนชัดเจน
พรอมท้ังลงลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถามี) และชําระเงินคาจองซื้อตามวิธีการ 
ในขอ 21.5 ภายในวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตามที่ไดกําหนดในหนังสือชี้ชวน ผูจองซื้อตองจองซื้ออยางต่ํา 
10,000 บาท และเพ่ิมเปนทวีคูณของ 1,000 บาท เวนแตในกรณีท่ีเปนการโอนเงินคาจองซื้อจากตางประเทศ 
หากปรากฏวายอดการจองซื้อของผูจองซื้อรายใด ไมสามารถเพิ่มเปนทวีคูณของ 1,000 บาท ได ใหอยูใน
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ  หรือบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุน หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนที่ไดรับการ
แตงตั้งจากบริษัทจัดการในการแจงใหผูจองซื้อชําระเงินในสวนที่ขาดภายในเวลาที่กําหนดหรือคืนเงินในสวน
ท่ีเกินใหแกผูจองซื้อได แลวแตกรณี โดยผูจองซื้อเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการโอนเงินที่เกิดขึ้นทั้งส้ินทุก
กรณี 

ผูจองซื้อหนวยลงทุนตองกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อหนวยลงทุนและเอกสารประกอบการจองซื้อ 
หนวยลงทุนใหครบถวนชัดเจน พรอมท้ังยื่นเอกสารทั้งหมดตามที่บริษัทจัดการกําหนด พรอมเงินคาจองซื้อ
หนวยลงทุนเต็มจํานวนไดท่ีบริษัทจัดการ หรือบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุน หรือผูสนับสนุนการขาย 
หนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการ หรือบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุน หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนที่รับ
การจองซื้อจะสงมอบหลักฐานการจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อ  
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อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซื้อหนวยลงทุนตามใบจองซื้อหนวยลงทุน  
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาวมีผลกระทบในอนาคตตอการ
ลงทุนของกองทุนรวมหรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบริษัทจัดการ โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

12. ขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใด เปนอยางไร 
 
 หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน  

1. บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุน 
ท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีดังตอไปน้ี 

1.1 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ หรือ
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป  

1.2 นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
เชน ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เปนตน 

1.3 บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือมีเหตุจําเปนและ
สมควร 

2. ผูจองซื้อพิเศษ เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ท่ีกองทุนรวมจะ
ลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมรวมกันไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

3. ในการพิจารณาความเปนกลุมบุคคลเดียวกันตามขอ 1 และขอ 2 ใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเขาทํา
สัญญารับจัดการกองทุนสวนบุคคล  โดยใหถือวาบุคคลที่มีความสัมพันธกันดังตอไปนี้เปนกลุม
บุคคลเดียวกัน 

3.1 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
3.2 นิติบุคคล และผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนของนิติบุคคลนั้นซึ่งถือหุนหรือเปนหุนสวน 

ในนิติบุคคลดังกลาวไมวาทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดหรือความเปนหุนสวนทั้งหมด  

3.3 กองทุนสวนบุคคลของบุคคลตาม 3.1 หรือ 3.2 
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4. บริษัทจัดการจะตรวจสอบหรือดําเนินการใหมีการตรวจสอบวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใด
ถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
หากปรากฏวาบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินอัตราสวนดังกลาว ไมวาจาก
การที่บริษัทจัดการตรวจสอบหรือดําเนินการใหมีการตรวจสอบหรือไดรับแจงจากบริษัทหลักทรัพย 
บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้  

4.1 รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการ 
รูหรือควรรูถึงเหตุดังกลาว เวนแตเปนกรณีท่ีเขาขอยกเวนตามขอ 1.1  1.2 หรือ  1.3  

4.2 ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการตองไมนับคะแนนเสียงของ
บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่ เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุน 
ท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติ 

4.3 ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นเฉพาะหนวยลงทุนในสวนที่ 
เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีท่ีเขา
ขอยกเวนตามขอ 1.1   1.2 หรือ 1.3 

4.4 แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนสวนที่บุคคลดังกลาวถือเกินกวา 
1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

5. บริษัทจัดการจะตรวจสอบหรือดําเนินการใหมีการตรวจสอบการถือหนวยลงทุนของผูท่ีเคยเปน
เจาของหรือผูโอนสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพย ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย และ 
กลุมบุคคลเดียวกัน หากปรากฏวาบุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามขอ 4 โดยอนุโลม 

6. ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็น
หรือ  ตกลงกับบุคคลอื่น อันเปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของ 
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวน 
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หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม  สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการ
อนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 

13. ขอจํากัดสิทธิของผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุน 
ท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม เปนอยางไร 

1. สิทธิในการรับเงินปนผล 

ผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิในการไดรับเงินปนผล
ตามหลักเกณฑท่ีระบุไวในโครงการ 

ท้ังนี้ หากปรากฏวามีบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวา 
เกณฑท่ีกําหนด บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นจะไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลเฉพาะหนวยลงทุนใน
สวนที่เกินกวาเกณฑท่ีกําหนด ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีระบุไวในขอ 8 หลักเกณฑและ
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน  

2. สิทธิในการลงมติเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ 
 

ผูถือหนวยลงทุนแตละรายมีสิทธิลงมติเพ่ือทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือ
แกไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม 
เม่ือไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ท้ังหมดของกองทุนรวม 

อยางไรก็ตาม หากปรากฏวามีบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกิน
กวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียง
ของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นเฉพาะหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติ ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
ท่ีระบุไวในขอ 8. หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

ท้ังนี้ การแกไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจัดการจะเปนไปตามหัวขอ “การแกไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ” 
 
 

 

14. ชองทางใดบางท่ีผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาหนวยลงทุน 
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 - ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลดังกลาวไดท่ีบริษัทจัดการ และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 - ผูลงทุนสามารถติดตามมูลคาหนวยลงทุนซึ่งคํานวณ ณ วันสุดทายของเดือนมิถุนายนและเดือน

ธันวาคม ไดในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับ และที่บริษัทจัดการและสํานักงานใหญ
ของผูดูแลผลประโยชน หรือ เวปไซต  www.one-asset.com ภายใน 45 วันนับแตวันสุดทาย
ของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม แลวแตกรณี 

 

15. ชองทางและวิธีการที่ผูลงทุนสามารถรองเรียนได 
 

ผูลงทุนสามารถสงขอรองเรียนไดท่ี 
1) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด 
 989 อาคารสยามทาวเวอร  ชั้น 24 ถนนพระราม 1 
 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
 โทรศัพท : 0-2659-8888 
2) สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) 
 โทรศัพท : 0-2263-6000 
3) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย  จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูดูแลผลประโยชน 
 โทรศัพท : 0-2626-7505, 0-2626-7509-10 
 

ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

นโยบายการจายเงินปนผล 
 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีกําไรตามเกณฑท่ีสามารถจายเงินปนผลได กองทุนรวมมีนโยบายการจาย 
เงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหแกผูถือ

หนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิท่ีไมรวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมินคาหรือ
การสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ประจํารอบระยะเวลา
บัญชีน้ัน 

(2) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลใหผูถือ
หนวยลงทุนจากกําไรสะสมดังกลาวดวยก็ได 

ท้ังนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวตองไมทําใหกองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพ่ิมขึ้นในรอบระยะเวลา



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตรีนิต้ี  หนา  59 

บัญชีท่ีมีการจายเงินปนผลนั้น 
 

กรณีการจายเงินปนผลในแตละรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 
 

บริษัทจัดการจะประกาศจายเงินปนผลและปดสมุดทะเบียนเพ่ือระบุชื่อผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิไดรับเงิน
ป นผล  และจะดํ า เนิ นการจ าย เ งิ นป นผลดั งกล า ว ให แก ผู ถื อหน วยลงทุ น  ภายใน  9 0  วั น 
นับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําปท่ีมีการจายเงินปนผลนั้น  
 

กรณีการจายเงินปนผลระหวางกาล 
 

บริษัทจัดการจะประกาศจายเงินปนผลและปดสมุดทะเบียนเพ่ือระบุชื่อผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิไดรับเงิน
ปนผล และจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน ภายใน 30 วันนับแตวันปดสมุด
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อจายเงินปนผล โดยในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลไดภายใน
ระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทุนทราบเปน
ลายลักษณอักษร 
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม : 
 

ในการพิจารณาจายเงินปนผลระหวางกาล การกําหนดอัตราการจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ ซึ่งหากเงินปนผลท่ีจะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางรอบระยะเวลาบัญชีใดมีมูลคาต่ํากวา
หรือเทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้น และใหสะสมเงินปนผล
ดังกลาวเพื่อนําไปจายรวมกับเงินปนผลที่จะใหมีการจายในงวดถัดไป 
 

สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลดังกลาว  บริษัทจัดการจะดําเนินการให เปนไปตามที่ระบุไว  
เวนแต กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  
และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฏหมาย ไดมีการแกไขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กําหนด  
สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

 

วิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

1. ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตองเปนผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูในทะเบียน 
ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม ณ วันปดสมุดทะเบียนหนวยลงทุนเพ่ือการจายเงินปนผล  
 ตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละรายหากปรากฏวามีบุคคลใดหรือกลุม
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บุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นจะไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลเฉพาะ
หนวยลงทุนในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยให
เปนไปตามหลักเกณฑท่ีระบุไวในขอ 8 หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

2. บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อสิทธิในการ
รับเงินปนผล และอัตราเงินปนผลผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้ดวย 

 (2.1) สงหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุน
รวม ณ วันปดสมุดทะเบียน และผูดูแลผลประโยชน หรือ 

 (2.2) ทําการปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ หรือ 

 (2.3) ผานเวปไซดของบริษัทจัดการ หรือ 
 (2.4) ประกาศในหนังสือพิมพอยางนอย 1 ฉบับ 
3. บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนแตละรายตามระยะเวลาที่ระบุไว

ในขอ 7.1 ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการหักภาษี ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 10 หรืออัตราอื่น
ตามที่กฎหมายกําหนดของเงินปนผลท่ีจายใหแกผูถือหนวยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เวนแต
ผูถือหนวยประเภทบุคคลธรรมดาจะแจงเปนลายลักษณอักษรมายังบริษัทจัดการเพื่อดําเนินการ
เปนอยางอื่นภายใน 3 วันนับจากวันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 

4. บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุน และสงทาง
ไปรษณียตามท่ีอยูท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุไวในใบจองซื้อหนวยลงทุน หรือนําเงินฝากเขาบัญชีเงิน
ฝากของผูถือหนวยลงทุนตามที่แจงไว โดยผูถือหนวยลงทุนจะเปนผูรับภาระคาธรรมเนียม 
คาใชจายในการโอนเงินที่เกิดขึ้น และภาระความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถามี) โดยบริษัท
จัดการจะหักคาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวจากจํานวนเงินที่จะสงให 

5. ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรอง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใช
เพ่ือการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนของกองทุนรวม 

6. ในกรณีเงินปนผลในสวนที่บริษัทจัดการไมจายใหแกผูถือหนวยลงทุนเนื่องจากการถือหนวย
ลงทุนเกินกวาที่กําหนด  ใหนําเงินปนผลดังกลาวเขากลับเปนทรัพยสินของกองทุนรวม  เวนแต 
กรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเปนอยางอื่น  

 
การซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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ภายหลังจากบริษัทจัดการไดดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินซึ่งเปนเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุน
ของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว  บริษัทจัดการจะยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย เพ่ือขอใหพิจารณารับหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต 
วันจดทะเบียนกองทุนรวม  

ท้ังนี้ เม่ือมีการจดทะเบียนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว  
ผูลงทุนสามารถซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 

วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม   
             วันที่ 30 ธันวาคม 2553 
 

วันที่เสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก  
              ตั้งแตวันที่ 9 - 16 กุมภาพันธ 2554 
 

สถานที่ติดตอซื้อขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)  
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ  
โทรศัพท 0-2638-5500 หรือ  
บริษัทจัดการอาจแตงตั้งบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซึ่งเปนนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยประเภทการจัดจําหนายหลักทรัพยหรือการจัดจําหนายหลักทรัพยท่ีเปนหนวยลงทุน  เพ่ือทําหนาที่เปน
บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวมในภายหลัง และบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบตอไป 
ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขาย
หนวยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งหรือยกเลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนเพิ่มเติม  
ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนดังกลาวอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดให
ความเห็นชอบเพ่ือทําหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม โดยผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 
ท่ีไดรับการแตงตั้งจะตองปฏิบัติงานไดภายใตระบบงานเดียวกันกับผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนที่ปฏิบัติหนาที่อยู
กอนแลว 
บริษัทจัดการ 
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 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด 
 989 อาคารสยามทาวเวอร ชั้น 24 ถนนพระราม 1  
 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
 โทรศัพท : 0-2659-8888   
 โดยมีบริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 96.06 % 

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
 โทรศัพท :  0-2626-7505, 0-2626-7509-10 
 
นายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด 
 โทรศัพท : 0-2659-8888 
ผูสอบบัญชี นายประวิทย วิวรรณธนานุตร  ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ 
 นายอธิพงศ อธิพงศสกุล  ทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ 
 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด  
 โทรศัพท : 0-2645-0109 
 

บริษัทประเมินคาทรัพยสินในการลงทุนครั้งแรก 
 (1) บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด  โทรศัพท : 0-2652-6300 
 (2) บริษัท แคนเดอร คอนซัลแตนท จํากัด  โทรศัพท : 0-2652-9051-3 
 

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป 
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีคร้ังแรก : วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
 
ความเสี่ยงจากการลงทุน 
 

ปจจัยความเสี่ยง 
การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายในครั้งนี้มีความเสี่ยง ผูลงทุนควรพิจารณารายละเอียด 
ในหนังสือชี้ชวนฉบับน้ีอยางรอบคอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยความเสี่ยง ดังรายละเอียดขางทายนี้กอน
ตัดสินใจในการซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

ขอความดังตอไปน้ีแสดงถึงปจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบตอกองทุนรวมหรือ
มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม นอกจากนี้ นอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ 
แลวยังอาจมีปจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งกองทุนรวมไมอาจทราบไดในขณะนี้หรือเปนความเสี่ยงที่กองทุนรวม
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พิจารณาในขณะนี้วาไมเปนสาระสําคัญ แตความเสี่ยงดังกลาวอาจเปนปจจัยความเสี่ยงที่มีความสําคัญตอไป 
ในอนาคต ความเสี่ยงที่ปรากฏในรายละเอียดหนังสือชี้ชวนฉบับน้ี และความเสี่ยงที่อาจมีข้ึนในอนาคตอาจมี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม  

คําอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง  มาตรการรองรับความเสี่ยง  และ  /หรือ 
ความสามารถของกองทุนรวมในการลดความเสี่ยงขอใดขอหนึ่งไมถือเปนคํารับรองของกองทุนรวมวา 
กองทุนรวมจะดําเนินมาตรการรองรับความเสี่ยงตามที่กําหนดไวไดทั้งหมดหรือบางสวนและไมถือเปนขอ
ยืนยันวาความเสี่ยงตาง ๆ ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับน้ีจะลดลงหรืออาจไมเกิดขึ้น ท้ังนี้ เนื่องจาก
ความสําเร็จ และ /หรือความสามารถในการลดความเสี่ยงยังขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่อยูนอกเหนือ 
จากการควบคุมของกองทุนรวม 

ขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ท่ีปรากฏในหนังสือ 
ชี้ชวนฉบับน้ี เชน การใชถอยคําวา “เชื่อวา” “คาดหมายวา” “คาดการณวา”  “มีแผนจะ” “ต้ังใจ” “ประมาณ” 
เปนตน หรือประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณเกี่ยวกับผลประกอบการธุรกิจ 
แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม  
นโยบายของรัฐ และอื่น ๆ เปนการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคต อันเปนความเห็นของกองทุนรวมใน
ปจจุบันและมิไดเปนการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณในอนาคตดังกลาว นอกจากนี้ ผลการ
ดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับการคาดการณหรือคาดคะเนอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

บริษัทจัดการไดดําเนินการศึกษาขอมูลรายละเอียดของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกโดย
ตรวจสอบขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ (Due Diligence) กอนการตัดสินใจเขาลงทุน โดยบริษัทจัดการไดศึกษา
รายงานของผูประเมินราคาและรายงานทางวิศวกรรมของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกอยาง
ละเอียด อยางไรก็ดี การตรวจสอบขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ไมไดเปนการรับประกันวาทรัพยสินที่กองทุน
รวมเขาลงทุนครั้งแรก ไมมีความเสียหายหรือชํารุดบกพรองอันอาจทําใหกองทุนรวมมีคาใชจายในการ
ปรับปรุงหรือซอมแซมในจํานวนที่สูงกวาจํานวนที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับน้ี 

นอกจากนี้ รายงานของผูประเมินราคาและรายงานทางวิศวกรรมของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 
อาจมีขอบกพรองหรือไมถูกตอง ท้ังหมดหรือบางสวน อันเนื่องมาจากความบกพรองของทรัพยสินที่ 
กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกที่ตรวจสอบไดยากหรือไมสามารถตรวจพบได และทรัพยสินที่กองทุนรวมเขา
ลงทุนครั้งแรกอาจมีลักษณะหรือถูกนําไปใชประโยชนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เปนการขัดหรือแยงกับ
กฎหมายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของโดยการตรวจสอบขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ไมสามารถครอบคลุมถึงไดซึ่งอาจ
สงผลใหกองทุนรวมมีคาใชจายหรือความรับผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณดังกลาว 
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ขอมูลในสวนนี้ท่ีอางถึงหรือเกี่ยวของกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเปนขอมูลท่ีไดมาจาก
ขอมูลท่ีมีการเปดเผยหรือคัดยอจากส่ิงพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูลอื่น ๆ โดยที่กองทุนรวมมิไดทํา
การตรวจสอบหรือรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวแตประการใด 

เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนผลตอบแทนในระยะ
ยาว ผูลงทุนจึงไมควรคาดหวังที่จะไดรับผลตอบแทนในระยะสั้น นอกจากนั้น ราคาเสนอขายของหนวยลงทุน
กับมูลคาของหนวยลงทุนในอนาคตอาจลดต่ําลงหรือสูงขึ้น ผูลงทุนอาจไมไดรับคืนตนทุนในการลงทุน  
ดังนั้น ผูท่ีประสงคซื้อหนวยลงทุนจึงควรปรึกษาผูประกอบวิชาชีพและขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนใน
หนวยลงทุนของกองทุนรวมกอนตัดสินใจลงทุนในหนวยลงทุน 

(ก) ความเส่ียงโดยตรงตอกองทุนรวมหรือผูถือหนวยลงทุน 

1. ความเสี่ยงโดยทั่วไป 

ความผันผวนของเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและธุรกิจโดยทั่วไปของประเทศไทยซึ่งรวมถึง 
อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ราคาเครื่องอุปโภคและบริโภค ราคา
อสังหาริมทรัพย และนโยบายตาง ๆ ทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแหง
ประเทศไทย และหนวยงานราชการอื่น มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน
และการลงทุนของกองทุนรวม และภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปตลอดจนการลดลง
ของความตองการของผูบริโภคอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลการ
ดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวมหรือผูเชาอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลมและ
อาคารศูนยการคาซึ่งจะมีผลตอรายไดของกองทุนรวม 

2. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัยและการกอวินาศภัย 

หากทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก ประสบภัยธรรมชาติ อาทิ แผนดินไหว หรือ
นํ้าทวม เปนตน หรือการกอวินาศภัยตาง ๆ ทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกอาจ
เกิดความเสียหาย ซึ่งจําเปนจะตองมีการซอมแซมเพื่อแกไขความเสียหายของทรัพยสิน 
โดยอาจมีคาใชจายสูงและตองใชเวลานาน รวมถึงอาจทําใหกองทุนรวมสูญเสียรายได
ในจํานวนที่มีนัยสําคัญในชวงระยะเวลาดังกลาวซึ่งทําใหการดําเนินงานของกองทุนรวม
หยุดชะงัก ดังนั้น เหตุการณรายแรง และ /หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตอทรัพยสินที่
กองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรกอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม 
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อยางไรก็ดี กองทุนรวมไดจัดใหมีการประกันภัยในทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้ง
แรก  อาทิ การประกันวินาศภัย (ไมรวมถึงการกอการราย)  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
และการประกันภัยเพื่อประโยชนของบุคคลภายนอก  โดยมีความคุมครองและวงเงิน
ประกันที่สอดคลองกับมาตรฐานการประกันภัยของอาคารที่มีลักษณะและการใชงาน
ใกลเคียงกันกับทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก  รวมถึงไดจัดใหมีมาตรการ
ปองกันเหตุการณรายแรงบางประการที่อาจจะเกิดขึ้น อาทิ  อัคคีภัย  และไดจัดใหมีการ
ซักซอมการดําเนินการตามมาตรการดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ เชน การทดสอบสัญญาณ
เตือนภัย การซักซอมการอพยพหนีภัย เปนตน 

3. ความเสี่ยงจากการเขาลงทุนของกองทุนรวม 

กอนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ผูจัดการกองทุนไดทําการศึกษาขอมูลรายละเอียดของ
อสังหาริมทรัพยน้ัน ๆ  โดยทําการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ (Due Diligence)  ศึกษา
รายละเอียดจากรายงานของผูประเมินราคา  และรายงานทางวิศวกรรมของ
อสังหาริมทรัพยน้ัน ๆ  อยางละเอียด รวมถึงการแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมาย เพ่ือศึกษา
ตรวจสอบใบอนุญาต เอกสารที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย  อยางไรก็ตาม การกระทํา
ดังกลาวมิไดเปนการประกันวา อสังหาริมทรัพยดังกลาวปราศจากความเสียหาย หรือ
ความบกพรองที่อาจจะตองมีคาใชจายในการปรับปรุงหรือซอมแซม รายงานของ 
ผูประเมินราคา และรายงานทางวิศวกรรมของอสังหาริมทรัพยชิ้นนั้น ๆ ท่ีผูจัดการ
กองทุนใชเปนพ้ืนฐานในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริมทรัพยอาจมีขอบกพรอง  
มีความไมถูกตอง เนื่องจากความบกพรองบางอยางของอสังหาริมทรัพย อาจจะตรวจพบ
ไดยาก หรือไมสามารถตรวจพบได เนื่องจากขอจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิค
ท่ีใชในการตรวจสอบ หรือปจจัยอื่น ๆ ท่ีเปนขอจํากัดในการตรวจสอบของทั้งผูประเมิน
ราคา และวิศวกร     

นอกจากนี้แลว ในการทํา Due Diligence ตางๆ ไดมีการแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทํา
การตรวจสอบใบอนุญาตกอสราง รวมถึงกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
อสังหาริมทรัพย ซึ่งการศึกษาขอมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ 
(Due Diligence) น้ัน   ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยอาจไมสามารถครอบคลุมได
ท้ังหมด  ซึ่งอาจจะสงผลใหกองทุนรวมเกิดคาใชจายหรือขอผูกพันที่ เกี่ยวกับการ 
ดําเนินการแกไขใหถูกตองได 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตรีนิต้ี  หนา  66 

4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ  

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากการมีผลบังคับใชของ
มาตรฐานบัญชีฉบับใหม หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเปนปจจัยที่กองทุน 
ไมสามารถควบคุมหรือคาดการณได สําหรับการแกไขกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด 
ระเบียบ ขอบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือคําส่ัง ของหนวยงานราชการ หรือ
หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของ
กองทุนรวม ภาระภาษีและคาธรรมเนียมสําหรับการซื้อหรือขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ 
ในสิทธิการเชาหรืออสังหาริมทรัพย ถือเปนเหตุการณท่ีไมอาจคาดการณไดเชนเดียวกัน 
ดังนั้น กองทุนรวมจึงไมสามารถที่จะประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได 
และไมสามารถรับประกันไดวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม หรือความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 

5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับหนวยลงทุน อาทิ (ก)  ราคาของหนวยลงทุนอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดภายหลังการเสนอขาย (ข)  การขาดสภาพคลองในการซื้อขาย
หนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ค)  การใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
(NAV) ของกองทุนรวมในการกําหนดราคาซื้อขายหนวยลงทุนหรือ (ง)  มูลคา
ทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอาจมีมูลคาลดลงได  หากราคา
ของหนวยลงทุนท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมมีราคาท่ีตํ่ากวามูลคาทรัพยสินสุทธิ
ตอหนวยลงทุนของกองทุนรวมในชวงเวลากอนที่จะมีการออกและเสนอขาย
หนวยลงทุนเพิ่มเติม 

ภายหลังจากการจดทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ผูถือหนวยลงทุนอาจประสบกับเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปน้ี 

(ก) ราคาตลาดของหนวยลงทุนอาจมีการลดลงภายหลังการจดทะเบียนหนวย
ลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และอาจไมสอดคลองกับมูลคา
ทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนรวม  ซึ่งราคาซื้อขายของหนวยลงทุนนั้น 
ข้ึนอยูกับหลายปจจัย  อาทิ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม  ความผันผวน
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และปริมาณการซื้อขายของหนวยลงทุน 
ผลกระทบจากปจจัยภายนอกหลายประการซึ่งเปนปจจัยที่กองทุนรวม 
ไมสามารถควบคุมได อันไดแก ความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดหลักทรัพยในตางประเทศ อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศและตางประเทศ 
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อัตราแลกเปลี่ยนเงิน นโยบายหรือมาตรการทั้งทางตรงหรือทางออมท่ีมีผลตอ
นําเขาหรือสงออกเงินตราตางประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและ
ระหวางประเทศ ปจจัยความเสี่ยงในการดําเนินงานและทางธุรกิจโดยทั่วไป 
ปจจัยทางการเมือง ความผันผวนของตลาดเครื่องอุปโภคและบริโภค ระเบียบ
ขอบังคับ ภาษีอากร และนโยบายอื่นใดของรัฐบาลรวมถึง ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงจากปจจัยมหภาคอื่น ๆ เชน การวางผังเมือง การไดรับผลกระทบ
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณีการเกิดความไมสงบ 
ในประเทศ เปนตน   

 ดังนั้น ผูลงทุนอาจไมสามารถที่จะขายหนวยลงทุนไดในราคาที่เสนอขายหนวย
ลงทุน หรือในราคาตามมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนรวม  รวมถึง 
ไมมีหลักประกันไดวาความเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกดังกลาวจะไมมี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอราคาของหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

(ข) หนวยลงทุนของกองทุนรวมอาจขาดสภาพคลองในการซื้อขายในตลาดรองซึ่ง
ข้ึนอยูกับความถี่และปริมาณการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ซึ่งปริมาณความ
ตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) อาจเกิดขึ้นไดจากปจจัยหลายประการ 
ซึ่งกองทุนรวมไมสามารถควบคุมได อาทิ ปริมาณความตองการของตลาด  ขนาด
ของกองทุนรวม 

 (ค) ภายหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก กองทุนรวมอาจดําเนินการใหมี
การออกและเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมในครั้งตอ ๆ ไป ซึ่งราคาเสนอขายของ 
หนวยลงทุนดังกลาวอาจต่ํากวามูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนของกองทุนรวม 
ในขณะนั้น ซึ่งสงผลใหมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนของกองทุนรวม 
มีมูลคาลดลง ภายหลังการออกและเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมดังกลาว 
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6. ความเสี่ยงจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมอาจมิไดเปนมูลคา 
ท่ีแทจริงซ่ึงกองทุนรวมจะไดรับหากมีการจําหนายทรัพยสินออกไปท้ังหมด หรือ
มีการเลิกกองทุนรวม 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมซึ่งไดกลาวไว ณ ท่ีน้ี ไดคํานวณโดยใชขอมูล
จากรายงานการประเมินคาทรัพยสินที่ลงทุนเปนขอมูลพ้ืนฐาน และมูลคาดังกลาวอาจ
มิไดเปนมูลคาที่แทจริงซึ่งกองทุนรวมจะไดรับหากมีการจําหนายทรัพยสินออกไปทั้งหมด 
หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

 

7. ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น 

การท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยไมตํ่ากวารอยละ 75  
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ทําใหการลงทุนกระจุกตัวอยูในอสังหาริมทรัพย 
ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทาง
การเงินประเภทตาง ๆ 

(ข) ความเส่ียงท่ีสงผลกระทบตอการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวมซึ่งเกี่ยวของกับ
ความสามารถของผูเชาอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลมและผูเชาอาคารศูนยการคาและพ้ืนที่
พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) ในการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสินท่ีเชา  

1. ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของรายได 

รายไดของกองทุนรวมซึ่งไดจากการนําทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกออกหา
ประโยชนโดยการนําทรัพยสินดังกลาวออกใหเชาภายในระยะเวลา 3 ปนับจากวันที่
กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมจะเขาทําสัญญาเชาที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับคา
เชาที่กองทุนรวมจะไดรับเปนคาตอบแทนในรูปแบบของ (ก) คาตอบแทนคงที่จํานวน 
37,345,597 บาท(สามสิบเจ็ดลานสามแสนสี่หม่ืนหาพันหารอยเกาสิบเจ็ดบาท) ตอป
สําหรับการใหเชาอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และ 16,000,000 บาท (สิบหกลานบาท) ตอป สําหรับ
การใหเชาอาคารศูนยการคาและพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) และ
เฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณ และ (ข) คาตอบแทนที่คํานวณตามสัดสวนของรายไดที่ 
ผูเชาอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลมไดรับจากการประกอบกิจการของทรัพยสินที่กองทุน
รวมเขาลงทุนครั้งแรก ท้ังนี้ ภายใตสูตรการคํานวณที่กําหนดในสัญญาเชาที่ดิน อาคาร
โกลว ตรีนิต้ี สีลม และเฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณ และสัญญาเชาอาคารศูนยการคา 
พ้ืนที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) และเฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณ 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตรีนิต้ี  หนา  69 

อยางไรก็ดี ผลการดําเนินงานของอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม ภายใตการบริหารจัดการของ
บริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิต้ี จํากัด ในฐานะผูบริหาร และผลการดําเนินงานของอาคาร
ศูนยการคาและพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) ภายใตการบริหาร
จัดการของบริษัท สีลมออลล จํากัด ในฐานะผูเชาอาคารศูนยการคาและพื้นที่พาณิชย 
กรรม (Glow Trinity Silom Arcade) อาจลดลงได อันเนื่องมาจากสาเหตุตาง ๆ อาทิ การ
ปรับปรุงภาพลักษณของทรัพยสินที่กองทุนรวม เขาลงทุนครั้งแรกใหเปนที่พึงพอใจของ
ผูใชบริการ การใหบริการอยางมีคุณภาพ และการบํารุงรักษาทรัพยสินที่กองทุนรวมเขา
ลงทุนครั้งแรกใหอยูในสภาพที่ดี หรือกรณีท่ีมีเหตุการณใด ๆ ท่ีสงผลกระทบตอภาวะ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศอยางมีนัยสําคัญจึงสงผลในทางลบ
อยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกองทุนรวมซึ่งอาจสงผล
กระทบตอความสามารถในการหารายไดของกองทุนรวมในทายที่สุด 

2. ความเสี่ยงจากจํานวนผูใชบริการทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรกลดลง
อยางมีนัยสําคัญเนื่องจากการแขงขันที่สูงข้ึน 

ในอนาคตอาจมีการกอสรางเซอรวิสอพารทเมนท โรงแรมและ/หรือศูนยการคาขึ้นใหม
หรือปรับปรุงเซอรวิสอพารทเมนท โรงแรมและ/หรือศูนยการคาที่มีอยูเดิมใหดีข้ึนโดย
ผูประกอบการรายอื่นในบริเวณใกลเคียงกันกับท่ีต้ังของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุน
ครั้งแรก ซึ่งสงผลใหการใหบริการหองพักและ/หรือศูนยการคาในบริเวณที่ใกลเคียงกับ
ท่ีต้ังของอาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลมหรืออาคารศูนยการคามีการแขงขันที่สูงขึ้น และอาจ
สงผลใหผูใชบริการของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกมีจํานวนเปลี่ยนแปลง
ลดลง หากเกิดกรณีดังกลาวอาจทําใหผูเชาอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลมซึ่งมีรายไดหลักจาก
การใหบริการหองพัก และผูเชาอาคารศูนยการคาและพ้ืนที่พาณิชยกรรมซึ่งมีรายไดจาก
การใหเชาพ้ืนที่ศูนยการคาและพื้นที่พาณิชยกรรมไดรับผลกระทบโดยตรงตอคาเชาที่
กองทุนรวมจะไดรับภายใตสัญญาเชาที่ดิน อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และเฟอรนิเจอร 
วัสดุ และอุปกรณ และสัญญาเชาอาคารศูนยการคา พ้ืนที่พาณิชยกรรมของอาคารโกลว 
ตรีนิต้ี สีลม (Glow Trinity Silom Arcade) และเฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณ โดยเฉพาะ
คาเชาแปรผันซึ่งคํานวณตามสัดสวนของรายไดท่ีผูเชาอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลมไดรับ 

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการหาคูสัญญาเชารายใหม 

ในกรณีท่ีมีการยกเลิกสัญญาเชาทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก ไมวากรณีใด 
และ บริษัท  ตรีนิต้ี  แอสเซท  จํากัด ไมสามารถดําเนินการใหมีการเชาทรัพย สิน 
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ท่ีกองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกไดตลอดระยะเวลา 3 ป นับจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุน
หรือตลอดระยะเวลาการเชา ในกรณีท่ีมีการตออายุสัญญาเชา ครั้งแรกโดยมีเงื่อนไขการ
เชาเชนเดียวกันกับเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเชาระหวางกองทุนรวมกับผูเชาทั้งสองราย 
หรือ กรณีท่ีครบกําหนดอายุตามสัญญาเชาแลว  กองทุนรวมอาจตองเขาทําสัญญาเชา
ฉบับใหมกับบุคคลภายนอกแทนผูเชาเดิมท้ังสองราย  ในกรณีดังกลาว สัญญาเชาใหม
อาจมีเงื่อนไขที่ดอยไปกวาสัญญาเชาเดิม อาทิ เงื่อนไขที่กําหนดใหกองทุนรวมไดรับคา
เชาในจํานวนที่นอยกวาได  

4. ความเสี่ยงจากรายไดของกองทุนรวมเมื่อพนระยะเวลาการรับประกันรายได 

เนื่องจากการรับประกันรายไดท่ีบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จํากัด ใหไวแกกองทุนรวมเปน
มูลคาที่สูงกวารายไดท่ีเกิดขึ้นจากผลประกอบการจริง ซึ่งเม่ือส้ินสุดระยะเวลาของการ
รับประกันรายได ดังกลาวแลว  อาจสงผลใหกองทุนรวมมีรายไดลดลงตามผล
ประกอบการจริงและอาจสงผลกระทบตอการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนได 

อยางไรก็ดี  เนื่องจากรายไดคาเชาหลักของกองทุนรวมจะมาจากการใหเชาอาคารโกลว 
ตรีนิต้ี สีลม ซึ่งมีบริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิต้ี จํากัด  เปนผูบริหารในชื่อทางการคาของ 
GLOW  ซึ่งบริษัทดังกลาวมีความสามารถและประสบการณในการบริหารธุรกิจโรงแรม 
ซึ่งคาดวาจะสามารถสรางรายไดใหแกอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม ไดเปนอยางดี ซึ่งอาจจะ
ไมสงผลกระทบตอรายไดของกองทุนมากนัก 

5. ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชา 

คาเชาที่กองทุนรวมจะไดรับจากผูเชาตามสัญญาเชา  จะเปนที่มาของรายไดหลักของ
กองทุนรวม และเนื่องจากผูเชาตามสัญญาเชา เปนนิติบุคคลที่จะจัดตั้งขึ้นใหมเพ่ือ
รองรับการเชาทรัพยสินที่กองทุนรวมไดลงทุนครั้งแรก  โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน  
1 ลานบาท  เม่ือเทียบกับภาระคาเชาที่ผูเชาจะตองชําระใหแกกองทุนรวม (บริษัท ตรีนิตี้ 
แอท สีลม จํากัด จะตองคาเชาคงที่ปละ 37.3 ลานบาท และคาเชาแปรผัน และ บริษัท  
สีลมออลล จํากัด จะตองชําระคาเชาคงที่ปละ 16 ลานบาท )  ดังนั้น กองทุนรวมอาจมี
ความเสี่ยงจากฐานะการเงินและความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชา ไมชําระคา
เชาหรือยอมเลิกสัญญาเชากอนกําหนด และกองทุนรวมไมสามารถหาผูเชารายใหม 
มาทดแทนไดซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดของกองทุนรวมได 
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อยางไรก็ดี ในชวงระยะเวลา 3 ป หรือ 4 ปหากมีการตออายุสัญญาเชา บริษัท ตรีนิตี้ 
แอสเซท จํากัด ซึ่งเปนผูท่ีรับประกันการปฏิบัติหนาที่ของผูเชาและเปนผูรับประกันรายได
คาเชาขั้นต่ําและไดวางหลักประกันเพิ่มเติมโดยการนําหนังสือคํ้าประกันจากธนาคารมา
วางไวกับกองทุนรวมเพื่อปองกันผลกระทบดังกลาว แตวงเงินตามหนังสือคํ้าประกันที่
ออกในคราวแรก ซึ่งมีจํานวนรวม 67.1 ลานบาท มิไดครอบคลุมถึงวงเงินคาเชาสะสม
รวมตลอดระยะเวลาการรับประกันรายไดข้ันต่ํา 4 ป ท่ีเทากับ 266.6 ลานบาท  จึงมี
ความเสี่ยงกรณีท่ีกองทุนรวมเบิกเงินจากหนังสือคํ้าประกันแต บริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท 
จํากัด ไมสามารถจัดหาหนังสือค้ําประกันฉบับใหมมาทดแทนหนังสือค้ําประกันฉบับเดิม
ได ท้ังนี้ บริษัทจัดการไดวิเคราะหฐานะทางการเงินและความสามารถในการปฏิบัติตาม
หนาที่ตามขอตกลงการรับประกันการปฏิบัติตามหนาที่ของผูเชา และการรับประกัน
รายได โดยบริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด ไวแลวตามรายละเอียดที่ปรากฏในภาคผนวก 

6. ความเส่ียงที่เกิดข้ึนเมื่อตองมีการปรับปรุงซอมแซมทรัพยสินที่กองทุนรวมเขา
ลงทุนครั้งแรก 
สําหรับธุรกิจเซอรวิสอพารทเมนท โรงแรมพ้ืนที่พาณิชยกรรม และศูนยการคา มีความ
จําเปนที่จะตองมีการซอมแซม และ/หรือปรับปรุงทรัพยสินใหดูใหม ทันสมัยและ
สอดคลองกับความพอใจของลูกคาอยูเสมอ ซึ่งสงผลใหผูใชบริการและลูกคาสนใจเขา
มาใชบริการในทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกอยางตอเนื่อง  
ในกรณีปกติ การปรับปรุงหรือการบํารุงรักษาประจําปหรือการตรวจสอบและการซอม
บํารุงยอยจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอผลการดําเนินงานของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขา
ลงทุนครั้งแรก แตหากมีการตรวจสอบหรือซอมบํารุงใหญซึ่งเปนการซอมแซมในกรณีที่
อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม พ้ืนที่พาณิชยกรรม และ/หรืออาคารศูนยการคามีความเสียหาย
เกิดขึ้น หรือการปรับปรุงโครงสรางหรือการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณของอาคารโกลว  
ตรีนิต้ี สีลมพ้ืนที่พาณิชยกรรม และ/หรืออาคารศูนยการคา รวมถึงการเปลี่ยนระบบ
สาธารณูปโภคที่สําคัญของอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม พ้ืนที่พาณิชยกรรม และ/หรืออาคาร
ศูนยการคา อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงานและสถานะ
ทางการเงินของกองทุนรวม 
อยางไรก็ตาม  การปรับปรุงซอมแซมใหญหรือการปรับปรุงโครงสรางหรือการ
เปล่ียนแปลงภาพลักษณของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น
จะสงผลที่ ดีในการประกอบการของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกในระยะยาว  
ท้ังนี้ กองทุนรวมจะดําเนินการใหมีการกําหนดงบประมาณสําหรับคาใชจายที่เกี่ยวของ 
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การวางแผนงาน กําหนดระยะเวลาลวงหนา ศึกษาผลกระทบตอรายไดและประมาณการ
ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการปรับปรุงซอมแซมใหญ หรือการปรับปรุงโครงสราง
หรือการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ รวมถึงการปรับปรุงหรือเปลี่ยนระบบสาธารณูปโภคที่
สําคัญของอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม พ้ืนที่พาณิชยกรรม และ/หรืออาคารศูนยการคา ท้ังนี้ 
เพ่ือลดระยะเวลาในการดําเนินการและลดผลกระทบที่อาจมีขึ้นตอการดําเนินธุรกิจของ
ทรัพยสินที่กองทุนรวม เขาลงทุนครั้งแรกและลูกคา รวมถึงในการปรับปรุงซอมแซมอาคารโกลว 
ตรีนิต้ี สีลมพ้ืนที่พาณิชยกรรม และ/หรือ อาคารศูนยการคาจะดําเนินการเฉพาะพื้นที่ท่ีมีการ
ปรับปรุงซอมแซมเทานั้น ซึ่งกองทุนรวมจะไดรับผลกระทบดังกลาวเฉพาะพื้นที่ท่ีมีการ
ปรับปรุงซอมแซมเทานั้น 

            แตเนื่องจากอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม  พ้ืนที่พาณิชยกรรม และอาคารศูนยการคา เพ่ิงไดทํา
การปรับปรุงและซอมแซมใหญเม่ือประมาณกลางป 2552    ดังนั้น ผลกระทบจากการ
ซอมแซมใหญอาจยังไมสงผลในระยะอันใกลน้ี 

7. ความเส่ียงเร่ืองการเวนคืนทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุนทั้งหมดหรือในสวนท่ีเปน
สาระสํ าคัญภายใตกฎหมายว าดวยการเวนคืนที่ ดิน  และกองทุนรวม 
ไมสามารถใชประโยชนไดตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดอาจสงผลกระทบตอผล
ประกอบการของกองทุนรวม 
หากมีการเวนคืนทรัพย ท่ีกองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกทั้งหมดหรือในสวนที่ เปน
สาระสําคัญ กองทุนรวมมีสิทธิดําเนินการตาง ๆ เพ่ือใหไดรับคาทดแทนตามจํานวน 
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)  รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ) (“กฎหมายวา
ดวยการเวนคืน”) 
ในกรณีดังกลาวขางตน กองทุนรวมอาจไดรับเงินคาทดแทนในจํานวนที่นอยกวา 
คาขาดประโยชนท่ีกองทุนรวมคาดวาจะไดรับจากการเขาลงทุนในทรัพยสินที่กองทุน
รวมเขาลงทุนครั้งแรก ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน 
และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม อาทิ อาจสงผลใหกองทุนรวมไมสามารถใช
ประโยชนในทรัพยท่ีกองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกไดตามวัตถุประสงคในการลงทุน และ
รายไดท่ีกองทุนรวมคาดวาจะไดรับเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ  
อยางไรก็ดี หากอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลมหรือท่ีดินอันเปนที่ต้ังของอาคารดังกลาวถูก
เวนคืนโดยหนวยงานที่เกี่ยวของตามกฎหมายวาดวยการเวนคืน กองทุนรวม ผูเชาอาคาร
โกลว ตรีนิต้ี สีลม และบริษัท  อินวิชั่น ฮอสพิทาลิต้ี จํากัด ซึ่งเปนผูบริหารอาคาร 
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โกลว ตรีนิต้ี สีลม ตามสัญญาวาจางบริหาร มีความเห็นรวมกันวาเงินคาทดแทนที่ไดรับ
จากการเวนคืนดังกลาวมีมูลคาเพิ่มข้ึนเนื่องมาจากการบริหารจัดการของบริษัท อินวิชั่น 
ฮอสพิทาลิต้ี จํากัด ภายใตสัญญาวาจางบริหารนับจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้ง
แรกแลว ซึ่งสงผลใหเม่ือกองทุนรวมไดรับเงินคาทดแทนจากการเวนคืนดังกลาวแลว 
กองทุนรวมอาจตองแบงเงินคาทดแทนเฉพาะในสวนที่เปนมูลคาเพิ่มดังกลาวใหแก
บริษัท  อินวิชั่น ฮอสพิทาลิต้ี จํากัด ท้ังนี้ เฉพาะในจํานวนที่กองทุนรวม ผูเชาอาคารโกลว 
ตรีนิต้ี สีลม และบริษัท อินวิชั่น ฮอสพิทาลิต้ี จํากัด จะเจรจาและตกลงกันตอไปภายใต
เงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาวาจางบริหาร 

8. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกันภัย 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยสินหรือการประกอบธุรกิจในทรัพยสินที่กองทุนรวมเขา
ลงทุนครั้งแรกบางประเภท กองทุนรวมไมอาจจัดทําประกันภัยเพื่อคุมครองความเสี่ยง
ดังกลาวได หรือแมวากองทุนรวมสามารถจัดหาประกันภัยได แตอัตราเบี้ยประกันอาจ 
ไมคุมกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีกองทุนรวมอาจไดรับ หรืออาจเกิดเหตุการณท่ีมิได
อยูภายใตการคุมครองของกรมธรรมประกันภัย เชน การกอการรายหรือการเวนคืน  
เปนตน ความเสียหายนั้นเกินกวาวงเงินที่ครอบคลุมตามกรมธรรมประกันภัย หรือ
กองทุนรวมไมสามารถเรียกเงินประกันไดครบถวนตามกรมธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและสถานะของ
กองทุนรวม 

อยางไรก็ดี ภายใตขอกําหนดของสัญญาเชา กองทุนรวมตกลงที่จะจัดใหมีการประกัน
อัคคีภัยและวินาศภัยตาง ๆ ท่ีจําเปนและสมควรตามหลักเกณฑของหนวยงานที่กําหนด 
เพ่ือคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินที่กองทุนลงทุน ไดแก การประกัน
วินาศภัย (ไมรวมถึงกรณีการกอการราย) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักและการประกันภัย 
เพ่ือประโยชนของบุคคลภายนอก  โดยมี รายละเอียดตาง ๆ  ตามที่กําหนดในขอ 3.2.5 (ฉ)    
                   

9. ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 

การดําเนินการของกองทุนรวมจะสงผลตอความสามารถในการจายเงินปนผลของ
กองทุนรวม ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ อาทิ สภาวะทาง
เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ความสามารถของผูบริหารในการบริหาร
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อสังหาริมทรัพย ตนทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย คาใชจายในการดําเนินงานอื่น ๆ การ
แข ง ขั น  การ เปลี่ ยนแปลงกฎหมายและข อ บั งคั บ ท่ี เ กี่ ย วข อ งกั บทรั พย สิ น  
ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง เปนตน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่นักลงทุนจะไมไดรับ
เงินปนผลตามที่นักลงทุนไดประมาณการเอาไวในปท่ีเกิดเหตุการณหรือกองทุนรวมจะไม
สามารถที่ จ ะรั กษาระดับการจ าย เ งิ นปนผลหรื อ เ พ่ิมการจ าย เ งิ นปนผลได 
ในปตอ ๆ ไป  รวมทั้งรายไดของกองทุนรวมประกอบดวยคาเชาแปรผันซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของรายไดหลัก โดยคาเชาแปรผันดังกลาวขึ้นอยูกับความสามารถของผูเชาอาคารโกลว 
ตรี นิ ต้ี  สีลมในการชําระคา เชาตามสัญญาเชาอาคารโกลว  ตรี นิ ต้ี  สีลม  และ
ความสามารถของบริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด ในการชําระเงินคาเชาแทนผูเชาตามที่ได
เขาค้ําประกันการชําระคาเชาของผูเชาดังกลาว และความสามารถของกองทุนรวมใน
การบังคับหลักประกันหรือบังคับใหดําเนินการเพื่อเปนไปตามสัญญารับประกันตาม
ขั้นตอนและในเวลาอันควรเมื่อเกิดเหตุเลิกสัญญา  ดังนั้น ความผันผวนของคาเชา 
แปรผันสงผลใหผูลงทุนมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับเงินปนผลตามที่ไดประมาณการเอาไว  
ณ ท่ีน้ี หรือกองทุนรวมจะไมสามารถที่จะรักษาระดับการจายเงินปนผลหรือเพ่ิมการ
จายเงินปนผลไดในปตอ ๆ ไป  

นอกจากนี้  ในรอบปบัญชี ท่ีกองทุนรวมมีคาใชจายในการปรับปรุงภาพลักษณ 
(Renovation) และ/หรือ คาใชจายในการจัดซื้อจัดหาเฟอรนิเจอร วัสดุและอุปกรณ 
ท่ีเกี่ยวของ (FF&E) สําหรับทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกเกิดขึ้นจริงเงินปนผล ของ
กองทุนรวมในปบัญชีดังกลาวจะลดลงอยางมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนเงิน
ปนผลของกองทุนรวมในรอบปบัญชีท่ีกองทุนรวมไมตองชําระคาใชจายดังกลาว 

ตัวอยางตารางแสดงรายไดของกองทุนรวมในกรณีท่ีมีการปรับปรุงภาพลักษณโดยการประมาณการ 

งบกําไรขาดทนุของทรัพยสนิ 
ตัวอยางภายหลงั 14 และ 15 ป 

นับจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรก 
ตัวอยางภายหลงั 29 และ 30 ป  

นับจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 

(หนวย : ลานบาท (ประมาณ)) 

ปที่ 14 ซอมบํารงุ
และปรบัปรุง
ภาพลกัษณ
ตามปกต ิ

ปที่ 15 มีการ
ปรับปรุง

ภาพลกัษณคร้ัง
ใหญ 

ปที่ 29 ซอมบํารงุ
และปรบัปรุง
ภาพลกัษณ
ตามปกต ิ

ปที่ 30 มีการ
ปรับปรุง

ภาพลกัษณครั้ง
ใหญ 

รายไดรวมของผูเชา 145.05 145.59 191.86 196.59 

กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือมราคา ของผูเชา 84.03 84.30 110.03 112.37 
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เงินกันสํารองเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ 

 

ตัวอยางภายหลงั 14 และ 15 ป 
นับจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 

ตัวอยางภายหลงั 29 และ 30 ป 
นับจากวันทีก่องทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 

(หนวย : ลานบาท (ประมาณ)) ปที่ 14 ซอมบํารงุ
และปรบัปรุง
ภาพลกัษณ
ตามปกต ิ

ปที่ 15 มีการ
ปรับปรุง

ภาพลกัษณครั้ง
ใหญ 

ปที่ 29 ซอมบํารงุ
และปรับปรุง
ภาพลกัษณ
ตามปกต ิ

ปที่ 30 มีการ
ปรับปรุง

ภาพลกัษณครั้ง
ใหญ 

เงนิกันสํารองตนงวด 11.74 13.03 19.87 21.58 
เงนิกันสํารองระหวางงวด 6.45 6.48 8.57 8.81 
เงนิกันสํารอง 18.20 19.51 28.44 30.39 
คาใชจายเพื่อปรบัปรุงภาพลักษณ 5.16 19.08 6.86 29.95 
เงนิกันสํารองยกไป 13.03 0.43 21.58 0.44 

 
งบกําไรขาดทนุของกองทุนรวม 
 

ตัวอยางภายหลงั 14 และ 15 ป 
นับจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรก 

ตัวอยางภายหลงั 29 และ 30 ป 
นับจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 

(หนวย : ลานบาท (ประมาณ)) 

ปที่ 14 ซอมบํารงุ
และปรบัปรุง
ภาพลกัษณ
ตามปกต ิ

ปที่ 15 มีการ
ปรับปรุง

ภาพลกัษณคร้ัง
ใหญ 

ปที่ 29 ซอมบํารงุ
และปรบัปรุง
ภาพลกัษณ
ตามปกต ิ

ปที่ 30 มีการ
ปรับปรุง

ภาพลกัษณครั้ง
ใหญ 

รายไดของกองทุนรวม (คาเชาภายใตสัญญาเชา)     

รายไดคาเชา (คาเชาคงที่และคาเชาแปรผัน) 79.57 80.86 107.20 109.25 

คาใชจาย     

คาใชจายของกองทนุรวม (5.58) (5.40) (5.69) (5.96) 

     คาใชจายเพื่อปรบัปรุงภาพลักษณ         
(ตามจํานวนที่จายจริง)     

             คาใชจายเพื่อปรับปรุงภาพลักษณครั้ง
ยอย (5.16) (5.18) (6.86) (7.05) 

             คาใชจายเพื่อปรับปรุงภาพลักษณครั้ง
ใหญ - (13.90) - (22.90) 

กําไรสุทธิของกองทนุรวม 68.83 56.38 94.65 73.34 
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ขอมูลดังกลาวขางตนเปนขอมูลประมาณการเพื่อเปนตัวอยางประกอบปจจัยความเสี่ยง
เกี่ยวกับความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม กองทุนรวมไมสามารถ
รับรองไดวาการดําเนินการของทรพยสินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก หรือการดําเนินการ
ของกองทุนรวมจะมีรายไดตามจํานวนที่ระบุขางตน รวมถึงกองทุนรวมไมสามารถรับรอง
ไดวาคาใชจายในการดําเนินการของทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก  คาใชจายของ
กองทุนรวม และ/หรือคาใชจายเพื่อการปรับปรุงภาพลักษณจะไมมีจํานวนที่มากไปกวา
จํานวนที่ระบุขางตน  

นอกจากนี้ ขอมูลดังกลาวเปนเพียงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตอันเปน
ความเห็นของกองทุนรวมในปจจุบัน ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับการคาดการณ
หรือคาดคะเนอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

(ค)   ความเสี่ยงเพิ่มเติมที่สงผลกระทบตอการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวมซึ่งเกี่ยวของ
กับความสามารถของผูเชาอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลมในการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสิน 
ท่ีเชา 

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนความนิยมในการทองเท่ียวและการใชบริการสําหรับ
โครงการอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม 

เนื่องจากกองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพ่ือการทองเที่ยวและการบริการ ดังนั้น 
หากความนิยมของนักทองเท่ียวในการทองเที่ยวและใชบริการเปล่ียนแปลงอาจมี
ผลกระทบตอจํานวนนักทองเที่ยวที่มาใชบริการในโครงการ และหากโครงการไมสามารถ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือภาพลักษณของโครงการไดทันตอการเปลี่ยนแปลง
ความนิยมดังกลาวอาจสงผลกระทบตอรายไดและผลประกอบการของผูเชาและ 
ตอผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวมในทายที่สุด 

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมสําหรับโครงการ
อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม 

ในการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม กองทุนรวมไดนําทรัพยสินที่กองทุนรวมเขา
ลงทุนครั้งแรกออกหาประโยชนโดยใหผูเชาอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม เชาทรัพยสิน
ดังกลาวเพื่อประกอบธุรกิจในรูปแบบเซอรวิสอพารทเมนท (Serviced Apartment) โดย
มีนโยบายที่จะเปลี่ยนการบริหารงานเปนโรงแรมในอนาคตเมื่อไดรับใบอนุญาตโรงแรม
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เรียบรอยแลว  ซึ่งภายใตสัญญาเชาที่ดิน อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และเฟอรนิเจอร วัสดุ 
และอุปกรณ กองทุนรวมจะไดรับคาตอบแทนในรูปแบบของคาเชาคงที่และคาเชาแปร
ผันที่ผูเชาไดรับจากการดําเนินธุรกิจของทรัพยสินที่เชา 

ผูเชาอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม มีหนาที่ในการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยผูเชาอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม อาจดําเนินการอยางใดอยาง
หนึ่งดังตอไปน้ี 

(ก) ใหบริษัท  ตรี นิตี้  แอสเซท  จํากัด  ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการเพื่อเปน 
ผูไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมภายใตหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติโรงแรม พ .ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) (“พรบ. 
โรงแรม”)  ในชวงระยะเวลาที่กองทุนรวมเขาลงทุน ดําเนินการโอนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรมดังกลาวใหแกผูเชาอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม เม่ือบริษัท  
ตรีนิตี้ แอสเซท จํากัด ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแลว และผูเชา
อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม จะรับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมโดยทันที  

(ข) ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมดวยตนเอง ภายใตหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดใน พรบ. โรงแรม 

หากปรากฏวาผูเชาอาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลม ไมสามารถดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังกลาวขางตนไดภายในวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกหรือภายในชวงระยะเวลาของการ
เชาอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม หรือในกรณีท่ีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมของผูเชาอาคาร
โกลว ตรีนิต้ี สีลม ถูกยกเลิกหรือไมไดรับการตออายุตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน 
พรบ.  โรงแรมภายในระยะเวลาการเชาทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 3  ป หรือ 
ภายในระยะเวลาการเชาที่มีการตออายุสัญญาเชา ซึ่งเหตุดังกลาวขางตนจะสงผลใหผูเชา
อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม ขาดรายไดท่ีผูเชาอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม ควรไดรับจากการ
ประกอบธุรกิจโรงแรม หรือทําใหผูเชาอาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลมจะไมสามารถประกอบธุรกิจ
โรงแรมของในทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรกได  อาจสงผลใหกองทุนรวมพิจารณา
บอกเลิกสัญญาเชาที่ดิน อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และเฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณ และ
กองทุนรวมไดดําเนินการจัดหาผูเชารายใหมมาเชาทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก
แทนผูเชาอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม  ซึ่งกรณีดังกลาวยอมสงผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงินผลการดําเนินงานและสถานะของกองทุนรวม 
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อยางไรก็ดี ภายในระยะเวลาตามสัญญาเชาอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม ในกรณีท่ีผูเชา
อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม ไมสามารถประกอบธุรกิจโรงแรมไดภายใตหลักเกณฑที่กําหนด
ใน พรบ. โรงแรม หรือไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จํากัด ตกลงที่จะ
ดําเนินการเชาทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกแทนผูเชาโรงแรมในระยะเวลา
ดังกลาวไปพลางกอน  ท้ังนี้ โดยรายไดตาง ๆ ท่ีไดรับจากการบริหารจัดการของบริษัท  
ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด จะถือเปนรายไดของผูเชาอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม ซึ่งจะใชในการ
คํานวณคาเชาภายใตสัญญาเชาที่ดิน อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลมและเฟอรนิเจอร วัสดุ และ
อุปกรณ ท่ีกองทุนรวมจะไดรับ ภายใตหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในสัญญาเชา
ดังกลาว  

ท้ังนี้ ในสัญญาที่เกี่ยวของกับการเขาลงทุนของกองทุนรวมไมไดกําหนดใหบริษัท  
ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด ดํารงไวซึ่งใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตลอดระยะเวลาการ
เชาทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนแตประการใด 

 
3. ความเสี่ยงจากคูสัญญาตามสัญญาวาจางบริหารยกเลิกสัญญาและ/หรือการไม

ปฏิบัติตามสัญญา 

เม่ือผูเชาอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแลว หาก 
ผู เ ช าอาคาร โกลว  ตรี นิ ต้ี  สี ลมได เ ข าทํ า สัญญาว าจ า งบริ หารกั บ ผู บ ริหา ร 
รายหนึ่งรายใด แตคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดและหนาที่
ภายใตสัญญานั้นได ซึ่งอาจสงผลใหมีการบอกเลิกสัญญาระหวางผูบริหารกับผูเชา
อาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลม หรือคูสัญญาอาจจะตกลงยกเลิกสัญญาดวยความสมัครใจทั้ง
สองฝาย อันเปนผลใหผูเชาตองหาผูบริหารรายใหม แมวากองทุนรวมเชื่อวาผูเชาอาคาร
โกลว ตรีนิตี้ สีลมจะสามารถหาผูบริหารรายใหมแทนไดในระยะเวลาอันควร เนื่องจาก 
มีผูบริหารมืออาชีพอยูเปนจํานวนมากทั่วโลก และดวยศักยภาพของอาคารโกลว ตรีนิตี้  
สีลมสามารถดึงดูดความสนใจของผูบริหารรายอื่น ๆ ได อยางไรก็ดี ในระหวางที่ผูเชา
อาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลมเจรจาและติดตอกับผูบริหารรายใหมนั้นอาจสงผลกระทบตอ
รายไดและผลประกอบการของผูเชาอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และตอผลการดําเนินงาน
และสถานะทางการเงินของกองทุนรวมในทายที่สุด รวมทั้งสัญญาวาจางผูบริหารราย
ใหมอาจมีเงื่อนไขที่ดอยกวาสัญญาวาจางบริหารรายเดิมได 
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4. ความเสี่ยงจากการท่ีกองทุนรวมไมไดรับความยินยอมจากนิติบุคคลอาคารชุด 
ตรีนิต้ี  คอมเพล็กซใหกองทุนรวมใชทางเขาออกทางดานถนนสวนบุคคลของ
โครงการหองชุดตรีนิต้ี  คอมเพล็กซ และความเสี่ยงในเร่ืองความสามารถในการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามคํารับรองการซื้อทรัพยสินคืน 

ปจจุบันอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม มีทางเขาออกจากตัวอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม   2  ทาง 
ไดแก  ถนนซอยนราธิวาสราชนครินทร   3  และถนนสวนบุคคลซึ่งเปนสวนหน่ึงของ
โครงการหองชุดตรีนิต้ี คอมเพล็กซ   

ในสภาพปจจุบันผูใชบริการ ผูมาติดตอธุรกิจในอาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลม หรือลูกคา
รานคาปลีกสวนใหญจะใชทางเขาออกทางดานถนนสวนบุคคลของโครงการหองชุด 
ตรีนิต้ี  คอมเพล็กซ  เปนทางเขาออกหลักสูซอยนราธิวาสราชนครินทร 3 รวมทั้งรถยนต 
ท่ีจะเขามาจอดบริเวณชั้นใตดินของอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม  ซึ่งการใชถนนหรือทางเดิน
รวมกับเจาของหองชุดในโครงการหองชุดตรีนิต้ี  คอมเพล็กซ ดังกลาวนั้น  จะตองไดรับ
ความยินยอมจากนิติบุคคลอาคารชุดตรีนิต้ี  คอมเพล็กซ เปนลายลักษณอักษรดวย  ท้ังนี้ 
หากนิติบุคคลอาคารชุดตรีนิต้ี  คอมเพล็กซ ไมยินยอมใหกองทุนรวมใชทางเขาออก
ทางดานถนนสวนบุคคล  อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม จะเหลือทางเขาออกดานถนนซอย
นราธิวาสราชนครินทร  3 เพียงทางเดียว และผูใชบริการผูมาติดตอธุรกิจในอาคารโกลว 
ตรีนิตี้ สีลม หรือลูกคารานคาปลีก อาจไมไดรับความสะดวกมากนัก   ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ตอรายไดและผลประกอบการ ของผู เชาอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และตอผลการ
ดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวมในทายที่สุด 

ดังนั้น  เพ่ือใหกองทุนรวมสามารถใชถนนสวนบุคคลหรือทางเดินรวมไดอยางตอเนื่อง 
กองทุนรวมจึงไดเขาทําสัญญาอนุญาตใหใชถนนและทางเดินกับนิติบุคคลอาคารชุด 
ตรีนิต้ี  คอมเพล็กซ  โดยมีคาใชจายเดือนละประมาณ 20,000  บาท ซึ่งเปนสัญญา 
ท่ีไมไดกําหนดอายุของสัญญา  ซึ่งปจจุบัน บริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด ไดมีขอตกลง
อนุญาตใหใชถนนและทางเดินดังกลาวอยูแลว 

นอกจากนี้ บริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จํากัด ตกลงตอกองทุนรวมวาตลอดระยะเวลาที่กองทุน
รวมเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในที่ดิน อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และเฟอรนิเจอร วัสดุ และ
อุปกรณกับกองทุนรวม หากปรากฏวานิติบุคคลอาคารชุดตรีนิต้ี คอมเพล็กซ ผิดสัญญา
อนุญาตใหใชถนนและทางเดิน หรือกรณีท่ีสัญญาดังกลาวส้ินสุดลงไมวาดวยเหตุใด ๆ  
ก็ตาม กองทุนรวมจะใหบริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด ดําเนินการดัดแปลงอาคารโกลว  
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ตรีนิต้ี สีลม อาทิ ดําเนินการใหมีลิฟทสําหรับขนสงรถยนตท่ีเขาออกจากอาคาร 
โกลวตรีนิต้ี สีลมเพ่ือใชในการขนสงรถยนตข้ึน-ลงสูท่ีจอดรถชั้นใตดินของอาคารโกลว  
ตรีนิต้ี สีลม  หรือจัดทําทางเขาออกสําหรับผูใชบริการ ผูมาติดตอธุรกิจในอาคารโกลว  
ตรีนิต้ี สีลม หรือลูกคารานคาปลีกและรถยนต เปนตน ท้ังนี้ เพ่ือทําใหผูใชบริการผูมา
ติดตอธุรกิจในอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม หรือลูกคารานคาปลีก  สามารถเขาออกผานทาง
ซอยนราธิวาสราชนครินทร 3 ได  

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่บริษัท ตรีนิต้ี แอท สีลม จํากัด ยังเปนคูสัญญาในสัญญาเชา
ท่ีดิน อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และเฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณกับกองทุนรวม   
หากปรากฏวาภายใน 3 ปนับต้ังแตนิติบุคคลอาคารชุดตรีนิต้ี  คอมเพล็กซ ผิดสัญญา
อนุญาตใหใชถนนและทางเดิน หรือกรณีท่ีสัญญาดังกลาวส้ินสุดลงไมวาดวยเหตุใด ๆ  
ก็ตาม สงผลใหกองทุนรวมมีรายไดสุทธิในแตละปลดลงจากคาเฉลี่ยของรายไดคาเชาสุทธิ
ของกองทุนรวมในรอบ 3 ปบัญชีกอนหนาโดยคาเฉล่ียรายไดในรอบ 3 ปบัญชีกอนหนา
ดังกลาว  จะตองไมตํ่ากวารายไดสุทธิในปกอนหนาบวกดวยอัตรากาวหนาของรายไดสุทธิ
รอยละ 5  ผูจะขายตกลงจะชดเชยรายไดคาเชาสวนตางใหแกกองทุนรวมในแตละป
ภายใน 30 วันนับจากวันที่กองทุนรวมไดแจงใหผูขายทราบเปนลายลักษณอักษร โดย
คํานวณจากผลตางของคาเฉลี่ยของรายไดคาเชาสุทธิของกองทุนรวมในรอบ 3 ปบัญชี
กอนหนาโดยคาเฉลี่ยรายไดในรอบ 3 ปบัญชีกอนหนาดังกลาว  จะตองไมต่ํากวารายได
สุทธิในปกอนหนาบวกดวยอัตรากาวหนาของรายไดสุทธิรอยละ 5  กับรายไดคาเชาสุทธิ 
ท่ีกองทุนรวมไดรับหลังจากนิติบุคคลอาคารชุดตรีนิตี้  คอมเพล็กซ ผิดสัญญาอนุญาตใหใช
ถนนและทางเดิน หรือกรณีท่ีสัญญาดังกลาวส้ินสุดลงไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม  

อนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่บริษัท ตรีนิต้ี แอท สีลม จํากัด ยังเปนคูสัญญาในสัญญาเชาที่ดิน 
อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และเฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณกับกองทุนรวม หากมีการผิด
สัญญา อนุญาตใหใชทางเดินกอนครบกําหนด 3 ปนับจากวันที่เริ่มสัญญาเชาที่ดิน อาคาร
โกลว ตรีนิต้ี สีลม และเฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณ ใหใชรายไดคาเชาเฉล่ียในปกอน
หนาที่มีการผิดสัญญาดังกลาวแตตองไมตํ่ากวารายไดสุทธิในปกอนหนาบวกดวยอัตรา
กาวหนาของรายไดสุทธิรอยละ 5  มาใชเปนคาเฉลี่ยของรายไดคาเชาสุทธิท่ีนํามาใชอางอิง  
และหลังจากที่บริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด ไดดําเนินการแกไขดัดแปลงอาคารโกลว  
ตรีนิต้ี สีลมแลว หากกองทุนรวมยังคงเห็นวาอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลมไมสามารถใช
ประกอบธุรกิจไดดีเหมือนเดิมน้ัน หรือปรากฎวาบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จํากัด ไมไดปฏิบัติ
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ใหเปนไปตามเงื่อนไขในการแกไขดัดแปลงอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลมภายในระยะเวลา 
ท่ีกําหนดตามสัญญาแลว บริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด ตกลงจะรับซื้อคืนที่ดิน อาคาร
โกลว ตรีนิตี้ สีลม และเฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณ และพื้นที่พาณิชยกรรม จากกองทุน
รวมในราคาประเมินของทรัพยสินดังกลาว โดยจะไมตํ่ากวาจํานวนเงินที่กองทุนรวมลงทุน
รวมเริ่มตนหักดวยมูลคาตัดจายในอัตรารอยละ 1 ตอปนับต้ังแตปท่ีกองทุนรวมลงทุน
จนถึงปท่ีมีการรับคืนที่ดิน อาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลม และเฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณ 
และพ้ืนที่พาณิชยกรรม ตามสูตรคํานวณดังนี้ 
จํานวนเงินลงทุนเร่ิมตน  x [1 – (จํานวนปท่ีลงทุน  x รอยละ 1)] 
หมายเหตุ : ในกรณีทีไ่มครบ 1 ป ใหใชระยะเวลาตามสัดสวนของปนัน้ๆ 

                                                        : ราคาประเมนิของทรพัยสินดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประเมนิคาขึ้น ภายหลังที่
ไดมีการตัดสินใจขายทรัพยสิน และรายงานการประเมนิดังกลาว 
จะมรีะยะเวลาไมเกิน 6 เดือนจนถึงวันที่ขายทรัพยสิน   

ท้ังนี้ กรณีการซื้อคืนทรัพยสินตามที่กลาวขางตนกําหนดขึ้นสําหรับกรณีท่ีกองทุนรวม
ยังคงเห็นวาอาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลมไมสามารถใชประกอบธุรกิจไดดีเหมือนเดิมเทานั้น
ดังนั้น กองทุนรวมจะขายที่ดิน อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และเฟอรนิเจอร วัสดุ และ
อุปกรณ และพ้ืนที่พาณิชยกรรมคืนใหแกบริษัท ตรีนิตี ้ แอสเซท จํากัด โดยไมถือเปนการ
ขายทรัพยสินโดยทั่วไปของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ท่ีกําหนดในกฎหมายหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ  

อยางไรก็ดี หากเปนการซื้อคืนทรัพยสินในกรณีอื่น ๆ ใหการขายทรัพยสินดังกลาว 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎหมายหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามคํารับรองของบริษัท ตรีนิต้ี แอทเซท จํากัด ในการซื้อทรัพยสินคืน
ดังกลาวอาจมีความเสี่ยงในเรื่องความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ได เนื่องจากจะตองใช
เงินในการเขาซื้อทรัพยสินคืนตามราคาที่กําหนดจากกองทุนรวม 

 
 (ง)   ความเสี่ยงเพิ่มเติมที่สงผลกระทบตอการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวมซึ่งเกี่ยวของ

กับความสามารถของผูเชาอาคารศูนยการคาในการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสินที่เชา 

1. ความเสี่ยงจากการกอสรางอาคารชิดเขตกัน 
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ปจจุบันหองชุดซึ่งเปนอาคารศูนยการคามีการจัดทํารูปแบบการหาประโยชนโดยการเปด
ใหผูเชารายยอยทําการเชาพ้ืนที่เพ่ือทําการคา และมีการเปดผนังอาคารตรีทิพย 2 ซึ่งทํา
การปลูกสรางอาคารมาชิดกับอาคารศูนยการคาใหทะลุถึงกันไดเพ่ือประโยชนรวมกัน
ทางการคาซึ่งลักษณะของการกอสรางดังกลาว ท่ีปรึกษากฎหมายและวิศกรอิสระไดให
ความเห็นวาเปนการดําเนินการตามหลักเกณฑหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ และไดรับ
อนุญาตใหกอสรางตามใบอนุญาตกอสรางอาคารแลว อยางไรก็ตาม ในอนาคตอาจมี
เหตุใดๆ ท่ีจะทําใหอาคารดังกลาวจะตองดําเนินการจัดทํารูปแบบอาคารใหเปนผนังทึบ
ได  ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรูปแบบในการจัดหาประโยชนในทรัพยสินที่เชาและรายไดคา
เชาของกองทุนรวมได    

 

อยางไรก็ดี หากกองทุนรวมจําเปนจะตองมีการสรางผนังปดทึบขึ้นกองทุนรวมก็จะ
สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วและจะไมกระทบตอโครงสรางอาคารและการจัดหา
ประโยชนในอาคารมากนักเนื่องจากอาคารศูนยการคาที่กองทุนรวมลงทุนมีทางเขา-ออก
อยูบริเวณดานหนาซึ่งติดกับถนนภายในโครงการ ผูเชาหรือลูกคาที่เขามาติดตอใน
อาคารศูนยการคายังมีความสะดวกอยูเชนเดิม 

 
 
 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตรีนิตี้ 
ตารางแสดงคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนรวม 

 

1 คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน 

 (1) คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน 

  - ในการเสนอขายครั้งแรก : ไมมี 

  - ในการเพิ่มเงินทุน : อัตราไมเกินรอยละ 3 ของราคาที่เสนอขาย
ตอหนวยลงทุน (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน)   

 (2) คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด 

 (3) คาธรรมเนียมการโอนเงิน : เรียกเก็บตามที่ไดเกิดขึ้นจริงโดยตัดจาย
จากจํานวนเงินที่โอนเขาบัญชีน้ัน ๆ 
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 (4) คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ
ในหนวยลงทุน 

: ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด 

 (5) อื่น ๆ (ระบุ) : -ไมมี- 

 

 

 

 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาใชจายที่ผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการ หรือ นายทะเบียน 
หนวยลงทุนดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเปนการ
ดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนทุกราย ตามที่จายจริง เชน คาใชจายในการโอนหนวยลงทุน คาใชจาย
ในการจดแจงการจํานําหนวยลงทุนกับนายทะเบียน คาแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลทางทะเบียน เปนตน  
โดยบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ 

2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 (1) คาธรรมเนียมการจัดการรายป : บริษัทจัดการมีสิทธิไดรับคาธรรมเนียมการ
จัดการจากกองทุนรวมเปนรายเดือน ในอัตรา 
ไมเกินรอยละ 1.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสิน 
สุทธิของกองทุนรวม ซึ่งคํานวณโดยบริษัท
จัดการและรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 

 (2) คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป : ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมมีสิทธิไดรับ 
คาตอบแทนเปนรายเดือน ในอัตราไมเกินรอย ละ  
0.50 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม ซึ่งคํานวณโดยบริษัทจัดการ
และรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน ท้ังนี้ไมรวม 
คาใชจายอื่น ๆ ตามที่เกิดจริงตามที่ระบุใน
สัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน เชน คาใชจาย 
ในการตรวจสอบทรัพยสินของกองทุนรวม 
เปนตน ในอัตราไมเกิน 10,000 บาท ตอครั้ง 

 (3) คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวย
ลงทุนรายป 

: นายทะเบียนหนวยลงทุน มีสิท ธิ ได รับ
คาตอบแทนเปนรายเดือน ในอัตราไมเกิน
รอยละ 0.50    ตอป ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวมซึ่งคํานวณโดยบริษัท
จัดการและรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 
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 (4) คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
(ถามี) 

: ในอัตราไมเกินรอยละ 5.00 ตอป ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมซึ่งคํานวณ
โดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผู ดูแล
ผลประโยชน 

 (5) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน : (ก) กรณีเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก : 
ในอัตราไม เกินร อยละ  3.00 ของ
จํานวนเงินที่จําหนายได 

(ข) กรณีมีการเพิ่มทุน : ในอัตราไมเกินรอย
ละ 3.00 ของจํานวนเงินที่ระดมทุนไดใน
แตละครั้ง 

 (6) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุนรวม 
 
 
 
 
 
 
 

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาเพ่ิมเติมในการ
ล ง ทุ น ใ น ห รื อ จํ า ห น า ย ไ ป ซึ่ ง
อสังหาริมทรัพย  หรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย 
 
 
 

คาที่ปรึกษาและผูใหบริการอื่นของ
กองทุนรวม เชน คาที่ปรึกษา 
เฉพาะดาน คาที่ปรึกษากฎหมาย  
คาทนายความ คาที่ปรึกษาผูคุมงาน
กอสราง คาจางวิศวกรคุมงานกอสราง
และ/หรือประเมินคุณภาพงาน เปนตน 

: (ก) ตามที่จายจริงและรวมแลวในอัตรา 
ไมเกินรอยละ 2.00 ตอป ของมูลคา
ทรัพย สิน สุท ธิของกองทุนรวมซึ่ ง
คํานวณโดยบริษัทจัดการและรับรอง
โดยผูดูแลผลประโยชน  

(ข) กรณีอื่น ๆ : ตามที่จายจริง ในอัตรา 
ไมเกิน 5,000,000 บาท ตอป 

 

ไมเกินรอยละ 1.00 ของมูลคาทรัพยสินที่
ลงทุนในหรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย 
หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยในแตละครั้ง   
 

 
 
ตามที่จายจริง 
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 (7) ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร จั ด จํ า ห น า ย 
หน วยลงทุน  ( ท้ั งส วนของบริ ษัท 
จั ด จํ า ห น า ย ห น ว ย ล ง ทุ น  แ ล ะ
ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน) 

: ไม เกินรอยละ  3 .50 ของจํานวนเงินที่
จําหนายได  

 

 (8) คาเบี้ยประกันภัย : ชําระตามอัตราและวิธีการตามขอเสนอที่ได
ตกลงกันระหวางบริษัทจัดการกับบริษัท
ประกันภัย 

 (9) คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน : ตามที่จายจริงในจํานวนไมเกิน 10,000 
บาทตอทาน  ตอการประชุมแตละครั้ ง 
เฉพาะในกรณีท่ีจัดใหมีการประชุม หรือใน
จํานวนอื่นใดตามมติของผูถือหนวยลงทุน 

 (10) คาใชจายในการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย 

: ในการเสนอขายครั้งแรก ไมเกิน 3,000,000 
บาท ในกรณีท่ีกองทุนรวมตองการเพ่ิมทุน
หรือตองการประชาสัมพันธรายละเอียดของ
กองทุนรวมให ผู ท่ีสนใจทราบ  หรือการ
ประชาสัมพันธ   อื่นใดตามหลักเกณฑ 
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด  
จะเรียกเก็บตามอัตราที่จายจริง ท้ังนี้ ไมเกิน
รอยละ 3.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม ณ วันสิ้นปบัญชีของปบัญชี
กอนหนา 

 (11) อื่น ๆ (ระบุ) 

 (11.1) คาธรรมเนียมจัดตั้งกองทุนรวม : 75,000 บาท 
 (11.2) คาธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม คาธรรมเนียมในการ 

จดทะเบียนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  รวมถึง
คาธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมาย และคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
การเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 
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 (11.3) คาธรรมเนียมและคาใชจายของผูสอบบัญชี จะชําระตามอัตราที่กําหนดโดยบริษัท
จัดการรวมกับบุคคลดังกลาว 

 (11.4) คาธรรมเนียมบริษัทประเมินคาทรัพยสิน จะชําระตามอัตราและวิธีการที่กําหนดโดย
บริษัทจัดการรวมกับบุคคลดังกลาว 

 (11.5) คาธรรมเนียม และหรือ คาใชจายในการประเมินและตรวจสอบระบบวิศวกรรม 
คาใชจายจัดทํารายงาน หรือบทวิจัย คาธรรมเนียมผูสอบบัญชีสําหรับการตรวจสอบ
ประมาณการงบกําไรขาดทุน 

 (11.6) คาใชจายในการกอสรางเพิ่มเติมเพ่ือใหโครงการแลวเสร็จ (ในกรณีท่ีเปนอสังหาริมทรัพย
ท่ีอยูระหวางการกอสราง) 

 (11.7) คาซอมแซม ปรับปรุง และบํารุงรักษาอสังหาริมทรัพยใหอยูในสภาพที่ดี และพรอมท่ีจะ
จัดหาผลประโยชน 

 (11.8) คาจัดทําและจัดพิมพใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบหนวยลงทุน หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวย
ลงทุน รายงานผูถือหนวยลงทุน รายงานประจําป และจดหมายตาง ๆ สําหรับผูถือหนวย
ลงทุนของกองทุนรวม ตลอดจนคาแปลและจัดสงเอกสารดังกลาว 

 (11.9) คาใชจายหรือคาธรรมเนียม ในการจายเงินปนผล เพ่ิมทุน และ/หรือลดทุน เชนคาธรรมเนียม
ธนาคาร คาอากรแสตมป คาบริการที่นายทะเบียนเรียกเก็บคาไปรษณียากร คาโทรศัพท 
คาโทรสาร เปนตน 

 (11.10) คาใชจายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมโครงการ และ/หรือท่ีเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือกฎหมายอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวของ เชน การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน การลง
โฆษณาหนังสือพิมพ เปนตน 

 (11.11) คาอากรแสตมปและคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสาร 

 (11.12) คาใชจายในการจัดเตรียม จัดพิมพ และจัดสงหนังสือบอกกลาว ประกาศตาง ๆ รายงาน 
หรือจดหมายตาง ๆ ตามที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 (11.13) คาธรรมเนียมในการวิเคราะหและศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมในการลงทุน
ในหรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ท้ังนี้ ไมเกิน 
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รอยละ 3.00 ของมูลคาทรัพยสินที่ลงทุนในหรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพย 

 (11.14) คานายหนาในการลงทุนในหรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย ท้ังนี้ ไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาทรัพยสินที่ลงทุนในหรือจําหนายไป
ซึ่งอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หรือราคาที่ไดมาหรือราคาคาเชา
คงเหลือตามสัญญาเชา 

 (11.15) คาใชจายในการดําเนินคดี (ถามี) อาทิ คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม  
การบอกกลาว หรือดําเนินคดีใด ๆ เพ่ือบังคับชําระหนี้หรือคืนทรัพยสินใหแกกองทุนรวม 
คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมทนายความ 

 (11.16) คาใชจายและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ท่ีกอขึ้นโดยชอบโดยบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชน
ตามหนาที่เพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 (11.17) คาใชจายในการตรวจตราอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 

 (11.18) คาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เชน คาธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือน คาภาษีบํารุงทองที่ คาอากร
แสตมป หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน คาพิมพแบบพิมพตาง ๆ คาไปรษณียากรสําหรับ
หนังสือโตตอบกับผูถือหนวยลงทุน คาธรรมเนียม  ในการทําเช็คคืนเงินคาจองซื้อ 
หนวยลงทุน คาประกาศหนังสือพิมพ (ถามี) รวมทั้งคาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น เนื่องจากการ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน กําหนด เปนตน 

 (11.19) คาตอบแทนผูชําระบัญชี และผูดูแลผลประโยชน ในระหวางการชําระบัญชีของกองทุน
รวม จนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 (11.20) คาธรรมเนียมและคาใชจายที่สมควรที่เกิดขึ้นแกกองทุน หรือเกิดขึ้นแกบริษัทจัดการ 
อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม 

 คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวขางตนเปนอัตราตามที่จายจริง และเปนอัตราโดยที่เรียกเก็บ
โดยทั่วไปของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ียังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี 
อื่นใดในทํานองเดียวกัน   
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คาธรรมเนียมการจัดการรายป คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป และคาธรรมเนียมนายทะเบียน 
หนวยลงทุนรายป จะเรียกเก็บจากกองทุนรวมเปนรายเดือนภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป หรือ
ภายใน 5 วันทําการหลังจากผูดูแลผลประโยชนรับรองการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวมแลวแตกรณี 
การคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการรายป คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป และ
คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป จะใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันสุดทายของ 
แตละเดือน เวนแต ในระหวางเดือนกองทุนรวมมีการเพิ่มเงินทุนหรือลดเงินทุนของกองทุนรวม หรือ
จายเงินปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการรายป คาธรรมเนียม
ผูดูแลผลประโยชนรายป และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป โดยใชมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของชวงกอนการเพิ่มหรือลดเงินทุนของกองทุนรวม หรือจายเงินปนผล และชวงหลังการเพิ่ม
หรือลดเงินทุน หรือจายเงินปนผลดังกลาวคิดเฉล่ียถวงน้ําหนักตามจํานวนวัน 
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุนรวม คาธรรมเนียมในการจัดจําหนาย คาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย และคาใชจายอื่น ๆ จะตัดจายจากทรัพยสินของกองทุนรวมตามที่
จายจริง อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการมีสิทธิตัดจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ดังกลาวในงวด
เดียว หรือเฉล่ียตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนรวมเปนรายเดือนเปนจํานวนเทา ๆ กัน หรือตาม
ระยะเวลาที่เห็นสมควร ท้ังนี้ การตัดจายคาใชจายดังกลาว จะเปนไปตามหลักการบัญชีและ 
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป หรือตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

หมายเหตุ คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวขางตนเปนอัตราที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน 
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กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ 
จํากัด จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตรีนิต้ี ทั้งนี้ ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตรีนิต้ี  ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงาน
ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน
ในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอ 
ผูถือหนวยลงทุน และหากผูสนใจจะลงทุนที่ตองการทราบขอมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด 
สามารถขอดูไดที่บริษัทจัดการ หรือบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพื่อตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ประกาศตาง ๆ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการ
ทราบเพ่ือท่ีบริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได 

ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแนใจวาผูขายหนวยลงทุนเปนบุคคลที่ได รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในกรณีท่ีผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม ผูลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัท
จัดการกองทุนรวมหรือบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุน 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูขอมูลที่อาจมีผลตอการตัดสินใจลงทุน เชน การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของไดที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผานเครือขายอินเตอรเนตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(www.sec.or.th) 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 
 
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

สวนสรุปขอมูลสําคัญของหนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 
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บริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด 

ตามที่กองทุนรวมนําทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกใหเชากับบริษัท ตรีนิตี้ แอท สีลม จํากัด และ 
บริษัท สีลมออลล จํากัด ตามสัญญาเชาที่ดิน อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม และเฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณ และสัญญา
เชาอาคารศูนยการคา พ้ืนที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) และเฟอรนิเจอร วัสดุ และอุปกรณ 
ตามลําดับ (“สัญญาเชา”) ตลอดระยะเวลา 3 ปนับจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก และอีก 1 ป หากมีการตอ
อายุสัญญาเชา  บริษัท ตรีนิตี้ แอสแซท จํากัด ตกลงที่จะรับประกันรายไดคาเชาใหแกกองทุนรวมโดยการวางหนังสือ
คํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชยของประเทศไทยตอกองทุนรวม ในคราวแรกจํานวน 3 ฉบับ โดยมีวงเงินค้ําประกัน 
ดังนี้ 

ฉบับท่ี 1 คํ้าประกันในปที่ 1 ถึงปที่ 4 เปนจํานวนเงิน 65,700,000บาท (หกสิบหาลานเจ็ดแสนบาทถวน)  
ฉบับท่ี 2 คํ้าประกันในปที่ 2 ถึงปที่ 4 เปนจํานวนเงิน   1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) 
ฉบับท่ี 3 คํ้าประกันในปที่ 3 ถึงปที่ 4 เปนจํานวนเงิน      400,000 บาท (ส่ีแสนบาทถวน) 
โดยการใชหนังสือคํ้าประกันสําหรับระยะเวลาในปท่ี 4 กองทุนรวมจะใชในกรณีท่ีมีการตออายุสัญญาเชา  

 

ท้ังนี้ หากปรากฏวาหนังสือคํ้าประกันดังกลาวมีอันส้ินสุดลงกอนครบกําหนดอายุ ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม 
บริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด ตกลงจะจัดหาหนังสือคํ้าประกันฉบับใหม โดยมีเง่ือนไขที่คงเหลือของหนังสือค้ําประกันฉบับ
เดิมมาทดแทนใหแกกองทุนรวมโดยทันที 

 

จากการที่บริษัท ตรีนิต้ี แอสแซท จํากัด ไดตกลงที่จะรับประกันรายไดคาเชาใหแกกองทุนรวมแตวงเงินตาม
หนังสือคํ้าประกันที่ออกในคราวแรก ซึ่งมีจํานวนรวม 67.1 ลานบาท มิไดครอบคลุมถึงวงเงินคาเชาสะสมรวมตลอด
ระยะเวลาการรับประกันรายไดข้ันต่ํา 4 ป ท่ีเทากับ 266.6 ลานบาท  อยางไรก็ดีเม่ือพิจารณาถึงประมาณการกําไรของ
ทรัพยสินตามราคาประเมินทรัพยสินในแตละป จะสงผลใหบริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด จะตองนําเงินสวนตางระหวาง
กําไรของทรัพยสินกับคาเชาขั้นต่ํามาชําระใหแกกองทุนรวมเปนจํานวนประมาณ 32.41,  24.66, 16.21  และ 9.91 
ลานบาท ตามลําดับ รวมเปนเงินสวนตางที่ตองชําระจํานวนประมาณ 83.19 ลานบาท  ซึ่งหากพิจารณาถึง
ความสามารถในการชําระเงินคาเชาดังกลาวของบริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด จะพบวามีเงินไดจากการขายทรัพยสิน
ใหแกกองทุนรวม เปนจํานวน 688.62 ลานบาท เม่ือนําเงินจากการขายทรัพยสินดังกลาวไปชําระหนี้สินรวมทั้งหมด
ของ บริษัท ตรีนิต้ี แอสแซท จํากัด ตามงบการเงินในป 2552 จํานวนประมาณ 301.89 ลานบาทนั้น บริษัท ตรีนิต้ี แอส
แซท จํากัด จะมีเงินสดคงเหลือประมาณ  386.73 ลานบาทซึ่งจะทําใหบริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นรวมทั้งสามารถ
ลดภาระของดอกเบี้ยจายได ซึ่งจะเพียงพอตอการค้ําประกันรายไดคาเชาขางตน ประกอบกับบริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท 
จํากัด ในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตกลงที่จะเขาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมในจํานวนไมตํ่ากวารอยละ 
30 และไมเกินรอยละ 33.33 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และคงถือหนวยลงทุนดังกลาวไวตลอด
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ระยะเวลาไมเกิน 3 ป และตลอดระยะเวลาในปท่ี 4 กรณีท่ีมีการตออายุสัญญาเชาเม่ือครบ 3 ปแรก ซึ่งจะทําใหบริษัท
ไดรับเงินปนผลจากกองทุนรวมในแตละป ซึ่งจะสามารถนํามาใชเปนสวนหนึ่งของการชําระคาเชาตามสัญญาการ
รับประกันรายไดขั้นต่ําได   ดังนั้น เม่ือเทียบกับหนังสือคํ้าประกันรายไดคาเชาขั้นต่ําที่รับประกันตามวงเงินรับประกัน
รายไดคาเชาขั้นต่ําในแตละปท่ีบริษัท ตรีนิต้ี แอสแซท จํากัด ไดคํ้าประกันใหแกกองทุนรวมตลอดระยะเวลาการเชา
ทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 3 ป และอีก 1 ป หากมีการตออายุสัญญาเชานั้น จึงถือวาเพียงพอตอการชําระคา
เชาขั้นต่ําของกองทุนรวมแลว 

รายการ ปท่ี 1 
(ลานบาท) 

ปท่ี 2 
(ลานบาท) 

ปท่ี 3 
(ลานบาท) 

ปท่ี 4 
(ลานบาท) 

รวม 
(ลานบาท) 

วงเงินค้ําประกันรายไดคาเชาขั้น
ตํ่าตอกองทุนรวม 

65.70 66.70 67.10 67.10 266.60 

ประมาณการกําไรจากการ
ดําเนินงานของทรัพยสินตาม
รายงานประเมิน 

    33.29      42.04      50.89 57.19       183.41 

ประมาณการสวนตางที่บริษัท ตรี
นิต้ี แอสเซท จํากัด ตองจายเพิ่มให
กองทุนรวม 

32.41 24.66 16.21 9.91 
 

83.19 

 

- อางอิงจากประมาณการของบริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด   โดยอาคารโกลว ตรีนิตี้ สีลมมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยในป 2553 – 2556 เทากับรอย
ละ 60  รอยละ 65 รอยละ 75 และรอยละ 80 ตามลําดับ ในสวนของอาคารศูนยการคา และ Glow Trinity Silom Arcade นั้น มีคาเชาเฉลี่ย 
16.27 ลานบาทตอป 

- ประมาณการกําไรจากการดําเนินงานของทรัพยสินตามรายงานประเมิน  
 
งบการเงินบริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

(หนวย : ลานบาท) 2550 2551 2552 
รายไดรวม 41.89 44.38 43.78 
คาใชจายรวม 38.72 47.15 65.39 
ขาดทุนจากการดอยคา - - - 
กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยและภาษีเงินได 3.18 (2.77) (21.85) 
ดอกเบี้ยจาย / ตนทุนทางการเงิน 2.12 4.23 10.46 
ภาษีเงินได 0.82 - - 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.23 (7.01) (32.32) 
 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตรีนิต้ี  หนา  93 

(หนวย : ลานบาท) 2550 2551 2552 
เงินสด 0.06 0.04 3.60 
สินทรัพยหมุนเวียน 5.68 6.12 17.37 
สินทรัพยไมหมุนเวียน  96.99 281.07 328.91 
รวมสินทรัพย 102.73 287.19 346.29 
หนี้สินหมุนเวียน 27.85 18.92 33.64 
หนี้สินไมหมุนเวียน 111.15 271.55 268.25 
รวมหนี้สิน 139.00 290.47 301.89 

ทุนชําระแลว 30.0 70.0 150.0 
สวนของผูถือหุน (36.27) (3.28) 44.40 
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ความเห็นของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด 
ในฐานะผูจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตรีนิต้ี 

ในกรณีการสรางอาคารชิดเขตกันระหวางอาคารศูนยการคาซึ่งเปนอาคารที่กองทุนรวมจะลงทุน 
กับอาคารตรีทิพย 2 ซึ่งเปนอาคารของบุคคลภายนอก 

............................................................................................. 
ตามที่ โครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตรีนิต้ี ไดกําหนดนโยบายการลงทุน สําหรับการลงทุนครั้ง

แรก โดยการซื้อทรัพยสินตาง ๆ เพ่ือเปนเจาของกรรมสิทธ์ิดังนี้ 
1. ท่ีดิน อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม ระบบสาธารณูปโภค เฟอรนิเจอร วัสดุและอุปกรณท่ีเกี่ยวของของ

อาคารโกลว ตรีนิต้ี สีลม รวมทั้งพ้ืนที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) ระบบสาธารณูปโภค เฟอรนิเจอร 
วัสดุและอุปกรณที่เกี่ยวของของพื้นที่พาณิชยกรรม (Glow Trinity Silom Arcade) จากบริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด 

2. กรรมสิทธ์ิหองชุดของอาคารศูนยการคา ประกอบไปดวย อาคารศูนยการคา รวมท้ังระบบ 
สาธารณูปโภค วัสดุและอุปกรณท่ีเกี่ยวของของอาคารศูนยการคาจาก บริษัท ตรีนิต้ี แอสเซท จํากัด 
 โดยปรากฏรายละเอียดตามโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตรีนิต้ี แลวนั้น 

เนื่องจาก ในการพิจารณาถึงสภาพทรัพยสินเพ่ือการลงทุนสําหรับอาคารศูนยการคา ซึ่งเปนหองชุดเลขที่  
425/128 (ชั้นใตดิน) และ 425/129 (ชั้น 1) ของโครงการหองชุดตรีนิต้ี คอมเพล็กซ ต้ังอยูท่ี ตําบลสีลม (สาทร) อําเภอ
บางรัก กรุงเทพมหานคร  พบวาปจจุบันอาคารดังกลาวมีการเชื่อมตอกันระหวางอาคารศูนยการคา ซึ่งเปนทรัพยสินที่
กองทุนรวมจะลงทุน  และอาคารตรี ทิพย  2  ซึ่ ง เปนทรัพยสินของบุคคลภายนอก  เปนอาคารพักอาศัย 
สูง 7 ชั้น ตามใบอนุญาตปลูกสรางอาคารเลขที่ 1842/2536 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2536  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิด
ประโยชนในทางการคารวมกันของทั้งสองอาคารในรูปแบบของศูนยการคา น้ัน   

บริษัทจัดการจึงไดพิจารณาและรวบรวมความเห็นของบริษัท วีระวงค. ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด ซึ่งเปน
ท่ีปรึกษากฎหมายในการจัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวม  และความเห็นจากคุณวิโชติ กันภัย ซึ่งเปนวิศวกรอิสระ ใน
เรื่องของการสรางอาคารชิดติดกันระหวาง 2 อาคารดังกลาว ถึงความสามารถดําเนินการไดโดยไมขัดตอกฎหมายหรือ
หลั ก เกณฑที่ เ กี่ ย วข อ งแต อย า ง ใด  โดยความเห็ นของบุคคลดั งกล าว  ได กล าวถึ งความสามารถใน 
การสรางอาคารชิดกันได โดยเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. 2522  
ขอ 75 และ 76 (4) รวมทั้งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   
 โดยความเห็นของวิศวกรอิสระไดกลาวถึงหลักเกณฑและใหความเห็น ดังนี้ 
  หลักเกณฑท่ีใชในขณะที่มีการกอสรางอาคาร คือบทบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ ขอ 75 ไดกําหนดใหอาคารที่
ปลู กสร า งชิ ด เขตที่ ดิ นต า งผู ค รอบครอง  อ นุญาตให เ ฉพาะฝาหรื อผ นั งทึบ ไม มีประตูหน าต า ง  และ 
ชองระบายอากาศอยูชิดเขตไดพอดี แตมิใหสวนหนึ่งสวนใดของอาคารรุกลํ้าเขตที่ดินขางเคียงตึกแถวที่มีดาดฟาสราง
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ชิดเขตใหสรางผนังทึบดานชิดเขตสูงไมตํ่ากวา 1.5 เมตร  ในกรณีชายคาอยูชิดเขตที่ดินขางเคียงตองมีการปองกันน้ํา
จากชายคาไมใหไหลตกลงในที่ดินนั้นดวย  และขอ 76 ไดกําหนดใหอาคารประเภทตางๆ จะตองมีท่ีวางอันปราศจาก
หลังคา หรือส่ิงปกคลุมไมนอยกวาสวนที่กําหนดไวดังนี้ 

(4) หองแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสาธารณะจะตองมีท่ีวางโดย
ปราศจากส่ิงปกคลุมเปนทางเดินหลังอาคารไดถึงกันกวางไมนอยกวา 2.00 เมตร โดยใหแสดงเขตดังกลาวใหปรากฏ
ดวยในกรณีท่ีอาคารหันหลังเขาหากัน จะตองเวนทางเดินดานหลังไมนอยกวา 4.00 เมตร 
 ซึ่งจากความใน ขอ 75 เปนขอบังคับสําหรับผนังหรือแนวเขตของอาคารดานที่แนวเขตที่ดินติดกับท่ีดินของ
ผูอื่น (ท่ีดินของเอกชน) ซึ่งวัตถุประสงคของขอบัญญัติขอน้ีเพ่ือไมใหลิดรอนสิทธ์ิของที่ดินขาง เชน ไมใหนํ้าฝนไหล
มายังที่ดินขางเคียง ผนังทึบเพ่ือไมใหรุกล้ําความเปนสวนตัว ฯลฯ และสําหรับขอ 76(4) เปนการกําหนดใหอาคาร
ประเภท หองแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสาธารณะจะตองมีท่ีวางโดยปราศจากสิ่ง
ปกคลุมเปนทางเดินหลังอาคาร  ซึ่งตางก็เปนหลักเกณฑท่ีกําหนดใหอาคารซึ่งมีลักษณะตามที่กําหนดไวเทานั้นที่
จะตองมีระยะหางระหวางอาคารตอกัน แตสําหรับอาคารประเภทที่ไมอยูในลักษณะตามที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
กําหนด ก็มิตองดําเนินการตามที่กําหนดไวแตอยางใด ดังนั้นอาคารตรีทิพย 2 ซึ่งเปนอาคารที่มีวัตถุประสงคตาม
ใบอนุญาตกอสรางอาคารเพื่อใชเปนที่พักอาศัย จึงไมอยูในลักษณะอาคารที่จะตองมีระยะหางระหวางอาคาร 
ประกอบกับไดมีการสรางกําแพงใหเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาวแลว จึงสามารถพิจารณาไดวาอาคารตรีทิพย 2
สามารถกอสรางมาชิดกับอาคารศูนยการคาไดน่ันเอง 
 อยางไรก็ดี ในการปลูกสรางอาคารผูขออนุญาตจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 25 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร โดยการยื่นคําขอรับใบอนุญาต แกเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือพิจารณาแบบแปลน
ตางๆ ของอาคารวาขัดตอขอบังคับขอใดหรือไม ถาไมมีส่ิงใดขัดตอหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ เจาพนักงานก็จะออก
ใบอนุญาตกอสรางใหแกผูขออนุญาตไปดําเนินการกอสรางอาคารได  ซึ่งตามขอเท็จจริงอาคารทั้ง 2 อาคาร ไดมี
ใบอนุญาตกอสรางเปนที่เรียบรอยแลวซึ่งอาคารตรีทิพย 2 ก็ไดมีการกอสรางอาคารมาชิดกับอาคารศูนยการคาตั้งแต
การกอสรางครั้งแรกในป 2536 แลว  
 สําหรับบริษัท วีระวงค. ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด ไดกลาวถึงหลักเกณฑและใหความเห็นในประเด็นของ
ระยะรนของอาคารตรีทิพย 2 โดยมีกฏหมายที่ใชบังคับอยูในขณะกอสรางอาคารตรีทิพย 2 คือ ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. 2522 ขอ 76(4) และ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 และกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (รวมเรียกวา “พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร”)  ดังนี้ 
 ในสวนของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอ76(4) กําหนดใหอาคารประเภทตางๆ จะตองมีท่ีวางอันปราศจาก
หลังคา หรือส่ิงปกคลุมไมนอยกวาสวนที่กําหนดไวดังนี้ 
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(4) หองแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสาธารณะจะตองมีท่ีวางโดย
ปราศจากส่ิงปกคลุมเปนทางเดินหลังอาคารไดถึงกันกวางไมนอยกวา 2.00 เมตร โดยใหแสดงเขตดังกลาวใหปรากฏ
ดวยในกรณีท่ีอาคารหันหลังเขาหากัน จะตองเวนทางเดินดานหลังไมนอยกวา 4.00 เมตร 
 โดยสํานักกฎหมาย ไดใหความเห็นวาขอกําหนดดังกลาวไมใชกับอาคารตรีทิพย 2 เนื่องจากใบอนุญาต
กอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร ระบุวาอาคารตรีทิพย 2 กอสรางเพื่อใชเปนที่ พักอาศัย  
(อาคารชุด)  ซึ่งมิใชอาคารที่อยูภายใตบังคับของขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ  
 ในสวนของ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร  
 ขอ 3 ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 กําหนดวา “อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีถนนหรือท่ีวาง
ปราศจากสิ่งปกคลุมโดยรอบอาคารกวางไมนอยกวา 6 เมตรและรถดับเพลิงสามารถเขาออกไดสะดวก” และ  
 ขอ 4. กําหนดวา “พ้ืนหรือผนังของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองหางเขตที่ดินของผูอื่นและ
ถนนสาธารณะไมนอยกวา 6 เมตร”   

ท้ังนี้ อาคารสูง หมายถึง อาคารที่บุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยไดโดยมีความสูงตั้งแต 23 เมตรขึ้นไป การวัด
ความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงพ้ืนดาดฟา 

อาคารขนาดใหญพิเศษ หมายถึง อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชอาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารเปน 
ท่ีอยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือหลายประเภท โดยมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นใดชั้นหนึ่งในหลัง
เดียวกัน ต้ังแต 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
 ซึ่งจากการที่สํานักงานฯ ไดรวบรวมขอมูลจากเจาหนาที่ของบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จํากัด ซึ่งเปนเจาของ
ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน เห็นวาพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ไมใชบังคับกับอาคารตรีทิพย 2 เนื่องจากไมถือเปน
อาคารสูงและไมเปนอาคารขนาดใหญพิเศษ       
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน  สรุปไดวาอาคารศูนยการคา ซึ่งเปนทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนไดมีการ
กอสรางมาโดยถูกตองตามหลักเกณฑการกอสรางอาคารแลว ตอมาอาคารตรีทิพย 2 ซึ่งเปนทรัพยสินของบุคคล 
ภายนอก ไดรับการอนุญาตใหกอสรางอาคารมาชิดกับอาคารศูนยการคา โดยการดําเนินการกอสรางอาคารชิดกัน
ดังกลาวไดดําเนินการไปอยางถูกตองตามหลักเกณฑซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของคือ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่องควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. 2522 ขอ75 และ 76 (4) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมทั้งเปนไปตามที่ไดรับ อนุญาต จากเจาพนักงาน
แลวโดยมีการออกใบอนุญาตกอสรางอาคารฯ เลขที่ 1842/2536 แลว   อยางไรก็ดี หากในอนาคตปรากฏวามีความ
จําเปนที่จะตองมีการแกไขอาคาร ก็จะเปนหนาที่ของเจาของอาคารตรีทิพย 2 เปนผูดําเนินการตอไป  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
     บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด 


