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คําจํากัดความ
โครงการ

หมายถึง

โครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ

กองทุน/กองทุนรวม

หมายถึง

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง

กองทุนรวมที/บริ ษัทจัดการจัดตังขึ
1 1นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื/อ
นํ าเงิ นที/ ได้ จากการจํ าหน่ ายหน่ ว ยลงทุ น ไปลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ และจัดหา
ประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวตามประกาศ ก.ล.ต. ที/ สน.
25/2552 เรื/ อง หลักเกณฑ์ เงื/อนไข และวิธีการจัดตัง1 และจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ลงวันที/ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
และที/แก้ ไขเพิ/มเติม รวมทังประกาศอื
1
/นๆ ที/เกี/ยวข้ อง

กฎหมายหลักทรัพย์

หมายถึง

พระราชบัญญั ติ หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535
(รวมฉบับแก้ ไขเพิ/มเติม) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
คณะกรรมการกํ ากั บ ตลาดทุ น และประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กฎ ระเบียบ คําสัง/ หนังสือเวียน หนังสือ
ซักซ้ อมความเข้ าใจ หนังสือผ่อนผันและกฎหมายอื/นใดที/เกี/ยวข้ อง
ทังที
1 /มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที/ได้ แก้ ไขเพิ/มเติม

กลุ่มบุคคลเดียวกัน

หมายถึง

กลุ่มบุคคลเดียวกันตามประกาศ ก.ล.ต. ที/ สน. 25/2552 เรื/ อง
หลักเกณฑ์ เงื/ อนไข และวิ ธี การจัดตัง1 และจัดการกองทุนรวม
อสังหาริ มทรั พย์ ลงวันที/ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที/แก้ ไข
เพิ/มเติม

การบริหารอสังหาริมทรัพย์

หมายถึง

การดูแลรักษาให้ อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมอยู่ในสภาพที/ดี
และพร้ อมที/ จะใช้ หาผลประโยชน์ ได้ ตลอดเวลา ตลอดจนการ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวด้ วยตามประกาศ
ก.ล.ต. ที/ สน. 25/2552 เรื/ อง หลักเกณฑ์ เงื/อนไข และวิธีการจัดตัง1
และจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที/ 28 กรกฎาคม
พ.ศ. 2552 และที/แก้ ไขเพิ/มเติม รวมทังการบริ
1
หารอสังหาริ มทรัพย์
ตามที/กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอื/นใดที/เกี/ ยวข้ อง
กําหนด
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
การคํ า นวณมู ล ค่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และ/หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมเพื/อวัตถุประสงค์สาธารณะในการ
เปิ ดเผยข้ อมูลต่อประชาชนโดยเป็ นการประเมินอย่างเต็มรู ปแบบ
ซึ/งต้ องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้ อจํากัดสิทธิ ครอบครองใน
ทรัพย์สิน เงื/อนไขและข้ อจํากัดทางกฎหมาย ข้ อจํากัดอื/นของการ
ใช้ ประโยชน์ รายละเอี ย ดการใช้ ประโยชน์ ในปั จจุ บัน และ
รายละเอียดอื/นที/เกี/ยวข้ องรวมทังการสํ
1
ารวจทรัพย์สินตามสภาพที/
เป็ นอยู่ตามประกาศ ก.ล.ต. ที/ สน. 25/2552 เรื/ อง หลักเกณฑ์
เงื/อนไข และวิธีการจัดตังและจั
1
ดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
ลงวันที/ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที/แก้ ไขเพิ/มเติม

การประเมินค่ า

หมายถึง

การสอบทานการประเมิน
ค่ า

หมายถึง

การเสนอความเห็นเกี/ยวกับมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิ
การเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทุนรวม โดยมิ ได้ มี การสํารวจ
ทรัพย์สินตามประกาศ ก.ล.ต. ที/ สน. 25/2552 เรื/ อง หลักเกณฑ์
เงื/อนไข และวิธีการจัดตังและจั
1
ดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
ลงวันที/ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที/แก้ ไขเพิ/มเติม

กําไรสุทธิท" ีปรับปรุ งแล้ ว

หมายถึง

กําไรสุทธิ ที/หักกําไรที/ยงั ไม่เกิดขึน1 (unrealized gain) จากการ
ประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ และ/
หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ รวมทังปรั
1 บปรุ งด้ วยรายการอื/น
ตามแนวทางที/สํานักงานกําหนด เพื/อให้ สอดคล้ องกับสถานะเงิน
สดของกองทุนรวม

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการลงทุน

หมายถึง

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน

หมายถึง

จํานวนเงินทุนที/กองทุนรวมระดมทุนได้ และนําไปจดทะเบียนเป็ น
กองทรัพย์สนิ ไว้ กบั สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
บุคคลที/รับให้ คําปรึกษาหรื อคําแนะนําแก่บริ ษัทจัดการเกี/ยวกับ
การลงทุน และ/หรื อ จําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ การจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริ มทรั พย์ ที/ได้ มาจากการลงทุนซึ/งมีหน้ าที/ คุณสมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที/กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ
กฎหมายอื/นใดที/เกี/ยวข้ องกําหนด

ที"ปรึกษา

หมายถึง

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน

หมายถึง

นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที/ได้ รับใบอนุญาตการ
ให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการ

หมายถึง

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน

บุคคลที"เกี"ยวข้ อง

หมายถึง

บุคคลที/เกี/ ยวข้ องของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ตามประกาศ
ก.ล.ต. ที/ สน. 29/2549 เรื/ อง การกระทําที/อาจก่อให้ เกิ ดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ใน
การป้องกัน ลงวันที/ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และที/แก้ ไขเพิ/มเติม

บุคคลที"เกี"ยวข้ องกับบริษัท
จัดการ

หมายถึง

บุคคลที/มีลกั ษณะดังต่อไปนี 1ตามประกาศ ก.ล.ต. ที/ สน. 25/2552
เรื/ อง หลักเกณฑ์ เงื/อนไข และวิธีการจัดตังและจั
1
ดการกองทุนรวม
อสังหาริ มทรั พย์ ลงวันที/ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที/แก้ ไข
เพิ/มเติม
(ก) บุคคลที/ มิ ใช่ หน่ วยงานของรั ฐซึ/ งถื อหุ้ นในลักษณะใด
ลักษณะหนึง/ ดังต่อไปนี 1
1. บุคคลที/ถือหุ้นของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเกินร้ อย
ละห้ าของจํ านวนหุ้นที/จําหน่ายได้ แล้ วทัง1 หมดของ
บริ ษัทจัดการกองทุนรวม
2. บุคคลที/ ถื อหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของบุคคลตาม 1.
เกินร้ อยละสามสิบของจํานวนหุ้นที/จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดหรื
1
อจํานวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าว เว้ น
แต่บคุ คลตาม 1. เป็ นบริ ษัทที/จดั ตังในต่
1 างประเทศ
(ข) นิ ติ บุ ค คลที/ บ ริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมถื อ หุ้ นหรื อ เป็ น
หุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าวเกินร้ อยละสิบของจํ านวน
หุ้นที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
1
อจํานวนหุ้นส่วน
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
(ค)

นิติบคุ คลที/มีบคุ คลที/ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนเกินร้ อยละห้ า
สิบ ของจํานวนหุ้นที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
1
อจํ านวน
หุ้นส่ วนของนิ ติ บุ คคลดังกล่าว เป็ นผู้ ถื อหุ้ นในบริ ษั ท
จัดการกองทุนรวมเกิ นร้ อยละห้ าสิ บของจํ านวนหุ้ นที/
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
1
ษัทจัดการกองทุนรวมด้ วย

(ง)

กรรมการ ผู้จัดการ พนักงานระดับผู้จัดการฝ่ ายขึ 1นไปของ
บริ ษัทจัดการกองทุนรวม รวมทัง1 บุคคลที/มีตําแหน่งซึ/งมี
อํานาจหน้ าที/เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าว

(จ)

ผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมนัน1

(ฉ)

นิติบคุ คลที/บคุ คลตาม (ง) หรื อ (จ) ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วน
รวมกันเกินร้ อยละสามสิบของจํานวนหุ้นที/จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดหรื
1
อจํานวนหุ้นส่วนของนิติบคุ คลนัน1

ประกาศ ก.ล.ต. ที" สน.
25/2552

หมายถึง

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที/ สน. 25/2552 เรื/ อง
หลักเกณฑ์ เงื/ อนไข และวิ ธี การจัดตัง1 และจั ดการกองทุนรวม
อสังหาริ มทรั พย์ ลงวันที/ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที/แก้ ไข
เพิ/มเติม

ผู้จองซือ- ทั"วไป

หมายถึง

ผู้ลงทุนที/ จองซื อ1 หน่วยลงทุนด้ วยวิ ธี การทั/วไปตามที/ ระบุไว้ ใน
โครงการ และมิใช่บคุ คลดังต่อไปนี 1
(1) ผู้จองซื 1อพิเศษ และ
(2) เจ้ าของ ผู้ ให้ เช่ า ผู้ โอนสิ ทธิ การเช่ า และผู้ ให้ สิ ทธิ ใน
อสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุน และ
(3) ผู้จองซื 1อประเภทกองทุน

ผู้จองซือ- ประเภทกองทุน

หมายถึง

บุคคลดังต่อไปนี 1ตามรายละเอียดที/กําหนดในประกาศ ก.ล.ต.ที/
สน. 25/2552
(1) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
(2) กองทุนสํารองเลี 1ยงชีพ
(3) กองทุนประกันสังคม
(4) กองทุนรวมที/จัดตังขึ
1 1นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
ซึ/งเป็ นกองทุนรวมที/ เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุน
เป็ นการทัว/ ไป
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ผู้จองซือ- พิเศษ

หมายถึง

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
ผู้ลงทุนที/หนังสือชี 1ชวนระบุวิธีการจัดสรรไว้ แยกต่างหากจากผู้จอง
ซื 1อทัว/ ไปตามประกาศ ก.ล.ต. ที/ สน. 25/2552 ทังนี
1 1 ผู้จองซื 1อพิเศษ
ให้ หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี 1
(ก) ผู้ ลงทุ น สถาบั น ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พย์ ที/ กจ. 9/2555 เรื/ อ ง
การกํ าหนดบทนิ ยามผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ล งทุนราย
ใหญ่ ลงวั น ที/ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และที/ แ ก้ ไข
เพิ/มเติม แต่ไม่รวมถึงผู้ลงทุนตามข้ อ 2 (10) (18) (22)
(23) (24) (25) และ (26) แห่งประกาศดังกล่าว
(“ผู้ลงทุนสถาบัน” ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที/ กจ. 9/2555 ที/ใช้ กบั
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ตามความหมายนี 1 ได้ แก่
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. ธนาคารพาณิชย์
3. ธนาคารที/มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
1 1น
4. บริ ษัทเงินทุน
5. บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
6. บริ ษัทหลักทรัพย์
7. บริ ษัทประกันวินาศภัย
8. บริ ษัทประกันชีวิต
9. กองทุนรวม
10. กองทุนสํารองเลี 1ยงชีพ
11. กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
12. กองทุนประกันสังคม
13. กองทุนการออมแห่งชาติ
14. กองทุน เพื/ อ การฟื 1น ฟู แ ละพัฒ นาระบบสถาบัน
การเงิน
15. ผู้ ประกอบธุ ร กิ จ สัญ ญาซื อ1 ขายล่ ว งหน้ าตาม
กฎหมายว่าด้ วยสัญญาซื 1อขายล่วงหน้ า
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
16. ผู้ประกอบธุรกิจการซื 1อขายล่วงหน้ าตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการซื 1อขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า
17. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
18. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
19. ตลาดหลักทรัพย์
20. นิติบคุ คลประเภทบรรษัท”)
(ข) กองทุนส่วนบุคคลซึ/งบริ ษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุน
ของผู้ลงทุนตาม (ก) หรื อ (ค) ถึง (ญ)
(ค) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการ
งบประมาณ หรื อนิติบคุ คลอื/นที/มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง1
ขึ 1น
(ง) สภากาชาดไทย หรื อมูลนิธิเพื/อสาธารณะประโยชน์
(จ) สหกรณ์ออมทรัพย์ หรื อชุมนุมสหกรณ์
(ฉ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที/ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
(ช)

โครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme)
ที/จดั ตังขึ
1 1นตามกฎหมายต่างประเทศ และเสนอขายหน่วย
ลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็ นการทัว/ ไป

(ซ)

ผู้ ลงทุ น ต่ า งประเทศซึ/ ง มี ล ั ก ษณะเดี ย วกั บ ผู้ ลงทุ น
ดังต่อไปนี 1
1.

ผู้ลงทุนสถาบันตาม (ก) แต่ไม่รวมถึงบริ ษัทเงิ นทุน
บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ กองทุนรวม ผู้ประกอบธุรกิจ
สัญ ญาซื อ1 ขายล่ ว งหน้ าตามกฎหมายว่ า ด้ วย
สัญญาซื 1อขายล่วงหน้ า และผู้ประกอบธุรกิจการ
ซื 1อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยการซื 1อขาย
สินค้ าเกษตรล่วงหน้ า

2. ผู้ลงทุนตาม (ค)
3. กองทุนส่วนบุคคลที/เป็ นการรับจัดการเงินทุนของผู้
ลงทุนตาม 1. หรื อ 2.
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(ฌ) นิติบคุ คลซึง/ มีผ้ ลู งทุนตาม (ก) ถึง (ซ) ถือหุ้นรวมกันเกิน
กว่าร้ อยละ 75 ของจํานวนหุ้นที/มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
1
(ญ) ผู้ลงทุนอื/นใดตามที/สาํ นักงานกําหนด
ผู้จัดการกองทุนรวม

หมายถึง

ผู้ ที/ ทํ า หน้ าที/ ตั ด สิ น ใจลงทุ น หรื อ จํ า หน่ า ยไปซึ/ ง หลัก ทรั พ ย์
ทรั พ ย์ สิ น อื/ น ใดที/ มิ ใ ช่ อ สั ง หาริ มทรั พ ย์ ห รื อสิ ท ธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื/น

ผู้จัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์

หมายถึง

ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ตามประกาศ ก.ล.ต. ที/ สน.
25/2552 ซึง/ หมายถึง ผู้ที/ทําหน้ าที/ตดั สินใจลงทุน หรื อจําหน่ายไป
ซึง/ อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์

หมายถึง

ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมที/มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วย
คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และที/แก้ ไขเพิ/มเติม

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

หมายถึง

นิติบคุ คลที/ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทจัดการให้ ทําหน้ าที/ในการ
บริ หารหรื อจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวม
ได้ มาจากการลงทุน ซึ/ งมี หน้ าที/ คุณสมบัติ และไม่ มี ล ักษณะ
ต้ องห้ ามตามที/กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอื/นใดที/
เกี/ยวข้ องกําหนด

ผู้ลงทุนต่ างด้ าว

หมายถึง

ผู้ลงทุนที/เป็ นคนต่างด้ าวและนิติบคุ คลที/มีสิทธิในที/ดินเสมือนคน
ต่างด้ าวตามประมวลกฎหมายที/ดินหรื อกฎหมายว่าด้ วยอาคาร
ชุด แล้ วแต่กรณี

ผู้สนับสนุนการขายหน่ วย
ลงทุน

หมายถึง

บุคคลหรื อนิติบุคคลที/บริ ษัทจัดการมอบหมายให้ ทําหน้ าที/ขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ผู้สอบบัญชี

หมายถึง

ผู้สอบบัญชี ของกองทุนรวม ซึ/งเป็ นผู้สอบบัญชี ที/ อยู่ในบัญชี
รายชื/ อ ที/ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งานตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบ
ผู้สอบบัญชี และที/ได้ แก้ ไขเพิ/มเติม
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มูลค่าทรั พย์ สินของกองทุนรวมหักด้ วยหนี ส1 ิน ซึ/งคํานวณตาม
วิธีการที/กําหนดไว้ ในโครงการ

มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ (NAV)

หมายถึง

มูลค่ าหน่ วยลงทุน

หมายถึง

มูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ หารด้ วยจํ านวนหน่วยลงทุน ที/จําหน่ายได้
แล้ วทังหมด
1
เมื/อสิ 1นวันทําการที/คํานวณ

รายงานการประเมินค่ า

หมายถึง

รายงานของบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินซึ/งระบุ รายละเอียดต่าง ๆ
เกี/ ยวกับการประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินค่า โดยมี
ผู้ประเมินหลักตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้ วยการให้ ความเห็นชอบบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็ นผู้ลง
ลายมื อชื/ อ ในรายงานดั งกล่ า วตามประกาศ ก.ล.ต. ที/ สน.
25/2552

รายละเอียดโครงการ

หมายถึง

รายละเอียดของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ

รายได้ ประจํา

หมายถึง

รายได้ ที/ เป็ นผลตอบแทนเป็ นปกติ ประจํ าที/ กองทุนรวมได้ รั บ
เนื/องจากการให้ บคุ คลอื/นใช้ อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม เช่น
ค่าเช่า ค่าบริ การ เป็ นต้ น และให้ หมายความรวมถึงดอกเบี 1ยของ
รายได้ ดงั กล่าวด้ วย

วันทําการ

หมายถึง

วันเปิ ดทําการตามปกติของบริ ษัทจัดการ

วันที"กองทุนรวมเข้ า
ลงทุนครัง- แรก

หมายถึง

วันที/ กองทุนรวมได้ จดทะเบี ยนการซื อ1 และ/หรื อ สิ ทธิ การเช่ า
ทรัพย์สนิ และรับโอนกรรมสิทธิa และ/หรื อ สิทธิการเช่าในทรัพย์สิน
ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง1 แรกโดยชอบด้ วยกฎหมายเสร็ จ
สมบูรณ์

สํานักงาน หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน่ วยลงทุน

หมายถึง

หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื"อบริษัทจัดการ

:

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

ที"อยู่

:

ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า อาคาร 1 ชัน1 7 - 8
เลขที/ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์

:

0-2949-1500

โทรสาร

:

0-2949-1501

1. ชื"อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
1.1 ชื/อโครงการ (ไทย)

:

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ

1.2 ชื/อโครงการ (อังกฤษ)

:

Siri Prime Office Property Fund

1.3 ชื/อย่อ

:

SIRIP

1.4 ประเภทโครงการ

:

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทไม่รับซื 1อคืนหน่วยลงทุน โดย
บริ ษั ทจัดการจะยื/นคําขอต่อตลาดหลักทรั พย์ เพื/ อให้ รั บหน่วย
ลงทุนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบี ยนภายใน 30 วันนับแต่ วันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม

1.5 ลักษณะโครงการ

:

ระบุเฉพาะเจาะจง

1.6 ประเภทการลงทุน

:

อสังหาริ มทรัพย์

1.7 อายุโครงการ

:

ไม่ กํ าหนดอายุโครงการ อย่ า งไรก็ ดี ภายหลัง ปี พ.ศ. 2556
กองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ สนสิ ริ ไพร์ มออฟฟิ ศอาจมี
ข้ อจํากัดในการลงทุนเพิ/มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ ในกรณี ที/กองทุนรวมมีการจํ าหน่าย
อสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนทังหมดหรื
1
อบางส่วน
ซึ/งส่งผลให้ มลู ค่าการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
น้ อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทงหมดของกองทุ
ั1
น
รวม บริ ษั ท จัด การจะต้ องดํ า เนิ น การเลิ ก กองทุน โดยอายุ
โครงการจะสิ 1นสุดในวันที/กระบวนการชํ าระบัญชีกองทุนรวม
แล้ วเสร็ จ
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2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที"ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่ วย
ลงทุนที"เสนอขาย และมูลค่ าขัน- ตํ"าในการจองซือ2.1 จํานวนเงินทุนของโครงการ

:

1,700.00 ล้ านบาท

2.2 มูลค่าที/ตราไว้ ตอ่ หน่วยลงทุน

:

10.00 บาท

2.3 จํานวนหน่วยลงทุน

:

170.00 ล้ านหน่วย

2.4 ประเภทหน่วยลงทุน

:

ระบุชื/อผู้ถือ

2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที/เสนอขาย

:

10.00 บาท

2.6 จํานวนหน่วยลงทุนขันตํ
1 /าของการจองซื 1อ :

5,000 หน่วย และเพิ/มครัง1 ละ 1,000 หน่วย

3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวมและรายละเอียดนโยบายการลงทุน
3.1 วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม
เพื/อระดมเงินจากนักลงทุนทัว/ ไป ทังที
1 /เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คลทังในและต่
1
างประเทศ ซึ/งกองทุนรวมจะ
นําเงินที/ได้ จากการระดมทุนไปซื 1อ เช่า และ/หรื อ เช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ โดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิa
และ/หรื อ สิทธิการเช่า และ/หรื อ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าว โดยการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง โอน และ/หรื อ จําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ตา่ งๆ ที/กองทุนรวมได้ ลงทุนหรื อมีไว้
ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลีย/ นแปลง รวมถึงดําเนินการก่อสร้ าง และ/หรื อ พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยรับโอน
ใบอนุญาตก่อสร้ าง และ/หรื อ ดําเนินการขอใบอนุญาตอื/นๆ และ/หรื อ ดําเนินการอื/นใดที/เกี/ยวข้ องและจําเป็ น
เพื/อประโยชน์ของอสังหาริ มทรัพย์ และเพื/อมุ่งก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ อื/น และ/หรื อ หลักทรัพย์อื/น และ/หรื อ การหาดอกผลโดยวิธี
อื/นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอื/นใดที/เกี/ยวข้ องกําหนด
3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน
3.2.1 การลงทุนครัง- แรก
กองทุนรวมจะมุ่ง ลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที/ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ และ/หรื อ ลงทุน ในหลัก ทรั พย์ หรื อ
ทรัพย์สินอื/น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื/น เพื/อประโยชน์ในการบริ หารทรัพย์สินของกองทุนรวม ทังนี
1 1
กองทุน รวมมี วัต ถุป ระสงค์ จ ะลงทุน ครั ง1 แรกในโครงการอาคารสิริ ภิ ญ โญ ซึ/ง เป็ นโครงการอาคาร
สํ า นัก งานให้ เ ช่ า โดยจะลงทุน ในกรรมสิ ท ธิa ที/ ดิ น อาคารและงานระบบ พร้ อมซื อ1 กรรมสิ ท ธิa ใ น
สังหาริ มทรัพย์ที/เกี/ยวเนื/องกับการดําเนินโครงการอาคารสิริภิญโญ (“ทรั พย์ สินที"กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครั ง- แรก”) จาก บริ ษัท ปภานัน จํากัด (“ปภานัน”) ซึ/งเป็ นบริ ษัทย่อยที/บริ ษัท แสนสิริ จํากัด
(มหาชน) (“แสนสิริ”)ถื อหุ้นร้ อยละ 99.99 ของหุ้นที/จําหน่ายแล้ วทัง1 หมด โดยปภานันเป็ นเจ้ าของ
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
กรรมสิทธิaในที/ดิน อาคาร งานระบบ และสังหาริ มทรัพย์ที/เกี/ยวเนื/องกับการดําเนินโครงการอาคารสิริ
ภิญโญ ดังกล่าว
โดยจํานวนเงินที/สามารถระดมได้ จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจะนํามาใช้ ใน
การชํ าระค่าใช้ จ่ายที/เกี/ ยวเนื/องกับการระดมทุน ค่าใช้ จ่ายที/เกี/ ยวเนื/องกับการลงทุนในทรั พย์ สิน ที/
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก และเป็ นเงินสํารองเพื/อเป็ นสภาพคล่องในการดําเนินงานในโครงการ
อาคารสิริภิญโญ ทังนี
1 1 มูลค่าที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในโครงการอาคารสิริภิญโญจะไม่สงู กว่าราคาที/
ได้ จากรายงานประเมินค่าตํ/าสุด
บริ ษัทจัดการจะกําหนดราคาของหน่วยลงทุนที/จะออกและเสนอขายเป็ นราคาเดียว ซึ/งสะท้ อนมูลค่า
ของอสังหาริ มทรัพย์ โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ เช่น มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที/ได้ จากการประเมินค่า และ
สภาวะตลาดโดยรวม และจะทําการออกเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที/เสนอขายดังกล่าว ให้ กบั ผู้
จองซื 1อพิเศษ และ/หรื อ ผู้ลงทุนทัว/ ไป ทังที
1 /เป็ นผู้ลงทุนรายย่อย และ/หรื อ ผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีเงื/อนไข
ตามที/ระบุไว้ ในหนังสือชี 1ชวน
3.2.2 ข้ อมูลทั"วไปของโครงการอาคารสิริภญ
ิ โญ
โครงการอาคารสิริภิญโญเป็ นโครงการอาคารสํานักงานให้ เช่า ซึ/งเปิ ดดําเนินการตังแต่
1 ปี พ.ศ. 2535
และมีการปรับปรุงอาคารครัง1 ใหญ่ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2556 โครงการอาคารสิริภิญโญตังอยู
1 ่บ น
ถนนศรี อยุธยา เขตราชเทวี ใกล้ รถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนกรุ งเทพ (BTS) สถานีพญาไทซึ/งตังอยู
1 ่ห่างจาก
โครงการอาคารสิริภิญโญประมาณ 150 เมตร และรถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ต เรล ลิงค์ (ARL) สถานีพญาไท
ซึ/งตังอยู
1 ่ห่างจากโครงการอาคารสิริภิญโญประมาณ 250 เมตร นอกจากนี 1 ทําเลที/ตงของโครงการ
ั1
อาคารสิริภิญโญสามารถเชื/อมต่อกับถนนสําคัญหลายสาย และใกล้ ทางขึ 1นลงทางด่วนอุรุพงษ์ และทาง
ด่วนอนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิ ซึ/งอนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิเป็ นศูนย์รวมระบบขนส่งมวลชนทางบกที/ใหญ่ที/สดุ
แห่งหนึง/ ของกรุงเทพมหานคร
โครงการอาคารสิริภิญโญ ประกอบด้ วยพื 1นที/สํานักงานให้ เช่า พื 1นที/ค้าปลีก และพื 1นที/สว่ นกลาง พร้ อม
ด้ วยระบบสาธารณูปโภคและสิง/ อํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในอาคารที/ได้ รับการวางออกแบบตาม
มาตรฐานสากล โดยอาคารดังกล่าวครบครันไปด้ วยร้ านค้ าและบริ การต่างๆ ได้ แก่ สถาบันการเงิน ร้ าน
กาแฟ ร้ านเสริ มสวย ที/ทําการไปรษณีย์ และร้ านค้ าขนาดเล็ก (Mini Store) เป็ นต้ น
ที"ตัง- โครงการ
โครงการอาคารสิ ริ ภิ ญ โญตั ง1 อยู่ เ ลขที/ 475 ถนนศรี อ ยุ ธ ยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
ภาพแสดงตําแหน่งที/ตงของของโครงการอาคารสิ
ั1
ริภิญโญ

ที"มา: สื/อทางอินเตอร์ เน็ท

ภาพแสดงโครงการอาคารสิริภิญโญ

ที"มา: บริ ษัท ปภานัน จํากัด

ลักษณะอาคารและระบบสาธารณูปโภค
โครงการอาคารสิริภิญโญมีลกั ษณะเป็ นอาคารสูง 17 ชัน1 พร้ อมชัน1 ใต้ ดิน 2 ชัน1 ตัง1 อยู่บนที/ ดินขนาด
ประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 13.4 ตารางวา มีพื 1นที/ใช้ สอยรวม (Gross Floor Area) 41,758 ตารางเมตร
แบ่งเป็ นพื 1นที/เช่าสํานักงาน พื 1นที/ค้าปลีก และลานจอดรถยนต์ โดยมีพื 1นที/ให้ เช่า ณ วันที/ 1 ธันวาคม พ.ศ.
2556 จํานวน 18,364 ตารางเมตร
ระบบสาธารณูปโภค
โครงการอาคารสิ ริ ภิ ญ โญมี สิ/ ง อํ า นวยความสะดวกและระบบสาธารณู ป โภคอย่ า งครบวงจร ซึ/ ง
ประกอบด้ วยระบบวิศวกรรมไฟฟ้ า ระบบนํ 1าประปา ระบบสื/อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศและ
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
ระบายอากาศ ระบบลิฟท์โดยสาร ระบบป้องกันอัคคีภยั และระบบสปริ งเกอร์ ภายในอาคาร และระบบ
ควบคุมรถยนต์เข้ าออก เป็ นต้ น
รูปแบบการบริหารงาน
ปั จจุบนั ปภานัน ซึ/งเป็ นบริ ษัทย่อยที/แสนสิริถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของหุ้นที/จําหน่ายแล้ วทังหมด
1
เป็ น
เจ้ า ของกรรมสิท ธิa ในที/ดิ น อาคาร งานระบบ และสังหาริ มทรั พย์ ต่า งๆ ที/เ กี/ ย วเนื/ องกับ การดํา เนิ น
โครงการอาคารสิริภิญโญ โดยที/บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 จํากัด (“พลัส พร็อพเพอร์ ตี”- ) ซึง/ เป็ นบริ ษัท
ย่อยที/แสนสิริถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของหุ้นที/จําหน่ายแล้ วทังหมด
1
ทําหน้ าที/เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
และรับผิดชอบในการพัฒนาและบริ หารจัดการพื 1นที/เช่าในโครงการอาคารสิริภิญโญ
การปรับปรุงและตกแต่งพื 1นที/ให้ เช่าบางส่วน
โครงการอาคารสิริภิญโญได้ มีการปรับปรุงและตกแต่งพื 1นที/เช่าบางส่วนบริ เวณชัน1 8 ถึงชัน1 10 และชัน1
14 ถึงชัน1 16 โดยมีการติดตังระบบควบคุ
1
มการเข้ าออกประตู ปรับปรุ งและตกแต่งพื 1นที/บริ เวณโถง
ทางเดินและห้ องครัว และปรับปรุงและตกแต่งพื 1นที/บริ เวณสํานักงาน โดยการปรับปรุงและตกแต่งพื 1นที/
ดังกล่าวมีกําหนดแล้ วเสร็ จในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557
3.3 รายละเอียดของโครงการอาคารสิริภญ
ิ โญในส่ วนที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง- แรก
กองทุนรวมจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในฐานะผู้ซื 1อกรรมสิทธิaในที/ดิน อาคารและงานระบบที/ใช้ ในการดําเนินงาน และ
สังหาริ มทรัพย์ที/เกี/ยวเนื/องกับโครงการอาคารสิริภิญโญ เช่น เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์ เป็ นต้ น กับปภานัน โดย
หลังจากที/กองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวแล้ ว กองทุนรวมจะแต่งตังพลั
1 ส พร็ อพเพอร์ ตี 1 ให้ ทําหน้ าที/
ในการบริ หารจัดการโครงการอาคารสิริภิญโญ เพื/อประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไป โดยทรัพย์สินที/กองทุนรวม
จะเข้ าลงทุนครัง1 แรกมีรายละเอียด ดังต่อไปนี 1
หมายเหตุ:
ทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกตกอยูภ่ ายใต้ การจดทะเบียนจํานองเป็ นหลักประกันกับสถาบันการเงินในประเทศ ทังนี
1 1
ก่อนการลงทุนครัง1 แรกของกองทุนรวม ปภานัน ซึ/งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิa ในทรัพย์สินดังกล่าวจะดําเนินการจดทะเบียนไถ่ถอน
จํานองทังหมดก่
1
อนหรื อในวันโอนกรรมสิทธิaให้ กบั กองทุนรวม

1. กรรมสิทธิaในที/ดิน โดยมีจํานวนเนื 1อที/ประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 13.4 ตารางวา ตังอยู
1 ่ที/ถนนศรี อยุธยา แขวง
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โฉนดเลขที"
1251
พืน- ที"ดนิ รวม

เลขที"ดนิ

หน้ าสํารวจ

77

166

ที"มา: บริ ษัท ปภานัน จํากัด (ข้ อมูล ณ วันที/ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556)
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พืน- ที"ดนิ โดยประมาณ
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
2-3-13.4
2-3-13.4

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
2. กรรมสิทธิaในโครงการอาคารสิริภิญโญ ซึง/ ตังอยู
1 เ่ ลขที/ 475 ถนนศรี อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
รายละเอียดพื 1นที/ของโครงการอาคารสิริภิญโญ ณ วันที/ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556
รายละเอียด
- พืนทีสํานักงานให้เช่า
- พืนทีค้าปลีกให้เช่า
รวมพืน- ที"ให้ เช่ าสุทธิ (Net Leasable Area)
พื 1นที/สว่ นกลาง
พื 1นที/จอดรถยนต์(1)
รวมพืน- ที"ใช้ สอย(2)

พืน- ที"โดยประมาณ
ร้ อยละของพืน- ที"ใช้ สอย
(ตารางเมตร)
18,129
43.41
235
0.56
18,364
43.98
5,400
12.93
17,994
43.09
41,758
100.00

ที"มา: บริ ษัท ปภานัน จํากัด
หมายเหตุ:
(1)
พื 1นที/จอดรถยนต์ภายในอาคารสามารถจอดรถยนต์ได้ ประมาณ 548 คัน โดยแบ่งเป็ นตามช่องจอดรถยนต์จํานวน 414
คัน และจอดตามแนวขวางจํานวนประมาณ 134 คัน ซึง/ เป็ นไปตามที/กําหนดไว้ ในกฎหมายที/เกี/ยวข้ อง
(2)
พื 1นที/ใช้ สอย หมายถึง พื 1นที/ให้ เช่า พื 1นที/สว่ นกลาง และพื 1นที/จอดรถยนต์ภายในอาคาร

3. กรรมสิท ธิa ใ นสาธารณูป โภค งานระบบต่ า งๆ เช่ น ระบบวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ระบบปรั บ อากาศ ระบบ
สุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบสื/อสาร และระบบสาธารณูปโภคที/ใช้ ในการประกอบกิจการโครงการ
อาคารสิริภิญโญ และสิง/ อํานวยความสะดวกต่างๆ ซึง/ เป็ นส่วนควบของอาคารดังกล่าว
4. กรรมสิทธิa ในสังหาริ มทรัพย์ เช่น เฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื/ องมือ เครื/ องใช้ และสิ/งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ ที/ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวรและเกี/ยวเนื/องกับการประกอบกิจการอาคารสํานักงาน
โดยทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกมีรายละเอียดเพิ/มเติม ดังต่อไปนี 1
1. ข้ อมูลทั"วไปเกี"ยวกับทรัพย์ สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง- แรก

ประเภท
ชื"อโครงการ
ทรัพย์ สิน

โครงการ
อาคารสิริ
ภิญโญ

อาคาร
สํานักงาน

ที"ดนิ โฉนด
เลขที"

พืน- ที"
(ไร่ -งานตารางวา)

ปี พ.ศ. ที"เปิ ด
ให้ บริการ

พืน- ที"ใช้ สอย
(Gross Floor
Area)
ณ วันที" 1
ธันวาคม พ.ศ.
2556
(ตารางเมตร)

ที/ดินตามโฉนด
ที/ดินเลขที/
1251

2-3-13.4

พ.ศ. 2535

41,758

ที"มา: บริ ษัท ปภานัน จํากัด
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พืน- ที"ให้ เช่ า
(Net Leasable
Area)
ณ วันที" 1
ธันวาคม พ.ศ.
2556
(ตารางเมตร)
18,364

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
2. รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ ท" ีเกี"ยวข้ องของทรัพย์ สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง- แรก
ระบบสาธารณูปโภค
ระบบวิศวกรรมไฟฟ้ า

ระบบสุขาภิบาล

ระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศ

ระบบป้องกันอัคคีภยั

ระบบดูแลรักษาความปลอดภัย

ระบบโทรศัพท์
ระบบลิฟท์และบันไดเลือ/ น

ระบบควบคุมทีจ/ อดรถยนต์

รายละเอียด
ไฟฟ้ า 220 V. 50 HZ โดยมีต้ จู ่ายไฟ (มิเตอร์ ) ติดตังในแต่
1
ละยูนิต
เครื/ องกําเนิดไฟฟ้ าสํารองขนาด 500 KVA จํานวน 1 เครื/ องจ่ายไฟไปยังจุด
ต่างๆ ที/จําเป็ นในการใช้ งาน
ระบบนํา1 ประปา ประกอบด้ วยถังนํ 1าบริ เวณชัน1 Basement 2 ความจุ 525
ลูกบาศก์เมตร และที/ชนดาดฟ้
ั1
าความจุ 150 ลูกบาศก์เมตร รวม 675 ลูกบาศก์
เมตร มี CW.PUMP 2 ตัว เพื/อสูบนํ 1าถึงชันดาดฟ้
1
า
ระบบบําบัดนํ 1าเสีย
ระบบระบายนํ 1า
ระบบเครื/ องปรับอากาศเป็ นแบบระบบทําความเย็นจากส่วนกลาง (Central
Chilled Water System)
ระบบระบายอากาศมี Exhaust Fan ระบายอากาศภายในห้ องนํ 1าทุกๆ ห้ อง
และมี Exhaust Fan ระบายอากาศ บริ เวณชันจอดรถยนต์
1
ใต้ ดินออกนอกตัว
อาคาร
ความจุของนํ 1าที/ใช้ ดบั เพลิงได้ 675 ลูกบาศก์เมตร
ตู้ดบั เพลิง FHC กระจายอยูบ่ ริ เวณสํานักงานทุกชัน1 และชันจอดรถยนต์
1
หัวกระจายนํ 1าดับเพลิง (Sprinkler) บริ เวณ Office Area และ Corridor
พัดลมอัดอากาศจากชันดาดฟ้
1
าลงตามช่องบันไดหนีไฟทุกจุด
เครื/ องตรวจจับความร้ อน (Heat Detector) อยูใ่ น Office Area
เครื/ องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตังอยู
1 บ่ ริ เวณ Lift Lobby
ระบบ Alarm ส่งเสียงสัญญาณฉุกเฉิน โดยมีระฆังติดอยูท่ กุ ชัน1
แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel) ติดตังอยู
1 ่บริ เวณชัน1 1 มี
เจ้ าหน้ าที/รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว/ โมง
ระบบโทรศัพท์สายตรวจเพื/อใช้ ในกรณีฉกุ เฉิน
ระบบโทรทัศน์กล้ องวงจรปิ ด (Closed Circuit Television : CCTV)
ระบบจํากัดการเข้ าออกอาคารแบบใช้ บตั ร Radio Frequency Indentification
และระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชัว/ โมง
โทรศัพย์ระบบ DID (Direct Inward Dialing) จํานวน 1,000 คูส่ าย
ลิฟท์จํานวน 8 เครื/ อง ประกอบด้ วย ลิฟท์โดยสารจํานวน 7 เครื/ อง และลิฟท์
บริ การจํานวน 1 เครื/ อง
บันไดเลือ/ นขึ 1นลงจากชัน1 1 สูช่ นั 1 3
ระบบควบคุมรถยนต์เข้ าออก

ที"มา: บริ ษัท ปภานัน จํากัด
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
3. ข้ อมูลเกี"ยวกับประเภทธุรกิจของผู้เช่ าพืน- ที"และสัดส่ วนการเช่ าพืน- ที"ของผู้ประกอบธุรกิจแต่ ละประเภทของ
ทรัพย์ สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง- แรก ณ วันที" 30 มกราคม พ.ศ. 2557
พืน- ที"ให้ เช่ า
(ตารางเมตร)

ประเภทธุรกิจของผู้เช่ าพืน- ที"
พัฒนาและบริ การอสังหาริ มทรัพย์ (1)
ผู้ให้ บริ การศูนย์บริการลูกค้ าเอาต์ซอร์ สซิ/ง
เทคโนโลยี สารสนเทศและโทรคมนาคม
บริ ษัทจัดการพลังงาน
ธนาคารพาณิชย์
ร้ านค้ าปลีกและบริ การอื/นๆ
อาหารและเครื/ องดืม/
พื 1นที/วา่ ง(2)
รวม

10,552
2,152
417
343
168
47
20
4,665
18,364

ร้ อยละของพืน- ที"ให้ เช่ า
รวมโดยประมาณ
(ร้ อยละ)
57.46
11.72
2.27
1.87
0.91
0.26
0.11
25.40
100.00

ที"มา: บริ ษัท ปภานัน จํากัด
หมายเหตุ:
(1)
เป็ นพื 1นที/ที/แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ อง เป็ นผู้เช่า ทังนี
1 1 แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ อง ตกลงจะเข้ าทําสัญญาเช่า
พื 1นที/สําหรับพื 1นที/สํานักงานให้ เช่าส่วนนี 1รวมกับพื 1นที/ตามหมายเหตุ (2) บางส่วนภายหลังกองทุนรวมเข้ าลงทุน โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี นับ
แต่วนั ที/กองทุนรวมเข้ าลงทุน ที/อตั ราค่าเช่าและค่าบริ การรวมตารางเมตรละ 580 บาทต่อเดือน 600 บาทต่อเดือน และ 620 บาทต่อเดือน ใน
ปี ที/ 1 ถึงปี ที/ 3 ตามลําดับ และตกลงให้ คํามัน/ ที/จะเช่าพื 1นที/ดงั กล่าวต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา 2 ปี ที/อตั ราค่าเช่าและค่าบริ การรวมตารางเมตร
ละ 640 บาทต่อเดือนและ 650 บาทต่อเดือน ในปี ที/ 1 และปี ที/ 2 ตามลําดับ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ/มเติมในข้ อ 3.8 สรุ ปสาระสําคัญของ
ร่างสัญญาที/เกี/ยวข้ อง สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาก่อตังสิ
1 ทธิและการกระทําการ)
(2)
ณ ปั จจุบนั พื 1นที/วา่ งจํานวน 1,261 ตารางเมตร เป็ นพื 1นที/ที/อยูใ่ นระหว่างการปรับปรุงเพื/อแสนสิริจะใช้ เป็ นพื 1นที/สํานักงานและตกลงจะเข้ าทํา
สัญญาเช่าพื 1นที/ส่วนนีภ1 ายหลังกองทุนรวมเข้ าลงทุนตามรายละเอียดในหมายเหตุ (1) ทังนี
1 1 สําหรับพื 1นที/ว่างที/เหลือจํานวน 3,404 ตาราง
เมตร ภายหลังกองทุนรวมเข้ าลงทุนแสนสิริตกลงจะรับประกันอัตราค่าเช่าและค่าบริ การสําหรับพื 1นที/ดงั กล่าวที/อตั ราค่าเช่าและค่าบริ การรวม
ตารางเมตรละ 550 บาทต่อเดือน โดยมีระยะเวลารับประกัน 3 ปี นับแต่วนั ที/กองทุนรวมเข้ าลงทุน (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ/มเติมในข้ อ
3.8 สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาที/เกี/ยวข้ อง สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาก่อตังสิ
1 ทธิและการกระทําการ)

ณ วันที/ 30 มกราคมพ.ศ. 2557 โครงการอาคารสิริภิญโญมีผ้ เู ช่ารวมทังสิ
1 1นจํานวน 12 ราย โดยรายละเอียดของผู้เช่ามีดงั นี 1
4. ข้ อมูลเกี"ยวกับผู้เช่ าพืน- ที"ของทรั พย์ สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง- แรกตามรายได้ ค่าเช่ ารวม(1) สําหรั บ
เดือนมกราคม พ.ศ. 2557
ลําดับ
ที"
1
2

ผู้เช่ าพืน- ที"
บริ ษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)(2)
บริ ษัท เอ็มโอแค็ป จํากัด

ประเภทธุรกิจของผู้เช่ าพืน- ที"
พัฒนาและบริ การอสังหาริ มทรัพย์
ผู้ให้ บริ การศูนย์บริการลูกค้ าเอาต์
ซอร์ สซิ/ง
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สัดส่ วนรายได้ ค่าเช่ า ระยะเวลาที"
รวมต่ อรายได้ ค่าเช่ า
สัญญา
(1)
รวมทัง- หมด
เช่ าจะหมดอายุ
(ร้ อยละ)
(พ.ศ.)
66.92
2559
18.66
2557
1.74
2559

ลําดับ
ที"
3
4
5
6

ผู้เช่ าพืน- ที"
บริ ษัท เอ็กซ์เซลเล้ นท์ เอ็นเนอร์ ยี/
อินเตอร์ เนชัน/ แนล จํากัด
บริ ษัท เอสเอ็นเอสพลัส (ประเทศ
ไทย) จํากัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ จํากัด (มหาชน)

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
สัดส่ วนรายได้ ค่าเช่ า ระยะเวลาที"
รวมต่ อรายได้ ค่าเช่ า
สัญญา
ประเภทธุรกิจของผู้เช่ าพืน- ที"
(1)
รวมทัง- หมด
เช่ าจะหมดอายุ
(ร้ อยละ)
(พ.ศ.)
บริ ษัทจัดการพลังงาน
3.11
2557
เทคโนโลยี สารสนเทศและ
โทรคมนาคม
ธนาคารพาณิชย์

เทคโนโลยี สารสนเทศและ
โทรคมนาคม
(2)
7 บริ ษัท พิวรรธนา จํากัด
พัฒนาและบริ การอสังหาริ มทรัพย์
(2)
8 บริ ษัท แสนสิริ แลนด์ จํากัด
พัฒนาและบริ การอสังหาริ มทรัพย์
9 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์
10 คุณ กิรณา วงษ์ สวุ รรณ
อาหารและเครื/ องดืม/
11 คุณ นัทธมน ต้ ออาษา
ร้ านค้ าปลีกและบริ การอื/นๆ
12 คุณ รัชนี บุญเกิด
ร้ านค้ าปลีกและบริ การอื/นๆ
รวมผู้เช่ าทัง- หมด

2.28

2559

1.85

2559

1.71

2557

1.61
1.24
0.40
0.29
0.11
0.08
100.00

2559
2559
2558
2559
2557
2557

ที"มา: บริ ษัท ปภานัน จํากัด
หมายเหตุ:
(1)
รายได้ คา่ เช่ารวม ประกอบด้ วย รายได้ คา่ เช่าพื 1นที/และรายได้ คา่ บริ การ โดยคํานวณจากรายได้ คา่ เช่ารวมสําหรับเดือนมกราคม พ.ศ. 2557
ซึง/ อ้ างอิงจากข้ อมูลอัตราค่าเช่า ณ วันที/ 30 มกราคม พ.ศ. 2557
(2)
เป็ นรายได้ คา่ เช่ารวมจากแสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ องกับแสนสิริ

5. ข้ อมูลของพืน- ที"เช่ าที"จะครบกําหนดตามอายุสัญญาเช่ า(1) ของทรั พย์ สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง- แรก
ณ วันที" 30 มกราคมพ.ศ. 2557
ปี พ.ศ.
2557
2558
2559
รวม

สัดส่ วนรายได้ ค่าเช่ ารวมต่ อรายได้ ค่าเช่ ารวมทัง- หมดของสัญญา
เช่ าที"ครบกําหนด(2) (ร้ อยละ)
23.67
0.40
75.92
100.00

ที"มา: บริ ษัท ปภานัน จํากัด
หมายเหตุ:
(1)
สัญญาเช่าที/ทาํ กับผู้เช่ารายย่อยมีอายุ 3 ปี เป็ นส่วนใหญ่
(2)
รายได้ คา่ เช่ารวม ประกอบด้ วย รายได้ คา่ เช่าพื 1นที/และรายได้ คา่ บริ การ โดยคํานวณจากรายได้ คา่ เช่ารวมสําหรับเดือนมกราคม พ.ศ. 2557
ซึง/ อ้ างอิงจากข้ อมูลอัตราค่าเช่า ณ วันที/ 30 มกราคม พ.ศ. 2557
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
6. ข้ อมูลผลการดําเนินงานและการประกอบกิจการของทรัพย์ สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง- แรก
ผลการดําเนินงานย้ อนหลังของทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกตังแต่
1 ช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2556 มีดงั ต่อไปนี 1
ปี พ.ศ. 2553
ปี พ.ศ. 2554
ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556(4)
รายได้ คา่ เช่าพื 1นที/และค่าบริ การ (1) (ล้ านบาท)
63.61
66.84
84.78
66.37
รายได้ รวม(2), (3) (ล้ านบาท)
78.33
81.88
105.04
83.64
กําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี 1ย ภาษี ค่า
เสือ/ มราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) (ล้ าน
บาท)

41.36

42.66

60.94

42.63

ที"มา: บริ ษัท ปภานัน จํากัด
หมายเหตุ: (1) แสนสิริเริ/ มจ่ายรายได้ ค่าเช่าพื 1นที/และค่าบริ การ ตังแต่
1 วนั ที/ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นมา ซึ/งเป็ นระยะเวลาภายหลังจากที/
แสนสิริได้ โอนกรรมสิทธิaในอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่ปภานัน
(2)
แสนสิริเริ/ มจ่ายค่าสาธารณูปโภค ตังแต่
1 วนั ที/ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นมา ซึ/งเป็ นระยะเวลาภายหลังจากที/แสนสิริได้ โอน
กรรมสิทธิaในอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่ปภานัน
(3)
รายได้ รวมในปี พ.ศ. 2553 – 2556 ไม่รวมรายได้ ที/จอดรถยนต์จากแสนสิริ
(4)
ข้ อมูลจากงบการเงิน ประจําปี พ.ศ. 2556 ของปภานัน ที/ยงั ไม่ได้ ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชี

7. พืน- ที"ให้ เช่ า อัตราการเช่ าพืน- ที" (Occupancy Rate) และอัตราค่ าเช่ าและค่ าบริการเฉลี"ย 3 ปี ย้ อนหลัง และ ณ
วันที" 30 มกราคม พ.ศ. 2557 ของทรัพย์ สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง- แรก
ณ วันที" 31 ณ วันที" 31 ณ วันที" 31 ณ วันที" 31 ณ วันที" 30
ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม
ธันวาคม มกราคม
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
พืน- ที"ให้ เช่ าทัง- หมดไม่ รวมแสนสิริ
พื 1นที/ (ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าและค่าบริ การเฉลีย/ (บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน)
พืน- ที"ให้ เช่ าเฉพาะแสนสิริ
พื 1นที/ (ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าและค่าบริ การเฉลีย/ (บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน)

12,601

12,440

11,613

3,317

3,546

428.71

428.70

430.76

485.99

488.18

5,631(1)

5,563(2)

5,563

10,153

10,153

-

355.29(2)

355.29

344.91

344.91

-

229

1,098

4,894

4,665(3)

18,232

18,232

18,274

18,364

18,364

100.0

98.7

94.0

73.4

74.6

พืน- ที"ว่าง
พื 1นที/ (ตารางเมตร)
รวมพืน- ที"ให้ เช่ าทัง- หมด
พืน- ที"ให้ เช่ าสุทธิ (Net Leasable
Area) (ตารางเมตร)
อัตราการเช่ าพืน- ที" (ร้ อยละ)
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ที"มา: บริ ษัท ปภานัน จํากัด
หมายเหตุ:
(1)
ในปี พ.ศ. 2553 แสนสิริ ใช้ พื 1นที/สํานักงานรวมทังสิ
1 1น 5,631 ตารางเมตร โดยไม่มีสญ
ั ญาเช่าพื 1นที/
(2)
แสนสิริทําสัญญาเช่าพื 1นที/จํานวน 5,563 ตารางเมตร ตังแต่
1 วนั ที/ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นมา ซึ/งเป็ นระยะเวลาภายหลังจากที/แสนสิริได้
a
โอนกรรมสิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่ ปภานัน
(3)
ณ ปั จจุบนั พื 1นที/วา่ งจํานวน 1,261 ตารางเมตร เป็ นพื 1นที/ที/อยูใ่ นระหว่างการปรับปรุงเพื/อแสนสิริจะใช้ เป็ นพื 1นที/สํานักงานและตกลงจะเข้ าทํา
สัญญาเช่าพื 1นที/สว่ นนี 1และพื 1นที/จํานวน 10,552 ตารางเมตร ที/แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ อง เข้ าใช้ งานอยู่ในปั จจุบนั ภายหลัง
กองทุนรวมเข้ าลงทุน ทังนี
1 1 สําหรับพื 1นที/วา่ งที/เหลือจํานวน 3,404 ตารางเมตร ภายหลังกองทุนรวมเข้ าลงทุนแสนสิริตกลงจะรับประกันอัตรา
ค่าเช่าและค่าบริ การสําหรับพื 1นที/ดงั กล่าว ที/อตั ราค่าเช่าและค่าบริ การรวมตารางเมตรละ 550 บาทต่อเดือน โดยมีระยะเวลารับประกัน 3 ปี
นับแต่วนั ที/กองทุนรวมเข้ าลงทุน (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ/มเติมในข้ อ 3.8 สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาที/เกี/ยวข้ อง สรุ ปสาระสําคัญของ
ร่างสัญญาก่อตังสิ
1 ทธิและการกระทําการ)

สรุปผลการดําเนินงานในอดีตและวิเคราะห์การดําเนินงาน
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2556 โครงการอาคารสิริภิญโญมีอตั ราการเช่าพื 1นที/อยู่ในระดับที/สงู มาอย่าง
ต่อเนื/อง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที/โครงการอาคารสิริภิญโญตังอยู
1 ่ในทําเลที/มีศกั ยภาพ ตังอยู
1 ่ในย่านธุรกิจ
ใกล้ อาคารศูนย์การค้ าและโรงแรมชันนํ
1 า การเดินทางสะดวกสามารถเชื/อมต่อกับถนนสายหลักได้ หลายสาย อีก
ทังยั
1 งใกล้ กบั รถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนกรุ งเทพ (BTS) สถานีพญาไท และรถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ต เรล ลิงค์ (ARL) สถานี
พญาไท ซึง/ อํานวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผ้ เู ช่าและผู้มาติดต่อ ประกอบกับโครงการอาคารสิริภิญโญนัน1
บริ หารโดย พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 บริ ษัทในเครื อแสนสิริ ซึง/ มีทงความน่
ั1
าเชื/อถือ ประสบการณ์และความพร้ อมในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที/ในฐานะผู้บริ หารโครงการอสังหาริ มทรัพย์ได้ เป็ นอย่างดี
พื 1นที/ให้ เช่าทังหมดของโครงการอาคารสิ
1
ริภิญโญมีการเปลีย/ นแปลงระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2556 เนื/องจากมีการ
ปรับปรุงพื 1นที/เช่าให้ มีความทันสมัยเพื/อรองรับผู้เช่าในอนาคต โดย ณ วันที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และวันที/ 30
มกราคม พ.ศ. 2557 อัตราการเช่าพื 1นที/ของโครงการอาคารสิริภิญโญเท่ากับร้ อยละ 73.4 และร้ อยละ 74.6
ตามลําดับ ซึง/ ปรับตัวลดลงจากวันที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการย้ ายออกของผู้เช่าหลัก
2 รายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 คิดเป็ นพื 1นที/ให้ เช่ารวม 6,964 ตารางเมตร โดยพื 1นที/บางส่วนได้ ถกู เช่าโดยผู้
เช่ารายใหม่ แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ องสําหรับการขยายพื 1นที/สํานักงาน และพื 1นที/บางส่วนกําลัง
อยูใ่ นระหว่างการปรับปรุงพื 1นที/เพื/อรองรับผู้เช่าใหม่ในอนาคต รวมทังได้
1 ถกู กันไว้ ชวั/ คราวเพื/อเป็ นพื 1นที/สํานักงาน
สํารองชัว/ คราวสําหรับแสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ อง ซึ/งปั จจุบนั อยู่ในระหว่างปรับปรุ งพื 1นที/ภายใน
สํานักงานบางส่วน โดยพลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 มีแผนที/จะนําพื 1นที/ที/วา่ งอยูอ่ อกให้ เช่าเมื/อการปรับปรุ งพื 1นที/สํานักงาน
ของแสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ องเสร็ จสิ 1น ซึ/งคาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557
อย่างไรก็ตาม เนื/องจากแสนสิริตกลงรับประกันอัตราค่าเช่าและค่าบริ การสําหรับพื 1นที/ว่างจํานวน 3,404 ตาราง
เมตร (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ/มเติมในข้ อ 3.8 สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาที/เกี/ยวข้ อง สรุปสาระสําคัญของ
ร่ างสัญญาก่อตังสิ
1 ทธิและการกระทําการ) ทําให้ การใช้ พื 1นที/ว่างบางส่วนเพื/อเป็ นสํานักงานสํารองชัว/ คราวของ
แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ อง จะไม่กระทบต่อรายได้ ของอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
ครัง1 แรก
ในส่วนของอัตราค่าเช่าและค่าบริ การเฉลีย/ ของโครงการอาคารสิริภิญโญนันมี
1 การเติบโตอย่างต่อเนื/อง โดยอัตรา
ค่าเช่าและค่าบริ การเฉลี/ย (ไม่รวมพื 1นที/ที/เช่าโดยแสนสิริ) เพิ/มขึ 1นจาก 428.71 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ในปี
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พ.ศ. 2553 เป็ น 488.18 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ณ วันที/ 30 มกราคม พ.ศ. 2557 หรื อคิดเป็ นอัตราเติบโต
ร้ อยละ 13.87 การปรับขึ 1นของอัตราค่าเช่าและค่าบริ การเฉลีย/ เป็ นการปรับตัวเพิ/มขึ 1นตามสภาวะตลาดของธุรกิจ
อาคารสํานักงานให้ เช่าที/ปรับตัวดีขึน1 ในช่วงที/ผ่านมา นอกจากนี 1ยังมีสาเหตุมาจากการบริ หารจัดการที/ดีของ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที/สามารถปรับขึ 1นค่าเช่าและค่าบริ การของผู้เช่าเดิมเมื/อมีการทําสัญญาใหม่หรื อเมื/อมี
การต่อสัญญาในอัตราที/สงู ขึ 1นอย่างต่อเนื/อง อย่างไรก็ตาม อัตราค่าเช่าและค่าบริ การเฉลีย/ ของโครงการอาคารสิริ
ภิญโญในปั จจุบนั อยูใ่ นระดับที/ตํ/ากว่าอัตราค่าเช่าเฉลีย/ ของอสังหาริ มทรัพย์อื/นที/มีคณ
ุ ภาพที/สามารถเทียบเคียง
และตังอยู
1 ่ในบริ เวณเดียวกัน (อัตราค่าเช่าสํานักงานในพื 1นที/พญาไทในช่วงครึ/ งปี แรกของปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ
584.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ที/มา: ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 จํากัด) ซึง/ ภายหลังจาก
การปรั บ ปรุ ง พื น1 ที/ เ ช่ า ให้ มี ค วามทัน สมัย ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ค าดว่า จะสามารถปรั บ อัต ราค่า เช่ า และ
ค่าบริ การให้ อยู่ในระดับที/ใกล้ เคียงกับอัตราค่าเช่าและค่าบริ การเฉลี/ยของอสังหาริ มทรั พย์ อื/นที/มีคุณภาพที/
สามารถเทียบเคียงและตังอยู
1 ใ่ นบริ เวณเดียวกัน
จากปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ นประกอบกับการเพิ/มขึ 1นของรายได้ จากการเรี ยกเก็บค่าเช่าและค่าบริ การ และค่า
สาธารณูปโภคจากแสนสิริในปี พ.ศ. 2555 ส่งผลให้ รายได้ รวมของโครงการอาคารสิริภิญโญมีการเติบโตขึ 1นอย่าง
ต่อเนื/อง โดยในปี พ.ศ. 2555 โครงการอาคารสิริภิญโญมีรายได้ รวมประมาณ 105.04 ล้ านบาท เพิ/มขึน1 จาก
81.88 ล้ านบาทและ 78.33 ล้ านบาทในช่วงปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโต
เฉลีย/ สะสมต่อปี (Compound Annual Growth Rate : CAGR) เท่ากับประมาณร้ อยละ 15.80 ต่อปี สําหรับช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว
นอกจากนี 1ในช่วงปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2555 โครงการดังกล่าวมีกําไรก่อนดอกเบี 1ย ภาษี ค่าเสื/อมราคาและค่าตัด
จําหน่าย (EBITDA) ที/เพิ/มสูงขึ 1นอย่างต่อเนื/อง หรื อเท่ากับประมาณ 41.36 ล้ านบาท 42.66 ล้ านบาท และ 60.94
ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ น CAGR เท่ากับประมาณร้ อยละ 21.38 ต่อปี โดยเป็ นผลจากความสามารถใน
การควบคุมต้ นทุนค่าเช่าและค่าบริ การและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารและดําเนินงานที/มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี
รายได้ และ กําไรก่อนดอกเบี 1ย ภาษี ค่าเสื/อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ปรับตัวลดลงในช่วงปี พ.ศ.
2556 โดยมีสาเหตุมาจากการที/ผ้ เู ช่าหลัก 2 รายย้ ายออกภายหลังสิ 1นสุดสัญญาเช่าในช่วงปี ดังกล่าว โดยพื 1นที/
บางส่วนได้ ถกู เช่าโดยผู้เช่ารายใหม่ แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ องสําหรับการขยายพื 1นที/สํานักงาน
และพื 1นที/บางส่วนกําลังอยูใ่ นระหว่างการปรับปรุงพื 1นที/เพื/อรองรับผู้เช่าใหม่ในอนาคต รวมทังได้
1 ถกู กันไว้ ชวั/ คราว
เพื/อเป็ นพื 1นที/สาํ นักงานสํารองชัว/ คราวสําหรับแสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ อง ทังนี
1 1 ภายหลังจากวันที/
กองทุนรวมเข้ าลงทุน แสนสิริตกลงรับประกันอัตราค่าเช่าและค่าบริ การสําหรับพื 1นที/ว่างจํานวน 3,404 ตาราง
เมตร (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ/มเติมในข้ อ 3.8 สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาที/เกี/ยวข้ อง สรุปสาระสําคัญของ
ร่างสัญญาก่อตังสิ
1 ทธิและการกระทําการ) ซึ/งการรับประกันอัตราค่าเช่าและค่าบริ การดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลดี
ต่อผลการดําเนินงานของทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก
อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที/กองทุนรวมลงทุนในโครงการอาคารสิริภิญโญ องค์ประกอบของรายได้ ต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายของทรัพย์สนิ อาจมีเปลีย/ นแปลงไปจากผลประกอบการในอดีตตามที/แสดงในตารางข้ างต้ น เช่น กองทุน
รวมจะมีคา่ ใช้ จ่ายที/เกี/ยวกับการดําเนินงานของกองทุนรวมเพิ/มเติม อาทิ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น
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8. ตารางสรุ ปรายละเอียดของทรั พย์ สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง- แรก ราคาประเมินทรั พย์ สินและมูลค่ า
สูงสุดที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
ที"ดนิ ที"ตัง- อสังหาริมทรัพย์ โครงการสิริภญ
ิ โญ:
ที/ดินทังหมด
1
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
ลักษณะการถือกรรมสิทธิaของเจ้ าของอสังหาริมทรัพย์เดิม
ลักษณะการได้ สทิ ธิครอบครองของกองทุนรวม
พืน- ที": ณ วันที/ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556

2-3-13.4
กรรมสิทธิa
กรรมสิทธิa

• พื 1นที/ใช้ สอย (ตารางเมตร)(1)

41,758

• พื 1นที/ให้ เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) (ตารางเมตร)

18,364

• ลักษณะการได้ สทิ ธิครอบครองของกองทุนรวม
ราคาประเมินทรัพย์ สนิ เฉพาะส่ วนที"กองทุนรวมจะลงทุน
(ล้ านบาท):
ราคาประเมินโดย บริ ษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จํากัด(2), (4)
ราคาประเมินโดย บริ ษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จํากัด(3), (4)

กรรมสิทธิa

มูลค่ าทรัพย์ สนิ ที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง- แรก(5) (ล้ านบาท):

1,833.40
1,821.00
ไม่เกิน 1,821.00

หมายเหตุ: (1) พื 1นที/ใช้ สอย หมายถึง พื 1นที/ให้ เช่า พื 1นที/สว่ นกลาง และพื 1นที/จอดรถยนต์ภายในอาคาร
(2)
ราคาประเมิน ณ วันที/ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยบริ ษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จํากัด โดยใช้ วิธีรายได้ (Income Approach)
(3)
ราคาประเมิน ณ วันที/ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยบริ ษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จํากัด โดยใช้ วิธีรายได้ (Income Approach)
(4)
ในกรณีที/การลงทุนในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกไม่เกิดขึ 1นภายในระยะเวลา 6 เดือน จากวันที/ผ้ ูประเมินราคาอิสระ
ข้ างต้ นได้ ทําการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว กองทุนรวมจะทําการจัดจ้ างผู้ประเมินราคาอิสระรายเดิมหรื อรายใหม่เพื/อทํา
การประเมินหรื อสอบทานการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุนเพิ/มเติมอีกครัง1 เพื/อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที/
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(5)
ราคาที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในโครงการอาคารสิริภิญโญ จะเป็ นราคาที/ไม่เกินราคาที/ได้ จากรายงานการประเมินค่าตํ/าสุดของผู้
ประเมินราคาอิสระ
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3.4 การประกันภัยของทรัพย์ สินที"กองทุนรวมเข้ าลงทุนครัง- แรก
ก่อนวันที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน กรมธรรม์ประกันภัยที/สําคัญเกี/ยวกับทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1
แรก ซึง/ ปภานัน เป็ นผู้เอาประกัน มีรายละเอียดสําคัญดังต่อไปนี 1
(ก) การประกันภัยทรัพย์ สินสําหรับความเสี"ยงทุกประเภท (Property All Risks Insurance)
บริ ษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับประกันภัยเพื/อประกันความเสี/ยงภัยทรัพย์สินในวงเงิน
519,570,000 บาท ซึ/งคุ้มครองทรัพย์สินประเภทสิ/งปลูกสร้ างอาคารทังหมด
1
(ไม่รวมค่าที/ดินและฐาน
ราก) ระบบอาคารอัตโนมัติ เครื/ องจักรและอุปกรณ์ของอาคารทังภายในและภายนอกอาคาร
1
งานระบบ
ต่ า งๆ เช่ น ระบบวิ ศ วกรรมไฟฟ้ าและหม้ อแปลงไฟฟ้ า ระบบนํ า1 ประปา และสุข าภิ บ าล ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบดับเพลิง ระบบสื/อสารโทรคมนาคมและโทรศัพท์ ป้ายสัญญาณ และป้ายอาคาร
ลิฟท์และบันไดเลือ/ น เสาอากาศ สายล่อฟ้ า จานดาวเทียม ฝ้ าเพดาน วัสดุปพู ื 1น ผนังอาคาร เฟอร์ นิเจอร์
สิง/ ตกแต่งติดตังตรึ
1 งตราต่างๆ เครื/ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สาํ นักงาน หรื อทรัพย์สนิ ต่างๆ ที/มีมาพร้ อม
กับการก่อสร้ าง และทรัพย์สนิ ทุกชนิดที/เกี/ยวกับการดําเนินธุรกิจรวมถึงทรัพย์สนิ ที/อยูใ่ นความ ครอบครอง
ควมคุมและดูแลของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รักษาทรัพย์ ระยะเวลาคุ้มครองเริ/ มตังแต่
1 วนั ที/ 7 เมษายน
พ.ศ. 2556 ถึงวันที/ 7 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยมี ปภานัน ซึ/งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิaเป็ นผู้เอาประกันภัย
ภายใต้ กรมธรรม์และเป็ นผู้ชําระค่าเบี 1ยประกันภัย ในกรณีที/เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สนิ ที/เอาประกันภัย
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนให้ กบั ผู้รับผลประโยชน์ตามเงื/อนไขที/ระบุไว้ ในกรมธรรม์
(ข) การประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
บริ ษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับประกันภัยเพื/อประกันกรณี ธุรกิ จหยุดชะงักในวงเงิ น
ความเสียหายกรณีธุรกิจหยุดชะงัก 62,480,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครองเริ/ มตังแต่
1 วนั ที/ 7 เมษายน พ.ศ.
2556 ถึงวันที/ 7 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยมี ปภานัน ซึง/ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิaเป็ นผู้เอาประกันภัยภายใต้
กรมธรรม์และเป็ นผู้ชําระค่าเบี 1ยประกันภัย ในกรณีที/เกิดเหตุให้ ธุรกิจหยุดชะงักตามที/เอาประกันภัย ผู้รับ
ประกันภัยจะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนให้ กบั ผู้รับผลประโยชน์ตามเงื/อนไขที/ระบุไว้ ในกรมธรรม์
(ค) การประกันภัยความรับผิดชอบต่ อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)
บริ ษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับประกันภัยสําหรับความบาดเจ็บหรื อเสียชีวิต และ/หรื อ
ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอกรวมถึงผู้เช่าพื 1นที/ในอาคาร ในวงเงินรวมกันไม่เกิน 20 ล้ าน
บาท ต่ออุบตั ิเหตุต่อครัง1 และตลอดระยะเวลาเอาประกัน ระยะเวลาคุ้มครองเริ/ มตังแต่
1 วนั ที/ 7 เมษายน
พ.ศ. 2556 ถึงวันที/ 7 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยมี ปภานัน ซึ/งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิaเป็ นผู้เอาประกันภัย
ภายใต้ กรมธรรม์และเป็ นผู้ชําระค่าเบี 1ยประกันภัย ในกรณีที/เกิดการบาดเจ็บหรื อเสียชีวิต และ/หรื อ ความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกรวมถึงผู้เช่าพื 1นที/ในอาคารตามที/เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัย
จะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนให้ กบั ผู้รับผลประโยชน์ตามเงื/อนไขที/ระบุไว้ ในกรมธรรม์
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ทังนี
1 1 ภายหลังจัดตังกองทุ
1
นรวมแล้ วกองทุนรวมจะจัดให้ มีการทําประกันภัยสําหรับทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนครัง1 แรก ดังต่อไปนี 1
(1) การประกันภัยทรัพย์ สินสําหรับความเสี"ยงทุกประเภท (Property All Risks Insurance)
ณ วันที/ กองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรั พย์ สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง1 แรก กองทุนรวมจะจัดให้ มี การ
ประกันภัยทรัพย์สนิ สําหรับความเสีย/ งทุกประเภทสําหรับทรัพย์สนิ ดังกล่าว โดยจะกําหนดให้ กองทุนรวมเป็ น
ผู้เอาประกันภัย และเป็ นผู้รับประโยชน์สําหรับประกันภัยความเสี/ยงทุกประเภท อันเนื/องมาจากการเกิ ด
วินาศภัยต่อสิ/งปลูกสร้ าง อาคาร ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก โดยที/กองทุนรวมจะเป็ นผู้ชําระเบีย1
ประกันภัยทังหมด
1
ทังนี
1 1 วิธีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะเป็ นไปตามที/กําหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัย โดยที/
การทําประกันภัยดังกล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
ทังนี
1 1 วงเงินเอาประกันภัยทรัพย์สนิ สําหรับความเสีย/ งทุกประเภทในปี แรกของการลงทุนในทรัพย์สินที/กองทุน
รวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก จะไม่ตํ/ากว่าค่าเฉลี/ยของมูลค่าต้ นทุนทดแทน (Replacement Cost) ก่อนหักค่า
เสื/อมราคา (ไม่รวมค่าที/ดินและฐานราก) ระหว่างผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทัง1 2 ราย โดยจะมีวงเงินเอา
ประกันภัยไม่ตํ/ากว่า 863 ล้ านบาท ซึ/งบริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าการกําหนดวงเงินประกันภัยดังกล่าวมี
ความเหมาะสมเนื/องจากมูลค่าทดแทนดังกล่าวน่าจะเพียงพอสําหรับการก่อสร้ างโครงการใหม่ หากเกิ ด
ความเสียหายแก่โครงการทังหมด
1
อนึง/ กองทุนรวมจะจัดให้ มีการจัดทําประกันภัยทรัพย์สนิ สําหรับความเสีย/ งทุกประเภทอย่างเหมาะสมตลอด
ระยะเวลาที/กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว
(2) การประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
กองทุนรวมจะจัดให้ มีการทําประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงักตามทุนประกันที/เหมาะสมตลอดระยะเวลาที/
กองทุนรวมลงทุนในทรั พย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง1 แรก โดยจะกํ าหนดให้ กองทุนรวมเป็ นผู้เอา
ประกันภัย และเป็ นผู้รับประโยชน์ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว โดยที/กองทุนรวมจะเป็ นผู้ชําระเบี 1ย
ประกันภัย โดยวงเงินเอาประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงักในปี แรกของการลงทุนในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนครั ง1 แรกจะกํ าหนดจากค่าเฉลี/ยของรายได้ ที/กองทุนรวมจะได้ รับในระยะเวลา 24 เดือนของผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทัง1 2 ราย โดยมีวงเงินเอาประกันภัยประมาณ 230 ล้ านบาท ทังนี
1 1 บริ ษัทจัดการมี
ความเห็นว่าการชดเชยความเสียหายจากการสูญเสียรายได้ ในระยะเวลา 24 เดื อน มีความเหมาะสม
เนื/องจากหากเกิดความเสียหายแก่โครงการทังหมด
1
ระยะเวลาในการก่อสร้ างอาคารสํานักงานในลักษณะ
เดียวกันกับทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกขึ 1นมาใหม่ทงหมดไม่
ั1
นา่ จะเกินระยะเวลาประมาณ 24
เดือน
(3) การประกันภัยความรับผิดต่ อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)
กองทุนรวมจะจัดให้ มี การประกันภัยความรั บผิ ดต่อบุคคลภายนอกตามทุนประกันที/ เหมาะสมตลอด
ระยะเวลาที/กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก โดยจะกําหนดให้ กองทุนรวมจะ
เป็ นผู้เอาประกันภัยสําหรับความเสี/ยงภัยต่อบุคคลที/สามที/อาจได้ รับความเสียหาย และ/หรื อ บาดเจ็บจาก
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ความชํารุ ดบกพร่ องของอาคาร โรงเรื อน หรื อสิ/งปลูกสร้ าง และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุ และกําหนดให้ บคุ คลที/
สามเป็ นผู้รับประโยชน์สาํ หรับการประกันภัยดังกล่าว โดยที/กองทุนรวมจะเป็ นผู้ชําระเบี 1ยประกันภัย
ทังนี
1 1 วงเงินเอาประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในปี แรกของการลงทุนในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนครัง1 แรก อยู่ที/ประมาณ 20 ล้ านบาท ทังนี
1 1 บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าวงเงินประกันภัยดังกล่าวมี
ความเหมาะสม เนื/องจากเป็ นวงเงิ นที/น่าจะเพียงพอต่อการคุ้มครองความบาดเจ็บและเสียหายที/อาจจะ
เกิดขึ 1นต่อบุคคลภายนอก
นอกจากการจัดให้ มีการประกันภัยดังที/ได้ กล่าวข้ างต้ น กองทุนรวมอาจพิจารณาจัดให้ มีการประกันภัยประเภท
อื/นๆ เพิ/มเติม หากบริ ษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็ น เหมาะสม และเป็ นประโยชน์กบั กองทุนรวมและผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม ทังนี
1 1 นอกจากการประกันภัยที/กองทุนรวมจัดให้ มีดงั ที/กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ผู้เช่าทรัพย์สินที/
กองทุนรวมลงทุนยังสามารถจัดให้ มีประกันภัยสําหรั บทรัพย์สินของตนเองที/อยู่ภายในทรัพย์สินที/กองทุนรวม
ลงทุนต่างหาก
สรุปประกันภัยที/เกี/ยวข้ องมีดงั นี 1
ประเภทของประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย

ผู้รับประโยชน์

ผู้รับผิดชอบ
ค่ าเบีย- ประกัน

กองทุนรวม

กองทุนรวม

กองทุนรวม

กองทุนรวม
กองทุนรวม

กองทุนรวม
บุคคลภายนอก

กองทุนรวม
กองทุนรวม

การประกันภัยทรัพย์สนิ สําหรับความเสีย/ งทุก
ประเภท
การประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
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3.5 ภาพรวมของธุรกิจที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง- แรก
อาคารสํานักงานให้ เช่ าในเขตพืน- ที"กรุ งเทพมหานคร
จากการสํารวจตลาดอาคารสํานักงานครึ/งปี แรกของปี พ.ศ. 2556 ไม่พบอุปทานเปิ ดใหม่ แต่พบว่ามีเพียงบาง
อาคารที/เคยยกเลิกการเช่ากลับมาเปิ ดให้ บริ การอีกครัง1 คิดเป็ นพื 1นที/จํานวนประมาณ 72,356 ตารางเมตร และ
พบอาคารสํานักงานจํานวน 1 อาคารที/ยกเลิกการเช่าในรอบปี คิดเป็ นพื 1นที/จํานวนประมาณ 36,871 ตาราง
เมตร ส่งผลให้ พื 1นที/อาคารสํานักงานสะสมในปั จจุบนั มีจํานวน 7.683 ล้ านตารางเมตร เพิ/มขึ 1นร้ อยละ 0.5 จาก
ปี ที/ผา่ นมา และคาดว่าในช่วง 2 ปี นับจากนี 1 อาคารสํานักงานใหม่จะเติบโตขึ 1นอีกร้ อยละ 4 จากอุปทานที/เตรี ยม
เปิ ดให้ บริ การอย่างน้ อย 6 อาคาร คิดเป็ นพื 1นที/จํานวนประมาณ 278,700 ตารางเมตรในอนาคต (แผนภาพ 1)
แผนภาพ 1 พื 1นที/อาคารใหม่รายปี พื 1นที/อาคารที/กําลังก่อสร้ าง และพื 1นที/อาคารทังหมด
1
ระหว่างปี พ.ศ. 2537
- 2558

ที"มา: ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 จํากัด

ปริมาณการเช่ าพืน- ที"รวมเฉลี"ยทรงตัว
ในครึ/ งปี แรกของปี พ.ศ. 2556 ตลาดอาคารสํานักงานมีการเติบโตของอุปทานและอุปสงค์ที/สอดคล้ องกัน ทํา
ให้ อตั ราการเช่าพื 1นที/อาคารสํานักงานโดยรวมเฉลีย/ ทุกพื 1นที/ยงั ทรงตัวอยู่ที/ร้อยละ 91 หรื อมีพื 1นที/เช่าอยู่ที/ 6.99
ล้ านตารางเมตร ส่งผลให้ คงเหลือพื 1นที/ว่างประมาณ 0.69 ล้ านตารางเมตร หรื อร้ อยละ 9 จากพื 1นที/ให้ เช่า
ทังหมด
1
(แผนภาพ 2)
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แผนภาพ 2 ปริ มาณพื 1นที/อาคารสํานักงาน ปริ มาณการเช่าพื 1นที/ และอัตราพื 1นที/ว่าง ระหว่างปี พ.ศ. 2539 –
ครึ/งปี แรกของปี พ.ศ. 2556

ที"มา: ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 จํากัด

ในช่วงครึ/งปี แรกของปี พ.ศ. 2556 อัตราการเช่าพื 1นที/มีการเติบโตจากปี พ.ศ. 2555 ในหลายพื 1นที/ โดยพบอัตรา
การเช่าพื 1นที/เติบโตสูงสุดถึงร้ อยละ 5 ในพื 1นที/เพลินจิต-ชิดลม มาอยูท่ ี/ร้อยละ 86 ในปั จจุบนั โดยคาดว่าเป็ นผล
มาจาก โครงการ “เพลินจิตซิตี 1” ที/เป็ นแลนด์ มาร์ คแห่งใหม่ใจกลางกรุ งเทพมหานคร ที/เป็ นศูนย์ รวมของ
โครงการห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ โครงการโรงแรม คอนโดมิเนียม และสถาบันการเงินต่างๆ ซึ/งส่งผลให้
พื 1นที/เพลินจิต-ชิดลม มีอตั ราการเช่าพื 1นที/อาคารสํานักงานสูงขึ 1น รองลงมา คือ พื 1นที/สีลม-สาทร ซึ/งมีอตั ราการ
เช่าพื 1นที/เติบโตขึ 1นอีกร้ อยละ 3 มาอยูท่ ี/ร้อยละ 86 และพื 1นที/รัชดาภิเษก พญาไท สุขมุ วิทเพิ/มขึ 1นร้ อยละ 1 มาอยู่
ที/ร้อยละ 94 ร้ อยละ 94 และร้ อยละ 91 ตามลําดับ ในขณะที/พื 1นที/ธนบุรี นนทบุรี พหลโยธิน พระราม 3 อัตรา
การเช่าพื 1นที/ยงั คงทรงตัวอยู่ที/ร้อยละ 97 ร้ อยละ 95 ร้ อยละ 92 และร้ อยละ 79 ตามลําดับ โดยพบว่ามีเพียง
พื 1นที/สขุ มุ วิทรอบนอก ที/มีอตั ราการเช่าพื 1นที/ลดลงร้ อยละ 2 มาอยูท่ ี/ร้อยละ 87 (แผนภาพ 3)
แผนภาพ 3 อัตราการเช่าพื 1นที/เฉลีย/ จําแนกตามพื 1นที/ ระหว่างปี พ.ศ. 2555 และครึ/งปี แรกของปี พ.ศ. 2556

ที"มา: ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 จํากัด
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อัตราการเช่ าพืน- ที"อาคารสํานักงานเกรดเอและเกรดบียงั ทรงตัวในระดับสูง
เมื/อพิจารณาอัตราการเช่าพื 1นที/อาคารสํานักงานในศูนย์กลางธุรกิจแบ่งตามคุณภาพ ในช่วงครึ/ งปี แรกของปี
พ.ศ. 2556 พบว่า อาคารสํานักงานเกรดเอ ในพื 1นที/เพลินจิต-ชิดลม สีลม-สาทร และสุขมุ วิท มีอตั ราการเช่าโดย
เฉลีย/ อยูท่ ี/ร้อยละ 87 เพิ/มขึ 1นร้ อยละ 3 จากปี ก่อนหน้ า โดยพื 1นที/ เพลินจิต-ชิดลม เพิ/มขึ 1นสูงสุดร้ อยละ 4 มาอยูท่ ี/
ร้ อยละ 83 เนื/องจากศักยภาพของพืน1 ที/ที/กําลังเติบโตสูงขึน1 ในอนาคต ประกอบกับอุปทานเดิมที/เคยหยุด
ให้ บริ การได้ กลับเข้ าสูต่ ลาดพร้ อมราคาที/ตํ/ากว่าอัตราค่าเช่าของอาคารข้ างเคียง อุปสงค์จึงสูงขึ 1น รองลงมา คือ
พื 1นที/สลี ม-สาทร มีอตั ราค่าเช่าเพิ/มขึ 1นร้ อยละ 3 มาอยู่ที/ร้อยละ 87 และพื 1นที/สขุ มุ วิท มีอตั ราค่าเช่าเพิ/มขึ 1นร้ อย
ละ 2 มาอยูท่ ี/ร้อยละ 92 (แผนภาพ 4)
สําหรับอาคารสํานักงานเกรดบี อัตราการเช่าโดยเฉลี/ยรวมอยู่ที/ร้อยละ 88 เพิ/มขึ 1นร้ อยละ 1 จากปี พ.ศ. 2555
โดยอัตราค่าเช่าในพื 1นที/เพลินจิต-ชิดลม เติบโตขึ 1นร้ อยละ 4 มาอยูท่ ี/ร้อยละ 83 ในขณะที/พื 1นที/สขุ มุ วิทยังทรงตัว
อยูท่ ี/ร้อยละ 89 และพื 1นที/สลี ม-สาทร ลดลงร้ อยละ 1 มาอยูท่ ี/ร้อยละ 81 ในปั จจุบนั (แผนภาพ 5)
แผนภาพ 4 อัตราการเช่าพื 1นที/อาคารสํานักงานเกรดเอจําแนกตามพื 1นที/ ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – ครึ/ งปี แรก
ของปี พ.ศ. 2556

ที"มา: ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 จํากัด

แผนภาพ 5 อัตราการเช่าพื 1นที/อาคารสํานักงานเกรดบีจําแนกตามพื 1นที/ ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – ครึ/งปี แรกของ
ปี พ.ศ. 2556

ที"มา: ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 จํากัด
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อัตราค่ าเช่ าโดยรวมยังทรงตัว แต่ พืน- ที"เพลินจิต-ชิดลม ปรับตัวสูงขึนด้ านอัตราค่าเช่าพื 1นที/อาคารสํานักงานเฉลีย/ รวมทุกพื 1นที/ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลในช่วงครึ/งปี แรก
ของปี พ.ศ. 2556 พบว่ามีการเติบโตเพิ/มขึ 1นเล็กน้ อยเพียงร้ อยละ 1 จากปี พ.ศ. 2555 หรื อ เพิ/มขึ 1น 7 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน มาอยูท่ ี/ 517 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เมื/อพิจารณาเป็ นรายพื 1นที/ พบว่าพื 1นที/เพลินจิตชิดลม มีอตั ราค่าเช่าเพิ/มขึ 1นร้ อยละ 6 มาอยูท่ ี/ 722 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็ นผลจากหลายอาคารทยอย
ปรับอัตราค่าเช่าขึ 1นตามภาวะเศรษฐกิจและศักยภาพของพื 1นที/ แม้ จะไม่พบคู่แข่งรายใหม่ที/อาจเข้ ามากระตุ้น
ให้ ตลาดเคลื/อนไหว แต่การพัฒนาโครงการแลนด์มาร์ คแห่งใหม่จะเป็ นตัวกระตุ้นทําให้ อตั ราค่าเช่าในพื 1นที/นี 1
ปรับตัวสูงขึ 1น โดยพบว่าอัตราค่าเช่ามีการปรับตัวสูงขึ 1นทังตลาดอาคารสํ
1
านักงานเกรดเอและเกรดบี รองลงมา
ได้ แก่ พื 1นที/สีลม-สาทร ธนบุรี เพิ/มขึ 1นร้ อยละ 3 จากปี ก่อน มาอยู่ที/ 641และ 421 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
ตามลําดับ ส่วนพื 1นที/สขุ มุ วิท รัชดาภิเษก เพิ/มขึ 1นร้ อยละ 1 มาอยู่ที/ 560 และ 534 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
ตามลําดับ ในขณะที/พื 1นที/พญาไท พหลโยธิน นนทบุรี ทรงตัวอยู่ที/ 584 490 และ 453 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน ตามลําดับ และพบอัตราค่าเช่าลดลงเล็กน้ อยร้ อยละ 1 ในพื 1นที/พระราม 3 และสุขมุ วิทรอบนอก มาอยู่ที/
392 และ 375 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ตามลําดับ (แผนภาพ 6)
แผนภาพ 6 อัตราค่าเช่าเฉลี/ยต่อตารางเมตรต่อเดือนจําแนกตามพื 1นที/ ระหว่างปี พ.ศ. 2555 และครึ/ งปี แรก
ของปี พ.ศ. 2556

ที"มา: ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 จํากัด
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แผนภาพ 7 อัตราค่าเช่าเฉลีย/ ต่อตารางเมตรต่อเดือนของอาคารสํานักงานเกรดเอจําแนกตามพื 1นที/ ระหว่างปี
พ.ศ. 2546 – ครึ/งปี แรกของปี พ.ศ. 2556

ที"มา: ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 จํากัด

แผนภาพ 8 อัตราค่าเช่าเฉลีย/ ต่อตารางเมตรต่อเดือนของอาคารสํานักงานเกรดบีจําแนกตามพื 1นที/ ระหว่างปี
พ.ศ. 2546 – ครึ/งปี แรกของปี พ.ศ. 2556

ที"มา: ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 จํากัด

แนวโน้ มในอนาคต
สําหรับแนวโน้ มในอนาคต อัตราค่าเช่ามีแนวโน้ มที/จะยังคงปรับตัวสูงขึ 1นโดยเฉพาะในย่านศูนย์กลางธุรกิจ
เนื/องจากอุปสงค์ที/แข็งแกร่ งของตลาด ส่วนหนึ/งจากปั จจัยสนับสนุนด้ านการขยายตัวทางธุรกิจใหม่ เช่นใน
พื 1นที/เพลินจิต-ชิดลม จากภาพรวมเศรษฐกิจโลกที/มีแนวโน้ มดีขึ 1น ในขณะที/อุปทานอาคารสํานักงานยังมีอยู่
อย่างจํากัด และอุปทานที/ขึ 1นใหม่มีอตั ราค่าเช่าที/สงู ขึ 1นเนื/องจากราคาที/ดินและค่าก่อสร้ างที/สงู นอกจากนี 1 ฝ่ าย
วิจยั และพัฒนา บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 จํากัด คาดการณ์วา่ ตลาดอาคารสํานักงานในกรุ งเทพมหานครจะมี
แนวโน้ มเชิงบวก ด้ านอุปทานใหม่ในอนาคตที/กําลังเติบโตเพื/อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
รองรั บการลงทุนใหม่จากภาคธุรกิ จในประเทศ โดยคาดว่าภายในปี พ.ศ. 2558 อุปทานใหม่ที/พร้ อมเปิ ด
ให้ บริ การจะขยายตัวขึ 1นอีกร้ อยละ 4
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สถานการณ์ ตลาดอาคารสํานักงานในพืน- ที"พญาไท
จากการสํารวจตลาดอาคารสํานักงานในพื 1นที/พญาไท ณ เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2556 พบว่า มีอาคารสํานักงาน
ทังหมดจํ
1
านวน 10 โครงการ เป็ นอาคารสํานักงานเกรดเอ จํานวน 7 โครงการ เกรดบี จํานวน 3 โครงการ และ
ไม่พบอุปทานใหม่เข้ าสู่ตลาดในรอบการสํารวจนี 1 ส่งผลให้ มีพื 1นที/อาคารสํานักงานสะสมในปั จจุบันอยู่ที/
245,265 ตารางเมตร โดยในพื 1นที/พญาไทเหลือพื 1นที/ว่างเพียงร้ อยละ 4 ของพื 1นที/ทงหมด
ั1
หรื อคิดเป็ น 9,200
ตารางเมตร
เมื/อพิจารณาอัตราการเช่าในพื 1นที/พบว่า อาคารสํานักงานในพื 1นที/พญาไทมีอตั ราการเช่าโดยเฉลี/ยอยู่ที/ร้อยละ
96 เพิ/มขึ 1นร้ อยละ 2 จากช่วงครึ/งปี แรกของปี พ.ศ. 2556 และเพิ/มขึ 1นร้ อยละ 3 จากครึ/ งปี หลังของปี พ.ศ. 2555
ทําให้ ตลาดอาคารสํานักงานในพื 1นพญาไทเป็ นพื 1นที/ที/มีอตั ราการเช่าโดยเฉลีย/ สูง
จากการสํารวจของฝ่ ายวิจยั ในช่วงที/ผา่ นมาพบว่า อัตราการตอบรับของอุปสงค์ในตลาดอาคารสํานักงานพื 1นที/
พญาไทปรับตัวดีขึ 1นตลอดในช่วง 3 ปี ที/ผา่ นมา (ปี พ.ศ. 2554-2556) แสดงให้ เห็นถึงศักยภาพของพื 1นที/พญาไท
ที/สามารถแข่งขันกับตลาดอาคารสํานักงานในพื 1นที/ข้างเคียงได้ เช่น พื 1นที/สขุ มุ วิท พื 1นที/สีลม-สาทร และพื 1นที/
เพลินจิต-ชิดลม เป็ นต้ น โดยตลาดอาคารสํานักงานในพื 1นที/พญาไทได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากโครงสร้ างพื 1นฐาน
สําคัญ 3 โครงการด้ วยกัน ได้ แก่ 1.รถไฟฟ้ าบีทีเอส 2.รถไฟฟ้ า แอร์ พอร์ ต เรล ลิงค์ และ 3.ทางขึ 1นลงทางด่วน
(ทางขึ 1น-ลง อนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิและอุรุพงษ์ ) ส่งผลให้ อาคารสํานักงานในพื 1นที/พญาไทเกือบทังหมดมี
1
อตั รา
การเช่าเต็มพื 1นที/ ขณะที/บางอาคารซึ/งมีอตั ราการเช่าค่อนข้ างตํ/าในช่วงที/ผ่านมานัน1 ทางอาคารจึงมีนโยบาย
ปรับปรุ งพื 1นที/ภายในอาคารสํานักงานให้ มีความทันสมัย และภายหลังการปรับปรุ งแล้ วเสร็ จอัตราการเช่าก็มี
การปรับตัวดีขึ 1นตามลําดับ (แผนภาพที/ 1)
แผนภาพที" 1 อัตราการเช่าอาคารสํานักงานในพื 1นที/พญาไท ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2556
100%
96%
95%
90%

88%

90%

90%

92%

93%

94%

88%
85%
80%

ครึ/งป†แรก
2553

ครึ/งป†หลัง
2553

ครึ/งป†แรก
2554

ครึ/งป†หลัง
2554

ครึ/งป†แรก
2555

ครึ/งป†หลัง
2555

ครึ/งป†แรก
ครึ/งป†หลัง
2556
2556
Occupancy Rate: Grade A&B

ที"มา: ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 จํากัด

ด้ านอัตราค่าเช่าในพื 1นที/พญาไท จากการสํารวจในช่วงเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2556 พบว่า อัตราค่าเช่าโดยเฉลีย/
อยูท่ ี/ 609 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ปรับตัวเพิ/มขึ 1น 25 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน จากช่วงครึ/ งปี แรก หรื อ
เพิ/มขึ 1นร้ อยละ 4 เป็ นผลมาจากปริ มาณพื 1นที/วา่ งของอาคารสํานักงานในพื 1นที/พญาไทเหลืออยูค่ อ่ นข้ างน้ อย (ณ
ปั จจุบนั เหลือเพียงร้ อยละ 4 หรื อคิดเป็ น 9,200 ตร.ม.) ในขณะที/อปุ สงค์ต่ออาคารสํานักงานในพื 1นที/พญาไทมี
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การเติบโตอย่างต่อเนื/อง ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการอาคารสํานักงานทยอยปรับอัตราค่าเช่าให้ สงู ขึ 1น และอีกส่วนหนึ/ง
เป็ นผลมาจากการปรับขึ 1นอัตราค่าเช่าในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าตามข้ อตกลงระหว่างเจ้ าของโครงการและผู้เช่า
(แผนภาพที/ 2)
แผนภาพที" 2 อัตราค่าเช่าโดยเฉลี/ยต่อตารางเมตรต่อเดือนของอาคารสํานักงานในพื 1นที/พญาไท ระหว่างปี
พ.ศ. 2553-2556
620
609

600
584

580

564

560
540

552
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584

555

546

520
500
ครึ/งป†แรก
2553

ครึ/งป†หลัง
2553

ครึ/งป†แรก
2554

ครึ/งป†หลัง
2554

ครึ/งป†แรก
2555

ครึ/งป†หลัง
2555

ครึ/งป†แรก
ครึ/งป†หลัง
2556
2556
Asking Rent : Grade A&B

ที"มา: ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 จํากัด

แนวโน้ มตลาดอาคารสํานักงานในพืน- ที"พญาไท
ในปั จจุบนั พื 1นที/พญาไทถือได้ ว่าเป็ นทําเลที/ตงอาคารสํ
ั1
านักงานที/มีศกั ยภาพ เนื/องจากมีโครงสร้ างพื 1นฐาน
สําคัญที/ครบครัน ทังรถไฟฟ้
1
าบีทีเอส รถไฟฟ้ า แอร์ พอร์ ต เรล ลิงค์ และทางขึ 1น-ลง ทางด่วน ซึ/งสามารถรองรับ
การเดินทางของผู้ที/ทํางานในพื 1นที/ดงั กล่าวได้ เป็ นอย่างดี ประกอบกับในอนาคตรัฐบาลมีโครงการก่อสร้ าง
เพิ/มเติมส่วนต่อขยายรถไฟฟ้ า แอร์ พอร์ ต เรล ลิงค์ เส้ นทาง ดอนเมือง-บางซื/อ-พญาไท เพื/อเชื/อมต่อระบบขนส่ง
มวลชนสําคัญเข้ าด้ วยกัน ได้ แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสถานีรถไฟบางซื/อ(โครงการ
รถไฟฟ้ าความเร็ วสูง) และโครงการของกระทรวงการคลังที/มีแผนจะนําที/ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
บริ เวณมักกะสันเนื 1อที/ประมาณ 500 ไร่ มาเปิ ดประมูลให้ กบั เอกชนเพื/อพัฒนาในเชิงพาณิชย์ ซึ/งจะส่งผลให้
พื 1นที/พญาไทพัฒนาศักยภาพขึ 1นมาเป็ นอีกหนึง/ ศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานครได้
ที"มา: ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 จํากัด
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3.6 จุดเด่ นในการลงทุน
การลงทุนในทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกมีความน่าสนใจในการลงทุนดังต่อไปนี 1
1)

ทรัพย์ สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง- แรกเป็ นอาคารสํานักงานคุณภาพ ซึ"งตัง- อยู่ในทําเลที"มี
ศักยภาพ และมีการบริหารจัดการที"ดี
ทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกเป็ นอาคารสํานักงานที/มีความสวยงาม ที/ตงอยู
ั 1 ่ในทําเลที/มี
ศักยภาพ โดยตังอยู
1 ใ่ กล้ กบั รถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) สถานีพญาไท และรถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ต
เรล ลิงค์ (ARL) สถานีพญาไท และตัง1 อยู่ในย่านธุ รกิ จใกล้ อาคารศูนย์ การค้ าและโรงแรมชัน1 นํ า
นอกจากนี 1 โครงการอาคารสิริภิญโญยังได้ รับการบริ หารที/เน้ นด้ านคุณภาพและมีการบํารุ งรักษาสภาพ
อาคารเป็ นอย่างดี และมีการจัดให้ มีระบบรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกันอัคคีภยั ระบบลิฟท์
โดยสาร พร้ อมทังยั
1 งมีช่างซ่อมบํารุงที/มีความชํานาญ มีเจ้ าหน้ าที/ดแู ลรักษาความสะอาด เพื/อคอยดูแล
ความเรี ยบร้ อยของทรัพย์สนิ และยังมีทีมงานที/คอยตรวจระบบสาธารณูปโภค สภาพของอุปกรณ์ต่างๆ
เช่น ลิฟท์ ระบบป้องกันอัคคีภยั อย่างสมํ/าเสมอ ซึ/งเป็ นจุดดึงดูดที/สําคัญอันหนึ/งที/ทําให้ อาคารมีผ้ เู ช่า
อย่างต่อเนื/อง

2)

มีการลดความเสี"ยงของผลตอบแทนผ่ านการรับประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์ สิน
ที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง- แรก
เพื/อสร้ างความมั/นใจให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม แสนสิริตกลงรั บประกันกํ าไรจากการ
ดําเนินงานของทรั พย์ สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง1 แรก ให้ แก่กองทุนรวมเป็ นระยะเวลา 1 ปี
นับตัง1 แต่วันที/กองทุนรวมเข้ าลงทุน (รายละเอียดเพิ/มเติมในข้ อ 3.7.5 การรับประกันกํ าไรจากการ
ดําเนินงานของทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก และข้ อ 3.8 สรุปสาระสําคัญของร่ างสัญญา
ที/เกี/ยวข้ อง ข้ อ ก. สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาก่อตังสิ
1 ทธิและการกระทําการ) การรับประกันกําไร
จากการดําเนินงานของทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกข้ างต้ นจะช่วยเพิ/มความมัน/ ใจให้ แก่
นักลงทุน

3)

ทรั พ ย์ สิ น ที"ก องทุ น รวมจะเข้ า ลงทุ น ครั -ง แรกจะได้ รั บ การบริ ห ารจั ด การโดย บริ ษั ท พลั ส
พร็อพเพอร์ ตี - จํากัด ซึ"งมีประสบการณ์ และความพร้ อมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์
โครงการอาคารสิริภิญโญ อยูภ่ ายใต้ สญ
ั ญาว่าจ้ างบริ หารงานกับพลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 ซึง/ เป็ นบริ ษัทย่อยที/
แสนสิริถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของหุ้นที/จําหน่ายแล้ วทังหมด
1
มีทนุ จดทะเบียนที/ชําระแล้ วกว่า 600 ล้ าน
บาท โดยพลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 มีความน่าเชื/อถือ ประสบการณ์และความพร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าที/ และ
เป็ นผู้ประกอบการที/ให้ บริ การด้ านการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์แก่โครงการชันนํ
1 าของประเทศไทยหลาย
แห่ง โดยมีธุรกิจบริ การครอบคลุมทังในด้
1 าน ตัวแทนซื 1อ ขาย เช่า อสังหาริ มทรัพย์ การบริ หารจัดการ
เพื/ อที/ พัก อาศัย การบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรอาคาร และที/ป รึ ก ษาการลงทุน ด้ า นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
นอกจากนี 1 พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 ได้ รับการยอมรับและความเชื/อถือด้ านการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทงจาก
ั1
ภาครัฐและเอกชนมากว่า 15 ปี โดยได้ รับความไว้ วางใจในการบริ การทางด้ านอสังหาริ มทรัพย์กว่า
200 โครงการ รวมพื 1นที/กว่า 6.5 ล้ านตารางเมตร นอกจากนี 1 พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 ยังผ่านการรับรอง
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คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ด้ านบริ หารอาคาร ซึ/งแสดงให้ เห็นว่าพลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 มี
ศัก ยภาพและความสามารถในระดับ สากลเที ย บเท่า บริ ษั ท ต่า งชาติ ที/ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นการบริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทเดียวกัน
4)

ธุรกิจอาคารสํานักงานให้ เช่ ามีแนวโน้ มเติบโตอย่ างต่ อเนื"องในอนาคต
ความต้ องการพื 1นที/อาคารสํานักงานให้ เช่าในเขตกรุ งเทพมหานครปรับตัวสูงขึ 1นในปี พ.ศ. 2555 โดย
พื 1นที/อาคารสํานักงานให้ เช่าในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ/งมีผ้ เู ช่าในไตรมาส 2 พ.ศ. 2556 เท่ากับ 6.99
ล้ านตารางเมตร และคาดว่าอัตราค่าเช่ามีแนวโน้ มที/จะปรับตัวสูงขึ 1นอย่างต่อเนื/องโดยเฉพาะในย่าน
ศูนย์กลางธุรกิจ เนื/องจาก ความต้ องการเช่าพื 1นที/อาคารสํานักงานจะเติบโตอย่างต่อเนื/อง สอดคล้ อง
กับการขยายตัวของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และธุรกิจต่างชาติ
ในขณะที/อปุ ทานอาคารสํานักงานยังมีอยูอ่ ย่างจํากัด และอุปทานที/ขึ 1นใหม่มีอตั ราค่าเช่าที/สงู ขึ 1น

5)

โอกาสในการปรับตัวเพิ"มขึน- ของมูลค่ าทรัพย์ สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง- แรกมีสงู
การลงทุนในโครงการอาคารสิริภิญโญเป็ นการลงทุนในกรรมสิทธิaในทรัพย์สิน ซึ/งรวมถึงกรรมสิทธิaใน
ที/ดินพื 1นที/รวมกว่า 2-3-13.4 ไร่ ริ มถนนศรี อยุธยาและใกล้ กับสถานีรถไฟฟ้ าพญาไท ซึ/งเป็ นที/ดินที/มี
ศักยภาพและอยู่ในทําเลที/ดี ส่งผลให้ มีโอกาสค่อนข้ างสูงที/มูลค่าที/ดินของโครงการอาคารสิริภิญโญ
และมูลค่าโดยรวมของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกปรั บเพิ/มขึ 1นในอนาคต ซึ/งการที/
กองทุ น รวมมี ก รรมสิ ท ธิa โ ดยสมบู ร ณ์ ใ นโครงการอาคารสิ ริ ภิ ญ โญนั น1 ในอนาคตหากราคา
อสังหาริ มทรัพย์ปรับเพิ/มขึ 1น กองทุนรวมมีสิทธิใช้ ดลุ ยพินิจขายอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวออกไปซึ/งอาจ
ได้ รับกําไรจากมูลค่าที/เพิ/มขึ 1นของทรัพย์สินนอกเหนือจากการหาผลประโยชน์ในรู ปค่าเช่าอย่างเดียว
โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลเพิ/มเติมเกี/ยวกับการนําทรัพย์สนิ ออกประมูลได้ ในข้ อ 5 หลักเกณฑ์การ
ลงทุน อย่างไรก็ ดี การขายทรั พ ย์ สินดังกล่าวขึน1 อยู่กับปั จจัยต่างๆ หลายประการ เช่น กฎหมายที/
เกี/ยวข้ อง สภาพเศรษฐกิจ และสภาวะตลาดในขณะนัน1 เป็ นต้ น
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3.7 การจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง- แรก
3.7.1 โครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์
บริ ษัทจัดการมีนโยบายที/จะดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1
แรก โดยนําพืน1 ที/เช่าของทรั พย์สินดังกล่าวออกให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่า โดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ จะเป็ น
ผู้ดําเนินการหาผู้สนใจที/จะเช่าพื 1นที/ของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก เพื/อเพิ/มอัตราการ
เช่าพื 1นที/ด้วยการโฆษณาผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายที/เกี/ ยวข้ อง รวมถึงการให้ เข้ าชมสถานที/ของ
โครงการ และการเจรจากับผู้ที/สนใจจะเช่าพื 1นที/โดยตรง โดยเอกสารโฆษณาทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนจะมีการปรับปรุ งให้ ทนั สมัยและมีการเผยแพร่ ทางสื/อต่างๆ ตามความเหมาะสม ทังนี
1 1 เพื/อ
สร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ใช้ ความพยายามในการบริ หารจัดการทรัพย์สินที/กองทุนรวม
จะเข้ า ลงทุน ครั ง1 แรกให้ มี ผ ลการดํ า เนิ น งานที/ ดี กองทุ น รวมจะกํ า หนดค่ า ตอบแทนการบริ ห าร
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ ห้ แก่ ผ้ ู บริ ห ารอสัง หาริ มทรั พ ย์ ใ นอั ต ราที/ แ ปรผั น ตามผลประกอบการของ
อสังหาริ มทรัพย์ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ/มเติมในข้ อ 28.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที/เรี ยกเก็บ
จากกองทุนรวม)
ทังนี
1 1 ภายหลังจากวันที/กองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก กองทุนรวม
จะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญากับผู้เช่าพื 1นที/ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าพื 1นที/ของทรัพย์สินที/กองทุนรวมเข้ าลงทุนครัง1 แรก
รวมทังสั
1 ญญาให้ บริ การที/เกี/ยวข้ อง ซึ/งสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญามาตรฐาน โดยมีหลักเกณฑ์ และ
เงื/อนไขของสัญญาคล้ ายคลึงกันสําหรับผู้เช่ารายย่อยทุกราย อาทิ การกําหนดระยะเวลาการเช่าและ
การให้ บริ การเบื 1องต้ นส่วนใหญ่เป็ นเวลา 3 ปี การกําหนดให้ ผ้ เู ช่าต้ องวางเงินป ระกันการเช่าและการ
บริ การกับผู้ให้ เช่า และผู้ให้ เช่ามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที/ผ้ เู ช่าผิดสัญญา เป็ นต้ น ทังนี
1 1 กองทุนรวม
จะให้ เช่ าพืน1 ที/ในทรั พ ย์ สิน ที/กองทุนรวมจะเข้ า ลงทุนครั ง1 แรกแก่ ผ้ ูเ ช่ารายย่อยในลัก ษณะที/ไม่รวม
เฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื/ องมือ เครื/ องใช้ และสิ/งอํานวยความสะดวกต่างๆ ซึ/งเป็ นกรรมสิทธิaของผู้เช่า
รายย่อยแต่ละราย
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รายละเอียดการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ สามารถสรุ ปได้ ดังต่ อไปนี รับประกันกําไรจากการดําเนินงานของ
ทรัพย์สิน
รับประกันการมีผ้ เู ช่าสําหรับพื 1นที/เช่าทีว/ า่ ง
การรับประกันค่าใช้ จา่ ยส่วนทุน (Capital
Expenditure)

บริษัท แสนสิริ จํากัด
(มหาชน) และบริษัทที"มี
ความเกี"ยวข้ อง
รายได้ จากทรัพย์สิน

ผู้ถอื หน่ วยลงทุน

เงินปั นผล

รายได้ จาก
ทรัพย์สิน

กองทุนรวม

ลงทุน

ลงทุน
บริ หาร
ทรัพย์สิน

ผู้เช่ ารายย่ อย

สัญญาเช่าและบริ การ

โครงการอาคารสิริภญ
ิ โญ
กรรมสิทธิaในที/ดิน อาคารและงานระบบ
พร้ อมทังกรรมสิ
1
ทธิaในสังหาริ มทรัพย์

ค่าตอบแทนบริ หารทรัพย์สิน

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ ตี - จํากัด

บริ หาร
ทรัพย์สิน

3.7.2 การเช่ าพืน- ที"โดยแสนสิริ และ/หรือ บริษัทที"มีความเกี"ยวข้ อง
ภายหลังกองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที/
มีความเกี/ยวข้ อง ตกลงจะเข้ าทําสัญญาเช่าพื 1นที/กบั กองทุนรวมในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
ครั ง1 แรกสําหรั บ พืน1 ที/ป ระมาณ 11,813 ตารางเมตร ซึ/ง คิด เป็ นพืน1 ที/ร้ อยละ 64.33 ของพื น1 ที/ ให้ เช่ า
ภายในอาคาร โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี ที/อตั ราค่าเช่าและค่าบริ การรวมตารางเมตรละ 580 บาทต่อ
เดือน 600 บาทต่อเดือน และ 620 บาทต่อเดือน ในปี ที/ 1 ถึงปี ที/ 3 ตามลําดับ และตกลงให้ คํามัน/ ที/จะ
เช่าพื 1นที/ดงั กล่าวต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา 2 ปี ที/อตั ราค่าเช่าและค่าบริ การรวมตารางเมตรละ 640 บาท
ต่อเดือนและ 650 บาทต่อเดือน ในปี ที/ 1 และปี ที/ 2 ตามลําดับ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ/มเติมในข้ อ
3.8 สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาที/เกี/ยวข้ อง ข้ อ ก. สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาก่อตังสิ
1 ทธิและ
การกระทําการ)ทังนี
1 1 กองทุนรวมจะกําหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริ การที/แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที/มี
ความเกี/ยวข้ องตกลงจะเข้ าทําสัญญาเช่าพื 1นที/ในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนสูงกว่าค่าเช่าและ
ค่าบริ การเฉลีย/ ของทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกในปั จจุบนั ที/อตั ราค่าเช่าเฉลีย/ ตารางเมตร
ละ 479.69 บาทต่อเดือน (อัตราค่าเช่าและค่าบริ การเฉลีย/ ณ วันที/ 30 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยไม่รวม
พื 1นที/ที/เช่าโดยแสนสิริแต่รวมพื 1นที/ที/เช่าโดยบริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ อง และไม่รวมพื 1นที/ค้าปลีกให้ เช่า)
เนื/องจากอัตราค่าเช่าและค่าบริ การที/ ปภานัน ให้ เช่าแก่บริ ษัทที/เกี/ยวข้ องของแสนสิริในปั จจุบนั ไม่ได้
เป็ นการทําธุรกรรมในลักษณะที/มิได้ มีความเกี/ยวข้ องกันเป็ นพิเศษ (At Arm’s Length Transaction)
และอยู่ในระดับที/ตํ/ากว่าอสังหาริ มทรั พย์ อื/นที/มีคุณภาพที/สามารถเทียบเคียงและตัง1 อยู่ในบริ เวณ
เดียวกัน (อัตราค่าเช่าสํานักงานในพื 1นที/พญาไทในช่วงครึ/งปี แรกของปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 584.00 บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดือน ที/มา: ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 จํากัด) อีกทังการที
1
/แสนสิริ
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และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ อง ตกลงจะเข้ าทําสัญญาเช่าพื 1นที/ในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุน โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี และตกลงให้ คํามัน/ ที/จะเช่าพื 1นที/ดงั กล่าวต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา 2
ปี (รวมเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 5 ปี ) จะช่วยให้ กองทุนรวมมีโอกาสในการได้ รับรายได้ ที/ค่อนข้ าง
แน่นอนจากผู้เช่ารายใหญ่ที/มีฐานะทางการเงินมัน/ คง อย่างไรก็ดี ในกรณีที/แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที/มี
ความเกี/ยวข้ องไม่ทําการต่อสัญญาเช่าภายหลังระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการคาดว่ากองทุนรวมจะ
สามารถนําพื 1นที/ดงั กล่าวออกให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่ารายใหม่ในอัตราที/ใกล้ เคียงหรื อสูงกว่าอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริ การที/แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ องตกลงจะเข้ าทําสัญญาเช่าข้ างต้ น และจะไม่
ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
3.7.3 การประกันการมีผ้ ูเช่ าสําหรับพืน- ที"เช่ าที"ว่าง
ในปั จจุบนั ทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกมีพื 1นที/ให้ เช่าว่างอยูป่ ระมาณ 3,404 ตารางเมตร
(“พืน- ที"รับประกัน”) ภายหลังกองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก แสน
สิริตกลงจะรับประกันอัตราค่าเช่าและค่าบริ การ สําหรับพืน1 ที/รับประกันดังกล่าว โดยมีระยะเวลา
รับประกัน 3 ปี นับแต่วนั ที/กองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก หรื อ
จนกว่าจะมีบุคคลภายนอกเข้ าทําสัญญาเช่าพื 1นที/รับประกันกับกองทุนรวม แล้ วแต่เหตุใดจะเกิดขึ 1น
ก่อน โดยแสนสิริตกลงรับประกันรายได้ ตามอัตราค่าเช่าและค่าบริ การของพื 1นที/รับประกันดังกล่าวที/
ตารางเมตรละ 550 บาทต่อเดือน ตลอดระยะเวลาที/กําหนดไว้ ข้างต้ น (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ/มเติม
ในข้ อ 3.8 สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาที/เกี/ยวข้ อง ข้ อ ก. สรุปสาระสําคัญของร่ างสัญญาก่อตังสิ
1 ทธิ
และการกระทําการ)
3.7.4 การรับประกันค่ าใช้ จ่ายส่ วนทุน (Capital Expenditure)
แสนสิริตกลงที/จะรับประกัน ค่าใช้ จ่ายส่วนทุน (Capital Expenditure) เป็ นระยะเวลา 12 เดือนนับแต่
วันที/กองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกเป็ นจํานวนไม่เกินอัตราร้ อยละ
3 ของรายได้ ที/ก องทุนรวมได้ รับ จากค่า เช่า ค่าบริ ก าร และรายได้ จากการรั บประกันการมี ผ้ ูเช่ าใน
ช่วงเวลาเดียวกัน ทังนี
1 1 ค่าใช้ จ่ายส่วนทุน (Capital Expenditure) หมายถึง รายจ่ายอันมีลกั ษณะเป็ น
การลงทุนเพื/อปรับปรุงและพัฒนาทรัพย์สินให้ มีมลู ค่าเพิ/มสูงขึ 1น ซึ/งนอกเหนือไปจากการซ่อมแซมหรื อ
บํารุ งรักษาตามปกติ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ/มเติมในข้ อ 3.8 สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาที/
เกี/ยวข้ อง ข้ อ ก. สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาก่อตังสิ
1 ทธิและการกระทําการ)

3.7.5 การรับประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์ สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง- แรก
ข้ อมูลของผู้ประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์ สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง- แรก
ชื/อ

:

บริ ษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

ที/อยู่

:

โทรศัพท์

:

ชัน1 16 อาคารสิริภิญโญ 475 ถนนศรี อยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0-2201-3905
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โทรสาร

:

0-2201-3357

สรุ ปเงื"อนไขการประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรั พย์ สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั งแรก
เพื/อสร้ างความมัน/ ใจให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ในช่วงปี แรกนับแต่วนั ที/กองทุนรวมเข้ าลงทุน
ในทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก แสนสิริตกลงที/จะรับประกันกําไรจากการดําเนินงานของ
ทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกให้ กับกองทุนรวมสําหรับช่วงเวลา 12 เดือนนับตังแต่
1 วนั ที/
กองทุนเข้ าลงทุนซึ/งคิดเป็ นเงิ นจํ านวน 114.2 ล้ านบาท โดยในกรณีที/กําไรจากการดําเนินงานของ
ทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกน้ อยกว่าจํานวนเงินที/ได้ ระบุไว้ ข้างต้ น แสนสิริตกลงที/จะ
ชําระเงินส่วนต่างให้ แก่กองทุนรวมตามที/ระบุไว้ ในสัญญาตกลงกระทําการที/กองทุนรวมเข้ าทํากับแสน
สิริ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ/มเติมในข้ อ 3.8 สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาที/เกี/ยวข้ อง ข้ อ ก. สรุ ป
สาระสําคัญของร่างสัญญาก่อตังสิ
1 ทธิและการกระทําการ)
ทังนี
1 1 กําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก หมายถึง รายได้ จากการ
ดําเนินงานสุทธิของอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุนครัง1 แรก ลบด้ วยจํานวนรวมของ (ก) ค่าใช้ จ่าย
ทัง1 หมดของทรั พ ย์ สิ น ที/ ก องทุน รวมจะเข้ า ลงทุน ครั ง1 แรก (ซึ/ ง รวมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น งาน
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารทรัพย์สิน ตามจํานวนที/จ่ายจริ ง) (ข) ค่าบํารุ งรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที/
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก (Maintenance Expense) และ (ค) ค่าภาษี โรงเรื อน โดยค่าใช่จ่าย
ดังกล่าวข้ างต้ นไม่รวมถึง (1) ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (2) รายการกําไรหรื อขาดทุนทาง
บัญชีที/ยังไม่รับรู้ จากการประเมินราคาทรัพย์ สิน (3) ค่าใช้ จ่ายที/จัดเป็ นค่าใช้ จ่ายฝ่ ายทุน (Capital
Expenditure) ของอาคาร และ (4) ค่าใช้ จ่ายที/มีนยั สําคัญซึ/งไม่ใช่ค่าใช้ จ่ายที/เกิดขึ 1นตามปกติของ
ทรั พ ย์ สิ น ที/ ก องทุ น รวมจะเข้ าลงทุ น ครั ง1 แรก ซึ/ ง ในกรณี ดั ง กล่ า ว กองทุ น รวมและผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์จะตกลงกันโดยสุจริ ตเป็ นรายกรณี
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาตัวอย่างประมาณการส่วนต่างของจํานวนกําไรจากการดําเนินงานที/ต้องจ่ายสมทบ
เพิ/มเติมให้ กบั กองทุนรวม ซึ/งอ้ างอิงจากการประมาณการผลการดําเนินงานของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนครัง1 แรกตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ/มเติมในภาคผนวก 1
สมมติฐานและประมาณการมูลค่าโครงการอาคารสิริภิญโญ โดยบริ ษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จํากัด
และ บริ ษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จํากัด) รวมถึงการวิเคราะห์งบการเงินของแสนสิริในฐานะผู้รับประกัน
กํ าไรจากการดํ าเนิ นงาน (โปรดศึ กษารายละเอี ยดเพิ/ มเติ มในภาคผนวก 3 สรุ ปฐานะการเงิ นและ
ความสามารถในการรับประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมลงทุนของแสนสิริ)
3.7.6 กลยุทธ์ การจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง- แรก
วัตถุประสงค์ หลัก
บริ ษัท จัดการมี วัตถุประสงค์ ห ลักที/ จะทํ าให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ รับเงิ นปั นผลอย่า ง
สมํ/าเสมอและต่อเนื/องในระยะยาว โดยคํานึงถึงประโยชน์ที/ได้ รับต่อการพัฒนาและเพิ/มคุณภาพของ
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ทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก โดยมีกลยุทธ์การบริ หารทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
ครัง1 แรก ดังนี 1
กลยุทธ์ ในการบริหารจัดการทรัพย์ สิน
บริ ษัทจัดการมีความประสงค์ที/จะดําเนินการบริ หารทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก ให้ มี
ประสิทธิภาพ โดยบริ ษัทจัดการจะติดตามผลการดําเนินงานในแต่ละปี โดยเปรี ยบเทียบกับงบประมาณ
ประจํ าปี รวมถึงผลประกอบการของกองทุนรวมในปี ที/ผ่านมา เพื/อให้ มนั/ ใจว่าผลประกอบการของ
ทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกจะได้ รับผลกําไร ในกรณีที/ผลประกอบการของทรัพย์สินที/
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที/คาดไว้ บริ ษัทจัดการจะทําการวิเคราะห์อย่าง
ละเอียดเพื/อหาสาเหตุ และจะดําเนินการร่ วมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อย่างใกล้ ชิดในการพัฒนา
แผนการดําเนินการเพื/อปรับปรุ งผลการดําเนินงานของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก ให้
เป็ นไปตามเป้าหมายหรื อที/คาดการณ์ไว้
นอกจากนัน1 บริ ษัทจัดการจะร่วมมือกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการสร้ างความเติบโตทางธุรกิจและ
พัฒนาความสัมพันธ์ กับลูกค้ า พร้ อมทังบริ
1 หารจัดการให้ อตั ราการเช่าและอัตราค่าเช่าอยู่ในระดับที/
ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อกองทุนรวม ในขณะเดียวกันบริ ษัทจัดการจะควบคุมและบริ หารต้ นทุน
ค่าใช้ จ่ายและความเสีย/ งเกี/ยวกับการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก
การบริหารจัดการผลตอบแทนและกลยุทธ์ ทางการตลาดเพื"อให้ ได้ รับผลตอบแทน
ในการสร้ างผลกําไรของกองทุนรวมในส่วนของการลงทุนในทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก
เพื/อให้ ได้ ผลตอบแทนสูงสุด กลยุทธ์ ในการบริ หารจัดการผลตอบแทนของกองทุนรวมจะรวมถึงการ
ประเมินและการใช้ กลยุทธ์ การกําหนดอัตราค่าเช่าให้ อยู่ในระดับที/เหมาะสม โดยดําเนินกลยุทธ์ ทาง
การตลาดเพื/อดึงดูดผู้เช่ารายใหม่ตลอดจนการต่ออายุผ้ เู ช่ารายเดิมในอัตราค่าเช่าที/สามารถแข่งขันได้
และรักษาอัตราการเช่าให้ อยูใ่ นระดับสูงเพื/อสร้ างผลตอบแทนอย่างมัน/ คงของกองทุนรวมในระยะยาว
การพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
บริ ษัทจัดการจะร่ วมมื อกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ในการเพิ/ม ประสิท ธิ ภาพในการบริ หารจัดการ
ทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก พร้ อมทังควบคุ
1
มและบริ หารค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
โดยจะไม่สง่ ผลกระทบต่อคุณภาพของการให้ บริ การ
การรักษาคุณภาพของการลงทุนได้ อย่ างต่ อเนื"อง
บริ ษัทจัดการจะประสานงานกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อย่างใกล้ ชิด เพื/อเพิ/มศักยภาพของทรัพย์สินที/
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก ซึง/ กลยุทธ์ในการเพิ/มศักยภาพดังกล่าวจะรวมถึง
(1)

การกําหนดกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก โดยปรับเปลีย/ น
กลยุทธ์ทางการตลาด ระดับการบริ การ และการกําหนดราคาให้ เหมาะสมกับความต้ องการของ
ลูกค้ าในกลุม่ เป้าหมายที/กําหนด
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(2)

(3)

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
การดูแลรั กษาพืน1 ที/ของทรั พย์ สินที/กองทุนรวมจะเข้ า ลงทุนครั ง1 แรก เช่น การปรั บปรุ งพืน1 ที/
สาธารณะและพื 1นที/ส่วนกลาง การปรับปรุ งพื 1นที/เฉพาะส่วนให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน และ
ความต้ องการของลูกค้ า
การปรั บ ปรุ ง ภาพลัก ษณ์ ข องทรั พ ย์ สิน ที/ ก องทุน รวมจะเข้ า ลงทุน ครั ง1 แรก การบํ า รุ ง รั ก ษา
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ ได้ มาตรฐาน และการซ่อมแซมทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก
ให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน เพื/อสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ า
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
3.8 สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาที"เกี"ยวข้ อง
ในการที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก ได้ มีการจัดทําสัญญาที/สําคัญที/
เกี/ยวข้ องกับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ โดยมีรายละเอียดที/สาํ คัญของสัญญาดังกล่าวดังต่อไปนี 1
1. สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาซือ- ขายทรัพย์ สินที"กองทุนรวมลงทุน
สัญญาจะซื 1อจะขายอสังหาริ มทรัพย์และสัญญาซื 1อขายสังหาริ มทรัพย์มีข้อกําหนดและเงื/อนไขที/สําคัญ
บางส่วนดังต่อไปนี 1 ทังนี
1 1 ตามข้ อกําหนดและเงื/อนไขในสัญญาจะซื 1อจะขายอสังหาริ มทรัพย์และสัญญา
ซื 1อขายสังหาริ มทรัพย์ที/จะได้ ตกลงกันต่อไป
กองทุน รวมจะลงทุน ในที/ ดิน อาคาร สิ/งปลูกสร้ าง รวมถึ งเฟอร์ นิเ จอร์ อุปกรณ์ ส่ว นควบ เครื/ องมื อ
เครื/ องใช้ และสิง/ อํานวยความสะดวกต่างๆ ทังที
1 /ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวรของโครงการอาคารสิริ
ภิญโญ ซึง/ เป็ นมูลค่าเงินลงทุนรวมกันไม่เกิน 1,821,000,000 (หนึ/งพันแปดร้ อยยี/สิบเอ็ดล้ านบาท) บาท
โดยมีรายละเอียดตามสรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาจะซื 1อจะขายอสังหาริ มทรัพย์และสัญญาซื 1อขาย
สังหาริ มทรัพย์ ดังนี 1
ก.
สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาจะซือ- จะขายอสังหาริมทรัพย์
ผู้จะขาย
บริ ษัท ปภานัน จํากัด (“ผู้จะขาย”)
ผู้จะซือ-

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ (“ผู้จะซือ- ”)

ทรัพย์ สินที"จะซือ- ขาย

(1)

ที/ดินตามโฉนดที/ดินเลขที/ 1251 เลขที/ดิน 77 ตําบลถนนพญาไท อําเภอราชเทวี จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร ซึ/งเป็ นที/ตงของโครงการอาคารสิ
ั1
ริภิญโญ รวมถึงระบบสาธารณูปโภค
ใดๆ และส่วนควบของที/ดินดังกล่าว ซึง/ ผู้จะขายเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิaและใช้ ในการประกอบ
กิจการอาคารสํานักงาน และ

(2)

อาคาร 17 ชัน1 และชันใต้
1 ดิน 2 ชัน1 จํานวน 1 อาคาร ตังอยู
1 เ่ ลขที/ 475 ถนนศรี อยุธยา แขวง
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร รวมถึงอาคาร สิ/งปลูกสร้ างใดๆ ซึ/งได้ ปลูก
สร้ างในที/ดิน และ ส่วนควบและทรั พย์สินที/ติดตรึ งตราอยู่กับอาคารและสิ/งปลูกสร้ าง
ดังกล่าว รวมถึงสาธารณูปโภค งานระบบต่างๆ ทังที
1 /ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวรกับ
อาคารและสิ/งปลูกสร้ างดังกล่าว เช่น ระบบวิศวกรรมไฟฟ้ า ระบบปรั บอากาศ ระบบ
สุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบสื/อสาร และระบบสาธารณูปโภคที/ใช้ ในการประกอบ
กิจการอาคารสํานักงาน และสิง/ อํานวยความสะดวกต่างๆ ซึ/งเป็ นส่วนควบของอาคารนัน1
(“อาคารสิ ริ ภิญ โญ”) ซึ/ ง ผู้จ ะขายเป็ นผู้ถื อ กรรมสิ ท ธิa แ ละใช้ ใ นการประกอบกิ จ การ
โครงการอาคารสิริภิญโญ

(รวมเรี ยกว่า “ทรัพย์ สินที"จะซือ- ขาย”)
ราคาทรัพย์ สินที"จะซือขาย

ณ วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิa ผู้จะซื 1อจะชําระราคาทรัพย์สนิ ที/จะซื 1อขายให้ แก่ผ้ จู ะขาย เป็ นเงิน
จํานวนรวมทังสิ
1 1น 1,612,000,000 (หนึง/ พันหกร้ อยสิบสองล้ านบาท) บาท

เงื"อนไขบังคับก่ อน

หน้ าที/ในการซื 1อขายทรั พย์สินที/จะซือ1 ขายของคู่สญ
ั ญาภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี 1จะเกิ ดขึน1 ต่อเมื/อ
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การจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิjในทรัพย์ สนิ
ที"จะซือ- ขาย

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดๆ ที/ต้องรับผิดชอบได้ ปฏิบตั ิตามเงื/อนไขต่างๆ ที/กําหนดไว้ ดงั ต่อไปนี 1จนสําเร็ จ
ครบถ้ วนทุกประการ หรื อจนเป็ นที/พอใจแก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง/ แล้ ว อาทิ
1. ผู้จะขายได้ ดําเนินการให้ ทรัพย์สินที/จะซือ1 ขายรวมถึงส่วนดัดแปลง ปรับปรุ ง และต่อเติม
และ/หรื อ ส่ว นหนึ/ง ส่ว นใดของทรั พ ย์ สิน ที/ จ ะซื อ1 ขายได้ ก่ อ สร้ างอย่า งถูก ต้ อ งตามแบบ
ก่ อ สร้ างที/ ไ ด้ รั บ อนุมัติ จ ากหน่ ว ยงานราชการที/ เ กี/ ย วข้ อ ง โดยไม่มี ก ารชํ า รุ ด และ/หรื อ
ข้ อบกพร่ องใดๆ ที/เป็ นสาระสําคัญอันเป็ นผลให้ ไม่สามารถใช้ ทรัพย์สินที/จะซื 1อขายเพื/อการ
ประกอบกิจการอาคารสํานักงานสิริภิญโญ และ/หรื อ กิจการอื/นใดที/เกี/ยวเนื/องกับกิจการ
อาคารสํานักงานสิริภิญโญได้ ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตังและจั
1
ดการกองทุนรวม
2. ผู้จ ะขายได้ รั บ ใบอนุญ าตก่ อ สร้ างอาคาร และ/หรื อ ใบรั บ รองการก่ อ สร้ าง และ/หรื อ
ใบอนุญ าตหรื อ เอกสารอื/ น ใดที/ อ อกโดยหน่ว ยงานราชการที/ เ กี/ ย วข้ อ ง ซึ/ง เกี/ ย วข้ อ งกับ
ทรัพย์สนิ ที/จะซื 1อขายครบถ้ วนตามที/กฎหมายกําหนดแล้ ว
3. สิ/งปลูกสร้ างใดๆ ที/ไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ/งของอาคารสํานักงานสิริภิญโญและทรัพย์สินที/จะซื 1อ
ขายได้ มีการรื อ1 ถอนออกไปเรี ยบร้ อยแล้ ว
ผู้จะซื 1อและผู้จะขายตกลงจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิaในทรัพย์สินที/จะซื 1อขายภายในวันและเวลา
ตามที/คสู่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน ทังนี
1 1 ไม่เกิน 7 วันทําการหลังจากวันที/ลงนามในสัญญาจะซื 1อจะขาย
อสังหาริ มทรัพย์ฉบับนี 1 เว้ นแต่คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
1
ายตกลงร่ วมกันเพื/อขยายระยะเวลาดังกล่าว
ออกไป (“วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิj”)
ทังนี
1 1 ณ วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิa ผู้จะขายตกลงจะดําเนินการดังต่อไปนี 1
1. จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิa ในทรัพย์สินที/จะซื 1อขาย โดยปราศจากภาระผูกพันใดๆ และการ
รอนสิทธิใดๆ รวมถึงภาระจํายอม จํานอง สิทธิยดึ หน่วง บุริมสิทธิ หรื อสิทธิอื/นใดในลักษณะ
เดียวกัน เว้ นแต่ภาระติดพันตามสัญญาเช่าและให้ บริ การ ซึ/งเป็ นการเช่าพื 1นที/บางส่วนใน
ทรัพย์สนิ ที/จะซื 1อขาย
2. รับผิดชอบภาระหนี 1สินที/เกี/ยวเนื/องกับทรัพย์สินที/จะซื 1อขาย หรื อสัญญาเช่าและสัญญาจ้ าง
บริ การที/เกี/ยวเนื/องกับทรัพย์สินดังกล่าว หรื อภาษี อื/นใดที/เกี/ยวข้ อง และค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆ เงินประกัน และค่าใช้ จ่ายอื/นๆ ทังหมดที
1
/เกิดขึ 1นหรื ออาจจะเกิดขึ 1นในส่วนที/เป็ นหน้ าที/
ของผู้จะขาย จนถึงวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิa

ค่ าใช้ จ่าย

ผู้จะขายตกลงจะรั บผิดชอบค่าภาษี เงิ นได้ นิติบุคคล ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ หรื ออากรแสตมป์ อัน
เกี/ยวเนื/องกับการซื 1อขายทรัพย์สนิ ที/จะซื 1อขายทังหมดที
1
/เกิดตามสัญญาฉบับนี 1 และผู้จะซื 1อตกลง
จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิaในทรัพย์สนิ ที/จะซื 1อขาย

คํารับรองของผู้จะขาย

ผู้จะขายรับรองและรับประกันต่อผู้จะซื 1อว่า ณ วันทําสัญญานี 1 ทรัพย์สนิ ที/จะซื 1อขายตามสัญญานี 1
ไม่อยูใ่ นบริ เวณหรื อแนวเขต หรื ออยู่ภายใต้ บงั คับการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ของหน่วยงานของ
รัฐ และ/หรื อ รั ฐวิสาหกิ จใด และไม่มีส่วนหนึ/งส่วนใดของทรั พย์ สินที/จะซื 1อขายเป็ นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน ทรัพย์สนิ ของแผ่นดิน ที/ดินของรัฐ และ/หรื อ เป็ นของบุคคลอื/น และ/หรื อ เป็ น
หรื ออาจเป็ นภารยทรัพย์ของบุคคลอื/น และ/หรื อ บุคคลอื/นมีบรุ ิ มสิทธิเหนือทรัพย์สินที/จะซื 1อขาย
ดังกล่าว
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เหตุผดิ นัดผิดสัญญา

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
เมื/อเกิ ดเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ หนึ/ง ดังต่อไปนี 1 ให้ ถือเป็ นเหตุผิดนัดผิดสัญญา ซึ/งให้ สิทธิ แ ก่
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ/งในการบอกเลิกสัญญาฉบับนี 1 และ/หรื อ เรี ยกค่าเสียหายจากคู่สญ
ั ญา
อีกฝ่ ายหนึง/ ได้
(1) เหตุผิ ดนัด ผิ ดสัญ ญาโดยความผิ ดของผู้จะขายที/ เ กิ ด ขึน1 ก่ อ นหรื อ ในวัน จดทะเบีย นโอน
กรรมสิทธิa
(ก) ผู้จะขายฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อผิดคํารับรอง ตามที/กําหนดไว้ ในสัญญา
จะซื 1อจะขายอสังหาริ มทรัพย์ฉบับนี 1 หรื อสัญญาซื 1อขายสังหาริ มทรัพย์ หรื อเมื/อบริ ษัท
แสนสิริ จํ ากัด (มหาชน) ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติตามข้ อตกลงหรื อผิดคํารั บรอง ตามที/
กําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังสิ
1 ทธิและการกระทําการ หรื อสัญญาอื/นใดที/ได้ มีการเข้ าทํา
โดยบริ ษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) กับกองทุนรวม และผู้จะขายหรื อบริ ษัท แสนสิริ
จํากัด (มหาชน) ไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขและปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญาดังกล่าว
ได้ ภายใน 30 วันทําการนับจากวันที/ผ้ จู ะขายได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้จะ
ซือ1 หรื อ ทราบถึ งเหตุแห่ง การผิ ดสัญญาจะซือ1 จะขายอสังหาริ มทรั พย์ ฉบับนี 1 หรื อ
สัญญาอื/นใดดังกล่าว หรื อภายในระยะเวลาใดๆ ที/คู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกัน เว้ นแต่เป็ น
เหตุสดุ วิสยั ผู้จะซื 1อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี 1ได้ ทนั ที (ทังนี
1 1 ผู้จะซื 1ออาจพิจารณา
ขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้ ไม่เกิ น 30 วัน หากการผิดสัญญาดังกล่าวไม่มี
ความเสีย/ งต่อหรื ออาจก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อผู้จะซื 1อ)
(ข) ผู้จะขายถูกศาลสัง/ พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อถูกศาลสัง/ ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ในขันตอนการเลิ
1
ก
บริ ษั ท การชํ า ระบัญ ชี หรื อ มี ก ารร้ องขอให้ ฟื1น ฟู กิ จ การของผู้จ ะขายต่ อ ศาลหรื อ
หน่วยงานราชการที/เกี/ยวข้ อง ซึ/งผู้จะซื 1อเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้จะ
ขายในการปฏิบตั ิตามสัญญาจะซื 1อจะขายอสังหาริ มทรัพย์ฉบับนี 1
(ค) ในกรณี ที/ ผ้ ูจ ะขายได้ ห ยุดประกอบกิ จ การทัง1 หมด หรื อ บางส่ว นซึ/ง ทํา ให้ ผ้ ูจ ะซื อ1 ไม่
สามารถหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที/จะซื 1อขายได้ อย่างมีนยั สําคัญ
(ง) ในกรณี ที/การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิa ในทรัพย์สินที/จะซื 1อขายไม่สามารถกระทําได้
เนื/องจากความผิดของผู้จะขาย เว้ นแต่เป็ นเหตุสดุ วิสยั
(2) เหตุผิ ด นัด ผิ ด สัญ ญาโดยความผิ ด ของผู้จ ะซื อ1 ที/ เ กิ ด ขึ น1 ก่ อ นหรื อ ในวัน จดทะเบี ย นโอน
กรรมสิทธิa
ในกรณี ที/ผ้ ูจ ะซือ1 ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บัติตามข้ อ ตกลงหรื อผิ ดคํา รั บรอง ตามที/กํ าหนดไว้ ใ น
สัญญาจะซื 1อจะขายอสังหาริ มทรัพย์ฉบับนี 1 หรื อสัญญาซื 1อขายสังหาริ มทรัพย์ สัญญาก่อตัง1
สิทธิและการกระทําการ หรื อสัญญาอื/นใดที/ได้ มีการเข้ าทํากับบริ ษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
และผู้จะซื 1อไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขและปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญาฉบับนี 1 หรื อสัญญา
อื/นใดดังกล่าวได้ ภายใน 30 วันทําการ นับจากวันที/ผ้ จู ะซื 1อได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากผู้จะขาย หรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน1 หรื อภายในระยะเวลาใดๆ ที/ค่สู ญ
ั ญา
ได้ ตกลงกัน เว้ นแต่เป็ นเหตุสดุ วิสยั ผู้จะขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี 1ได้ ทนั ที (ทังนี
1 1 ผู้จะ
ขายอาจพิจารณาขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้ ไม่เกิ น 30 วัน หากการผิดสัญญา
ดังกล่าวไม่มีความเสีย/ งต่อหรื ออาจก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อผู้จะขาย)
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การเลิ ก สั ญ ญา และ (1)
การเรียกค่ าเสียหาย

(2)

(3)

(4)

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
ผู้จะซื 1อมีสิทธิเลิกสัญญาจะซื 1อจะขายอสังหาริ มทรัพย์ฉบับนี 1 โดยบอกกล่าวให้ แก่ผ้ จู ะขาย
ทราบเป็ นลายลัก ษณ์ อั ก ษร และ/หรื อ ฟ้ องร้ องให้ ปฏิ บั ติ ต ามสัญ ญาจะซื อ1 จะขาย
อสังหาริ มทรัพย์ฉบับนี 1 และ/หรื อ เรี ยกค่าเสียหายจากผู้จะขายได้ หากเหตุผิดนัดผิดสัญญา
เกิดจากความผิดของผู้จะขาย รวมถึงเรี ยกร้ องค่าเสียหายและค่าใช้ จ่ายใดๆ ในกรณีที/ต้อง
เลิกและชําระบัญชีของผู้จะซื 1อ หรื อในกรณีที/ผ้ ูจะซื 1อไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินที/จะซื 1อ
ขายได้ หากเหตุผิดนัดผิดสัญญาเกิดจากความผิดของผู้จะขาย
ผู้จะขายมีสิทธิ เลิกสัญญาจะซื 1อจะขายอสังหาริ มทรัพย์ฉบับนี 1 โดยบอกกล่าวให้ แก่ผ้ ูจะซื 1อ
ทราบเป็ นลายลัก ษณ์ อั ก ษร และ/หรื อ ฟ้ องร้ องให้ ปฏิ บั ติ ต ามสัญ ญาจะซื อ1 จะขาย
อสังหาริ มทรัพย์ฉบับนี 1 และ/หรื อ เรี ยกค่าเสียหายจากผู้จะซื 1อได้ หากเหตุผิดนัดผิดสัญญา
เกิดจากความผิดของผู้จะซื 1อ
ให้ สญ
ั ญาจะซื 1อจะขายอสังหาริ มทรัพย์ฉบับนี 1เป็ นอันสิ 1นผลทันที ในกรณีดงั ต่อไปนี 1 โดยที/
คูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสทิ ธิเรี ยกค่าเสียหายใดๆ จากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ าย เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตก
ลงกันเป็ นอย่างอื/น
(ก) เมื/อไม่สามารถโอนกรรมสิทธิa ในทรัพย์สินที/จะซื 1อขายภายในระยะเวลาที/กําหนด โดย
เหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุอื/นใดอันมิใช่ความผิดของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ/ง และคู่สญ
ั ญา
ตกลงเลิกสัญญา หรื อ
(ข) เมื/อคู่สญ
ั ญาตกลงร่ วมกันโดยสมัครใจในการเลิกสัญญาจะซื 1อจะขายอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับนี 1 หรื อสัญญาซื 1อขายสังหาริ มทรัพย์
ผู้จะซื 1อมีสทิ ธิเลิกสัญญาหากในวันหรื อก่อนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิaในทรัพย์สินที/จะซื 1อ
ขายเกิดเหตุการณ์ ใดๆ อันเป็ นผลให้ ทรัพย์สินที/จะซือ1 ขาย (โดยสภาพ) ด้ อยค่าลงอย่างมี
นัยสําคัญหรื อเป็ นอุปสรรคที/ทําให้ ผ้ ูจะซื 1อไม่สามารถดําเนินกิจการได้ ตามวัตถุประสงค์ ที/
กําหนดไว้ ในโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมของผู้จะซื 1อ

ข.
สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาซือ- ขายสังหาริมทรัพย์
ผู้ขาย
บริ ษัท ปภานัน จํากัด (“ผู้ขาย”)
ผู้ซือ-

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ (“ผู้ซือ- ”)

ทรัพย์ สินที"ซือ- ขาย

เฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื/ องมือ เครื/ องใช้ และสิง/ อํานวยความสะดวกต่างๆ ที/ติดตรึงตราและไม่ติด
ตรึ งตราถาวรและเกี/ยวเนื/องกับการประกอบกิจการอาคารสํานักงาน ซึ/งปั จจุบนั ใช้ ชื/อในการ
ประกอบกิจการว่าอาคารสิริภิญโญ นอกจากอสังหาริ มทรัพย์ที/ลงทุน เช่น โต๊ ะทํางาน เก้ าอี 1 ตู้
เอกสาร ชันวางของ
1
เครื/ องใช้ ไฟฟ้ า อุปกรณ์ สํานักงาน รวมถึงเฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์ อํานวย
ความสะดวกอื/นๆ ซึ/งผู้ขายเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิa และใช้ ในการประกอบกิจการอาคารสํานักงาน
ดังกล่าว

ราคาทรัพย์ สินที"ซือขาย

81,721,495 (แปดสิบเอ็ดล้ านเจ็ดแสนสองหมื/นหนึง/ พันสีร/ ้ อยเก้ าสิบห้ าบาท) บาท

การโอนกรรมสิทธิjใน

ผู้ซื อ1 และผู้ข ายตกลงให้ ก รรมสิท ธิa ใ นทรั พ ย์ สินที/ ซื อ1 ขายมี ผ ลเป็ นการโอนอย่า งสมบูร ณ์ ต าม
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ทรัพย์ สินที"ซือ- ขาย

เหตุผดิ นัดผิดสัญญา

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
กฎหมายในทันทีในวันที/ผ้ ขู ายได้ สง่ มอบการครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว และได้ ดําเนินการจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิaในทรัพย์สินที/จะซื 1อขายตามสัญญาจะซื 1อจะขายอสังหาริ มทรัพย์ต่อเจ้ า
พนักงานที/เกี/ยวข้ องเสร็ จสิ 1นแล้ ว และผู้จะซื 1อได้ มีการชําระราคาทรัพย์สนิ ที/จะซื 1อขายตามสัญญา
จะซื 1อจะขายอสังหาริ มทรัพย์และชําระราคาทรัพย์สินที/ซื 1อขายตามสัญญาซื 1อขายสังหาริ มทรัพย์
ฉบับนี 1แล้ ว เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
1
ายตกลงร่วมกันเพื/อขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไป
เมื/อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง/ ดังต่อไปนี 1ถือเป็ นเหตุผิดนัดผิดสัญญา
(1) เหตุผิ ด นัด ผิ ด สัญ ญาโดยความผิ ด ของผู้ข ายที/ เ กิ ด ขึน1 ก่ อ นหรื อ ในวัน โอนกรรมสิท ธิa ใ น
สังหาริ มทรัพย์
(ก) ผู้ขายฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อผิดคํารับรอง ตามที/กําหนดไว้ ในสัญญาซื 1อ
ขายสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ฉ บับ นี 1 หรื อ สัญ ญาจะซื อ1 จะขายอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และผู้ข ายไม่
สามารถดําเนินการแก้ ไขและปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญาซื 1อขายสังหาริ มทรัพย์ฉบับนี 1
หรื อสัญญาจะซื 1อจะขายอสังหาริ มทรัพย์ภายใน 30 วันทําการนับจากวันที/ผ้ ขู ายได้ รับ
แจ้ งเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรจากผู้ ซื อ1 หรื อ ทราบถึ ง เหตุ แ ห่ ง การผิ ด สัญ ญาซื อ1 ขาย
สังหาริ มทรัพย์ฉบับนี 1 หรื อสัญญาจะซื 1อจะขายอสังหาริ มทรัพย์ หรื อภายในระยะเวลา
ใดๆ ที/คสู่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน เว้ นแต่เป็ นเหตุสดุ วิสยั ผู้ซื 1อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี 1ได้
ทันที (ทังนี
1 1 ผู้ซื 1ออาจพิจารณาขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้ ไม่เกิน 30 วัน หากการ
ผิดสัญญาดังกล่าวไม่มีความเสีย/ งต่อหรื ออาจก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อผู้
ซื 1อ)
(ข) ในกรณีที/ผ้ ขู ายถูกศาลสัง/ พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อถูกศาลสัง/ ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ในขันตอน
1
การเลิกบริ ษัท การชํ าระบัญชี หรื อมีการร้ องขอให้ ฟืน1 ฟูกิจการของผู้ขายต่อศาลหรื อ
หน่วยงานราชการที/เกี/ยวข้ อง ซึ/งผู้ซื 1อเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ขายใน
การปฏิบตั ิตามสัญญาซื 1อขายสังหาริ มทรัพย์ฉบับนี 1
(ค) ในกรณีที/ผ้ ขู ายได้ หยุดประกอบกิจการทังหมด
1
หรื อบางส่วนซึ/งทําให้ ผ้ ซู ื 1อไม่สามารถหา
ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที/ซื 1อขายได้ อย่างมีนยั สําคัญ
(ง) ในกรณีที/การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิaในทรัพย์สนิ ที/จะซื 1อขายตามสัญญาจะซื 1อจะขาย
อสังหาริ มทรั พย์ ไม่สามารถกระทําได้ เนื/องจากความผิดของผู้ขาย เว้ นแต่เป็ นเหตุ
สุดวิสยั หรื อมีเหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของผู้ซื 1อที/เกิดขึ 1นก่อนวันโอนกรรมสิทธิa
ในสังหาริ มทรัพย์
(2) ในกรณีที/ผ้ ซู ื 1อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อผิดคํารับรองตามที/กําหนดไว้ ในสัญญา
ซื 1อขายสังหาริ มทรัพย์ฉบับนี 1 หรื อสัญญาจะซื 1อจะขายอสังหาริ มทรัพย์ และผู้ซื 1อไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ ไขและปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญาซื 1อขายสังหาริ มทรัพย์ฉบับนี 1 หรื อสัญญา
จะซื 1อจะขายอสังหาริ มทรัพย์ภายใน 30 วันทําการนับจากวันที/ผ้ ซู ื 1อได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์
อัก ษรจากผู้ข าย หรื อ ทราบถึ ง เหตุแ ห่ง การผิ ด สัญ ญานัน1 หรื อ ภายในระยะเวลาใดๆ ที/
คู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกัน เว้ นแต่เป็ นเหตุสุดวิสยั (ทัง1 นี 1 ผู้ขายอาจพิจารณาขยายระยะเวลา
ดังกล่าวออกไปได้ ไม่เกิน 30 วัน หากการผิดสัญญาดังกล่าวไม่มีความเสี/ยงต่อหรื ออาจ
ก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อผู้ขาย)
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การเลิกสัญญา และ
การเรียกค่ าเสียหาย

(1)

(2)

(3)

(4)

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
ผู้ซื 1อมีสทิ ธิเลิกสัญญาซื 1อขายสังหาริ มทรัพย์ฉบับนี 1 โดยบอกกล่าวให้ แก่ผ้ ขู ายทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร และ/หรื อ ฟ้ องร้ องให้ ปฏิบตั ิตามสัญญาซื 1อขายสังหาริ มทรัพย์ฉบับนี 1 และ/หรื อ
เรี ยกค่าเสียหายจากผู้ขายได้ หากเหตุผิดนัดผิดสัญญาเกิดจากความผิดของผู้ขาย รวมถึง
เรี ยกร้ องค่าเสียหายและค่าใช้ จ่ายใดๆ ในกรณีที/ต้องเลิกและชําระบัญชีของผู้ซื 1อ หรื อในกรณี
ที/ผ้ ซู ื 1อกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สนิ ที/ซื 1อขายได้ หากเหตุผิดนัดผิดสัญญาเกิดจาก
ความผิดของผู้ขาย
ผู้ขายมีสทิ ธิเลิกสัญญาซื 1อขายสังหาริ มทรัพย์ฉบับนี 1 โดยบอกกล่าวให้ แก่ผ้ ซู ื 1อทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร และ/หรื อ ฟ้ องร้ องให้ ปฏิบตั ิตามสัญญาซื 1อขายสังหาริ มทรัพย์ฉบับนี 1 และ/หรื อ
เรี ยกค่าเสียหายจากผู้ซื 1อได้ หากเหตุผิดนัดผิดสัญญาเกิดจากความผิดของผู้ซื 1อ
ให้ สญ
ั ญาซื 1อขายสังหาริ มทรัพย์ฉบับนี 1เป็ นอันสิ 1นผลทันที ในกรณีเกิดเหตุการณ์ ดงั ต่อไปนี 1
โดยที/คสู่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสทิ ธิเรี ยกค่าเสียหายใดๆ จากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ าย เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญา
จะตกลงกันเป็ นอย่างอื/น
(ก) เมื/อไม่สามารถส่งมอบการครอบครองในทรัพย์สินที/ซื 1อขายภายในระยะเวลาที/กําหนด
โดยเหตุสุด วิ สยั หรื อ เหตุอื/ นใดอัน มิ ใช่ ค วามผิ ดของคู่ส ัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ/ง และ
คูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา หรื อ
(ข) เมื/อคู่สญ
ั ญาตกลงร่ วมกันโดยสมัครใจในการเลิกสัญญาซื 1อขายสังหาริ มทรัพย์ฉบับนี 1
หรื อสัญญาจะซื 1อจะขายอสังหาริ มทรัพย์
ผู้ซือ1 มีสิทธิ เลิกสัญญาหากในวัน หรื อก่ อนวัน จดทะเบี ยนโอนกรรมสิทธิa ในทรั พย์ สิน ตาม
สัญญาจะซื 1อจะขายอสังหาริ มทรัพย์ เกิดเหตุการณ์ใดๆ อันเป็ นผลให้ ทรัพย์สินที/จะซื 1อขาย
ตามสัญญาจะซื 1อจะขายอสังหาริ มทรัพย์ (โดยสภาพ) ด้ อยค่าลงอย่างมีนยั สําคัญหรื อเป็ น
อุปสรรคที/ทําให้ ผ้ ซู ื 1อไม่สามารถดําเนินกิจการได้ ตามวัตถุประสงค์ที/กําหนดไว้ ในโครงการ
จัดการลงทุนของกองทุนรวมของผู้ซื 1อ

2. สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเกี"ยวกับการจัดหาประโยชน์ จากทรัพย์ สนิ ที"ลงทุน
ก. สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาก่ อตัง- สิทธิและการกระทําการ
ผู้ให้ สัญญา
บริ ษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) (“ผู้ให้ สัญญา”)
ผู้รับสัญญา
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ (“กองทุนรวม”)
การใช้ ช" ือ และ/หรือ
ตลอดระยะเวลาที/ผ้ ูให้ สญ
ั ญา และ/หรื อ บุคคลใดๆ ที/ผ้ ูให้ สญ
ั ญาเสนอชื/อให้ ปฏิบตั ิหน้ าที/เป็ น
เครื"องหมายการค้ า
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมแทน ยังคงปฏิบตั ิหน้ าที/เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ
และ/หรือ เครื"องหมาย กองทุนรวมตามสัญญาแต่งตังผู
1 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และตราบเท่าที/กองทุนรวมยังคงลงทุนใน
บริการ
ทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงยินยอมให้ กองทุนรวมใช้ ชื/อ และ/
หรื อ เครื/ องหมายการค้ า และ/หรื อ เครื/ อ งหมายบริ ก าร และ/หรื อ ตราสัญ ลักษณ์ และ/หรื อ
รู ป ภาพ และ/หรื อ เครื/ องหมายอื/ นใดที/ใ ช้ ใ นการสื/อความหมายให้ ป ระชาชนทั/ว ไปเข้ า ใจว่า
ทรัพย์สินที/กองทุนรวมลงทุนครัง1 แรกในหรื อมีไว้ นนั 1 เป็ นทรัพย์สินของผู้ให้ สญ
ั ญา และ/หรื อ อยู่
ภายใต้ การดูแล และบริ หารจัดการของผู้ให้ สญ
ั ญา และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ องกับผู้ให้
สัญญาที/เกี/ยวเนื/องกับทรัพย์สินที/จะซื 1อขายดังกล่าว ทังนี
1 1 ให้ รวมถึงชื/อ และ/หรื อ เครื/ องหมาย
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การประกันการมีผ้ ูเช่ า
สําหรับพืน- ที"เช่ าที"ว่าง
และการให้ เช่ าพืน- ที"
รับประกัน

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
การค้ า และ/หรื อ เครื/ องหมายบริ การ และ/หรื อ ตราสัญลักษณ์ และ/หรื อ รู ปภาพ และ/หรื อ
เครื/ องหมายอื/นใดที/เกี/ยวเนื/องกับทรัพย์สนิ ที/จะซื 1อขายดังกล่าว ที/ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญา และ/หรื อ บริ ษัทที/มี
ความเกี/ยวข้ องกับผู้ให้ สญ
ั ญาจะได้ มีในอนาคตด้ วย
ทัง1 นี 1 ในกรณี ที/ ผ้ ูใ ห้ ส ัญ ญา และ/หรื อ บุค คลใดๆ ที/ ผ้ ูใ ห้ ส ัญ ญาเสนอชื/ อ ให้ ปฏิ บัติ ห น้ า ที/ เ ป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมแทน ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
ตามสัญญาแต่งตังผู
1 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อีกต่อไป กองทุนรวมจะดําเนินการระงับการใช้ ชื/อ
และ/หรื อ เครื/ องหมายการค้ า และ/หรื อ เครื/ องหมายบริ การ และ/หรื อ ตราสัญลักษณ์ และ/หรื อ
รูปภาพ และ/หรื อ เครื/ องหมายอื/นใดดังกล่าว โดยกองทุนรวมจะดําเนินการดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน 6 เดือนนับจากวันที/ผ้ ูให้ สญ
ั ญา และ/หรื อ บุคคลใดๆ ที/ผ้ ูให้ สญ
ั ญาเสนอชื/อให้ ปฏิบัติ
หน้ าที/ เ ป็ นผู้ บริ หารอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ข องกองทุ น รวมแทนดั ง กล่ า ว ไม่ ไ ด้ เป็ นผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
(1) ในวัน จดทะเบี ย นโอนกรรมสิ ท ธิa ใ นทรั พ ย์ สิ น ที/ จ ะซื อ1 ขายภายใต้ สัญ ญาจะซื อ1 จะขาย
อสัง หาริ มทรั พย์ ทรั พ ย์ สินที/จ ะซือ1 ขายนัน1 มี พืน1 ที/ให้ เช่า ว่างอยู่โ ดยไม่มี ผ้ ูเช่ าเป็ นจํ า นวน
3,404 ตารางเมตร (“พืน- ที"รับประกัน”) ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงจะรับประกันอัตราค่าเช่าและ
ค่า บริ การสํา หรั บพื น1 ที/รั บประกันดังกล่า ว โดยมี ระยะเวลารั บประกัน 3 ปี นับ แต่วัน จด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิaในทรัพย์สินที/จะซื 1อขายภายใต้ สญ
ั ญาจะซื 1อจะขายอสังหาริ มทรัพย์
หรื อจนถึงวันที/บคุ คลภายนอกเข้ าทําสัญญาเช่าพื 1นที/รับประกันกับกองทุนรวม แล้ วแต่เหตุ
ใดจะเกิดขึ 1นก่อน โดยผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงรับประกันรายได้ ตามอัตราค่าเช่าและค่าบริ การของ
พื 1นที/รับประกันดังกล่าวที/ตารางเมตรละ 550 บาทต่อเดือน ตลอดระยะเวลาที/กําหนดไว้
ข้ างต้ น
(2) ในกรณีที/บคุ คลภายนอกประสงค์จะเช่าพื 1นที/รับประกันดังกล่าว กองทุนรวมจะดําเนินการ
เข้ าทําสัญญาเช่าพื 1นที/ดงั กล่าวในฐานะผู้ให้ เช่ากับบุคคลภายนอกดังกล่าวโดยตรง
(3) ในกรณีที/อตั ราค่าเช่าและค่าบริ การตามสัญญาเช่าพื 1นที/รับประกันที/กองทุนรวมจะทํากับ
บุคคลภายนอกมีจํานวนตํ/ากว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริ การที/ผ้ ูให้ สญ
ั ญารั บประกันไว้ กับ
กองทุนรวม ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงที/จะชําระเงินส่วนต่างระหว่างอัตราค่าเช่าและค่าบริ การที/ผ้ ใู ห้
สัญ ญารั บ ประกันไว้ กับ กองทุนรวม กับ อัต ราค่า เช่ า และค่าบริ ก ารตามสัญ ญาเช่ าพื น1 ที/
รับประกันที/กองทุนรวมทํากับบุคคลภายนอก ให้ กบั กองทุนรวม ในระหว่างระยะเวลา 3 ปี
นับแต่วัน จดทะเบี ยนโอนกรรมสิท ธิa ในทรั พ ย์ สินที/จะซือ1 ขายภายใต้ ส ัญญาจะซื อ1 จะขาย
อสังหาริ มทรัพย์
(4) ในกรณี ที/อัตราค่า เช่ าและค่าบริ ก ารตามสัญ ญาเช่า พืน1 ที/รั บประกันที/ กองทุน รวมทํ ากับ
บุคคลภายนอกมีจํานวนสูงกว่าอัตราตามที/ผ้ ูให้ สญ
ั ญารั บประกันไว้ กับกองทุนรวม ผู้ให้
สัญญาตกลงให้ คา่ เช่าและค่าบริ การทังหมดคงเป็
1
นของกองทุนรวมตามที/กําหนดในสัญญา
ดังกล่าว
(5) ทังนี
1 1 ในกรณีที/พื 1นที/รับประกันบางส่วนเกิดเหตุการณ์ตามข้ อ (3) และ/หรื อ ข้ อ (4) ข้ างต้ น
และ/หรื อ กองทุนรวมไม่สามารถหาบุคคลภายนอกมาเช่าพื 1นที/รับประกันได้ ในระยะเวลา
รับประกัน ผู้ให้ สญ
ั ญาจะรับประกันแต่เพียงส่วนต่างระหว่างอัตราค่าเช่าและค่าบริ การที/

- 50 –

(6)

(7)

การเช่ าพืน- ที"โดยผู้ให้
สัญญา

(1)

(2)

(3)

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
ผู้ให้ สญ
ั ญารับประกันไว้ กบั กองทุนรวม กับอัตราค่าเช่าและค่าบริ การเฉลี/ยตามสัญญาเช่า
พื 1นที/รับประกันที/กองทุนรวมทํากับบุคคลภายนอก
ในกรณี ที/ บุค คลภายนอกซึ/ง เช่ า พื น1 ที/ รั บ ประกัน ใช้ สิท ธิ ใ นการบอกเลิก สัญ ญาเช่ า พื น1 ที/
รับประกันก่อนครบกําหนดระยะเวลารับประกัน ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงที/จะชําระเงินตามอัตราค่า
เช่าและค่าบริ การที/รับประกันไว้ กบั กองทุนรวม จนครบกําหนดระยะเวลารับประกัน เว้ นแต่
ในกรณีที/ผ้ ูให้ สญ
ั ญาสามารถหาผู้เช่ารายใหม่เพื/อเช่าพื 1นที/รับประกันดังกล่าวแทนที/ผ้ ูเช่า
เดิม โดยที/มีอตั ราค่าเช่าและค่าบริ การ รวมทังระยะเวลาการเช่
1
าตามสัญญาเช่าฉบับใหม่ไม่
น้ อยกว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริ การ รวมทังระยะเวลาการเช่
1
าตามสัญญาเช่าเดิมที/เหลืออยู่
ซึ/งหากอัตราค่าเช่าและค่าบริ การ และ/หรื อ ระยะเวลาการเช่าของผู้เช่ารายใหม่น้อยกว่าผู้
เช่ารายเดิมเพียงเท่าใด ผู้ให้ สญ
ั ญาจะต้ องรับผิดชอบในการชําระส่วนต่างของค่าเช่าและ
ค่าบริ การให้ แก่กองทุนรวมเพียงเท่านัน1
อนึ/ง สําหรับเงินหรื อค่าตอบแทนใดๆ ที/กองทุนรวมได้ รับจากผู้ให้ สญ
ั ญาหรื อผู้เช่ารายใหม่
ข้ างต้ น จะไม่นํามาเป็ นฐานในการคํานวณค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ โดยจะ
เป็ นไปตามสัญญาแต่งตังผู
1 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
ในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิa ผู้ให้ สญ
ั ญา และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ ยวข้ องกับผู้ให้
สัญญาเป็ นผู้เช่าพื 1นที/ในทรัพย์สินที/จะซื 1อขายภายใต้ สญ
ั ญาจะซื 1อจะขายอสังหาริ มทรัพย์
ตามพื 1นที/ที/กําหนดในสัญญารวมเป็ นพื 1นที/ทงหมดจํ
ั1
านวน 11,813 ตารางเมตร ผู้ให้ สญ
ั ญา
และ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ องกับผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงที/จะเช่าพื 1นที/ทงหมดดั
ั1
งกล่าวต่อไป และ
ผู้ให้ สญ
ั ญา และ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ องกับผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงที/จะเข้ าทําสัญญาเช่าพื 1นที/
ฉบับใหม่สําหรับการเช่าพื 1นที/ดงั กล่าวกับกองทุนรวม โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี นับตังแต่
1 วนั
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิa ทรัพย์ สินที/จะซือ1 ขายตามสัญญาจะซื 1อจะขายอสังหาริ มทรัพย์
(“ระยะเวลาการเช่ าเริ"มต้ น”) ที/อตั ราค่าเช่าและค่าบริ การรวมตารางเมตรละ 580 บาทต่อ
เดือนสําหรั บปี ที/ 1 อัตรา 600 บาทต่อเดื อนสําหรั บปี ที/ 2 และอัตรา 620 บาทต่อ เดือ น
สําหรับปี ที/ 3 ตามลําดับ และผู้ให้ สญ
ั ญา และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ องกับผู้ให้ สญ
ั ญา
ตกลงให้ คํามัน/ ที/จะเช่าพื 1นที/ดงั กล่าวต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา 2 ปี นับตังแต่
1 วนั ที/ระยะเวลา
การเช่าเริ/ มต้ นสิ 1นสุดลง (“ระยะเวลาการต่ อสัญญา”) ที/อตั ราค่าเช่าและค่าบริ การรวม
ตารางเมตรละ 640 บาทต่อเดือนสําหรับปี ที/ 1 และอัตรา 650 บาทต่อเดือนสําหรับปี ที/ 2
ตามลําดับ
ทังนี
1 1 หากผู้ให้ สญ
ั ญา และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ องกับผู้ให้ สญ
ั ญา ไม่ประสงค์จะต่อ
อายุสญ
ั ญาเช่าพื 1นที/ดงั กล่าว ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาการต่อสัญญา ผู้ให้ สญ
ั ญา
และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ องกับผู้ให้ สญ
ั ญา จะต้ องแจ้ งให้ กองทุนรวมทราบถึงความ
ประสงค์ นัน1 ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนสิ 1นสุดระยะเวลาการต่อสัญญา รวมถึงแจ้ งให้
กองทุนรวมทราบถึงพื 1นที/ที/จะไม่ทําการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและกําหนดการในการย้ ายออก
จากพื 1นที/ดงั กล่าว
หากผู้ให้ สญ
ั ญา และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ องกับผู้ให้ สญ
ั ญามีความประสงค์ที/จะเช่า
พื 1นที/ดงั กล่าวต่อไปหลังจากสิ 1นสุดระยะเวลาการต่อสัญญา ผู้ให้ สญ
ั ญา และ/หรื อ บริ ษัทที/มี
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(5)

(6)

(7)
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ความเกี/ยวข้ องกับผู้ให้ สญ
ั ญาจะต้ องแจ้ งจํานวนระยะเวลาที/ประสงค์จะเช่าพื 1นที/ดงั กล่าวต่อ
และตกลงให้ อตั ราค่าเช่าและค่าบริ การสําหรับสัญญาเช่าพื 1นที/ฉบับใหม่ที/ทํากับกองทุนรวม
เป็ นไปตามราคาตลาดในขณะนัน1 ทังนี
1 1 ราคาดังกล่าวต้ องไม่ตํ/ากว่าตารางเมตรละ 650 บาท
ต่อเดือน
ในกรณีที/ (ก) ผู้ให้ สญ
ั ญา และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ องกับผู้ให้ สญ
ั ญา ได้ แจ้ งความ
ประสงค์ที/จะไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าพื 1นที/ส่วนใดส่วนหนึ/ง หรื อทังหมด
1
ภายหลังจากสิ 1นสุด
ระยะเวลาการต่อสัญญา และ (ข) มีบคุ คลภายนอกประสงค์จะเช่าพื 1นที/ตามสัญญาเช่าพื 1นที/
ที/ผ้ ูให้ สญ
ั ญา และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ องกับผู้ให้ สญ
ั ญา เช่าจากกองทุนรวมก่อน
ระยะเวลาสิ 1นสุดสัญญาเช่า และ (ค) ผู้ให้ สญ
ั ญา และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ องกับผู้ให้
สัญญาย้ ายออกจากพื 1นที/ที/บุคคลภายนอกประสงค์จะเช่าดังกล่าว ก่อนระยะเวลาสิ 1นสุด
สัญญาเช่า ผู้ให้ สญ
ั ญา และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ องกับผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา
เช่ า พื น1 ที/ ที/ ทํ า ไว้ กั บ กองทุ น รวม เพื/ อ ให้ กองทุ น รวมนํ า พื น1 ที/ ดั ง กล่ า วออกให้ เช่ า แก่
บุคคลภายนอก
ในกรณี ที/ อั ต ราค่ า เช่ า และค่ า บริ การตามสั ญ ญาเช่ า พื น1 ที/ ที/ ก องทุ น รวมจะทํ า กั บ
บุคคลภายนอกตาม (4) ข้ างต้ น มีจํานวนตํ/ากว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริ การตามสัญญาเช่า
พื 1นที/ที/กองทุนรวมทํากับผู้ให้ สญ
ั ญา และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ องกับผู้ให้ สญ
ั ญา หรื อ
ในกรณีที/กองทุนรวมไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้ ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงที/จะชําระเงินค่าเช่า
และค่าบริ การ หรื อ ส่วนต่างระหว่างอัตราค่าเช่าและค่าบริ การตามสัญญาเช่าพื 1นที/ที/กองทุน
รวมทํากับผู้ให้ สญ
ั ญา และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ องกับผู้ให้ สญ
ั ญา กับอัตราค่าเช่า
และค่าบริ การตามสัญญาเช่าพื 1นที/ที/กองทุนรวมทํากับบุคคลภายนอก (แล้ วแต่กรณี) ทังนี
1 1
จนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลาการต่อสัญญาข้ างต้ น
ในกรณีที/อตั ราค่าเช่าและค่าบริ การตามสัญญาเช่าพื 1นที/ที/กองทุนรวมทํากับบุคคลภายนอก
มีจํานวนสูงกว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริ การตามสัญญาเช่าพืน1 ที/ที/กองทุนรวมทํากับผู้ทํา
สัญญา และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ องกับผู้ให้ สญ
ั ญา ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงให้ ค่าเช่าและ
ค่าบริ การทังหมดคงเป็
1
นของกองทุนรวม
ในกรณี ที/ มี บุค คลภายนอกซึ/ ง เช่ า พื น1 ที/ เ ช่ า แทนผู้ใ ห้ ส ัญ ญา และ/หรื อ บริ ษั ท ที/ มี ค วาม
เกี/ยวข้ องกับผู้ให้ สญ
ั ญา และบุคคลดังกล่าวได้ ใช้ สิทธิในการบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาการต่อสัญญา ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงที/จะชําระเงินค่าเช่าและค่าบริ การให้ แก่
กองทุนรวมตามจํานวนที/ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญา และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ องกับผู้ให้ สญ
ั ญา ได้
ชํ าระตามสัญ ญาเช่าพื น1 ที/ เดิม ของตน จนครบกํ าหนดระยะเวลาการเช่าที/ เหลืออยู่ตาม
สัญ ญาเช่ าดังกล่าว เว้ น แต่ใ นกรณี ที/ผ้ ูให้ ส ัญญาสามารถหาผู้เ ช่า รายใหม่เ พื/อ เช่ าพื น1 ที/
ดังกล่าวแทนที/ผ้ เู ช่ารายดังกล่าวที/ใช้ สิทธิในการบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดระยะ
สิน1 สุด การเช่ า โดยที/ มี อัต ราค่ า เช่ า และระยะเวลาการเช่ า ไม่น้ อ ยกว่า อัต ราค่ า เช่ า และ
ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าเดิมที/เหลืออยู่ ในกรณีที/ระยะเวลาการเช่า และ/หรื อ อัตรา
ค่าเช่าของผู้เช่ารายใหม่น้อยกว่าผู้ให้ สญ
ั ญาเพียงเท่าใด ผู้ให้ สญ
ั ญาจะต้ องรับผิดชอบใน
การชําระส่วนต่างของค่าเช่าให้ แก่กองทุนรวมเพียงเท่านัน1
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(8) ไม่ว่าในกรณีใดๆ ที/ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญา และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ องกับผู้ให้ สญ
ั ญาซึ/งได้ เช่า
พื 1นที/ภายในทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก มีการย้ ายออกจากพื 1นที/เช่าดังกล่าว
กองทุนรวมมีสทิ ธิกําหนดให้ คงสภาพไว้ ซงึ/ อุปกรณ์ตกแต่งที/ติดตรึงตราถาวรใดๆ หรื อให้ ปรับ
สภาพสถานที/เช่าให้ กลับคืนสูส่ ภาพเดิมก่อนมีการเช่าด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้ให้ สญ
ั ญาได้ ทงสิ
ั 1 1น
(9) อนึ/ง สําหรับเงินหรื อค่าตอบแทนใดๆ ที/กองทุนรวมได้ รับจากผู้ให้ สญ
ั ญาหรื อผู้เช่ารายใหม่
ข้ างต้ น จะนํามาเป็ นฐานในการคํานวณค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามที/กําหนด
ไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
1 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
การควบคุมให้ มกี าร
ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงควบคุม ดูแลและดําเนินการใดๆ ที/จําเป็ นในการป้องกันและเยียวยา เพื/อให้
การปฏิบัตติ ามสัญญา บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ องกับผู้ให้ สญ
ั ญา ปฏิบตั ิตามข้ อกํ าหนดและเงื/อนไขในสัญญาที/บุคคล
ดังกล่าวเป็ นคู่สญ
ั ญากับกองทุนรวมอย่างเคร่ งครัด ซึ/งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง สัญญาเช่าพื 1นที/
สัญญาซื 1อขายทรัพย์สนิ รวมถึงเอกสารและสัญญาอื/นใดที/เกี/ยวเนื/องและเกี/ยวกับการลงทุนของ
กองทุนรวมในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก โดยเฉพาะอย่างยิ/ง ผู้ให้ สญ
ั ญาจะใช้
ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการป้องกันและเยียวยา (รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือ
ทางการเงินใดๆ) เพื/อมิให้ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ องกับผู้ให้ สญ
ั ญาผิดนัด กระทําการฝ่ าฝื นเงื/อนไข
หรื อก่อให้ เกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญา หรื อกระทําผิดข้ อสัญญาใดๆ ตามที/กําหนดไว้ ในสัญญา
เช่าพื 1นที/ระหว่างกองทุนรวมและบริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ องกับผู้ให้ สญ
ั ญา ตลอดระยะเวลาที/ผ้ ใู ห้
สัญญาตกลงรับผิดชอบในการดําเนินการสําหรับระยะเวลาการเช่าเริ/ มต้ นหรื อระยะเวลาการต่อ
สัญญา
การรับประกัน
ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงที/จะรับประกันค่าใช้ จ่ายส่วนทุน (Capital Expenditure) ที/ไม่ใช่ค่าใช้ จ่ายใน
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนทุน
การดําเนินงานของกองทุนรวม เป็ นระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิa
(Capital Expenditure) ทรัพย์สนิ ที/จะซื 1อขาย เป็ นจํานวนไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ของรายได้ ที/กองทุนรวมได้ รับจากค่าเช่า
ค่าบริ การและรายได้ จากการรับประกันการมีผ้ เู ช่าในช่วงเวลาเดียวกัน ทังนี
1 1 ค่าใช้ จ่ายส่วนทุน
(Capital Expenditure) หมายถึง รายจ่าย อันมีลกั ษณะเป็ นการลงทุนเพื/อปรับปรุ งและพัฒนา
ทรัพย์สนิ ให้ มีมลู ค่าเพิ/มสูงขึ 1น ซึง/ นอกเหนือไปจากการซ่อมแซมหรื อบํารุงรักษาตามปกติ
การประกันกําไรจาก
ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงที/จะรับประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
การดําเนินงานของ
ครัง1 แรก ให้ กบั กองทุนรวมสําหรับช่วงเวลา 12 เดือนนับตังแต่
1 วนั ที/กองทุนเข้ าลงทุน ซึ/งคิดเป็ น
ทรัพย์ สินที"กองทุนรวม จํานวนเงิน 114.2 ล้ านบาท โดยในกรณีที/กําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะ
จะเข้ าลงทุนครัง- แรก
เข้ าลงทุนครัง1 แรกน้ อยกว่าจํานวนที/ได้ ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงที/จะชํ าระเงินส่วนต่าง
ให้ แก่กองทุนรวม ทังนี
1 1 กําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก
หมายถึง รายได้ จากการดําเนินงานสุทธิของอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุนครัง1 แรก ลบด้ วย
จํานวนรวมของ (ก) ค่าใช้ จ่ายทังหมดของทรั
1
พย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก (ซึ/งรวมถึง
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารทรัพย์ สิน ตามจํานวนที/จ่ายจริ ง) (ข) ค่า
บํารุ งรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก (Maintenance Expense)
และ (ค) ค่าภาษี โรงเรื อน โดยค่าใช่จ่ายดังกล่าวข้ างต้ นไม่รวมถึง (1) ค่าธรรมเนียมผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ (2) รายการกําไรหรื อขาดทุนทางบัญชีที/ยงั ไม่รับรู้จากการประเมินราคาทรัพย์สนิ
(3) ค่าใช้ จ่ายที/จดั เป็ นค่าใช้ จ่ายส่วนทุน (Capital Expenditure) ของอาคารและ (4) ค่าใช้ จ่ายที/
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คํารับรองและคํา
ยินยอม
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มีนยั สําคัญซึ/งไม่ใช่ค่าใช้ จ่ายที/เกิดขึ 1นตามปกติของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก
ซึง/ ในกรณีดงั กล่าว กองทุนรวมและผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะตกลงกันโดยสุจริ ตเป็ นรายกรณี
ในกรณีที/มีกฎหมาย และ/หรื อ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์ใดๆ กําหนดให้ กองทุนรวมต้ อง
แปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์เพื/อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REIT) กองทุนรวมและผู้ให้ สญ
ั ญา
จะตกลงร่ วมกันในการพิจารณาดําเนินการแปลงสภาพดังกล่าว โดยหากกองทุนรวมและผู้ให้
สัญญาตกลงที/จะแปลงสภาพกองทุนรวมเป็ น REIT แล้ ว ผู้ให้ สญ
ั ญาจะใช้ ความพยายามอย่าง
เต็มที/ในการช่วยเหลือกองทุนรวมเพื/อให้ การแปลงสภาพดังกล่าวประสบผลสําเร็ จ รวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียง การลงมติเห็นชอบในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื/อการแปลงสภาพ
ดัง กล่าว ในกรณี ที/ ผ้ ูให้ สญ
ั ญาเป็ นผู้ถื อ หน่วยลงทุนในกองทุนรวม การดํ า เนิ นการใดๆ เพื/ อ
ดําเนินการโอนกรรมสิทธิaในทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมลงทุนไปยัง REIT การประสานงานกับผู้เช่าใน
ทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะลงทุนครัง1 แรก การประสานงานกับหน่วยงานราชการที/เกี/ยวข้ อง เพื/อ
ประโยชน์ในการแปลงสภาพจากกองทุนรวมเป็ น REIT ดังกล่าว เป็ นต้ น
(1) ในกรณีที/กองทุนรวมตรวจพบภายหลังวันทําสัญญาฉบับนี 1ว่า คํารับรองใดๆ ที/ได้ ให้ ไว้ ไม่
ถูกต้ อง หรื อไม่เป็ นจริ งในสาระสําคัญอันมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเข้ าทําและ
ปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี 1ของกองทุนรวม ผู้ให้ สญ
ั ญายังคงต้ องรั บผิดต่อกองทุนรวม ใน
บรรดาความเสียหายใดๆ ที/เกิดขึ 1นจากการผิดคํารับรองดังกล่าว รวมทังรั
1 บผิดชอบสําหรับ
ค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับใดๆ (ถ้ ามี) ในการดําเนินการแก้ ไขเปลีย/ นแปลงใดๆ เพื/อให้
เป็ นไปตามคํารับรอง
(2) ในกรณีที/กองทุนรวมมีหรื อได้ รับคําสัง/ ไม่ว่าจากหน่วยงานราชการหรื อจากหน่วยงานใดๆ
รวมถึงศาล กระทรวง ทบวง กรม หรื อหน่วยงานของรัฐอื/นๆ ให้ กองทุนรวมมีหน้ าที/รือ1 ถอน
ส่วนหนึ/ง ส่วนใดในทรั พย์ สิน ที/จะซือ1 ขายตามสัญญาจะซือ1 จะขายอสังหาริ มทรั พย์ ผู้ใ ห้
สัญญาตกลงที/จะเป็ นผู้รับผิดชอบซึง/ ค่าใช้ จ่าย และ/หรื อ ค่าปรับใดๆ (หากมี) ที/เกิดขึ 1นและ
ที/เกี/ยวข้ องกับการดําเนินการรื อ1 ถอนดังกล่าว

เหตุผดิ นัดหรือเหตุแห่ ง • ในกรณี ที/ คู่ ส ัญ ญารายใดฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามข้ อตกลง หรื อ ผิ ด คํ า รั บ รองที/ เ ป็ น
การเลิกสัญญา
สาระสําคัญของสัญญาฉบับนี 1 และไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขและปฏิบตั ิให้ ถูกต้ องตาม
สัญญาฉบับนี 1ภายใน 30 วันนับจากวันที/ได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน1
หรื อภายในระยะเวลาใดๆ ที/คู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกัน คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายมีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย
จากคูส่ ญ
ั ญานันได้
1 เว้ นแต่เป็ นเหตุสดุ วิสยั
• คู่สญ
ั ญารายใดได้ ตกลงประนอมหนี 1 หรื อถูกศาลสัง/ พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาด หรื อถูกฟ้ องเป็ น
บุคคลล้ มละลาย หรื อถูกศาลสัง/ ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ในขัน1 ตอนการเลิกบริ ษัท การชําระ
บัญชี หรื อมีการร้ องขอให้ ฟืน1 ฟูกิจการของคู่สญ
ั ญารายนันต่
1 อศาลหรื อหน่วยงานราชการที/
เกี/ยวข้ อง ซึง/ คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของคูส่ ญ
ั ญารายนันในการ
1
ชําระหนี 1 หรื อปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี 1
• ในกรณีที/ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติให้ เลิกโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวม
• ในกรณีที/กองทุนรวมใช้ สทิ ธิเลิกสัญญาจะซื 1อจะขายอสังหาริ มทรัพย์ ก่อนการโอนกรรมสิทธิa
ในทรัพย์สนิ ที/จะซื 1อขายภายใต้ เงื/อนไขที/กําหนดในสัญญาดังกล่าวแล้ ว กองทุนรวมมีสิทธิใช้
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เหตุดงั กล่าวถือเป็ นเหตุผิดสัญญาภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี 1เช่นกัน
การเลิกสัญญาและการ • กองทุนรวมมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี 1 โดยบอกกล่าวให้ แก่ผ้ ูให้ สญ
ั ญาทราบเป็ นลายลักษณ์
เรียกค่ าเสียหาย
อักษร และ/หรื อ ฟ้ องร้ องให้ ปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี 1 และ/หรื อ เรี ยกค่าเสียหายจากผู้ให้
สัญญา รวมถึงเรี ยกร้ องค่าเสียหายและค่าใช้ จ่ายใดๆ ในกรณีที/ต้องเลิกและชําระบัญชีของ
กองทุนรวม หรื อในกรณีที/กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินได้ หากมีเหตุผิดนัดผิด
สัญญาตามสัญญาฉบับนี 1อันเกิดจากความผิดของผู้ให้ สญ
ั ญาดังกล่าว
• ผู้ให้ สญ
ั ญามีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี 1 โดยบอกกล่าวให้ แก่กองทุนรวมทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษร และ/หรื อ ฟ้ องร้ องให้ ปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี 1 และ/หรื อ เรี ยกค่าเสียหายจากกองทุน
รวมได้ หากมีเหตุผิดนัดผิดสัญญาตามสัญญาฉบับนี 1อันเกิดจากความผิดของกองทุนรวม
• ให้ สญ
ั ญาฉบับนี 1เป็ นอันสิ 1นผลทันที ในกรณีดงั ต่อไปนี 1 โดยที/คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิ
เรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย หรื อเงิน หรื อผลประโยชน์ตอบแทนอื/นใดจากคู่สญ
ั ญา เว้ นแต่
คูส่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื/น
(1) เมื/อไม่สามารถโอนกรรมสิทธิa ในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก ภายใน
ระยะเวลาที/ กํ าหนดในสัญญาที/เ กี/ ย วข้ อ ง โดยข้ อจํ ากัด ทางกฎหมาย หรื อโดยเหตุ
สุดวิสยั หรื อโดยเหตุอื/นใดอันมิใช่ความผิดของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ/ง และคู่สญ
ั ญา
ทังสองฝ่
1
ายตกลงเลิกสัญญา
(2) เมื/อคูส่ ญ
ั ญาตกลงร่วมกันโดยสมัครใจในการเลิกสัญญาฉบับนี 1
(3) เมื/อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติให้ เลิกกองทุนรวม โดยในการลงมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่ได้ เกิดจากการเสนอของผู้ให้ สญ
ั ญา และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ
ผู้ให้ สญ
ั ญาดังกล่าวในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน
• เมื/อเกิดเหตุการณ์ใดๆ อันเป็ นผลให้ ทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมลงทุนด้ อยค่าลงอย่างมีนยั สําคัญ
หรื อเป็ นอุปสรรคที/ทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินกิจการได้ ตามวัตถุประสงค์ที/กําหนด
ไว้ ในโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมมีสิทธิ เลิกสัญญาฉบับนี 1 โดยบอก
กล่าวให้ แก่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยที/ค่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยก
ค่าเสียหาย เว้ นแต่เหตุการณ์ ดังกล่าวเกิ ดขึน1 จากความจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่า ง
ร้ ายแรงของคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง/
ข.

สัญญาแต่ งตัง- ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
• กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ (“กองทุนรวม”) โดย บริ ษัทหลักทรัพย์
คู่สัญญา
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด (“บริษัทจัดการ”)
• บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 จํากัด (“ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ”)
กองทุนรวมตกลงแต่งตังผู
1 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที/เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
การแต่ งตัง- ผู้บริหาร
ของกองทุ น รวม และผู้ บริ หารอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ต กลงรั บ ปฏิ บั ติ ห น้ าที/ เ ป็ นผู้ บริ หาร
อสังหาริมทรัพย์
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมภายใต้ ข้อกําหนดและเงื/อนไขตามที/ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตัง1
ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ฉ บับ นี 1 โดยบริ ษั ท จัด การในฐานะผู้จัด การกองทุน รวมจะเป็ น
ผู้ดําเนินการใดๆ ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี 1แทนกองทุนรวมและเพื/อประโยชน์ของกองทุนรวม และ
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ให้ ส ัญ ญาแต่ง ตัง1 ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ฉ บับ นี ม1 ี ผ ลใช้ บัง คับ นับ แต่วัน จดทะเบี ย นโอน
กรรมสิทธิaในอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุน
หน้ าที"ของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

หน้ าที"ของกองทุนรวม

• ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงปฎิบตั ิหน้ าที/ในการบริ หารและจัดการอสังหาริ มทรัพย์ ที/
กองทุ น รวมลงทุ น ตามที/ ไ ด้ กํ า หนดไว้ โดยละเอี ย ดในสั ญ ญาแต่ ง ตั ง1 ผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อหน้ าที/ใดๆ ที/คู่สญ
ั ญาจะได้ ตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยการ
ปฏิ บัติ ห น้ า ที/ ดัง กล่า วจะต้ อ งสอดคล้ อ งกับ แผนการดํ า เนิ น งานประจํ า ปี (“แผนการ
ดําเนินงาน”) โครงการ และกฎหมายที/เกี/ยวข้ อง ซึ/งรวมถึงหน้ าที/แต่ไม่จํากัดเพียงหน้ าที/
ต่างๆ ดังต่อไปนี 1
• หน้ าที/จัดทําแผนการดําเนินงาน เพื/อเป็ นแนวทางในการปฎิบัติหน้ าที/ในฐานะผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ และจะเสนอแผนการดําเนินงานดังกล่าวให้ กองทุนรวมเพื/อขออนุมัติ
ภายใน 30 วันหลังวันสิ 1นสุดรอบปี บัญชีก่อนปี ที/จะขออนุมตั ิ
• หน้ าที/ในการดูแลรักษาให้ อสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุนอยู่ในสภาพที/ดีและพร้ อมที/
จะใช้ หาผลประโยชน์ได้ ตลอดเวลา ตามความเหมาะสมแก่กรณี
• หน้ าที/ จั ด หาผลประโยชน์ จ ากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที/ ก องทุ น รวมลงทุ น ให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที/กองทุนรวมกําหนด
• หน้ าที/จดั หาผู้เช่าเพื/อเช่าพื 1นที/ในอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุน ดําเนินการ และ/หรื อ
ประสานงานกับกองทุนรวม รวมถึงให้ ความช่วยเหลือแก่กองทุนรวม ในการจัดการให้ ผ้ เู ช่า
ได้ รับบริ การต่างๆ ในอาคารสํานักงาน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงระบบวิศวกรรมไฟฟ้ า
ระบบนํา1 ประปา รวมถึงการบริ การอื/นใดที/จําเป็ นสําหรับอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวม
ลงทุน
• หน้ าที/ในการจัดให้ มีประกันความเสีย/ งภัยทรัพย์สิน (Property All Risks Insurance) การ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) การประกันภัยความรับ
ผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) การประกันอัคคีภยั (Fire Insurance)
และ/หรื อ การประกั น ภั ย อื/ น ใดที/ อ าจจั ด ให้ มี ขึ น1 ตามความจํ า เป็ นและสมควรแก่
สถานการณ์ แก่อ สัง หาริ ม ทรั พย์ ที/ ก องทุน รวมลงทุน กับ ผู้รั บประกันภัย ซึ/ง เป็ นบริ ษั ท
ประกันภัยที/มีชื/อเสียง ตามรายละเอียดและวงเงินที/กองทุนรวมเห็นชอบ โดยกําหนดให้
กองทุนรวมเป็ นผู้เอาประกันภัยและเป็ นผู้รับผลประโยชน์จากการประกันภัยดังกล่าว
กองทุนรวมตกลงดําเนินการและให้ ความร่ วมมือใดๆ ตามที/จําเป็ นและสมควร เพื/อช่วยให้
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สามารถปฏิบตั ิหน้ าที/ตามสัญญานี 1ได้ อย่างเต็มที/เท่าที/กองทุนรวม
สามารถกระทําได้ ภายใต้ บทบัญญัติของกฎหมายที/เกี/ยวข้ อง ซึง/ รวมถึงหน้ าที/ตา่ งๆ ดังต่อไปนี 1
• หน้ าที/ในการชําระค่าตอบแทนแก่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
• รับผิดชอบบรรดาค่าใช้ จ่าย ค่าดําเนินการ ค่าธรรมเนียมและภาษี อากร (ยกเว้ นเงินได้ นิติ
บุคคลของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์) หรื อเงินจํานวนใดๆ ที/เกี/ยวกับหรื อเกี/ยวเนื/องกับการ
บริ หารอสังหาริ ม ทรั พย์ ที/ กองทุนรวมลงทุน ภายใต้ ข้อ กํ า หนดและเงื/ อนไขของสัญ ญา
แต่งตังผู
1 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ฉบับนี 1
• หน้ าที/ที/เกี/ยวข้ องกับงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื/อเป็ นการช่วยให้ เกิดการเปิ ดเผยข้ อมูลที/
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มีคณ
ุ ภาพ โปร่งใส เท่าเทียม และเป็ นที/ต้องการของผู้ถือหน่วยลงทุน เจ้ าหนี 1 นักวิเคราะห์
นักลงทุน และสาธารณะ ซึ/งจะเป็ นประโยชน์ ต่อการบริ หารจัดการกองทุนรวมและการ
วางแผนเกี/ ย วกับกลยุทธ์ ในการสร้ างฐานผู้ถือหน่วยลงทุน ในอันที/จ ะสะท้ อ นมูล ค่า ที/
แท้ จริ งของหน่วยลงทุนไปยังราคาตลาดของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ตกลงให้ ความร่ วมมือใดๆ ตามที/ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์พิจารณาว่า
จําเป็ นและเห็นสมควร
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสทิ ธิที/จะได้ รับค่าตอบแทนจากการปฏิบตั ิตามสัญญานี 1จากกองทุน
รวมเป็ นรายเดือน ตามอัตราที/กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
1 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยกองทุน
รวมจะชําระค่าตอบแทนในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที/กองทุน
รวมได้ รับใบแจ้ งหนี 1จากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
กองทุนรวมตกลงชําระค่าตอบแทนในการจัดการและบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่ผ้ ูบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ตามรายละเอียดดังนี 1
• ค่าตอบแทนในอัตรารายเดือนเท่ากับจํานวนรวมของ (ก) ร้ อยละ 1 ของรายได้ ค่าเช่าและ
ค่า บริ การรวม และ (ข) ร้ อยละ 5.75 ของกํ าไรจากรายได้ ค่าเช่า และค่าบริ ก ารรวม
(“ค่ าตอบแทนพืน- ฐาน”) และ
• ค่าตอบแทนพิเศษในอัตรารายปี เท่ากับร้ อยละ 30 ของส่วนต่างของ (ก) กําไรจากการ
ดําเนินงานที/เกิดขึ 1นจริ ง และ (ข) กําไรจากการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปี
ตามรายละเอียดที/ปรากฏในสัญญาฉบับนี 1 หากกําไรจากการดําเนินงานตามแผนการ
ดํา เนิ นงานประจํ าปี มีจํ านวนมากกว่ากํ าไรจากการดํ าเนิ นงานที/เ กิ ด ขึน1 จริ ง ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์จะไม่ได้ รับค่าตอบแทนพิเศษ
ทังนี
1 1 “กําไรจากรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การรวม” คํานวณจาก ก – ((ก÷ข) × ค) โดย ก =
รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การรวมสุทธิ (ซึ/งหมายถึงรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ หลังหัก
ส่วนลดค่าเช่าและค่าบริ การ) ; ข = รายได้ รวมจากอสังหาริ มทรัพย์ (ซึ/งรวมถึงรายได้ ค่า
เช่า และค่า บริ การรวมสุท ธิ และรายได้ จากอสังหาริ ม ทรั พย์ อื/ นๆ เช่ น รายได้ ค่าไฟฟ้ า
รายได้ ค่านํ 1าประปา รายได้ ค่าโทรศัพท์ และรายได้ ค่าที/จอดรถ และรายได้ อื/นๆ เป็ นต้ น)
และ ค = ค่าใช้ จ่ายทัง1 หมดของอสังหาริ มทรั พย์ ซึ/งหมายถึง (i) ค่าใช้ จ่ายทัง1 หมดของ
อสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุน (ซึ/งรวมถึงค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน ค่าใช้ จ่ายใน
การบริ หารทรั พ ย์ สิ น ตามจํ า นวนที/ จ่ า ยจริ ง) (ii) ค่ า บํ า รุ งรั ก ษาและซ่ อ มแซม
อสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุน (Maintenance Expense) และ (iii) ค่าภาษี โรงเรื อน
โดยค่าใช้ จ่ายดังกล่าวข้ างต้ นไม่รวมถึง (1) ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (2)
รายการกํ า ไรหรื อ ขาดทุน ทางบัญ ชี ที/ ยัง ไม่ รั บ รู้ จากการประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น (3)
ค่า ใช้ จ่า ยที/ จัดเป็ นค่า ใช้ จ่ ายส่ว นทุน (Capital Expenditure) ของอาคารและ (4)
ค่าใช้ จ่ายซึง/ ไม่ใช่คา่ ใช้ จ่ายที/เกิดขึ 1นตามปกติของอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุน
• ค่านายหน้ า (Commission) ในอัตราดังต่อไปนี 1
- สําหรั บผู้เช่ารายใหม่ที/สญ
ั ญาเช่ามีอายุตงแต่
ั 1 3 ปี ขึ 1นไป : 1 เดือนของค่าเช่าและ
ค่าบริ การเดือนแรก
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- สําหรับผู้เช่ารายใหม่ที/สญ
ั ญาเช่ามีอายุน้อยกว่า 3 ปี : สัดส่วนของค่าเช่าและค่าบริ การ
เดือนแรก โดยคํานวณจากระยะเวลาของสัญญาเช่าใหม่ตอ่ ระยะเวลา 3 ปี
- สําหรับผู้เช่ารายเดิมที/มีการขยายพื 1นที/เช่าเพิ/มเติม : 1/2 เดือนของค่าเช่าและค่าบริ การ
เดือนแรกของพื 1นที/ที/เช่าเพิ/มเติม
อนึง/ รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การรวม และกําไรจากรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การรวม ที/ใช้ ในการ
คํานวณค่าตอบแทนพื 1นฐานส่วนหนึง/ คํานวณจากรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การรวมที/ได้ จากการ
เช่าพื 1นที/จํานวน 11,813 ตารางเมตรของแสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ องกับแสนสิริ
ตามที/ระบุไว้ ในสัญญาก่อตัง1 สิทธิ และการกระทําการ ซึ/งจะคํานวณจากอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริ การรวมตารางเมตรละ 525 บาทต่อเดือน และเติบโตในอัตราร้ อยละ 5 ต่อปี ตลอด
ระยะเวลา 5 ปี ทังนี
1 1 เพื/อความเข้ าใจที/ตรงกัน รายได้ จากการรับประกันการมีผ้ เู ช่าสําหรับพื 1นที/
เช่าที/ว่างจํานวน 3,404 ตารางเมตร ตลอดระยะเวลารับประกัน 3 ปี ตามที/ระบุไว้ ในสัญญา
ก่อตังสิ
1 ทธิและการกระทําการ จะไม่นํามาคํานวณเป็ นค่าตอบแทนพื 1นฐานข้ างต้ น
ทังนี
1 1 กองทุนรวมและผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะตกลงกันโดยสุจริ ตเป็ นรายกรณี ในช่วงเวลา
ใดๆ ที/ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ปฏิบตั ิหน้ าที/ไม่ครบรอบเดือน ให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ รับ
ค่าตอบแทนตามที/กําหนดไว้ ในข้ อนี 1ตามสัดส่วนระยะเวลาที/ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที/จริ ง โดยให้ หนึ/ง
เดือนมี 30 วัน
สัญญานีม1 ีผลบังคับใช้ เป็ นเวลา 5 ปี และในกรณี ที/คู่สญ
ั ญามิได้ ตกลงเป็ นประการอื/น ให้
สัญญานี 1มีผลใช้ บังคับต่อไปโดยอัตโนมัติคราวละ 5 ปี โดยคู่สญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันสิ 1นสุดระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี 1
เพื/อให้ สญ
ั ญานีม1 ีผลใช้ บังคับต่อไป ตลอดระยะเวลาของสัญญานี 1 กองทุนรวมตกลงจะไม่
แต่งตังบุ
1 คคลอื/นใดให้ ทําหน้ าที/ในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาฉบับนี 1 เว้ นแต่บคุ คล
นันเป็
1 นบุคคลที/ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์เสนอ
• ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะไม่กระทําการใดๆ รวมทังการลงนามในเอกสารใดๆ
1
และการให้
ถ้ อยคําต่อเจ้ าหน้ าที/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เจ้ าหน้ าที/สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรื อ เจ้ าหน้ าที/ของหน่วยราชการอื/นใดในนามกองทุนรวม และจะไม่ก่อภาระ
หน้ าที/ ความผูกพันใดๆ ในนามของกองทุนรวมโดยไม่ได้ รับความยินยอมจากกองทุนรวม
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าก่อนการดําเนินการดังกล่าว เว้ นแต่การกระทําดังกล่าวเป็ น
ส่วนหนึง/ ในการปฏิบตั ิหน้ าที/ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
• ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะแจ้ งให้ กองทุนรวมทราบทันทีในกรณีที/จะมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ 1นแก่กองทุนรวมเนื/องจากการปฏิบตั ิหน้ าที/ตามสัญญาฉบับนี 1 และ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ จะดําเนินการใดๆ ในกรณี ที/ มีความขัด แย้ งทางผลประโยชน์
ดังกล่าวได้ ต่อเมื/อได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุนรวมแล้ ว
เท่านัน1
• ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะดําเนินการแจ้ งให้ กองทุนรวมทราบในทันทีที/เกิดเหตุการณ์ใดๆ
ที/อาจก่อให้ เกิ ดสิทธิ แก่บุคคลใดๆ ในการเรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อเงิ นจํ านวนใดๆ ต่อ
กองทุนรวมที/มิ ใ ช่ก ารใช้ สิท ธิ เรี ยกร้ องตามทางค้ า ปกติ และผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
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จะต้ องใช้ ความพยายามตามสมควรในการเยียวยาเหตุการณ์หรื อความเสียหายเช่นว่านัน1
• ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะปฏิบตั ิตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในส่วนที/เกี/ยวกับคุณสมบัติของผู้ที/ปฏิบตั ิหน้ าที/ตาม
สัญญาฉบับนี 1อย่างเคร่งครัด
• ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะทําความเข้ าใจในสัญญาต่างๆ ที/เกี/ ยวข้ องกับการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุน และตกลงดําเนินการใดๆ ภายในอํานาจหน้ าที/ของ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ซึ/งผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ เห็นว่าจํ าเป็ นและเหมาะสมเพื/อ
ป้องกันมิให้ กองทุนรวมปฏิบตั ิผิดสัญญาดังกล่าวอย่างมีนยั สําคัญ และต้ องแจ้ งให้ กองทุน
รวมทราบในทันทีเมื/อมีเหตุการณ์ใดๆ หรื อมีเหตุอนั ควรทราบว่าการกระทําการหรื องดเว้ น
กระทําการใด ๆ ของกองทุนรวมอาจถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิผิดสัญญาหรื อฝ่ าฝื นเงื/อนไขที/
กําหนดไว้ ในสัญญาต่างๆ ที/เกี/ยวข้ องกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุน
เพื/อให้ กองทุนรวมทราบและดําเนินการแก้ ไขต่อไป
• ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะไม่ใช้ หรื อยินยอมให้ บคุ คลอื/นใช้ อสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวม
ลงทุนด้ วยประการใดๆ หรื อกระทําการใดๆ ไม่วา่ โดยตนเองหรื อยอมให้ ผ้ อู ื/นใช้ หรื อกระทํา
การใดๆ ที/นา่ รังเกียจ น่ากลัว หรื ออาจกระทบกระเทือนความปลอดภัย และความสงบสุข
หรื อเป็ นอันตรายต่อสาธารณะ โดยไม่ได้ รับอนุญาตล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจาก
กองทุนรวม และจะไม่นําวัตถุที/เป็ นเชื 1อเพลิงหรื อเป็ นอันตรายมาเก็บไว้ ในอสังหาริ มทรัพย์
ที/กองทุนรวมลงทุน รวมทังจะไม่
1
กระทําหรื อยอมให้ ผ้ อู ื/นกระทําการใดๆ ซึ/งอาจก่อให้ เกิด
ความเสีย หายหรื อ เดือ ดร้ อนรํ าคาญแก่ ก องทุน รวม เช่น กระจายเสีย งดังเกิ นสมควร
นอกจากนี 1 ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะไม่วางสิ/งของหรื อวัตถุใดๆ เหลื/อมลํ 1าออกมาบน
ทางเท้ า หรื อถนนอันเป็ นการกี ดขวางการจราจร รวมทัง1 จะไม่กระทําหรื อยอมให้ ผ้ ูอื/น
กระทําการใดๆ อันเป็ นการขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน ทังนี
1 1
กองทุนรวมตกลงยินยอมให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ใช้ พื 1นที/ในส่วนกลางซึ/งเป็ นส่วนของ
อสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้ แก่ลกู ค้ า หรื อผู้เช่า
พื 1นที/รายอื/นๆ ภายในโครงการอาคารสิริภิญโญ
สัญญาแต่งตังผู
1 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์นี 1อาจถูกบอกเลิกได้ โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ/งหาก
เกิ ด เหตุการณ์ ใ ดๆ ดังต่อ ไปนี 1 ทัง1 นี 1 ให้ คู่ส ัญญาที/เ กี/ ยวข้ องแจ้ ง การบอกเลิก สัญญาให้ แ ก่
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึง/ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(1) ในกรณี ที/ผ้ ูบ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ถูก ศาลสัง/ พิ ทัก ษ์ ท รั พ ย์ เ ด็ด ขาด หรื อ ถูก ศาลสั/ง ให้
ล้ มละลาย หรื ออยูใ่ นขันตอนการเลิ
1
กบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อศาลมีคําสัง/ ให้ ฟืน1 ฟูกิจการ
ของผู้บริ หารอสัง หาริ มทรั พย์ ซึ/งกองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการชําระหนี 1หรื อปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี 1 กองทุนรวมมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได้
(2) คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
1
ายตกลงกันให้ มีการเลิกสัญญาฉบับนี 1
(3) หากผลการดําเนินงานประจําปี ของอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุนตํ/ากว่างบประมาณ
ที/ระบุในแผนการดําเนินงานประจําปี ที/ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ เสนอและได้ รับอนุมตั ิ
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จากกองทุนรวมเป็ นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 2 ปี งบประมาณ (Fiscal Year) หรื อใน
กรณีที/อตั ราการปล่อยเช่าเฉลี/ย (Occupancy Rate) ณ สิ 1นปี สําหรับอสังหาริ มทรัพย์ที/
กองทุนรวมลงทุนลดลงตํ/ากว่าร้ อยละ 80 เป็ นระยะเวลาต่อเนื/องกันเกินกว่า 2 ปี กองทุน
รวมอาจพิ จ ารณาให้ มี ก ารเลิ ก สั ญ ญาฉบั บ นี ไ1 ด้ ทั ง1 นี 1 อั ต ราการปล่ อ ยเช่ า เฉลี/ ย
(Occupancy Rate) ให้ คิดคํานวณจากจํ านวนพืน1 ที/ที/ปล่อยเช่าจริ งหารด้ วยพืน1 ที/ที/
สามารถปล่อยให้ เช่าได้ ทงหมด
ั1
(Net Leasable Area) โดยจํานวนพื 1นที/ที/ปล่อยให้ เช่าได้
ทังหมด
1
ไม่รวมถึงพืน1 ที/ที/ไม่สามารถปล่อยให้ เช่าได้ ในขณะใดขณะหนึ/ง เนื/องจากเหตุ
สุดวิสยั หรื อเนื/องจากการซ่อมแซมพื 1นที/ดงั กล่าว
ทังนี
1 1เงื/อนไขดังกล่าวจะได้ รับการยกเว้ นในกรณีที/ปีงบประมาณใดมีการซ่อมแซม ปรับปรุง
หรื อเปลี/ยนแปลงอสังหาริ มทรั พย์ครั ง1 ใหญ่ (Major Renovation) ซึ/งกระทบพื 1นที/ใน
อสังหาริ มทรั พย์ ที/กองทุนรวมลงทุนมากกว่าร้ อยละ 20 ของพืน1 ที/ทัง1 หมด หรื อมีการ
ซ่อมแซม ปรับปรุง หรื อเปลี/ยนแปลง พื 1นที/ภายนอกที/ติดกับอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวม
ลงทุนหรื อก่อให้ เกิดผลกระทบโดยตรงต่ออสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุน
อย่างไรก็ดี ในกรณีที/ผลการดําเนินงานประจําปี ของอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุนตํ/า
กว่างบประมาณที/ระบุในแผนการดําเนินงานประจําปี ที/ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ เสนอ
และได้ รับอนุมตั ิจากกองทุนรวม อันเป็ นผลมาจากเหตุสดุ วิสยั และ/หรื อ ผลกระทบจาก
สภาวะทางเศรษฐกิ จ คู่สญ
ั ญาทัง1 สองฝ่ ายตกลงจะใช้ ความพยายามร่ วมกันในการ
พิจารณาและแก้ ไขผลกระทบที/มีต่อผลการดําเนินงานของอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวม
ลงทุน แต่กองทุนรวมจะไม่สามารถอ้ างเหตุการณ์ ดังกล่าวเป็ นเหตุแห่งการเลิกสัญญา
ฉบับนี 1ได้
(4) ในกรณี ที/ ผ้ ู บริ หารอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ข าดคุ ณ สมบั ติ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ าผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี 1 ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสิทธิในการสรรหาบุคคล
ใดๆ ซึ/งมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เพื/อมาปฏิบตั ิหน้ าที/ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามข้ อกําหนดและ
เงื/อนไขของสัญญาฉบับนี 1แทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ ซึ/งบุคคลดังกล่าวจะต้ องได้ รับ
การอนุมตั ิโดยมติของที/ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมด้ วย ในกรณีดงั กล่าวนี 1มิ
ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี 1ระงับหรื อสิ 1นสุดลง ทังนี
1 1 หากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่สามารถ
สรรหาบุคคลใดๆ มาทําหน้ าที/แทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ ภายในระยะเวลา 6 เดือน
บริ ษั ท จั ด การสงวนสิ ท ธิ ใ นการสรรหาบุ ค คลใดๆ ที/ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ วนตามที/
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ าหนด เพื/อมา
ปฏิบตั ิหน้ าที/ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์แทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ เพื/อให้ การบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุนสามารถดําเนินไปอย่างต่อเนื/อง อนึ/ง บุคคลดังกล่าว
ต้ องได้ รับอนุมตั ิโดยมติของที/ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเช่นกัน
(5) ในกรณีที/กองทุนรวมเลิกกองทุนรวมตามที/กําหนดไว้ ในข้ อ 35. การเลิกโครงการจัดการ
กองทุนรวม ของรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ทังนี
1 1 หากการยกเลิกโครงการ
ดังกล่าวเกิ ดจากความผิดของกองทุนรวมเอง ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์สงวนสิทธิ ที/จะ
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เรี ยกร้ องค่าเสียหายตามที/เกิดขึ 1นจริ งจากกองทุนรวมเนื/องจากการเลิกสัญญาฉบับนี 1 ทังนี
1 1
การที/บริ ษัทจัดการพิจารณาเลิกกองทุนรวม เมื/อเห็นว่าอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุน
มีมลู ค่ารวมกันแล้ วไม่ถึงร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีใดๆ ไม่ถือเป็ นความผิดของกองทุนรวม
(6) ในกรณีที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต มีคําสัง/ ให้ เลิกกองทุน
รวม และกองทุนรวมได้ แจ้ งให้ ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทราบถึงคําสัง/ ให้ เลิกกองทุนรวม
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรแล้ ว ทัง1 นี 1 หากการเลิกกองทุนรวมดังกล่าวเกิดจากความผิดของ
กองทุนรวมเอง ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สงวนสิทธิที/จะเรี ยกร้ องค่าเสียหายตามที/เกิดขึ 1น
จริ งจากกองทุนรวมเนื/องจากการเลิกสัญญาฉบับนี 1
(7) ในกรณีที/คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง/ ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที/ตามที/ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี 1
โครงการ หรื อกฎหมายใดๆ หรื อปฏิบตั ิตามหน้ าที/ดงั กล่าวไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ คู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายที/กระทําผิดตกลงจะแก้ ไขเหตุการณ์ดงั กล่าวภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่ได้ รับแจ้ ง
จากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง/ ให้ แก้ ไขเหตุการณ์ดงั กล่าว ในกรณีที/คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายที/กระทําผิดไม่
สามารถแก้ ไขเหตุการณ์ดงั กล่าวได้ ภายในระยะเวลาที/กําหนด คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง/ มีสทิ ธิ
บอกเลิกสัญญาได้ ทังนี
1 1 เว้ นแต่กรณีที/ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่สามารถนําส่งรายได้ จาก
การบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุนให้ แก่กองทุนรวมได้ ตามที/กําหนดไว้ สญ
ั ญา
นี 1 ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงจะแก้ ไขเหตุการณ์ ดงั กล่าวภายในระยะเวลา 15 วันนับ
แต่ได้ รับแจ้ งจากกองทุนรวมให้ แก้ ไขเหตุการณ์ดงั กล่าว ในกรณีที/ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ไม่สามารถแก้ ไขเหตุการณ์ดงั กล่าวได้ ภายในระยะเวลาที/กําหนด กองทุนรวมมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาฉบับนี 1ได้
(8) ทังนี
1 1เพื/อประโยชน์ในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างต่อเนื/องคูส่ ญ
ั ญาตก
ลงร่วมกันว่าให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ปฏิบตั ิหน้ าที/ตามสัญญาฉบับนี 1ต่อไปจนกว่าจะได้
มีการแต่งตังผู
1 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์รายใหม่ให้ มาปฏิบตั ิหน้ าที/บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
แทน ทังนี
1 1 ยกเว้ นการเลิกสัญญาดังกล่าวเป็ นผลมาจากข้ อ (1) ข้ อ
ผลของการเลิกสัญญา

• ให้ ถือว่าคูส่ ญ
ั ญาปราศจากภาระหน้ าที/ซึ/งจะต้ องผูกพันกันตามสัญญาฉบับนี 1 แต่ทงนี
ั 1 1 ไม่
ตัดสิทธิผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที/จะได้ รับค่าตอบแทนตามส่วนของระยะเวลาที/ผา่ นพ้ นไป
จริ ง ที/ ผ้ ู บริ หารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ด้ ปฏิ บั ติ ห น้ าที/ ต ามสัญ ญานี จ1 นถึ ง วั น ที/ ผ้ ู บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ได้ สิ 1นสุดการทําหน้ าที/เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ ค่าใช้ จ่าย
และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ ที/เกิดมีหรื ออาจเกิดมีขึ 1นเนื/องจากการปฏิบตั ิหน้ าที/ดงั กล่าวของ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ และไม่ตัดสิทธิ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที/มิได้ ปฏิบัติผิดสัญญา ในการ
เรี ยกร้ องค่าเสียหายตามที/เกิดขึ 1นจริ งจากการที/คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง/ ปฏิบตั ิผิดสัญญานี 1
• ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงส่งมอบบรรดาทรัพย์สนิ เอกสารและหลักฐานที/เกี/ยวข้ องกับ
การทําหน้ าที/เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทงหมดให้
ั1
แก่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์รายใหม่
ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที/ได้ มีการแต่งตังผู
1 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์รายใหม่
• ในกรณีที/การบอกเลิกสัญญาฉบับนี 1ไม่ได้ เกิดจากความผิดของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
กองทุนรวมตกลงชําระเงินชดเชยเนื/องจากการเลิกสัญญาเท่ากับค่าตอบแทนเป็ นจํานวน
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ความรับผิดชดใช้

การเก็บข้ อมูลเป็ น
ความลับ

1 เดือน
(1) ในกรณี ที/มีข้อพิพาท หรื อความเสียหายใดๆ เกิ ดขึน1 กับผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ หรื อ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ต้องถูกฟ้ องคดีหรื อต้ องชําระค่าเสียหายใดๆ แทนกองทุนรวมไป
ก่อน ซึ/งเกิดขึ 1นจากการปฏิบตั ิหน้ าที/โดยชอบของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญา
ฉบับนี 1 กองทุนรวมตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหายและค่าใช้ จ่ายที/เกิดขึ 1นจริ ง
ทังหมดเกี
1
/ยวกับกระบวนพิจารณาตามกฎหมาย ค่าจ้ างที/ปรึ กษากฎหมาย ทนายความ
เพื/อแก้ ไขข้ อพิพาทหรื อต่อสู้คดีดงั กล่าวให้ แก่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จนครบถ้ วน เว้ นแต่
กรณีพิพาท การฟ้ องคดี หรื อความรับผิดต้ องชําระค่าเสียหายต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ นนัน1
เกิดจากความจงใจหรื อประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้ าที/โดยไม่ใช้ ความระมัดระวัง
ตามมาตรฐานของผู้มีวิชาชีพเยี/ยงนันพึ
1 งกระทํา ซึง/ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการกระทําผิด
โดยจงใจของพนักงาน เจ้ าหน้ าที/ หรื อบุคคลอื/นใด ที/อยูใ่ นความควบคุมดูแลของผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
1 1 ความรับผิดในเรื/ องดังกล่าวของกองทุนรวมจะจํากัดเฉพาะความ
รับผิดของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในส่วนที/ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ต้องรับผิดชอบเกิน
กว่าจํานวนเงินทดแทนหรื อเงินชดเชยใดๆ ที/ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ รับมาโดยทางอื/น
เช่น ค่าสินไหมทดแทนจากบริ ษัทประกันภัย (ถ้ ามี)
(2) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องแจ้ งเหตุการณ์ดงั กล่าวให้ กองทุนรวมทราบภายใน 7 วัน
นับแต่วนั ที/ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทราบหรื อมีเหตุอนั ควรทราบถึงเหตุการณ์ ดงั กล่าว
โดยการแจ้ งดังกล่าวต้ องระบุถึง รายละเอียด สาเหตุ และประมาณการของความเสียหาย
ดังกล่า วเป็ นอย่างน้ อ ย โดยกองทุน รวมและผู้บ ริ ห ารอสังหาริ มทรั พ ย์ จ ะต้ องร่ ว มกัน
พิจารณาหาแนวทางและใช้ ความพยายามอย่างเต็มที/และกระทําการโดยสุจริ ตในการ
ป้องกันหรื อลดความเสียหายดังกล่าว
ระหว่างที/สญ
ั ญานี 1มีผลใช้ บงั คับ หรื อภายหลังจากที/มีการเลิกสัญญานี 1 คูส่ ญ
ั ญาตกลงที/จะเก็บ
รักษาข้ อมูลของกองทุนรวมและผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เป็ นความลับ และจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูล
อันเป็ นความลับใดๆ ที/เกี/ยวกับคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ/ง ซึ/งคู่สญ
ั ญานันได้
1 ล่วงรู้ มาหรื อได้ รับการ
เปิ ดเผยให้ ทราบในระหว่างอายุแห่งสัญญานี 1ให้ แก่บคุ คลใดๆ ทราบ เว้ นแต่
• เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวแก่กรรมการ พนักงาน ที/ปรึ กษา หรื อตัวแทนของคู่สญ
ั ญา
เพื/อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี 1 โดยที/บคุ คลดังกล่าวตกลงจะเก็บข้ อมูลที/
ได้ รับไว้ เป็ นความลับเช่นเดียวกัน
• เป็ นการเปิ ดเผยโดยอํานาจของกฎหมาย หรื อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ/งยินยอมอนุญาตเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรให้ เปิ ดเผยได้ หรื อเป็ นไปตามข้ อบังคับและแนวทางการปฏิบตั ิงานของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ
• เป็ นข้ อมูลที/สาธารณชนทราบเป็ นการทัว/ ไปอยูก่ ่อนแล้ ว
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3.9 การทําธุรกรรมกับบุคคลที"เกี"ยวข้ อง
ภายหลังจากที/กองทุนรวมได้ ลงทุนในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกแล้ ว กองทุนรวมจะให้ เช่า
พื 1นที/บางส่วนคิดเป็ นพื 1นที/ประมาณ 11,813 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 64.33 ของพื 1นที/ให้ เช่าทังหมด
1
(ข้ อมูล ณ วันที/ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556) ในทรัพย์สินดังกล่าวแก่ แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ อง
ทังนี
1 1 แสนสิริเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของหุ้นที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของพลั
1
ส พร๊ อพเพอร์ ตี 1 ซึ/งเป็ นบุคคลที/
กองทุนรวมจะแต่งตังให้
1 เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมต่อไป โดยการให้ เช่าดังกล่าวจะไม่น้อย
กว่าอัตราตลาดที/กองทุนรวมทํากับผู้เช่ารายอื/น
บริ ษั ท จัด การเห็ น ว่ า การทํ า ธุ ร กรรมกับ บุค คลที/ เ กี/ ย วข้ อ งข้ า งต้ น ไม่ น่ า จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์อย่างมีนยั สําคัญ เนื/องจากเป็ นไปตามทางการค้ าปกติ (Arm’s Length Basis) และเป็ นประโยชน์
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
3.10 การลงทุนในอนาคต
สํา หรั บ การลงทุน ในอนาคต บริ ษั ท จัด การอาจพิ จ ารณาลงทุน เพิ/ ม เติ ม และ/หรื อ ปรั บ การลงทุน (ปรั บ
Portfolio) โดยอาจทําการซื 1อ ขาย หรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ให้ กับกองทุนรวม และจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรั พย์ สินที/ลงทุนเพิ/มเติม โดยจะมีแนวทางการลงทุนและการบริ หารจัดการภายใต้ ขอบเขต และทิศทาง
เดียวกันกับวัตถุประสงค์ของโครงการ นโยบายการลงทุนในการลงทุนครัง1 แรก ทังนี
1 1 ผู้จดั การกองทุนรวมจะ
พิจารณาดําเนินการใดๆ ที/ไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเป็ นไปตามที/กําหนด
ไว้ ในโครงการกําหนด
ภายหลังจากปี พ.ศ. 2556 กองทุนรวมอาจมีข้อจํากัดในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์เพิ/มเติม อย่างไรก็ตาม หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุมตั ิให้ กองทุนรวมสามารถ
ลงทุนเพิ/มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ได้ หรื อหากกองทุนรวมสามารถแปลง
สภาพจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นกองทรัสต์เพื/อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REIT) หรื อด้ วยเหตุอื/น
ใด กองทุนรวมอาจพิจารณาลงทุนเพิ/มเติมตามหลักเกณฑ์ที/สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
อนึง/ ในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นกองทรัสต์เพื/อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REIT) นัน1
กองทุ น รวมอาจต้ องได้ รั บ มติ อ นุ มั ติ จ ากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เพื/ อ ทํ า การแปลงสภาพจากกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นกองทรัสต์เพื/อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REIT) ก่อนที/จะสามารถทําการเพิ/มทุนหรื อ
กู้ยืมเงิ นเพื/อ ไปลงทุนเพิ/ มเติมได้ โดยเงื/ อนไขดังกล่าวจะเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศอื/นๆ ที/เกี/ยวข้ อง

- 63 –

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
3.11 ความเสี"ยงในการลงทุน
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีความเสี/ยง ผู้ลงทุนควรพิจารณารายละเอียดที/ระบุไว้ ในโครงการ
ฉบับนี 1อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ/งปั จจัยความเสีย/ งดังรายละเอียดข้ างท้ ายนี 1ก่อนการตัดสินใจในการซื 1อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ข้ อความดังต่อไปนี 1แสดงถึงปั จจัยความเสี/ยงที/มีนยั สําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรื อ
ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และนอกจากปั จจัยความเสีย/ งที/ปรากฏในโครงการฉบับนี 1แล้ วยังอาจมีปัจจัย
ความเสีย/ งอื/นๆ ซึง/ กองทุนรวมไม่อาจทราบได้ ในขณะนี 1หรื อเป็ นความเสี/ยงที/กองทุนรวมพิจารณาในขณะนี 1ว่า
ไม่เป็ นสาระสําคัญ แต่ความเสี/ยงดังกล่าวอาจเป็ นปั จจัยความเสี/ยงที/มีนยั สําคัญต่อไปในอนาคต ทังนี
1 1 ความ
เสีย/ งทังหลายที
1
/ปรากฏในโครงการฉบับนี 1และความเสีย/ งที/อาจมีขึ 1นในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม
คํา อธิ บ ายเกี/ ย วกับ แนวทางการบริ ห ารเพื/ อ ลดความเสี/ยง มาตรการในการป้องกันความเสี/ย ง และ/หรื อ
ความสามารถของกองทุนรวมในการลดความเสีย/ งข้ อใดข้ อหนึง/ ไม่ถือเป็ นคํารับรองของกองทุนรวมว่า กองทุน
รวมจะดําเนินมาตรการในการป้องกันความเสี/ยงตามที/กําหนดไว้ ได้ ทงหมดหรื
ั1
อบางส่วน และไม่ถือเป็ นข้ อ
ยืนยันว่าความเสีย/ งต่างๆ ตามที/ระบุในโครงการฉบับนี 1จะลดลงหรื อทําให้ หมดไป
ทังนี
1 1 เนื/องจากความสําเร็ จ และ/หรื อ ความสามารถในการลดความเสี/ยงยังขึ 1นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการที/อยู่
นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวมข้ อความในลักษณะที/เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking
Statements) ที/ปรากฏในรายละเอียดของโครงการฉบับนี 1 เช่น การใช้ ถ้อยคําว่า “เชื/อว่า” “คาดว่า” “คาดการณ์
ว่า” “มีแผนจะ” “ตังใจ”
1 “ประมาณ” หรื อประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี/ยวกับ
ผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี/ยนแปลงของกฎหมายที/เกี/ยวข้ องในการประกอบธุรกิจของ
กองทุนรวม นโยบายของรัฐ เป็ นต้ น เป็ นการคาดการณ์ ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อันเป็ นความเห็นของบริ ษัท
จัดการกองทุน เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ที/ปรึ กษาทางการเงิน ผู้รับประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน หรื อบุคคลใดๆ และมิได้ เป็ นการรับรองความถูกต้ องของสมมติฐาน รวมถึงมิได้ เป็ นการ
รับรองผลการประกอบการหรื อเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว อีกทังมิ
1 ได้ เป็ นการรับประกัน และ/หรื อ รับรองว่า
ผลการดําเนินงานจริ งที/จะเกิดขึ 1นในอนาคตจะเป็ นไปตามประมาณการงบกําไรขาดทุน นอกจากนี 1 ผลการ
ดําเนินงานที/เกิดขึ 1นจริ งกับการคาดการณ์หรื อคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ข้ อมูลในส่วนนี 1ที/อ้างถึงหรื อเกี/ยวข้ องกับรัฐบาล หน่วยงานราชการหรื อเศรษฐกิจอาจเป็ นข้ อมูลที/รวบรวมมา
จากข้ อมูลที/มีการเปิ ดเผยหรื อจากสิง/ พิมพ์ของรัฐบาล หน่วยงานราชการหรื อจากแหล่งข้ อมูลอื/นๆ โดยที/กองทุน
รวมอาจไม่สามารถตรวจสอบหรื อรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวได้
เนื/องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจึงไม่
ควรคาดหวังที/จะได้ รับผลตอบแทนในระยะสัน1 นอกจากนัน1 ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนกับมูลค่าของหน่วย
ลงทุนในอนาคตอาจลดตํ/าลงหรื อสูงขึ 1น หรื อผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับคืนต้ นทุนในการลงทุน ดังนัน1 ผู้ที/ประสงค์จะ
ซื 1อหน่วยลงทุนจึงควรปรึ กษาที/ปรึ กษาที/เกี/ ยวข้ องเพื/อขอคําปรึ กษาเกี/ ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
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(ก)

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
ความเสี"ยงที"เกิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวม
1)

ความเสี"ยงจากการที"ผ้ ูเช่ าพืน- ที"ในทรั พย์ สินที"กองทุน รวมจะเข้ าลงทุ นครั ง- แรกไม่ ให้
ความยิน ยอมในการเปลี" ย นตั ว ผู้ ใ ห้ เ ช่ า จากเจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น เดิ ม เป็ นกองทุ น รวม
หรือไม่ ต่ออายุสัญญาเช่ าพืน- ที"และสัญญาบริการ
ก่อนการลงทุนของกองทุนรวม ปภานัน ในฐานะเจ้ าของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1
แรกให้ เช่าพืน1 ที/แก่ผ้ ูเช่าพื 1นที/รายย่อยในโครงการอาคารสิริภิญโญตามสัญญาเช่าพื 1นที/และ
สัญญาบริ การ เมื/อกองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง1 แรกแล้ ว
กองทุนรวมจะจัดหาผลประโยชน์โดยการให้ ผ้ ูเช่าพื 1นที/เช่าพื 1นที/จากกองทุนรวมโดยตรงแทน
ปภานัน ดังนัน1 ผู้เช่าพื 1นที/ในทรั พย์ สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง1 แรกต้ องยินยอมเปลี/ยน
คูส่ ญ
ั ญาเช่าพื 1นที/และสัญญาบริ การจากเจ้ าของพื 1นที/เดิมเป็ นกองทุนรวม และชําระค่าเช่าพื 1นที/
และค่าบริ การให้ แก่กองทุนรวมในฐานะผู้ให้ เช่า ทังนี
1 1 หากผู้เช่าพื 1นที/รายใดไม่ยินยอมเข้ าเป็ น
คูส่ ญ
ั ญาเช่าพื 1นที/และสัญญาบริ การโดยตรงกับกองทุนรวมและไม่ชําระค่าเช่าให้ แก่กองทุนรวม
กองทุนรวมอาจมีความเสี/ยงในส่วนของการไม่ได้ รับค่าเช่าและค่าบริ การ ซึ/งอาจส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อรายได้ ของกองทุนรวม และส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของ
กองทุนรวม
อย่างไรก็ดี ในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกนี 1 กองทุนรวมโดย
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะดําเนินการแจ้ งและอธิบายถึงรายละเอียดที/เกี/ยวข้ องกับกองทุนรวม
ให้ ผ้ เู ช่าพื 1นที/ได้ ทราบ เพื/อประสานงานในการให้ ความยินยอมในการเปลี/ยนคู่สญ
ั ญาเช่าพื 1นที/
และสัญญาบริ การจากเจ้ าของพื 1นที/เดิมเป็ นกองทุนรวม และเนื/องจากข้ อสัญญาอื/นๆ ในสัญญา
เช่าพื 1นที/กบั ผู้เช่ารายย่อย รวมถึงผู้ให้ บริ การสาธารณูปโภคและผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่ได้
เปลี/ย นแปลงจากเดิ ม กล่าวคือ บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 จํ า กัด ยังทํ าหน้ า ที/เป็ นผู้บ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์และให้ บริ การสาธารณูปโภคอยู่ การปฏิเสธที/จะให้ ความยินยอมดังกล่าวจึงมี
โอกาสเกิดขึ 1นได้ น้อย
นอกจากนี 1สัญญาเช่าทรัพย์สนิ ที/จะเข้ าทําระหว่างเจ้ าของทรัพย์สนิ กับกองทุนรวม ยังกําหนดไว้
ว่าหากผู้เช่าไม่ตกลงยินยอมในการเปลี/ยนตัวผู้ให้ เช่า เจ้ าของทรัพย์สินในฐานะผู้ให้ เช่าเดิมจะ
ยังคงเป็ นผู้ให้ เช่ากับผู้เช่ารายนันๆ
1 ต่อไปจนกว่าสัญญาจะสิ 1นสุดลง ทังนี
1 1 ผลประโยชน์ใดๆ ซึ/ง
รวมถึงเงินประกันการเช่าจากผู้เช่าอันเป็ นผลประโยชน์ที/กองทุนรวมควรจะได้ รับ ซึ/งเจ้ าของ
ทรัพย์สินได้ รับจากผู้เช่าดังกล่าว เจ้ าของทรัพย์สินจะดําเนินการส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าว
ให้ แก่กองทุนรวมภายใน 15 วันนับจากวันที/เจ้ าของทรัพย์สินได้ รับผลประโยชน์ นัน1 อีกทัง1
กองทุนรวมยังกําหนดให้ เจ้ าของทรัพย์สนิ ต้ องดําเนินการต่างๆ ตามที/จําเป็ นเพื/อรักษาสิทธิและ
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามสัญญาเช่า
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2)

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
ความเสี"ยงจากฐานะทางการเงินของผู้รับประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรั พย์ สิน
ที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง- แรก
แม้ ว่ากองทุนรวมจะได้ รับประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุน ครั ง1 แรก ตลอดระยะเวลา 1 ปี แรกของการลงทุน ตามรายละเอีย ดที/เ ปิ ดเผยในข้ อ
3.7.5 การรับประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก
แสนสิริ ซึ /ง เป็ นผู้ รับ ประกัน มิไ ด้ จ ัด ให้ ม ีห นัง สือ คํ า1 ประกัน ของธนาคารพาณิช ย์ห รื อ การ
รับประกันในลักษณะอื/นที/เ ทียบเท่า ซึ/งครอบคลุม ตามจํานวนและระยะเวลาที/ผ้ ูรับประกัน
ได้ รับ ประกัน ไว้ ดัง นั 1น กองทุน รวมอาจมีค วามเสี/ย งในกรณีที/แ สนสิริ ป ระสบปั ญ หาทาง
การเงินและไม่สามารถให้ การสนับสนุนทางด้ านการเงินตามที/ได้ รับประกันไว้ ให้ แก่กองทุน
รวมได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการได้ วิเคราะห์งบการเงินของแสนสิริ (รายละเอียดตามภาคผนวก
3 สรุ ป ฐานะการเงิน และความสามารถในการรับ ประกัน กํ า ไรจากการดํ า เนิน งานของ
ทรัพ ย์สิน ที/ก องทุน รวมลงทุน ของบริ ษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)) และมีความเห็น ว่า ผู้รับ
ประกัน จากการดํา เนิน งานของทรัพ ย์ส ิน ที/ก องทุน รวมจะเข้ า ลงทุน ครั ง1 แรกมีฐ านะทาง
การเงินที/มนั/ คงพอที/จะปฏิบตั ิตามการรับประกันได้

3)

ความเสี"ยงของผลประกอบการของกองทุ นรวมขึน- อยู่กับความสามารถของผู้บริ หาร
อสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมจะแต่งตังให้
1 พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของทรัพย์สินที/กองทุน
รวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก โดยพลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 จะมีหน้ าที/ต่างๆ เกี/ยวกับการบริ หารจัดการ
ทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกตามที/กองทุนรวมจะมอบหมายให้ รวมถึงการร่ วม
กําหนดนโยบายการจัดการผลประโยชน์และการประกอบธุรกิจของทรัพย์สินดังกล่าว อาทิเช่น
การหาผู้เช่าพื 1นที/สาํ นักงานรายใหม่หรื อการต่อสัญญาเช่าพื 1นที/และสัญญาบริ การกับผู้เช่าพื 1นที/
ปั จจุบนั การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขาย การบํารุงรักษาหรื อพัฒนาทรัพย์สนิ ที/
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกให้ อยูใ่ นสภาพที/ดีและเหมาะแก่การจัดหาผลประโยชน์ โดยการ
บริ หารดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของกองทุนรวม
อย่างไรก็ตาม หากพลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที/ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้
เนื/ อ งจากเหตุ ผ ลใดเหตุผ ลหนึ/ ง แม้ ว่ า กองทุน รวมได้ กํ า หนดอัต ราค่ า ตอบแทนผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ ไว้ เพียงพอและน่าสนใจ กองทุนรวมอาจไม่สามารถแต่งตังบุ
1 คคลอื/นเพื/อทํา
หน้ าที/บริ หารทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกได้ ดีเทียบเท่ากับการบริ หารจัดการของ
พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 ซึ/งอาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลประกอบการ ฐานะ
การเงินและความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
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4)

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ างกองทุนรวมและผู้บริ ห ารอสังหาริ มทรั พย์ อาจ
ก่ อให้ เกิดผลกระทบต่ อการดําเนินการของกองทุนรวม
แม้ วา่ บริ ษัทจัดการจะได้ กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบตั ิหน้ าที/ของพลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1ใน
ฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการจัดการทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะลงทุนอย่างระมัดระวัง
ความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ ระหว่างกองทุนรวมกับพลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 ในฐานะผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ ยงั อาจเกิดขึ 1นได้ เนื/องจากพลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 ยังคงทําหน้ าที/ในการบริ หาร
จัดการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารสํานักงานแห่งอื/นๆ นอกเหนือจากโครงการอาคารสิริ
ภิญโญ ตามที/เปิ ดเผยในข้ อ 21
อย่างไรก็ตาม ด้ วยความต้ องการของผู้เช่าพื 1นที/สํานักงานที/แตกต่างกันในการเลือกสถานที/เช่า
เพื/อเป็ นสํานักงาน เช่น สถานที/ตงั 1 สิ/งอํานวยความสะดวก งบประมาณ ความสะดวกในการ
เดินทาง และความสะดวกในการติดต่อทางธุรกิจ เป็ นต้ น ผู้เช่าพื 1นที/จึงเป็ นผู้กําหนดว่าจะทํา
การเช่าอาคารสํานักงานแห่งใด นอกจากนี 1 ทางกองทุนรวมได้ ว่าจ้ างพลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 ให้
บริ หารทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะลงทุนครัง1 แรกผ่านโครงสร้ างสัญญาที/จะสร้ างแรงจูงใจให้ พลัส
พร็ อพเพอร์ ตี 1 สร้ างผลกําไรให้ แก่กองทุนรวมอย่างต่อเนื/อง ซึง/ ช่วยลดความเสีย/ งที/เกิดจากความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวได้
อย่างไรก็ดี ในปั จจุบนั พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1ทําหน้ าที/ดแู ลโครงการอาคารสํานักงานหลายโครงการ
แต่เป็ นเพียงการทําหน้ าที/ในฐานะผู้ดแู ลอาคาร (Building manager) โดยมิได้ มีหน้ าที/ในการ
จัดหาผู้เช่า ยกเว้ นโครงการอาคารสิริภิญโญ
ทัง1 นี 1 บริ ษั ท จั ด การได้ กํ า หนดแนวทางในการพิ จ ารณาผลการปฏิ บัติ ง านของผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ซงึ/ มีรายละเอียดตามข้ อ 20 ข้ อมูลผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ซึ/งผู้จดั การกองทุน
สามารถเปลีย/ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี 1
กรณี ที/ ผ ลการดํ า เนิ น งานประจํ า ปี ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที/ ก องทุน รวมลงทุ น ตํ/ า กว่ า
งบประมาณที/ระบุในแผนการดําเนินงานประจําปี ที/ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ เสนอและ
ได้ รับอนุมตั ิจากกองทุนรวมเป็ นระยะเวลาติดต่อกันเกิ นกว่า 2 ปี งบประมาณ (Fiscal
Year) หรื อ
กรณีที/อตั ราการปล่อยเช่าเฉลี/ย (Occupancy Rate) ณ สิ 1นปี สําหรับอสังหาริ มทรัพย์ที/
กองทุนรวมลงทุนลดลงตํ/ากว่าร้ อยละ 80 เป็ นระยะเวลาต่อเนื/องกันเกินกว่า 2 ปี
ทังนี
1 1 เงื/อนไขดังกล่าวจะได้ รับการยกเว้ นในกรณีที/ปีงบประมาณใดมีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรื อ
เปลี/ยนแปลงอสังหาริ มทรัพย์ครัง1 ใหญ่ (Major Renovation) หรื อเป็ นผลมาจากเหตุสดุ วิสยั
และ/หรื อ ผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจ

5)

ความเสี"ยงจากการประกันภัย
การประกอบธุรกิ จของกองทุนรวมมีความเสี/ยงด้ านการดําเนินการและการใช้ ประโยชน์ ใน
ทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก เนื/องจากแม้ วา่ กองทุนรวมจะจัดให้ มีการประกันภัย
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ในทรั พย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง1 แรกอย่างเพียงพอและเหมาะสมซึ/งจะเป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดของกฎหมายที/เกี/ยวข้ องแล้ วก็ตาม แต่กองทุนรวมอาจไม่สามารถจัดทําประกันภัยที/
คุ้มครองความเสีย/ งบางประเภทที/อาจเกิดขึ 1นได้ หรื อแม้ วา่ กองทุนรวมสามารถจัดหาประกันภัย
ได้ แต่อตั ราเบี 1ยประกันอาจไม่ค้ ุมกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที/กองทุนรวมอาจได้ รับ เช่น
ความสูญเสียจากสงคราม หรื อการก่อการร้ าย เป็ นต้ น หรื อกองทุนรวมอาจไม่สามารถใช้ สิทธิ
เรี ยกร้ องตามที/ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที/เกี/ยวข้ องได้ ไม่วา่ ทังหมดหรื
1
อบางส่วน หรื ออาจเกิด
ความล่าช้ าในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวได้ โดยที/ไม่ใช่ความผิด
ของกองทุนรวม ดังนัน1 กองทุนรวมอาจมีความเสี/ยงจากความสูญเสียทางการเงิ นเมื/อเกิ ด
เหตุการณ์ ร้ายแรงที/กองทุนรวมอาจไม่ได้ รับการชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอ หรื อไม่
สามารถจัดให้ มีการประกันภัยประเภทดังกล่าวได้ ซึ/งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทน
ที/ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้ รับ
อย่างไรก็ ต าม บริ ษั ทจัดการจะดํา เนิ นการให้ ก องทุน รวมเป็ นผู้รั บผลประโยชน์ ภายใต้ ก าร
ประกันภัยที/มีอยู่เดิมของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก เพื/อให้ กองทุนรวมได้ รับ
การประกันภัยทรัพย์สินสําหรับความเสี/ยงทุกประเภท (Property All Risks Insurance) การ
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และการประกันภัย
ธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยในส่วนของการประกันภัยทรัพย์สิน
สําหรั บความเสี/ยงทุกประเภท กองทุน รวมจะเป็ นผู้รั บผลประโยชน์ แต่เ พียงผู้เดีย ว โดยจะ
กําหนดวงเงินเอาประกันไม่ตํ/ากว่ามูลค่าต้ นทุนทดแทน (Replacement Cost) ที/ไม่รวมค่าที/ดิน
และฐานราก ซึง/ ประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ในรอบการประเมินล่าสุดก่อนที/จะ
มีการต่ออายุกรมธรรม์ ซึง/ บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าการกําหนดวงเงินประกันไม่ตํ/ากว่ามูลค่า
ทดแทน (Replacement Cost) ที/ไม่รวมค่าที/ดินและฐานรากตลอดระยะเวลาการเช่าแม้ ว่าอายุ
ของสัญญาเช่าจะเหลือน้ อยลง มีความสมเหตุสมผล เนื/องจากมูลค่าทดแทนดังกล่าวน่าจะ
เพียงพอสําหรับการก่อสร้ างโครงการใหม่หากเกิดความเสียหายกับโครงการทังหมด
1
สําหรับการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก บุคคลที/สามที/ได้ รับความเสียหายจะเป็ น
ผู้รับผลประโยชน์โดยจะกําหนดวงเงินประกันตามที/กองทุนรวมเห็นเหมาะสม ในขณะที/การ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) กองทุนรวมจะกําหนดวงเงิน
เอาประกันที/กองทุนรวมเห็นเหมาะสมและเพียงพอในการชดเชยการสูญเสียรายได้ ของกองทุน
รวมระหว่างการซ่อมแซมหรื อก่อสร้ างใหม่ โดยกองทุนรวมจะเป็ นผู้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้
เดียวภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักดังกล่าว
6)

ความเสี"ยงที"อาจเกิดขึน- จากการกู้ยมื เงิน
ในกรณี ที/กองทุนรวมได้ ดําเนินการให้ มีการกู้ยืมเงิ นตามหลักเกณฑ์ที/กําหนดไว้ ในโครงการ
กองทุ น รวมอาจมี ค วามเสี/ ย งที/ อ าจเกิ ด ขึ น1 จากการกู้ ยื ม เงิ น ดั ง กล่ า วได้ เนื/ อ งจากการ
เปลีย/ นแปลงของภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี 1ยและความสามารถในการชําระหนี 1ของคู่สญ
ั ญา
ที/เกี/ยวข้ องซึ/งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม ทําให้ กองทุนรวมมีสภาพ
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คล่องไม่เพียงพอ รวมถึงกองทุนรวมอาจมีความเสีย/ งที/จะมีความสามารถในการชําระคืนเงินต้ น
และดอกเบี 1ยลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนรวมในการจ่ายเงินปั นผล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
1 1 กองทุนรวมจะใช้ ความพยายามในการดําเนินการใดๆ เพื/อลดความ
เสีย/ งดังกล่าว เช่น การป้องกันความเสีย/ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบี 1ย หรื อการขอขยาย
ระยะเวลาการชําระหนี 1 เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินการใดๆ ดังกล่าว กองทุนรวมจะ
คํานึงถึงข้ อกํ าหนดตามกฎหมายที/เกี/ ยวข้ อง และประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ น
สําคัญ
(ข)

ความเสี"ยงที"เกี"ยวข้ องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ ในทรัพย์ สิน
1)

ความเสี"ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ"งอาจมีผลกระทบต่ ออสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนมีความเสี/ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ และการ
ชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจ ทังในระดั
1
บประเทศและระดับโลก
นอกจากนี 1 ทรัพย์สินดังกล่าวอาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี/ยนแปลงจากปั จจัยมหภาคอื/นๆ
เช่น ปั จจัยทางการเมือง การวางผังเมือง การเปลีย/ นแปลงโครงสร้ างประชากร หรื อการโยกย้ าย
ของชุมชน อันอาจส่งผลกระทบต่อสถานะหรื อนโยบายของผู้เช่า ทําให้ อตั ราการเช่าพื 1นที/และ
อัตราค่าเช่าในทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกลดลง

2)

ความเสี"ยงจากการแข่ งขันที"สูงขึนผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้ รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสังหาริ มทรัพย์ การ
เพิ/มขึ 1นของจํานวนผู้ประกอบการในตลาดที/จะส่งผลให้ อุปทานของตลาดเพิ/มขึ 1น ทําให้ มีการ
แข่งขันสูงขึ 1น

3)

ความเสี"ยงจากกรณีการถูกเวนคืนที"ดิน
กองทุนรวมมีความเสี/ยงในกรณีที/มีการเวนคืนทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกโดย
หน่วยงานของรัฐ ซึง/ ทําให้ กองทุนรวมไม่อาจใช้ ทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกเพื/อ
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้
ในกรณีที/เกิดการเวนคืนดังกล่าว กองทุนรวมอาจไม่ได้ รับค่าชดเชยจากการเวนคืน หรื อได้ รับ
ค่าชดเชยดังกล่าวมากกว่าหรื อน้ อยกว่ามูลค่าที/กองทุนรวมใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีก/ องทุน
รวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก ซึง/ อาจส่งผลให้ ผลตอบแทนที/ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะได้ รับจากการลงทุน
ไม่เป็ นไปตามที/ประมาณการไว้ ทงในส่
ั 1 วนของเงินปั นผลและเงินคืนทุนจากการลงทุน
อย่างไรก็ดี จากการที/บริ ษัทจัดการได้ ตรวจสอบกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที/เกี/ยวข้ อง ได้ แก่
สํานักงานโยธากรุงเทพมหานคร การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและการรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย ในส่วนของข้ อมูลเท่าที/มีอยู่ ณ ปั จจุบันที/สามารถตรวจสอบได้ ในเบื 1องต้ น
พบว่าที/ตัง1 ของทรั พย์ สินของกองทุนรวมที/จะเข้ าลงทุนครั ง1 แรกดังกล่าวไม่ตกอยู่ภายใต้ เขต
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เวนคืนของเส้ นทางโครงการรถไฟฟ้ าในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการไม่สามารถประเมิน
ถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได้ เนื/องจากการเวนคืนที/ดินเป็ นนโยบายและความจําเป็ นในการใช้
พื 1นที/ของรัฐบาลในเวลานัน1
4)

ความเสี"ยงจากการที"ผ้ ูเช่ ารายใหญ่ ย้ายออกจากพืน- ที"ท" ีเช่ าก่ อนหรื อเมื"อครบกําหนด
อายุสัญญาเช่ า
ภายหลังจากที/กองทุนรวมได้ ลงทุนในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกแล้ ว กองทุน
รวมจะให้ เช่าพื 1นที/บางส่วนคิดเป็ นพื 1นที/ประมาณ 11,813 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 64.33
ของพื 1นที/ให้ เช่าทังหมด
1
(ข้ อมูล ณ วันที/ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556) ในทรัพย์สินดังกล่าวแก่แสนสิริ
และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ ยวข้ อง ทังนี
1 1 แสนสิริเป็ นบริ ษัทที/มีชื/อเสียงและมีฐานะการเงินที/
มัน/ คง ทําให้ คาดได้ วา่ กองทุนรวมจะมีรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การที/แน่นอนบนพื 1นที/เช่าดังกล่าว
ตลอดระยะเวลาที/ผ้ ูเช่ารายใหญ่ข้างต้ นยังคงเช่าพืน1 ที/ อย่างไรก็ดี ภายหลังการเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ อง ไม่ได้
แสดงเจตจํานงอย่างชัดเจนว่าจะเช่าพื 1นที/ดงั กล่าวต่อไปภายหลังสิ 1นสุดสัญญา ทังนี
1 1 ในกรณีที/
แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ อง ไม่ประสงค์ที/จะต่อสัญญาเช่าพื 1นที/ กองทุนรวมอาจ
ไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่เพื/อเช่าพื 1นที/ที/วา่ งลง หรื อการหาผู้เช่ารายใหม่อาจใช้ ระยะเวลานาน
หรื ออัตราค่าเช่าและค่าบริ การที/ผ้ ูเช่ารายใหม่เช่าอาจตํ/ากว่าอัตราค่าเช่าที/แสนสิริ และ/หรื อ
บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ อง เช่าในปั จจุบนั ซึง/ จะส่งผลต่อผลการดําเนินงานของทรัพย์สนิ ที/กองทุน
รวมจะเข้ า ลงทุน ครั ง1 แรก และส่ง ผลต่อ ผลตอบแทนของผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ของกองทุน รวม
ตามลําดับ ทังนี
1 1 เพื/อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าวที/อาจเกิดขึ 1น แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัท
ที/มีความเกี/ยวข้ อง ตกลงที/จะเช่าพื 1นที/ในโครงการอาคารสิริภิญโญภายหลังการเข้ าลงทุนใน
ทรั พ ย์ สิน ที/ก องทุน รวมจะเข้ า ลงทุน ครั ง1 แรก เป็ นระยะเวลาเริ/ มต้ น 3 ปี ที/ อัตราค่า เช่า และ
ค่าบริ การรวมตารางเมตรละ 580 บาทต่อเดือน 600 บาทต่อเดือน และ 620 บาทต่อเดือน ในปี
ที/ 1 ถึงปี ที/ 3 ตามลําดับ และตกลงให้ คํามัน/ ที/จะเช่าพื 1นที/ดงั กล่าวต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา 2 ปี
นับตังแต่
1 วนั ที/ระยะเวลาการเช่าเริ/ มต้ นสิ 1นสุดลง ที/อตั ราค่าเช่าและค่าบริ การรวมตารางเมตรละ
640 บาทต่อเดือนและ 650 บาทต่อเดือน ในปี ที/ 1 และปี ที/ 2 ตามลําดับ(รายละเอียดปรากฏใน
สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาก่อตังสิ
1 ทธิและการกระทําการ)
ทังนี
1 1 ในกรณีที/ผ้ ูเช่ารายใหญ่ดงั กล่าวย้ ายออกจากพื 1นที/ที/เช่าในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครัง1 แรกหรื อไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่าพื 1นที/ และกองทุนรวมมีความเห็นว่าเหตุการณ์ดงั กล่าว
ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ ดังนัน1 เพื/อรองรับผลกระทบที/
อาจเกิดขึ 1น กองทุนรวมได้ เตรี ยมการดังนี 1
•

ในระหว่างช่วงระยะเวลาการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า 2 ปี นัน1 หากแสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที/มี
ความเกี/ยวข้ อง ไม่ประสงค์ จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่า แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความ
เกี/ยวข้ อง จะต้ องแจ้ งให้ กองทุนรวมทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนสิ 1นสุดระยะเวลา
การเช่าดังกล่าว เพื/อให้ กองทุนรวมมีเวลาเพียงพอที/จะสามารถหาผู้เช่าพื 1นที/รายใหม่มา
เช่าพื 1นที/แทนได้ อย่างต่อเนื/อง และ
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เมื/อได้ มีการแจ้ งให้ กองทุนรวมทราบถึงความประสงค์ที/จะไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าแล้ ว
และกองทุนรวมสามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่ที/ประสงค์จะเช่าพื 1นที/ดงั กล่าวแทนได้ แล้ ว
แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ อง ยินยอมที/จะเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนด
เพื/อให้ กองทุนรวมสามารถทําสัญญาเช่าฉบับใหม่กบั ผู้เช่ารายใหม่ได้ โดยตรง และ
หากอัตราค่าเช่าและค่าบริ การของสัญญาเช่าที/กองทุนรวมทํากับผู้เช่ารายใหม่มีอตั ราที/
ตํ/ากว่าอัตราที/แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ อง เช่าอยู่ในขณะนัน1 แสนสิริตก
ลงที/จะรับประกันส่วนต่างของอัตราค่าเช่าและค่าบริ การ ของสัญญาเช่าที/กองทุนรวม
ทํากับแสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ อง กับของสัญญาเช่าที/กองทุนรวมทํากับ
ผู้เช่ารายใหม่ จนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลาการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า 2 ปี ดังกล่าวนี 1

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนรวมไม่สามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่มาเช่าพื 1นที/ที/ว่างลงได้ ทงหมด
ั1
ภายหลังระยะเวลาการเช่าพื 1นที/ดงั กล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
อย่างมีนยั สําคัญ ซึง/ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณานําทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกนี 1
ออกเสนอขาย (ตามรายละเอียดที/ระบุไว้ ในข้ อ 5.1.17 เงื/อนไขพิเศษ) หากบริ ษัทจัดการเห็นว่า
สภาพตลาดในช่วงเวลาดังกล่าวมีความเหมาะสม และการขายทรัพย์สินดังกล่าวจะเป็ นการ
สร้ างผลตอบแทนที/ดีกว่าให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
อนึง/ ทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกเป็ นกรรมสิทธิaในที/ดิน และอาคารสํานักงานให้
เช่า ซึ/งตังอยู
1 ่ในทําเลที/มีศกั ยภาพ โดยตังอยู
1 ่ใกล้ รถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนกรุ งเทพ (BTS) สถานี
พญาไท และรถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ต เรล ลิงค์ (ARL) สถานีพญาไท ซึ/งเป็ นปั จจัยที/สง่ ผลให้ มลู ค่า
อสังหาริ มทรัพย์ในบริ เวณดังกล่าวมีการปรับตัวสูงขึ 1นตลอดระยะเวลาที/ผ่านมา โดยข้ อมูลจาก
บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํ ากัด สถิติราคาที/ดินที/ซื 1อขายจริ งในย่านพญาไทพหลโยธินระหว่างปี พ.ศ. 2544 – 2555 ปรับตัวสูงขึ 1นถึงร้ อยละ 260 จาก 200,000 บาทต่อ
ตารางวา เป็ น 1 ล้ านบาทต่อตารางวา ซึง/ บริ ษัทจัดการคาดว่าการนําทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนครัง1 แรกออกเสนอขายจะเป็ นโอกาสในการสร้ างผลตอบแทนที/ดีให้ แก่ผ้ ลู งทุนได้
(ค) ความเสี"ยงโดยตรงต่ อกองทุนรวมหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน
1)

ความเสี"ยงโดยทั"วไป
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว/ ไป ทังในระดั
1
บประเทศและระดับโลก ซึ/งรวมถึงอัตราเงิน
เฟ้ อ อั ต ราดอกเบี ย1 อั ต ราแลกเปลี/ ย นเงิ น ตรา ราคาเครื/ อ งอุ ป โภคและบริ โภค ราคา
อสังหาริ มทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย
และหน่วยงานราชการอื/น อาจมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน และการลงทุน
ของกองทุนรวม นอกจากนี 1 ภาวะตกตํ/าทางเศรษฐกิ จโดยทั/วไปตลอดจนการลดลงของความ
ต้ องการของผู้บริ โภค อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี นัยสําคัญต่อผลการดําเนิ นงานของ
กองทุนรวม ซึ/งอาจส่งผลกระทบต่อราคาซื 1อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ/งอาจมีราคาสูง
หรื อตํ/ากว่าราคาที/ได้ เสนอขาย
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นอกจากนี 1 ราคาของหน่วยลงทุนที/ซื 1อขายในตลาดหลักทรัพย์อาจได้ รับผลกระทบจากปั จจัย
ภายนอกหลายประการซึ/ง เป็ นปั จ จัย ที/ ก องทุน รวมไม่ ส ามารถควบคุม ได้ อาทิ เ ช่ น ความ
เคลื/ อ นไหวหรื อความเปลี/ ย นแปลงของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ต่ า งประเทศ อั ต ราดอกเบี ย1
ภายในประเทศและต่างประเทศ อัตราแลกเปลี/ยนเงิน นโยบายหรื อมาตรการทังทางตรงหรื
1
อ
ทางอ้ อมที/ มีผ ลการต่อนํ าเข้ าหรื อ ส่งออก สภาวะของธุ รกิ จ ท่อ งเที/ ยว เงิ น ตราต่า งประเทศ
สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ ปั จจัยความเสี/ยงในการดําเนินงานและ
ทางธุรกิจโดยทัว/ ไป ความผันผวนของตลาดเครื/ องอุปโภคและบริ โภค ระเบียบข้ อบังคับ ภาษี
อากร และนโยบายอื/นใดของรัฐบาล เป็ นต้ น ซึ/งไม่มีหลักประกันได้ ว่าความเปลี/ยนแปลงของ
ปั จจั ย ภายนอกดั ง กล่ า วจะไม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งมี นัย สํ า คั ญ ต่ อ ราคาของหน่ ว ยลงทุ น
ผลตอบแทนจากการลงทุน และการบริ หารจัดการโครงการของกองทุนรวม
2)

ความเสี"ยงทางการเมือง
ความขัดแย้ งทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศไทย ซึง/ อาจจะก่อให้ เกิดผลกระทบรุ นแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทุน
รวม ทังนี
1 1 จึงไม่สามารถรับรองได้ ว่าสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปั จจุบนั หรื อใน
อนาคต หรื อการเปลี/ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรั ฐบาลจะไม่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อการดําเนินกิ จการ สภาวะทางการเงิ น ผลการดําเนินกิ จการ และการเติบโตของ
กองทุนรวม

3)

ความเสี"ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภยั และการก่ อวินาศกรรม
การเกิดภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั การก่อวินาศกรรม และเหตุสดุ วิสยั อื/นๆ แม้ จะมีโอกาสเกิดขึ 1นไม่
บ่อ ยครั ง1 นัก แต่ห ากเกิ ด ขึน1 ในบริ เ วณที/ตัง1 ของทรั พย์ สิน ที/ กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน ครั ง1 แรก
นอกจากจะสร้ างความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมแล้ ว อาจก่อให้ เกิดความสูญเสียแก่
ชีวิตและทรัพย์ สินของผู้เช่าและผู้มาใช้ บริ การในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก
อย่างประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ ดี กองทุนรวมจะจัดให้ มีการทําประกันภัยในลักษณะจํากัด
วงเงินที/ครอบคลุมความเสียหายที/เกิดจากอุบตั ิภยั และเหตุสดุ วิสยั อื/นๆ อาทิ ความเสียหายต่อ
เครื/ องจักร ภัยโจรกรรม ภัยต่อเครื/ องไฟฟ้ า ไว้ สาํ หรับทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก
ทังนี
1 1 เป็ นไปตามเงื/อนไขที/กําหนดในกรมธรรม์ประกันภัยซึง/ กองทุนรวมได้ จดั ให้ มีตามมาตรฐาน
ทั/ว ไป โดยมี ก ารทํา ประกันคุ้ม ครองวิ น าศภัย และประกัน ภัย ซึ/ง ครอบคลุม ความรั บ ผิ ด ต่อ
บุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาที/กองทุนรวมลงทุนตามที/สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

4)

ความเสี"ยงจากการตรวจสอบข้ อมูลก่ อนการเข้ าลงทุน
ก่อนการลงทุนในทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกบริ ษัทจัดการได้ ทําการศึกษาข้ อมูล
รายละเอี ย ดของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ นั น1 ๆ โดยทํ า การตรวจสอบเอกสารที/ เ กี/ ย วข้ อง (Due
Diligence) ประกอบกับการศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการ
ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรั พย์ สินโดยที/ปรึ กษากฎหมาย และรายงานการตรวจ
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สภาพอสังหาริ มทรัพย์ที/ได้ จดั ทําขึ 1นจากการดําเนินการตรวจสอบอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวม
จะเข้ าลงทุนครัง1 แรกอย่างเต็มที/ตามมาตรฐานวิชาชี พของที/ปรึ กษานันๆ
1 อย่างไรก็ตาม การ
กระทําดังกล่าวมิได้ เป็ นการประกันว่า อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวปราศจากความเสียหาย หรื อ
ความบกพร่ อง ที/อาจจะต้ องมีค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุ งหรื อซ่อมแซม รายงานของผู้ประเมิน
ราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรั พย์ สินโดยที/ปรึ กษากฎหมาย และ
รายงานการตรวจสภาพอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกที/บริ ษัทจัดการใช้ เป็ น
พืน1 ฐานในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริ มทรั พย์ อาจมีข้อบกพร่ อง มีความไม่ถูกต้ อ ง
เนื/องจากความบกพร่ องบางอย่างของอสังหาริ มทรัพย์อาจจะตรวจพบได้ ยาก หรื อไม่สามารถ
ตรวจพบได้ เนื/ อ งจากข้ อ จํ า กัด ในการตรวจสอบ รวมไปถึ ง เทคนิ ค หรื อ วิ ธี ก ารที/ ใ ช้ ใ นการ
ตรวจสอบ หรื อปั จจัยอื/นๆ ที/เป็ นข้ อจํากัดในการตรวจสอบของทังผู
1 ้ ประเมินราคาและวิศวกร
นอกจากนันแล้
1 ว ทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกอาจจะมีการละเมิดกฎ ระเบียบ
ข้ อ บัง คับ ต่ า งๆ ที/ เ กี/ ย วข้ อ งกับ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ/ ง การศึ ก ษาข้ อ มูล รายละเอี ย ดและการ
ตรวจสอบเอกสารที/เกี/ยวข้ อง (Due Diligence) ของบริ ษัทจัดการไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึง/
อาจจะส่งผลให้ เกิดภาระค่าใช้ จ่ายที/เกินกว่าที/บริ ษัทจัดการได้ ประมาณการไว้ ก่อนการลงทุน
หรื อก่อให้ เกิดหน้ าที/ที/ต้องปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันที/เกี/ยวกับการละเมิดกฎข้ อบังคับดังกล่าวที/ถูก
กําหนดโดยหน่วยราชการที/เกี/ยวข้ อง
5)

การเปลี"ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที"เกี"ยวข้ อง
ผลการดําเนินงานและการจ่ายเงิ นปั นผลของกองทุนรวมอาจได้ รับผลกระทบจากการมีผล
บังคับใช้ ของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ หรื อการปรั บปรุ งมาตรฐานทางบัญชี ซึ/งเป็ นปั จจัยที/
กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมหรื อคาดการณ์ได้ สําหรับการแก้ ไขกฎหมาย ประกาศ ข้ อกําหนด
ระเบี ยบ ข้ อบัง คับ บทบัญ ญัติ แนวนโยบาย และ/หรื อ คํ า สั/ง ของหน่ว ยงานราชการ หรื อ
หน่วยงานที/มีอํานาจตามกฎหมาย ถือเป็ นเหตุการณ์ที/ไม่อาจคาดการณ์ได้ เช่นเดียวกัน ดังนัน1
กองทุนรวมจึ งไม่สามารถที/ จะประเมิน ผลกระทบจากการเปลี/ย นแปลงดังกล่า วได้ และไม่
สามารถรับประกันได้ ว่าการเปลี/ยนแปลงดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและ
การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม

6)

ราคาของหน่ วยลงทุนอาจมีการเปลี"ยนแปลงได้ ภายหลังการเสนอขาย
ภายหลังจากที/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัท
จัดการไม่ สามารถคาดการณ์ ได้ ว่ าสภาวะการซื อ1 ขายหน่ วยลงทุนในตลาดหลักทรั พย์ จะมี
เสถียรภาพ ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงภายหลังวันเริ/ มต้ นของการซื 1อขายหน่วยลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ/งราคาดังกล่าวอาจไม่สอดคล้ องกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุน
รวม ซึ/งราคาซื 1อขายของหน่วยลงทุนนัน1 ขึน1 อยู่กับหลายปั จจัย อาทิเช่น ผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม ความผันผวนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และปริ มาณการซื 1อขายของหน่วย
ลงทุน ฯลฯ ดังนัน1 ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถที/จะขายหน่วยลงทุนได้ ในราคาที/เสนอขายหน่วยลงทุน
หรื อในราคาตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วยของกองทุนรวม
- 73 –

7)

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้ เป็ นมูลค่ าที"แท้ จริ งซึ"งกองทุนรวมจะได้ รับ
หากมีการจําหน่ ายทรัพย์ สินออกไปทัง- หมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมซึง/ ได้ กล่าวไว้ ณ ที/นี 1 ได้ คํานวณโดยใช้ ข้อมูลจากรายงานการ
ประเมิน ค่า ทรั พ ย์ ส ิน ที /ล งทุน เป็ นข้ อ มูล พืน1 ฐาน ดังนัน1 ในกรณี ที/กองทุนรวมต้ องจํ าหน่าย
ทรั พย์ สินของกองทุนรวมเพื/ อการปรั บโครงสร้ างการลงทุนหรื อเพื/ อการเลิกกองทุนรวมมูลค่า
ดังกล่าวอาจสูงหรื อตํ/ากว่ามูลค่าที/แท้ จริ งซึ/งกองทุนรวมจะได้ รับหากมีการจํ าหน่ายทรั พย์ สิน
ออกไปทังหมด
1
หรื อบางส่วน

8)

ความเสี"ยงจากการขาดสภาพคล่ องในการซือ- ขายหน่ วยลงทุนในตลาดรอง
เนื/องจากกองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิ ดซึ/งจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
สภาพคล่องในการซื 1อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี/ และปริ มาณการซื 1อขายหน่วย
ลงทุนนันในตลาดหลั
1
กทรัพย์ ซึ/งอยู่บนพื 1นฐานของปริ มาณความต้ องการของผู้ซื 1อ-ผู้ขาย (bidoffer) ซึ/งปริ มาณความต้ องการของผู้ซื 1อ-ผู้ขาย ขึ 1นอยู่กับปั จจัยหลายประการที/กองทุนรวมไม่
สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ปริ มาณความต้ องการในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ของตลาดในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนัน1 จึงมีความเสี/ยงที/หน่วยลงทุนนี 1จะขาดสภาพคล่องในการ
ซื 1อขายในตลาดรอง

9)

ความเสี"ยงด้ านภาษี
ในการขาย โอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่าหรื อการขาย โอนหรื อรับโอนอสังหาริ มทรัพย์ (ในกรณีที/
กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์) ในอนาคตนัน1 อาจมีภาระภาษี และค่าธรรมเนียมที/เกิด
จากการซื อ1 หรื อ ขายหรื อ โอนหรื อ รั บ โอนกรรมสิ ท ธิa ห รื อ โอนหรื อ รั บ โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า ใน
อสังหาริ มทรัพย์ซึ/งกองทุนรวมอาจต้ องรับภาระทังหมดหรื
1
อบางส่วน โดยที/อตั ราค่าธรรมเนียม
และอัตราภาษี ที/กองทุนรวมจะต้ องชําระดังกล่าวอาจแตกต่างจากอัตราที/เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
นอกจากนี 1 ในอนาคตภาระภาษี ของกองทุนรวม และ/หรื อ ภาระภาษี ของผู้ถือหน่วยลงทุน
สําหรับการซื 1อขายหน่วยลงทุนและการได้ รับเงินปั นผลจากกองทุนรวมอาจเปลี/ยนแปลงไปจาก
อัตราในปั จจุบนั

10)

ความเสี"ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื"น
การที/ กองทุนรวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะต้ อ งลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และ/หรื อ สิท ธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ไม่ตํ/ากว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทําให้ การลงทุน
กระจุกตัวอยูใ่ นอสังหาริ มทรัพย์ ในขณะที/กองทุนรวมประเภทอื/นจะมีนโยบายการกระจายการ
ลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ

11)

ความสามารถในการจ่ ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ/ง
ขึ น1 อยู่กั บ ปั จ จัย หลายประการ ได้ แ ก่ สภาวะทางเศรษฐกิ จ ในประเทศและต่ า งประเทศ
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
ความสามารถของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ต้ นทุนในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินงานต่างๆ การแข่งขัน การเปลี/ยนแปลงกฎหมายและข้ อบังคับที/เกี/ยวข้ องกับทรัพย์สิน
ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนัน1 จึงมีความเสีย/ งที/นกั ลงทุนจะไม่ได้ รับเงินปั นผลตามที/
คาดการณ์
12)

ความเสี"ยงจากการใช้ มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการกําหนดราคา
ซือ- ขายหน่ วยลงทุน
การคํ า นวณมูล ค่า ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ (NAV) ของกองทุน รวมที/ บ ริ ษั ท จัด การประกาศ เป็ นการ
คํานวณโดยใช้ รายงานการประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมิน ค่า ครั ง1 ล่า สุด เป็ น
ฐานในการกํา หนดมูล ค่า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ/ง มูล ค่า ดัง กล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าที/จะซื 1อขายได้
จริ งของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว

3.12 เงื"อนไขการลงทุน
(1)

ในกรณีที/บริ ษัทจัดการระดมทุนได้ ไม่เพียงพอที/จะลงทุนในทรัพย์สินตามที/ระบุไว้ ในโครงการนี 1 บริ ษัท
จัดการจะดําเนินการขอเพิกถอนการจัดตังและจั
1
ดการกองทุนรวมและดําเนินการคืนเงินค่าจองซื 1อหน่วย
ลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ จู องซื 1อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนเงินค่าจองซื 1อหน่วยลงทุน

(2)

ในกรณี ที/บ ริ ษัท จัดการสามารถระดมทุนได้ เพี ยงพอที/จะลงทุนในทรั พ ย์ สิน ได้ ต ามที/ ระบุไว้ ข้ างต้ น
(แล้ วแต่กรณี ) แต่ (ก) ไม่สามารถลงทุนในทรั พย์สินได้ ไม่ว่าจะเป็ นบางส่วนหรื อทังหมดเนื
1
/องจาก
ทรัพย์สินที/เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงที/กําหนดไว้ หรื อมิได้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดใน
โครงการ หรื อมีเหตุอื/นใดอันทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินที/เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ได้
และ/หรื อ (ข) เกิ ดเหตุสุดวิส ัยขึน1 กับ ทรั พย์ สินที/เ ป็ นอสัง หาริ ม ทรั พย์ และ/หรื อ (ค) มี เหตุอื/ นใดที/ มี
ผลกระทบต่อทรัพย์สินที/เป็ นอสังหาริ มทรัพย์และบริ ษัทจัดการเห็นว่าเหตุดงั กล่าวอาจมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที/จะ
(2.1) พิจารณาลงทุนในทรัพย์สินที/เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ เฉพาะในกรณีที/ทรัพย์สินที/บริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาลงทุนมีมลู ค่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั1
นรวม
ภายหลังการลงทุน โดยบริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที/จะปรับเปลี/ยนข้ อกําหนด และ/หรื อ เงื/อนไขในสัญญา
ที/เกี/ยวข้ องกับการลงทุนในทรั พย์สินที/เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว รวมถึงพิจารณาเจรจากับคู่สญ
ั ญาที/
เกี/ยวข้ องในการปรับเปลี/ยนเงื/ อนไขการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนและเงินอื/นใด หรื อข้ อสัญญาหรื อ
ข้ อกําหนดใดๆ ตามความเหมาะสม ทังนี
1 1 หลังจากกองทุนรวมได้ ลงทุนแล้ ว หากมีจํานวนเงิน
ส่วนที/เหลือจากจํานวนเงินที/บริ ษัทจัดการได้ รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการอาจ
พิจารณาดําเนินการลดทุนและคืนเงินที/เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หรื อ
(2.2) พิจารณาเลิกกองทุนรวมก่อนการลงทุนในทรัพย์สนิ ที/เป็ นอสังหาริ มทรัพย์หากทรัพย์สินที/บริ ษัท
จัดการจะพิจ ารณาลงทุน มีมูลค่าน้ อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูล ค่า ทรั พย์ สิน สุท ธิ ทัง1 หมดของ
กองทุนรวมภายหลังการลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะชําระบัญชี กองทุนรวมเพื/อคืนเงิ นลงทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
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อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็ นสําคัญ
ถึงแม้ ทรัพย์สินที/บริ ษัทจัดการจะพิจารณาให้ กองทุนรวมลงทุนมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทงหมดของกองทุ
ั1
นรวมภายหลังการลงทุน บริ ษัทจัดการอาจเลือกที/จะ
ไม่ลงทุนโดยให้ เลิกกองทุนรวมตามข้ อ (2.2) ก็ได้ ทังนี
1 1 ในกรณีที/บริ ษัทจัดการเลือกที/จะลงทุน
ตามที/กําหนดไว้ ในข้ อ (2.1) ของวรรคก่อนแล้ ว หากบริ ษัทจัดการประสงค์จะนําเงินที/ได้ จากการ
ระดมทุนส่วนที/เหลือไปลงทุนเพิ/มเติมในทรั พย์ สินอื/นนอกจากทรั พย์ สินตามที/กําหนดไว้ ใน
โครงการ บริ ษัทจัดการจะต้ องได้ รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ/งในกรณี
ดังกล่าวบริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนที/มีส่วนได้ เสียกับการลงทุน
ดังกล่าวในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนนัน1
ในกรณีที/ต้องเลิกกองทุนรวมตาม (2.2) ข้ างต้ น เงินลงทุนที/ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับคืนจะเป็ นไป
ตามยอดเงินคงเหลือหลังจากการชําระบัญชี ซึ/งอาจใกล้ เคียงกับจํานวนเงินทุนของโครงการที/
จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมหลังหักค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที/เกี/ยวข้ องกับการจัดตังกองทุ
1
น
รวม ดังนัน1 ในกรณีดงั กล่าวนี 1ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงอาจมีความเสี/ยงที/จะได้ รับเงินลงทุนคืนใน
จํานวนที/ตํ/ากว่ามูลค่าที/ตราไว้ ตอ่ หน่วยลงทุน
3.13 ข้ อมูลการประเมินค่ าทรัพย์ สิน
มูลค่าและราคาประเมินของทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก มีรายละเอียดดังต่อไปนี 1
ทรัพย์ สิน

โครงการ
อาคารสิริ
ภิญโญ

มูลค่ าที"
ราคาประเมิน
ผู้ประเมิน
วิธีการประเมิน วันที"ประเมิน มูลค่ าที"
กองทุนรวม
ตาม
มูลค่ าทรัพย์ สนิ
กองทุน
จะเข้ าลงทุน โครงสร้ าง
รวมจะเข้ า
(ล้ านบาท) ของกองทุน
ลงทุนเมื"อ
รวม
เทียบกับ
(ล้ านบาท)
ราคา
ประเมิน
ไม่เกิน
บริ ษัท เอเชีย
วิธีรายได้
9 ธันวาคม ไม่เกินร้ อย
1,833.40
1,821.00
แอสเซ็ท แอพ
(Income
พ.ศ. 2556
ละ 99.32
เพรซัล จํากัด
Approach)
บริ ษัท เพ็ชรส
วิธีรายได้
4 ธันวาคม ไม่เกินร้ อย
1,821.00
ยาม แอพไพรซัล
(Income
พ.ศ. 2556 ละ 100.00
จํากัด
Approach)

ที"มา: บริ ษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จํากัด และบริ ษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จํากัด

โดยราคาประเมินตามวิธีรายได้ ตามโครงสร้ างของกองทุนรวมนันได้
1 คํานึงถึงโครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมตามรายละเอียดที/ได้ เปิ ดเผยในข้ อ 3.7 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครัง1 แรก
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ทังนี
1 1 สมมติฐานที/ผ้ ปู ระเมินใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกสามารถสรุ ปได้
ดังนี 1
สมมติฐาน
วิธีการประเมินมูลค่ า

รายได้

บริษัท เพ็ชรสยาม
แอพไพรซัล จํากัด
วิธีรายได้ (Income Approach)
โดยเป็ นการคิ ด ลดจากกระแสเงิ น สดของ
ทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก
โดยพิ จ ารณาถึ ง โครงสร้ างการจั ด หา
ประโยชน์ ต ามที/ เ ปิ ดเผยไว้ ใ นข้ อ 3.7 การ
จัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินที/ก องทุน
รวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก โดยประมาณการ
กระแสเงินสดจากทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนเป็ นระยะเวลา 10 ปี และคํานวณ
มู ล ค่ า ณ จุ ด สิ น1 สุ ด การประมาณการ
(Terminal Value หรื อ Reversionary
Value) โดยใช้ ประมาณการกระแสเงินสดรับ
สุทธิ ในปี ที/ 11 หารด้ วยอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน (Capitalization Rate)
(1) รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
- พื 1นที/ให้ เช่าสุทธิ เท่ากับ 18,364 ตาราง
เมตร ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดย
มีรายละเอียดดังนี 1
- พื 1นที/สาํ นักงาน 2,912 ตารางเมตร ใน
อัต ราค่า เช่ า ตลาดที/ 540 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อ เดื อ น จากนัน1 ปรั บ
เพิ/ ม ขึน1 เป็ นรายปี ร้ อยละ 4 ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ
- พื 1นที/ร้านค้ า 235.18 ตารางเมตร ใน
อัต ราค่า เช่ า ตลาดที/ 700 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อ เดื อ น จากนัน1 ปรั บ
เพิ/ ม ขึน1 เป็ นรายปี ร้ อยละ 4 ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ
- แสนสิริและบริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ อง
เช่าพื 1นที/ 11,813 ตารางเมตร ในอัตรา
ค่าเช่า ที/ 580 บาท 600 บาท 620
บาท 640 บาท และ 650 บาทต่ อ
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บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท
แอพเพรซัล จํากัด
วิธีรายได้ (Income Approach)
โดยเป็ นการคิ ด ลดจากกระแสเงิ น สดของ
ทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก
โดยพิ จ ารณาถึ ง โครงสร้ างการจั ด หา
ประโยชน์ ต ามที/ เ ปิ ดเผยไว้ ใ นข้ อ 3.7 การ
จัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินที/ก องทุน
รวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก โดยประมาณการ
กระแสเงินสดจากทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนเป็ นระยะเวลา 10 ปี และคํานวณ
มู ล ค่ า ณ จุ ด สิ น1 สุ ด การประมาณการ
(Terminal Value หรื อ Reversionary
Value) โดยใช้ ประมาณการกระแสเงินสดรับ
สุทธิ ในปี ที/ 11 หารด้ วยอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน (Capitalization Rate)
(1) รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
- พื 1นที/ให้ เช่าสุทธิ เท่ากับ 18,364 ตาราง
เมตร ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดย
มีรายละเอียดดังนี 1
- พื 1นที/สาํ นักงาน 2,912 ตารางเมตร ใน
อัต ราค่า เช่ า ตลาดที/ 520 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อ เดื อ น จากนัน1 ปรั บ
เพิ/ ม ขึ น1 เป็ นรายปี ร้ อยละ 5 เป็ น
ระยะเวลา 5 ปี และเป็ นรายปี ร้ อยละ
4 ตลอดระยะเวลาประมาณการที/
เหลือ
- พื 1นที/ร้านค้ า 235.18 ตารางเมตร ใน
อัต ราค่า เช่ า ตลาดที/ 700 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อ เดื อ น จากนัน1 ปรั บ
เพิ/ ม ขึ น1 เป็ นรายปี ร้ อยละ 5 เป็ น
ระยะเวลา 5 ปี และเป็ นรายปี ร้ อยละ
4 ตลอดระยะเวลาประมาณการที/
เหลือ

สมมติฐาน
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บริษัท เพ็ชรสยาม
บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท
แอพไพรซัล จํากัด
แอพเพรซัล จํากัด
ตารางเมตรต่อเดือน ในช่วงระยะเวลา - แสนสิริและบริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ อง
ปี ที/ 1 ถึ ง ปี ที/ 5 ตามลํ า ดับ จากนัน1
เช่าพื 1นที/ 11,813 ตารางเมตร ในอัตรา
ปรับอัตราค่าเช่าตามอัตราตลาด
ค่าเช่า ที/ 580 บาท 600 บาท 620
- พื 1นที/เช่ารับประกันโดยแสนสิริ 3,404
บาท 640 บาท และ 650 บาทต่ อ
ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่าที/ 550
ตารางเมตรต่อเดือน ในช่วงระยะเวลา
บาทต่ อ ตารางเมตรต่ อ เดื อ น เป็ น
ปี ที/ 1 ถึ ง ปี ที/ 5 ตามลํ า ดับ จากนัน1
ระยะเวลา 3 ปี จากนัน1 ปรับอัตราค่า
ปรับอัตราค่าเช่าตามอัตราตลาด
เช่าตามอัตราตลาด
- พื 1นที/เช่ารับประกันโดยแสนสิริ 3,404
- อัตราการเช่าพื 1นที/ ปี ที/ 1-3 อยู่ที/ร้อยละ
ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่าที/ 550
99 ปี ที/ 4-5 อยู่ที/ร้อยละ 97 ปี ที/ 6-8 อยู่ที/
บาทต่ อ ตารางเมตรต่ อ เดื อ น เป็ น
ร้ อยละ 95 ต่อจากนันคงที
1 /ที/ร้อยละ 92
ระยะเวลา 3 ปี จากนัน1 ปรับอัตราค่า
เช่าตามอัตราตลาด
- อัตราการเช่าพื 1นที/ ปี ที/ 1-5 อยู่ที/ร้อยละ
94 (ยกเว้ นพื น1 ที/ ที/ เช่ าโดยแสนสิริแ ละ
บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ องแ ละพื 1นที/ที/มีการ
รั บ ป ร ะ กั น ก า ร มี ผู้ เ ช่ า โด ย แ สน สิ ริ )
ต่อจากนันคงที
1 /ที/ร้อยละ 90
(2) รายได้ อื/นๆ
(2) รายได้ อื/นๆ
- รายได้ จากค่าไฟฟ้ า และอื/นๆ คิดที/ 18.5 - รายได้ จ ากค่ า ไฟฟ้ าและโทรศัพ ท์ คิ ด ที/
ล้ านบาทในปี แรก โดยปรับปรุ งตามอัตรา 21.0 ล้ านบาทในปี แรก โดยปรับปรุ งตาม
การเช่ า พื น1 ที/ และปรั บ เพิ/ ม ขึน1 ร้ อยละ 2 อัตราการเช่าพื 1นที/ และปรับเพิ/มขึ 1นร้ อยละ
ต่อปี ทุกๆ ปี ทังนี
1 1 รายได้ จากค่าไฟฟ้ าและ 2 ต่อปี ทุกๆ ปี ทังนี
1 1 รายได้ จากค่าไฟฟ้ า
อื/นๆ ในปี แรกเท่ากับประมาณ 18.3 ล้ าน และโทรศัพ ท์ ใ นปี แรกเท่ า กับ ประมาณ
บาท
20.8 ล้ านบาท
- รายได้ จากค่าโทรศัพท์คิดที/ 2.5 ล้ านบาท - รายได้ อื/นๆ คิดที/ร้อยละ 0.5 ของรายได้
ในปี แรก โดยปรั บปรุ งตามอัตราการเช่า ค่าเช่าและค่าบริ การ
พื 1นที/ และปรับเพิ/มขึ 1นร้ อยละ 2 ต่อปี ทุกๆ
ปี ทังนี
1 1 รายได้ จากค่าโทรศัพท์ในปี แรก
เท่ากับประมาณ 2.5 ล้ านบาท
(3) รายได้ ค่าที/จอดรถยนต์ 548 คัน คิดที/ (3) รายได้ คา่ ที/จอดรถยนต์ 548 คัน คิดที/
1,500 บาทต่อคันต่อเดือน จากนัน1
1,500 บาทต่อคันต่อเดือน จากนันปรั
1 บ
ปรับเพิ/มขึ 1นเป็ นรายปี ร้ อยละ 4 ตลอด
เพิ/มขึ 1นเป็ นรายปี ร้ อยละ 5 เป็ น
ระยะเวลาประมาณการ
ระยะเวลา 5 ปี และเป็ นรายปี ร้ อยละ 4
ตลอดระยะเวลาประมาณการที/เหลือ
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สมมติฐาน
บริษัท เพ็ชรสยาม
บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท
แอพไพรซัล จํากัด
แอพเพรซัล จํากัด
ค่ าใช้ จ่ายและค่ าใช้ จ่าย (1) ต้ นทุนขาย
(1) ต้ นทุนขาย
ส่ วนทุน
- ต้ นทุนค่าไฟฟ้ าและอื/นๆ คิดที/ร้อยละ 85 - ต้ นทุนค่าไฟฟ้ าและค่าโทรศัพท์ คิดที/ร้อย
ของรายได้ จากค่าไฟฟ้ า และอื/นๆ
ละ 85 ของรายได้ จากค่าไฟฟ้ า และค่า
- ต้ นทุนค่าโทรศัพท์ คิดที/ร้อยละ 85 ของ โทรศัพท์
รายได้ คา่ โทรศัพท์
- ต้ น ทุ น ค่ า ที/ จ อดรถยนต์ คิ ด ที/ ร้ อยละ 1
ของรายได้ คา่ ที/จอดรถยนต์
(2) ต้ นทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยสาธารณู ป โภค (2) ต้ น ทุ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
ส่วนกลาง คิดที/ 7.2 ล้ านบาทต่อปี
ส่วนกลาง คิดที/ร้อยละ 5.5 ของรายได้
และปรับเพิ/มขึ 1นร้ อยละ 2 ทุกๆ ปี
ค่าเช่าและค่าบริ การ
(3) ค่า ใช้ จ่ า ยส่ว นกลาง คิ ด ที/ 650,000 (3) ค่าใช้ จ่ายส่วนกลาง คิดที/ประมาณ 7.5
บาทต่อเดือน และปรับเพิ/มขึ 1นร้ อยละ
ล้ านบาทต่อปี และปรับเพิ/มขึ 1นร้ อยละ
2 ทุกๆ ปี
2 ทุกๆ ปี
(4) ค่ า ใช้ จ่ า ยเบ็ ด เตล็ ด คิ ด ที/ 100,000 (4) ค่า ใช้ จ่ า ยเบ็ ด เตล็ด ซึ/ง รวมถึ ง ต้ น ทุน
บาทต่อเดือน และปรับเพิ/มขึ 1นร้ อยละ
ค่าที/จอดรถยนต์ คิดที/ร้อยละ 1 ของ
2 ทุกๆ ปี
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
(5) ค่าประกันภัย
(5) ค่าประกันภัย
- เบี 1ยประกันภัยความเสี/ยงทุกประเภท อยู่ - เบี 1ยประกันภัยความเสี/ยงทุกประเภท อยู่
ที/ร้อยละ 0.075 ของมูลค่าต้ นทุนทดแทน ที/ร้อยละ 0.075 ของมูลค่าต้ นทุนทดแทน
(Replacement Cost) ก่อนหักค่าเสื/อม (Replacement Cost) ก่อนหักค่าเสื/อม
(ไม่รวมค่าที/ดินและไม่รวมค่าฐานราก)
(ไม่รวมค่าที/ดินและไม่รวมค่าฐานราก)
- เบี 1ยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก อยู่ที/ร้อย - เบี 1ยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก อยู่ที/ร้อย
ละ 0.075 ของประมาณการรายได้ ที/ ละ 0.075 ของประมาณการรายได้ ที/
กองทุนรวมจะได้ รับระยะเวลา 24 เดือน
กองทุนรวมจะได้ รับระยะเวลา 24 เดือน
- เบี ย1 ประกั น ภั ย ความรั บผิ ด ชอบต่ อ - เบี ย1 ประกั น ภั ย ความรั บผิ ด ชอบต่ อ
บุคคลภายนอก อยูท่ ี/ 30,000 บาทต่อปี
บุคคลภายนอก อยูท่ ี/ 30,000 บาทต่อปี
(6) ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษา ร้ อยละ 2 (6) ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษา ร้ อยละ 2
ของรายได้ ทงหมด
ั1
ของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
(7) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ส่ ว น ทุ น (Capital (7) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ส่ ว น ทุ น (Capital
Expenditure) คิดเป็ นประมาณร้ อย
Expenditure) คิดเป็ นประมาณร้ อยละ
ละ 3 ของรายได้ จากค่ า เช่ า และ
3 ของรายได้ จากค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าบริ การ ยกเว้ นในปี แรก ซึ/งแสนสิริ
ยกเว้ นในปี แรก ซึง/ แสนสิริจะรับประกัน
จะรั บ ประกั น ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นทุ น ใน
ค่าใช้ จ่ายส่วนทุนในอัตราไม่เกินร้ อยละ
อัตราไม่เกินร้ อยละ 3 ของรายได้ จาก
3 ของรายได้ จากค่าเช่าและค่าบริ การ
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สมมติฐาน
บริษัท เพ็ชรสยาม
บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท
แอพไพรซัล จํากัด
แอพเพรซัล จํากัด
ค่า เช่ า และค่ า บริ ก าร (รายละเอี ย ด
(รายละเอียดเป็ นไปตามข้ อ 3.8 สรุ ป
เป็ นไปตามข้ อ 3.8 สรุ ปสาระสําคัญ
สาระสําคัญของร่างสัญญาที/เกี/ยวข้ อง)
ของร่างสัญญาที/เกี/ยวข้ อง)
(8) ค่ า ภาษี โ รงเรื อ น คิ ด ที/ อัต ราร้ อยละ (8) ค่ า ภาษี โ รงเรื อ น คิ ด ที/ อัต ราร้ อยละ
12.5 ของร้ อยละ 50 ของรายได้ คา่ เช่า
12.5 ของร้ อยละ 50 ของรายได้ ค่าเช่า
และค่าบริ การ
และค่าบริ การ
ค่ าธรรมเนียมผู้บริหาร (1) ค่าตอบแทนฐานในอัตรารายเดือนเท่ากับ
อสังหาริมทรัพย์
ก. ร้ อยละ 1 ของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ(1)
ข. ร้ อยละ 5.75 ของกําไรจากรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ(1)
(ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ/มเติมในข้ อ 28.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที/เรี ยก
เก็บจากกองทุนรวม)
(2) ค่า นายหน้ า (Commission) คิ ด เป็ น (2) ค่ า นายหน้ า (Commission) คิ ด เป็ น
ประมาณร้ อยละ 0.05 ของรายได้ จาก
ประมาณร้ อยละ 0.1 ของรายได้ จากค่า
ค่าเช่าและค่าบริ การโดยอ้ างอิงจาก
เช่าและค่าบริ การโดยอ้ างอิงจากข้ อมูล
ข้ อมูลในอดีตและสมมุติฐานอัตราผู้
ในอดีตและสมมุติฐานอัตราผู้เช่าราย
เช่ารายใหม่
ใหม่
อัตราส่ วนลด
ร้ อยละ 8.75
ร้ อยละ 9.00
อัตราผลตอบแทนจาก
ร้ อยละ 5.00
ร้ อยละ 5.00
การลงทุน
หมายเหตุ : (1) ผู้ป ระเมิ น ได้ พิจ ารณารวมถึ ง การคิ ด ค่า ธรรมเนี ย มผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พย์ ใ นอัต ราพิ เ ศษ ที/ ผ้ ูบริ หาร

อสังหาริ มทรัพย์ยินดีจะลดให้ สาํ หรับพื 1นที/เช่าที/แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที/มีความเกี/ยวข้ อง จะเข้ าทําสัญญา
เช่าภายหลังจากที/กองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกตามสัญญาแต่งตัง1
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ/มเติมในภาคผนวก 1 สรุ ปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงการ
อาคารสิริภิญโญของบริ ษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จํากัด และบริ ษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จํากัด และ
สามารถขอรายงานการประเมินค่าทรัพย์สนิ ฉบับเต็มจากบริ ษัทจัดการ
นอกจากนี 1เพื/อให้ ทราบราคาประเมินของโครงการอาคารสิริภิญโญโดยปราศจากโครงสร้ างการจัดหาประโยชน์
ของกองทุนรวมตามที/จะมีการทําสัญญาต่างๆ ที/เกี/ ยวข้ อง ณ วันที/กองทุนรวมเข้ าลงทุน บริ ษัทจัดการได้
ดําเนินการให้ ผ้ ูประเมินมูลค่าทรัพย์ สินทัง1 2 ราย ทําการประเมินราคาดังกล่าว โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษา
รายละเอีย ดเพิ/ มเติม ในภาคผนวก 2 สรุ ปการประเมิ นมูลค่าทรั พย์ สิน โครงการอาคารสิริ ภิญ โญโดยไม่มี
โครงสร้ างกองทุนรวม
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ทังนี
1 1 จากการตรวจสอบสมมติฐานหลักของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินที/ใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที/กองทุน
รวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก บริ ษัทจัดการไม่พบสิ/งที/เป็ นเหตุให้ เชื/อว่าสมมติฐานหลักที/ใช้ ในการประเมินมูลค่า
ดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการณ์ที/เกิดขึ 1นจริ งอาจแตกต่างจากสมมติฐานดังกล่าวได้
หรื อเหตุการณ์ตา่ งๆ อาจไม่เป็ นไปตามที/คาดการณ์ไว้
อนึ/ง บริ ษัทจัดการได้ มีการตรวจสอบสมมุติด้านค่าใช้ จ่ายส่วนทุน (Capital Expenditure) ของผู้ประเมินค่า
ทรัพย์สนิ ทังสองราย
1
รวมถึงพิจารณาโครงการปรับปรุ งอาคารสิริภิญโญระหว่างปี พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560 ซึ/ง
จัดทําโดยพลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 โดย ณ วันที/ได้ มีการตรวจสอบสมมติฐาน บริ ษัทจัดการไม่พบสิ/งที/เป็ นเหตุให้ เชื/อ
ว่าสมมติฐานหลักที/ใช้ ในการประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล และเห็นว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอ
สําหรับการรองรับโครงการปรับปรุงอาคารสิริภิญโญที/จดั ทําโดยพลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1ดังกล่าว
ความสมเหตุสมผลในการลงทุน
บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่ามูลค่าที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกมี
ความสมเหตุสมผล โดยได้ มีการพิจารณาจากปั จจัยดังต่อไปนี 1
1. มูลค่ าที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง- แรกจะไม่ สูงกว่ าราคา
ที"ได้ จากรายงานประเมินค่ าตํ"าสุด
บริ ษัทจัดการได้ ตรวจสอบรายงานการประเมินค่าทรั พย์ สินและมีความเห็นว่าราคาที/ได้ จากรายงาน
ประเมินค่าดังกล่าวเป็ นราคาที/มีความสมเหตุสมผล เนื/องจากได้ ตงอยู
ั 1 ่บนสมมุติฐานที/เหมาะสม โดยได้
คํานึงถึงโครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผลการดําเนินงานที/ผา่ นมาในอดีตของทรัพย์สนิ
ที/ประเมินค่า สภาพภาวะแวดล้ อมในปั จจุบนั และสะท้ อนมุมมองในอนาคตของผู้ประเมินอิสระทัง1 2 ราย
ที/มีตอ่ ทรัพย์สินดังกล่าว ดังนัน1 บริ ษัทจัดการจึงมีความเห็นว่ามูลค่าที/กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพย์สินที/
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง1 แรกซึ/งจะไม่สูงกว่าราคาที/ได้ จากรายงานประเมินค่าตํ/าสุด น่าจะมีความ
เหมาะสมดีแล้ ว
2. ทรัพย์ สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง- แรกมีจุดเด่ นและศักยภาพหลายประการ
ทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกเป็ นอาคารสํานักงานที/มีความสวยงาม ตังอยู
1 ่ในทําเลที/มี
ศักยภาพ โดยตังอยู
1 ่ใกล้ กบั รถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนกรุ งเทพ (BTS) สถานีพญาไท และรถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ต
เรล ลิงค์ (ARL) สถานีพญาไท และสามารถเชื/อมต่อกับถนนสําคัญหลายสาย และใกล้ ทางขึ 1นลงทางด่วน
อุรุ พ งษ์ แ ละอนุส าวรี ย์ ชัย สมรภูมิ และตัง1 อยู่ใ นย่า นธุ ร กิ จ ใกล้ อ าคารศูน ย์ ก ารค้ า และโรงแรมชัน1 นํ า
นอกจากนี 1 โครงการอาคารสิริภิญโญยังได้ รับการบริ หารที/เน้ นด้ านคุณภาพและมีการบํารุ งรักษาสภาพ
อาคารเป็ นอย่างดี ซึ/งเป็ นจุดดึงดูด ที/สําคัญอันหนึ/งที/ทําให้ อาคารมีผ้ ูเช่ าอย่างต่อเนื/ อง นอกจากนี 1
ทรั พย์ สิน ที/ก องทุน รวมจะเข้ า ลงทุนครั ง1 แรกได้ รั บการบริ หารจัดการโดยพลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 ซึ/ง มีเ ป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที/มีความน่าเชื/อถือ ประสบการณ์และความพร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าที/ และเป็ น
ผู้ประกอบการที/ให้ บริ การด้ านการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์แก่โครงการชันนํ
1 าของประเทศไทย โดยมีธุรกิจ
บริ การครอบคลุมทังในด้
1 าน ตัวแทนซื 1อ ขาย เช่า อสังหาริ มทรัพย์ การบริ หารจัดการเพื/อที/พกั อาศัย การ
บริ ห ารจัด การทรั พ ยากรอาคาร และที/ ป รึ ก ษาการลงทุน ด้ า นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ สําหรั บด้ า นผลการ
ดําเนินงาน ทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกมีอตั ราการเช่าพื 1นที/ที/สงู และเติบโตต่อเนื/อง และมี
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โอกาสในการเติบโตของอัตราค่าเช่าเฉลี/ยจากแนวโน้ มการเติบโตอย่างต่อเนื/องของความต้ องการพื 1นที/
อาคารสํานักงานให้ เช่าในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ/งเป็ นผลมาจากการขยายตัวของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) เกี/ยวกับการส่งออก และการลงทุนจากต่างประเทศ โดยความต้ องการที/เพิ/มขึ 1นเป็ นผล
มาจากการขยายตัวทางธุรกิจของผู้เช่าเดิมที/เช่าพื 1นที/อยูแ่ ล้ ว รวมถึงมาจากความต้ องการจากผู้เช่าพื 1นที/ที/
เป็ นบริ ษัทที/จดั ตังใหม่
1
3. ราคาที"ได้ จากรายงานประเมินยังไม่ ได้ คํานึงถึงปั จจัยเชิงคุณภาพของทรั พย์ สินที"กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนครัง- แรกบางประการ
การประเมินค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สินทัง1 2 ราย ไม่ได้ มีการคํานึงถึงปั จจัยเชิงคุณภาพของ
ทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกบางประการ อาทิ ชื/อเสียง ประสบการณ์ และความน่าเชื/อถือ
ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และคุณภาพของอสังหาริ มทรัพย์ภายหลังมีการปรับปรุ งให้ มีความทันสมัย
ซึ/งคาดว่าน่าจะช่วยให้ ผ้ เู ช่ามีความมัน/ ใจในคุณภาพและบริ การของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
ครัง1 แรก ซึง/ คาดว่าจะส่งผลให้ อตั ราการเช่าอยูใ่ นระดับที/สงู และ/หรื อ สามารถปรับอัตราค่าเช่าได้ สงู ขึ 1น
4. โอกาสในการปรับตัวของราคาอสังหาริมทรัพย์ ท" ีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง- แรก
การลงทุนในทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกเป็ นการลงทุนในกรรมสิทธิaในทรัพย์สิน ซึ/งรวมถึง
กรรมสิทธิaในที/ดินพื 1นที/รวมกว่า 2 ไร่ 3 งาน 13.4 ตารางวา ริ มถนนศรี อยุธยาและใกล้ กบั สถานีรถไฟฟ้ า
พญาไท ซึง/ เป็ นที/ดินที/มีศกั ยภาพและอยู่ในทําเลที/ดี ส่งผลให้ มีโอกาสค่อนข้ างสูงที/มลู ค่าที/ดินและมูลค่า
โดยรวมของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกปรับเพิ/มขึ 1นในอนาคต ซึ/งการที/กองทุนรวมมี
กรรมสิ ท ธิa โ ดยสมบู ร ณ์ ใ นทรั พ ย์ สิ น ที/ ก องทุ น รวมจะเข้ าลงทุ น ครั ง1 แรกนั น1 ในอนาคตหากราคา
อสังหาริ มทรัพย์ปรับเพิ/มขึ 1น กองทุนรวมอาจพิจารณานําทรัพย์สินที/กองทุนรวมลงทุนออกเสนอขายตาม
เกณฑ์ที/กําหนดไว้ ในข้ อ 5.1.17 ซึ/งอาจได้ รับกําไรจากมูลค่าที/เพิ/มขึ 1นของทรัพย์สินนอกเหนือจากการหา
ผลประโยชน์ในรูปค่าเช่าอย่างเดียว โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลเพิ/มเติมเกี/ยวกับการนําทรัพย์สนิ ออก
ประมูลได้ ในข้ อ 5 หลักเกณฑ์การลงทุน อย่างไรก็ดี การขายทรัพย์สนิ ดังกล่าวขึ 1นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ หลาย
ประการ เช่น กฎหมายที/เกี/ยวข้ อง สภาพเศรษฐกิจ และสภาวะตลาดในขณะนัน1 เป็ นต้ น
5. ประมาณการผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR)
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในโครงการอาคารสิริภิญโญ โดยมีมลู ค่าการลงทุนไม่เกิน 1,821.00 ล้ านบาท
บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็ นราคาที/เหมาะสมซึ/งสามารถยอมรั บได้ เนื/องจากอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ของโครงการ ที/กองทุนคาดว่าจะได้ รับจากการ
ลงทุนที/ราคา 1,821.00 ล้ านบาท อยู่ในอัตราประมาณ ร้ อยละ 8.9 ต่อปี (โดยคํานวณจากกระแสเงินสด
สุทธิจากทรัพย์สินที/ประมาณการโดย บริ ษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จํากัด ซึ/งเป็ นผู้ประเมินราคาที/ให้
ราคาตํ/าสุด) ซึ/งถือได้ ว่ากองทุนรวมเป็ นทางเลือกหนึ/งของการลงทุนที/ให้ อตั ราผลตอบแทนที/น่าพอใจแก่
นักลงทุนเมื/อเทียบกับอัตราผลตอบแทนและความเสีย/ งของตราสารหนี 1รัฐบาลและตราสารหนี 1ภาคเอกชน
ที/มีอนั ดับความน่าเชื/อถือในระดับที/สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ดังที/แสดงในตารางดังนี 1
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ตารางแสดงอัตราผลตอบแทน ณ วันที/ 27 มกราคม พ.ศ. 2557
ประเภท
ตราสารหนี 1รัฐบาล
ตราสารหนี 1ภาคเอกชน
(ความน่าเชื/อถือระดับ A+)
ตราสารหนี 1ภาคเอกชน
(ความน่าเชื/อถือระดับ BBB+)

อายุ 10 ปี
3.99
5.24

อายุ 15 ปี
4.24
5.57

อายุ 20 ปี
4.38
5.80

6.45

6.80

7.02

ที"มา : Bloomberg

ทังนี
1 1 มูลค่าในการลงทุนสุดท้ ายจะขึ 1นอยู่กับสภาวะตลาดในช่วงที/มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
และเป็ นมูลค่าที/แสนสิริจะยอมรับได้ จากการจําหน่ายทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก ซึ/งเป็ น
มูลค่าไม่เกิน 1,821.00 ล้ านบาท โดยหากกองทุนรวมสามารถลงทุนในมูลค่าที/ตํ/ากว่า 1,821.00 ล้ านบาท
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการที/คาดว่าจะได้ รับนัน1 อาจสูงขึ 1นกว่าอัตราร้ อยละ 8.9 ต่อปี
อย่างไรก็ดี มูลค่าทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะลงทุนครัง1 แรกอาจลดลงจากการประเมินค่า หรื อการสอบทาน
ประเมินค่าทรัพย์สินในรอบต่อๆ ไป ซึ/งอาจส่งผลให้ บริ ษัทจัดการต้ องลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
รวมเพื/อลดสภาพคล่องส่วนเกินที/เกิดจากการที/มลู ค่าของทรัพย์สนิ ลดลงจากการประเมินค่า หรื อการสอบ
ทานการประเมินค่าทรัพย์สนิ ดังกล่าว อันจะส่งผลให้ มลู ค่าที/ตราไว้ ของหน่วยลงทุนลดลงด้ วย
ทังนี
1 1ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ/มเติมเกี/ยวกับประมาณการอัตราผลตอบแทนภายในซึง/ คํานวณ
จากประมาณการกระแสเงิ นสดรั บของโครงการอาคารสิริภิ ญโญโดยปราศจากโครงสร้ างการจัดหา
ประโยชน์ของกองทุนรวมได้ ในภาคผนวก 2 สรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โครงการอาคารสิริภิญโญโดย
ไม่มีโครงสร้ างกองทุนรวม
เมื/อพิจารณาจากปั จจัยข้ างต้ น บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าราคาที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก ซึ/งจะไม่สงู
กว่าราคาที/ได้ จากรายงานประเมินค่าตํ/าสุดเป็ นราคาที/มีความเหมาะสม
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4. การกู้ยืมเงิน
ในการจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ กองทุนรวมอาจกู้ยืมเงินได้ ทังนี
1 1 ไม่ว่าจะมีการให้ หลักประกันไว้ ด้วยหรื อไม่ก็
ตาม และต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 1
(1) เป็ นการกู้ยืมเงินเพื/อดําเนินการดังต่อไปนี 1
(ก)

ปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมหรื ออสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าให้ อยู่ในสภาพดี
และมีความพร้ อมที/จะใช้ หาผลประโยชน์

(ข)

ต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิ/มเติมบนที/ดินที/มีอยู่แล้ วซึ/งเป็ นของกองทุนรวมหรื อที/กองทุนรวมมีสิทธิการ
เช่า เพื/อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม

(ค)

ลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และ/หรื อ สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ เพิ/มเติม อย่างไรก็ ตาม ตามประกาศ
คณะกรรมการก.ล.ต. ที/ กน. 11/2552 เรื/ อง หลักเกณฑ์ เงื/อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของ
กองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม และที/ได้ แก้ ไขเพิ/มเติม การกู้ยืมเงินเพื/อ
ลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และ/หรื อ สิทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ เพิ/ มเติม จะต้ องเป็ นไปตามเงื/ อนไข
ดังต่อไปนี 1ด้ วย
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องทําสัญญากู้ยืมเงินภายในวันที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพิ/มเติมภายในสองเดือนนับแต่วนั ที/ทําสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว

(2) เป็ นการกู้ยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นสําคัญ ทังนี
1 1 ในกรณีที/เป็ นการกู้ยืม
เงิ นเพื/อปรั บปรุ งอสังหาริ มทรั พย์ ที/กองทุนรวมมีสิทธิ การเช่าตาม (1) (ก) หรื อเพื/อต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคาร
เพิ/ มเติ มบนที/ ดิ นที/ มี อยู่แล้ วที/ กองทุนรวมมี สิทธิ การเช่ าตาม (1) (ข) บริ ษั ทจัดการกองทุนรวมต้ องคํ านึงถึ ง
กําหนดเวลาเช่าที/เหลืออยูต่ ามสัญญาเช่าด้ วย และ
(3) จํานวนเงินที/ก้ ูยืมต้ องไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวมและในกรณีที/ต่อมาภายหลัง
จํานวนเงินที/ก้ ูยืมเกินอัตราส่วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนันมิ
1 ได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ/มเติม บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมจะคงอัตราส่วนการกู้ยืมเงินไว้ ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพิ/มเติมอีกไม่ได้ จนกว่าอัตราส่วนการกู้ยืมเงิน
จะลดลงจนน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เงื/อนไขพิเศษ
กองทุนรวมอาจเข้ าทําสัญญาซื 1อขายล่วงหน้ า (Derivative) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื/อป้องกันความเสี/ยง (Hedging)
จากอัตราแลกเปลีย/ น (Foreign Exchange Rate Risk) และ/หรื อ อัตราดอกเบี 1ย (Interest Rate Risk) ที/เกิดขึ 1นจาก
การกู้ยืมเงินไม่ว่าทังจํ
1 านวนหรื อบางส่วน เช่น กองทุนรวมอาจจะเข้ าลงทุนทําสัญญา Swap อัตราดอกเบี 1ยกับ
คูส่ ญ
ั ญาที/เป็ นธนาคารพาณิชย์เพื/อป้องกันความเสีย/ งจากความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี 1ย
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5. หลักเกณฑ์ การลงทุน
5.1 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ท" ีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง- แรก
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 1
5.1.1

บริ ษั ทจัดการต้ องมี การวิ เคราะห์ และศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการซื อ1 หรื อเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์เพื/อประกอบการตัดสินใจลงทุนรวมทังตรวจสอบและสอบทาน
1
(การทํา due diligence)
แล้ ว และมีความเห็นว่าอสังหาริ มทรัพย์ที/จะลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 1
(ก) มีความเหมาะสมสําหรับการลงทุนของผู้ลงทุนทัว/ ไป
(ข) มีศกั ยภาพในการก่อให้ เกิดรายได้ เช่น ตังอยู
1 ่ในทําเลที/ดีและมีทางเข้ าออกที/เหมาะสมตามสภาพ
ไม่มีลกั ษณะผูกติดกับการใช้ งานของผู้เช่าหรื อผู้เช่าช่วงอันจะทําให้ เปลี/ยนลักษณะการใช้ งานเป็ น
ประการอื/นได้ ยาก และไม่มีข้อจํากัดในการจัดหาผู้เช่าหรื อผู้เช่าช่วงรายใหม่ เป็ นต้ น ทังนี
1 1 ในการ
พิจารณาให้ ความเห็นในเรื/ องดังกล่าวบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีความเห็นของบริ ษัทประเมินค่า
ทรัพย์สนิ เพื/อใช้ ประกอบการพิจารณาด้ วย
(ค) มีเอกสารสิทธิหรื อเอกสารสัญญาที/ครบถ้ วน ชัดเจน บังคับได้ ตามกฎหมายและเพียงพอต่อการที/
กองทุนรวมจะใช้ ดําเนินการหรื อจัดหาผลประโยชน์ได้
ในกรณี ที/อาจมีความเสี/ยงจากการลงทุนตามวรรคหนึ/ง บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลความเสี/ยงที/
ครบถ้ วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด

5.1.2

อสังหาริ มทรัพย์ที/จะลงทุนต้ องตังอยู
1 ใ่ นประเทศไทย

5.1.3

ต้ องเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที/ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและอยู่ในสภาพที/เหมาะสมต่อการจัดหาผลประโยชน์ได้
หรื อเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที/ยงั ก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จ โดยต้ องมีการก่อสร้ างไปแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
ของมูลค่าโครงการ ณ วันที/สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมตั ิให้ บริ ษัทจัดการจัดตังและจั
1
ดการ
กองทุนรวม และในการคํานวณมูลค่าโครงการ มิให้ นบั มูลค่าที/ดินที/เป็ นที/ตงของโครงการ
ั1
ทังนี
1 1 สัดส่วน
ความคืบหน้ าของการก่อสร้ างต้ องได้ รับการรับรองจากบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ

5.1.4

ต้ องเป็ นการลงทุนโดยการซื 1อหรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อโดยการได้ มาซึ/งสิทธิ เก็บกินหรื อสิทธิ เหนือ
พื 1นดิน โดยผู้มีกรรมสิทธิaหรื อสิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวยินยอมที/จะขาย ให้ เช่า หรื อให้
สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์นนั 1

5.1.5

อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ต้องไม่อยูใ่ นบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรื อมีข้อพิพาท
ใดๆ เว้ นแต่จะเป็ นประโยชน์แก่กองทุนรวมและได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.1.6

อสังหาริ มทรั พย์ ต้องไม่เป็ นที/ดินว่างเปล่า เว้ นแต่จะแสดงได้ ว่าจะเป็ นประโยชน์ ที/จะส่งเสริ มให้ เกิ ด
รายได้ แก่อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม และได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ในการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะไม่ทําสัญญาเช่าที/มีข้อตกลงหรื อเงื/อนไขที/ก่อให้ เกิดหน้ าที/
มากกว่าหน้ าที/อนั เป็ นปกติที/ผ้ เู ช่าพึงต้ องกระทําเมื/อสัญญาเช่าสิ 1นสุดลง หรื อทําสัญญาเช่าช่วง เว้ นแต่
ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้ องเป็ นการเช่าจากบุคคลดังต่อไปนี 1
(1) ต้ องเป็ นการเช่าจากผู้มีสิทธิที/จะให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์นนได้
ั 1 ทังนี
1 1 ในกรณีที/อสังหาริ มทรัพย์ที/
เช่าเป็ นที/ดิน ที/ดินนันจะต้
1 องมีการออกโฉนดที/ดินหรื อหนังสือรับรองการทําประโยชน์ให้ แล้ ว
(2) ในกรณีที/เป็ นการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ หรื อในกรณีที/เป็ นการเช่าอาคาร โรงเรื อน หรื อสิ/งปลูก
สร้ างที/ผ้ ูให้ เช่ามิได้ เป็ นผู้มีกรรมสิทธิa ตามโฉนดที/ดินหรื อผู้มีสิทธิ ครอบครองตามหนัง สือ รั บ รอง
การทําประโยชน์ บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีสถาบันการเงิ นตามกฎหมายว่าด้ วยดอกเบี 1ยเงิน
ให้ ก้ ยู ืมของสถาบันการเงินหรื อบริ ษัทประกันภัยเป็ นผู้รับประกันความเสียหายที/อาจเกิดขึ 1นจาก
การบอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกล่าว หรื อในกรณีที/มิได้ จดั ให้ ผ้ รู ับประกันความเสียหายเพื/อ
ป้องกันความเสียหายเช่นว่านัน1 บริ ษัทจัดการต้ องเปิ ดเผยความเสี/ยงให้ ผ้ ลู งทุนทราบโดยต้ อง
ระบุไว้ ในหนังสือชีช1 วนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญถึงผลกระทบที/อาจจะเกิดขึ 1นกับผลประกอบการ
ของกองทุนรวม หากผู้มีกรรมสิทธิaตามโฉนดที/ดิน หรื อผู้มีสิทธิ ครอบครองตามหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์บอกเลิกสัญญา

5.1.8

บริ ษัทจัดการจะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที/มีมลู ค่ารวมกันไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุนรวม ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที/จดทะเบียนกอง
ทรัพย์ สินเป็ นกองทุนรวม หรื อวันจดทะเบียนเพิ/มเงินทุน สําหรั บกรณี การเพิ/มเงินทุนจดทะเบียนเพื/อ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ/มเติมแล้ วแต่กรณี และดํารงอัตราส่วน
การลงทุนดังกล่าวทุกวันสิ 1นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี 1
(1) รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สุดท้ ายก่อนสิ 1นอายุโครงการ หรื อ
(2) กรณีมีเหตุจําเป็ นและสมควรโดยได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.1.9

บริ ษัทจัดการจะถืออสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมได้ มาจากการ
ลงทุ น ไว้ อย่ า งน้ อย 1 ปี เว้ นแต่ มี เ หตุ จํ า เป็ นและสมควรโดยได้ รั บ การผ่ อ นผั น จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.1.10 ในกรณีที/กองทุนรวมลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องไม่จัดหา
ผลประโยชน์ จากอสังหาริ มทรั พย์ ดังกล่าวโดยการให้ เช่าแก่เจ้ าของอสังหาริ มทรั พย์ หรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันของบุคคลดังกล่าว นอกจากการให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ในส่วนที/ไม่มีนยั สําคัญ เป็ นการทํา
ธุรกรรมในลักษณะที/มิได้ มีความเกี/ยวข้ องกันเป็ นพิเศษ (At Arm’s Length Transaction) และได้ ระบุไว้
ในโครงการแล้ ว
5.1.11 ในกรณี ที/ กองทุน รวมได้ มาซึ/ งกรรมสิ ทธิa ในอสัง หาริ มทรั พย์ และบริ ษั ท จัดการประสงค์ จะจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้ เช่าแก่เจ้ าของเดิม บริ ษัทจัดการต้ องกําหนดค่าเช่า
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ที/เรี ยกเก็บจากเจ้ าของเดิมในลักษณะที/เป็ นธรรมเนียมทางค้ าปกติเสมือนเป็ นการทําธุรกรรมกับคู่ค้า
ทัว/ ไปที/เป็ นบุคคลภายนอก
5.1.12 ภายหลังที/กองทุนรวมได้ ลงทุนในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรก กองทุนรวมจะจัดให้ มีการ
ประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้ เสียของกองทุนรวมที/มีต่ออสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ
สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุน เพื/อคุ้มครองความเสียหายที/จะเกิดขึ 1นกับกองทุนรวม
โดยจะจัดให้ มีการประกันภัยดังต่อไปนี 1ตลอดระยะเวลาที/กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนครัง1 แรก
(1) การประกันภัยทรัพย์ สินสําหรับความเสี"ยงทุกประเภท (Property All Risks Insurance)
กองทุนรวมเป็ นผู้เอาประกันภัยสําหรับความเสี/ยงทุกประเภทอันเนื/องมาจากการเกิดวินาศภัยต่อ
อสังหาริ มทรั พย์ ดังกล่าว โดยที/กองทุนรวมจะเป็ นผู้ชําระเบีย1 ประกันภัยทัง1 หมด และเป็ นผู้รั บ
ประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว ทังนี
1 1 วิธีจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะเป็ นไปตามที/กําหนดไว้ ในกรมธรรม์
ประกันภัย โดยที/การทําประกันดังกล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
(2) การประกันภัยความรับผิดต่ อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)
กองทุนรวมเป็ นผู้เอาประกันภัยสําหรับความเสี/ยงภัยต่อบุคคลที/สามที/อาจได้ รับความเสียหาย
และ/หรื อ บาดเจ็บจากความชํารุ ดบกพร่ องของอาคาร โรงเรื อน หรื อสิ/งปลูกสร้ าง และ/หรื อ เกิด
อุบตั ิเหตุ โดยที/กองทุนรวมจะชําระเบี 1ยประกันภัยทังหมด
1
ทังนี
1 1 ในกรณีที/ผ้ ใู ห้ เช่า หรื อผู้ให้ สิทธิใน
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ก่ ก องทุ น รวม หรื อ ผู้ เช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ากกองทุ น รวม หรื อ ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ ได้ ทําประกันภัยนันไว้
1 แล้ ว บริ ษัทจัดการสามารถทําประกันภัยความรับผิดเฉพาะ
กรณีที/กองทุนรวมอาจถูกไล่เบี 1ยให้ ต้องรับผิด
(3) การประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
กองทุนรวมเป็ นผู้เอาประกันภัยกรณี ธุรกิ จหยุดชะงักสําหรั บรายได้ ที/กองทุนรวมได้ รับจากการ
ลงทุน โดยที/กองทุนรวมตกลงชําระเบี 1ยประกันภัย และกองทุนรวมจะเป็ นผู้รับประโยชน์แต่เพียงผู้
เดียวภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
5.1.13 ราคาอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุนหรื อจําหน่าย
(1) การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะลงทุนใน
ราคาที/ไม่สงู กว่าราคาที/เปิ ดเผยไว้ ในรายละเอียดโครงการ และหากราคาที/จะลงทุนซึง/ เปิ ดเผยไว้
ในรายละเอียดโครงการสูงกว่าราคาตํ/าสุดที/ได้ จากรายงานการประเมินค่าเกินกว่าร้ อยละ 10
บริ ษัทจัดการจะชี 1แจงข้ อเท็จจริ งและเหตุผลของการลงทุนในราคาดังกล่าวในไว้ ในรายละเอียด
โครงการและหนังสือชี 1ชวน
(2) การขายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ โอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมได้ มาจากการ
ลงทุน บริ ษัทจัดการจะกระทําโดยเปิ ดเผยและเพื/อประโยชน์ที/ดีที/สดุ ของกองทุนรวมเป็ นสําคัญ
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หากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ โอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์มีราคาที/ตํ/ากว่า
ราคาสูงสุดที/ได้ จากรายงานการประเมินค่าเกินกว่าร้ อยละ 10 บริ ษัทจัดการจะชี 1แจงข้ อเท็จจริ ง
และเหตุผลที/ จําหน่ายอสังหาริ มทรั พย์ และ/หรื อ โอนสิทธิ ก ารเช่า อสังหาริ มทรั พย์ ใ นราคา
ดังกล่าวไว้ ในหนังสือสรุ ปข้ อมูลสําคัญที/จัดทําขึ 1นตามหลักเกณฑ์ที/สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(3) รายงานการประเมินค่าของบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินตาม (1) และ (2) บริ ษัทจัดการจะจัดทํา
ขึ น1 ล่ ว งหน้ าก่ อ นการลงทุ น ในหรื อจํ า หน่ า ยอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และ/หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวไม่เกิน 6 เดือน ทังนี
1 1 บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการประเมินค่าทรัพย์สิน
ใหม่หากมีเหตุการณ์หรื อปั จจัยใดๆ ที/ทําให้ มลู ค่าทรัพย์สินที/ทําการประเมินมีการเปลี/ยนแปลง
อย่างมีนยั สําคัญ
5.1.14 การทําธุรกรรมกับบริ ษัทจัดการ บุคคลที/เกี/ยวข้ องกับบริ ษัทจัดการ และบุคคลที/เกี/ยวข้ อง บริ ษัทจัดการ
จะปฏิบตั ิ ดังนี 1
(1) ในการลงทุนครัง1 แรก หากเป็ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ของบริ ษัทจัดการหรื อบุคคลที/เกี/ยวข้ องกับบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการต้ องยื/นคํารับรองของบุคคล
ที/จะแต่งตังให้
1 เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ/งได้
รับรองว่าผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ รับรายงานการประเมินของบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินและรายงาน
เกี/ ยวกับการตัดสินใจลงทุนของบริ ษัทจัดการ และรั บรองว่าได้ ทําการตรวจสอบการลงทุนตาม
โครงการแล้ ว และเห็นว่าเป็ นธุรกรรมในลักษณะที/เป็ นธรรมเนียมทางค้ าปกติเสมือนการทําธุรกรรม
กับคู่ค้าทัว/ ไปที/มิได้ มีความเกี/ยวข้ องกันเป็ นพิเศษ (At Arm’s Length Transaction) ทังนี
1 1 เมื/อ
บริ ษัทจัดการได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ จัดตังและจั
1
ดการกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการจะแต่งตังบุ
1 คคลที/ทําการรับรองดังกล่าวเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เว้ น
แต่มีเหตุจําเป็ นและสมควรโดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) ในการลงทุนในหรื อจําหน่ายไปซึง/ อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ภายหลัง
จากการลงทุนครัง1 แรก หากเป็ นการทําธุรกรรมกับบุคคลที/เกี/ยวข้ อง บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ที/กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที/ สน. 29/2549 เรื/ อง การกระทํา
ที/อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ใน การป้องกัน
ลงวันที/ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และที/แก้ ไขเพิ/มเติม ซึ/งรวมถึงการได้ รับความเห็นชอบหรื อการ
รับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ และ/หรื อ การได้ รับมติอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากนี 1 หาก
ธุรกรรมดังกล่าวเป็ นการลงทุนกับบริ ษัทจัดการหรื อบุคคลที/เกี/ ยวข้ องกับบริ ษัทจัดการ บริ ษัท
จัดการจะดําเนินการได้ ต่อเมื/อผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ตรวจสอบและรับรองเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
แล้ วว่าการลงทุนดังกล่าวเป็ นธุรกรรมในลักษณะที/เป็ นทางค้ าปกติเสมือนเป็ นการทําธุรกรรมกับ
ลูกค้ าทัว/ ไปที/มิได้ มีความเกี/ยวข้ องกันเป็ นพิเศษ (At Arm’s Length Transaction)
5.1.15 บริ ษัทจัดการจะนําอสังหาริ มทรัพย์ไปแสวงหาผลประโยชน์ได้ เฉพาะการให้ เช่าพื 1นที/โดยตรง หรื อให้ เช่า
แก่ผ้ ปู ระกอบกิจการอื/นเพื/อนําอสังหาริ มทรัพย์ไปจัดหาประโยชน์ ทังนี
1 1 ภายใต้ หลักเกณฑ์ดงั นี 1
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(1) หากเป็ นการลงทุนในอาคารโรงแรม บริ ษัทจัดการจะนําอาคารดังกล่าวให้ เช่าแก่ผ้ ูประกอบ
กิจการโรงแรมเท่านัน1
(2) หากเป็ นการให้ เช่ า พืน1 ที/แ ละมี ก ารจัดหาผลประโยชน์ โ ดยการให้ บริ การประกอบด้ ว ย เช่ น
Serviced Apartment บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี 1
(ก) ดําเนินการให้ กองทุนรวมมีรายได้ จากการให้ เช่าพืน1 ที/และการให้ เช่าเครื/ องใช้ อุปกรณ์
ตกแต่ ง ที/ เ กี/ ย วเนื/ อ งโดยตรงจากการให้ เช่ า พื น1 ที/ นั น1 เช่ น ชุ ด รั บ แขก ชุ ด ครั ว
เครื/ องปรับอากาศ เป็ นต้ น รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของรายได้ ทงหมดที
ั1
/ได้ จากการ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์นนในรอบระยะเวลาบั
ั1
ญชีประจําปี ใดๆ
(ข) รายงานผลการดําเนินงานเกี/ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ตาม (ก) ของแต่ละอาคารให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับแต่วนั สิ 1นรอบปี บัญชี
(ค) หากกองทุน รวมมี รายได้ น้ อยกว่าที/ กํา หนดตาม (ก) บริ ษัท จัด การจะดํ าเนิน การให้ ผ้ ู
ประกอบกิ จ การรายอื/ น นํ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ปจั ด หาผลประโยชน์ หรื อ จํ า หน่า ย
อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิท ธิ การเช่า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ดงั กล่าว หรื อ เลิก กองทุนรวม
ภายใน 60 วั น นั บ แต่ วั น สิ น1 รอบระยะเวลาบั ญ ชี ป ระจํ า ปี และแจ้ งให้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที/บริ ษัทจัดการได้ ดําเนินการดังกล่าว
แล้ วเสร็ จ
5.1.16 บริ ษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ให้ เกิดรายได้ ประจําไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของ
รายได้ ทงหมดของกองทุ
ั1
นรวมในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี เว้ นแต่กรณีดงั ต่อไปนี 1
(1) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี แรกและประจําปี สุดท้ ายของปี ที/สิ 1นอายุโครงการ หรื อ
(2) เมื/อได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.1.17 เงื/อนไขพิเศษ
(1) ภายหลังจากการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมครัง1 แรกแล้ วเป็ นระยะเวลา 1 ปี และทุกๆ
วันสิ 1นรอบระยะเวลาบัญชีรายไตรมาสของกองทุนรวม หากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ในตลาดหลักทรัพย์ (ซึ/งคํานวณจากราคาปิ ดของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมถัวเฉลี/ยถ่วง
นํ 1าหนักด้ วยปริ มาณการซื 1อขายในตลาดหลักทรัพย์ในไตรมาสนันๆ)
1 ตํ/ากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วันสิ 1นรอบระยะเวลาบัญชีรายไตรมาสเดียวกันที/ประกาศ
โดยบริ ษัทจัดการตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที/เกี/ยวข้ อง เกินกว่าร้ อยละ 20
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณานําทรัพย์สินที/กองทุนรวมลงทุนออกเสนอขาย โดยวิธีการเปิ ดเผย
และให้ โอกาสผู้ที/ประสงค์จะซื 1อทรัพย์สนิ ดังกล่าวอย่างเสมอภาคกัน
(2) หากราคาที/ผ้ ทู ี/ประสงค์จะซื 1อเสนอมามีมลู ค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วัน
สิ 1นรอบระยะเวลาบัญชีรายไตรมาสข้ างต้ น หรื อราคาสูงสุดที/ได้ จากรายงานการประเมินค่า
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(แล้ วแต่อย่างใดจะสูงกว่า) เกินกว่าร้ อยละ 30 บริ ษัทจัดการอาจจําหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าวของ
กองทุนรวม ทังนี
1 1 บริ ษัทจัดการจะดําเนินการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไป
-

-

ในกรณี ที/ ก ารขอมติ ก ระทํ า โดยการส่ง หนังสือ ขอมติ ไ ปยังผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ต้ อ งได้ รั บ
คะแนนเสียงเกินกึ/งหนึง/ ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดที
1
/มีสิทธิออกเสียง
ของกองทุนรวม
ในกรณีที/การขอมติกระทําโดยการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ต้ องได้ รับคะแนนเสียงเกิน
กึ/งหนึ/งของจํานวนหน่วยลงทุนทัง1 หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที/เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ทัง1 นี 1 บริ ษั ท จัดการจะไม่นับคะแนนเสีย งของผู้ถือ หน่วยลงทุนที/ มี ส่ว นได้ เ สีย กับ การลงทุน
ดังกล่าวในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
อนึง/ หากการเสนอขายทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมลงทุนตามข้ อ (1) ข้ างต้ นไม่สาํ เร็ จ หรื อไม่มีผ้ ทู ี/ประสงค์
จะซื 1อในมูลค่าที/บริ ษัทจัดการกําหนดไว้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ ที/จะไม่ต้องดําเนินการเปรี ยบเทียบ
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรั พย์ กับมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ต่อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามข้ อ (1) รวมทังจะไม่
1
จดั ให้ มีการเสนอขายทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมลงทุนครัง1 ใหม่ภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนถัดจากวันที/มีการเสนอขายทรัพย์สินครัง1 ล่าสุด เว้ นแต่จะมีผ้ ทู ี/แสดงความจํานง
เสนอซื 1อทรัพย์สินของกองทุนรวมซึ/งบริ ษัทจัดการจะดําเนินการพิจารณาราคาเสนอซื 1อของบุคคล
ดังกล่าวและอาจพิจารณานําทรัพย์สินที/กองทุนรวมลงทุนออกเสนอขาย โดยวิธีการเปิ ดเผยและให้
โอกาสผู้ที/ประสงค์จะซื 1อทรัพย์สนิ ดังกล่าวอย่างเสมอภาคต่อไป
5.2 การลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื"น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ" ืน
บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ/ ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ/งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี 1เพื/อการบริ หารสภาพ
คล่องของกองทุนรวม
(1)

พันธบัตรรัฐบาล

(2)

ตัว‘ เงินคลัง

(3)

พันธบัตร หรื อหุ้นกู้ที/สถาบันสินเชื/อเพื/อธุรกิจหลักทรัพย์ รัฐวิสาหกิจ หรื อนิติบุคคลที/มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตังขึ
1 1นเป็ นผู้ออก

(4)

เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสินเชื/อที/อยูอ่ าศัย

(5)

บัตรเงินฝากที/ธนาคารหรื อบริ ษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก ทังนี
1 1 หากเป็ นบัตรเงินฝากที/มีการจ่ายผลตอบแทนหรื อ
การชํ าระเงิ นลงทุนอ้ างอิงกับสินค้ าหรื อตัวแปรต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน
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ตัว‘ แลกเงินหรื อตัว‘ สัญญาใช้ เงินที/ธนาคาร บริ ษัทเงินทุน บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ สถาบันสินเชื/อเพื/อธุรกิจ
หลักทรัพย์ หรื อกองทุนเพื/อการฟื น1 ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี 1ย หรื อผู้คํ 1าประกัน ทังนี
1 1 หากเป็ นตัว‘ แลกเงินหรื อตัว‘ สัญญาใช้ เงินที/มีการจ่าย
ผลตอบแทนหรื อการชํ าระคื นเงิ นลงทุนอ้ า งอิ งกับตัวแปร ต้ องได้ รั บความเห็ นชอบจากสํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน

(7)

หน่วยลงทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที/จะซื 1อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี 1 หรื อกองทุนรวม
อื/นที/มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี 1 หรื อเงินฝาก

(8)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์

(9)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ตามเงื/อนไขดังต่อไปนี 1
(ก)

ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที/อยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับ
ดู แ ลด้ านหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดซื อ1 ขายหลัก ทรั พ ย์ ที/ เ ป็ นสมาชิ ก สามั ญ ของ International
Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรื อ หน่ว ยลงทุน ของกองทุน รวมใน
ต่างประเทศที/มีการซื 1อขายในตลาดซื 1อขายหลักทรัพย์ที/เป็ นสมาชิกของ World Federations of
Exchange (WFE)

(ข)

ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที/มีทรัพย์สินเช่นเดียวกับทรัพย์สินที/กองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และ

(ค)

ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที/จดั ตังขึ
1 1นเพื/อผู้ลงทุนทัว/ ไป

(10) สัญญาซื 1อขายล่วงหน้ าโดยมีวตั ถุประสงค์เพื/อป้องกันความเสี/ยงที/อาจเกิดขึ 1นจากการลงทุน ทังนี
1 1 ในกรณี
ที/สญ
ั ญาซื 1อขายล่วงหน้ ามีสินค้ าหรื อตัวแปรอื/นใดที/มิใช่ราคาหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี/ยนเงิน อัตรา
ดอกเบี 1ย ดัชนีทางการเงิน ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ หรื ออันดับความน่าเชื/อถือของหลักทรัพย์ที/เป็ นตราสาร
แห่งหนี 1 สัญญาซื 1อขายล่วงหน้ าดังกล่าวต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้ วย
(11) หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื/นใดที/มิใช่อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการหา
ดอกผลโดยวิธีอื/น ตามที/สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ
การลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ/ ทรัพย์สนิ ตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) ที/นิติบคุ คลใดนิติบคุ คลหนึ/งเป็ นผู้ออก ผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี 1ย ผู้คํ 1าประกัน หรื อผู้รับฝากเงิน ต้ องมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
1 1นไม่
เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม เว้ นแต่ในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี 1
(ก)

ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุนรวม

(ข)

ช่วงระยะเวลา 60 วันก่อนวันจ่ายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรื อวันจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

(ค)

ช่วงระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันครบกําหนดอายุโครงการหรื อวันเลิกกองทุนรวม
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การคํา นวณอัต ราส่ว นการลงทุนตามวรรคสอง ไม่นับ รวมตั‘ว แลกเงิ น หรื อ ตัว‘ สัญญาใช้ เงินที/กองทุนเพื/อการ
ฟื น1 ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ 1าประกันโดยต้ องเป็ นการรับ
อาวัลแบบไม่มีเ งื/อ นไข หรื อสลัก หลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี 1ย หรื อคํ 1าประกันเงินต้ นและดอกเบี 1ยเต็มจํานวน
อย่างไม่มีเงื/อนไข
5.3 การลงทุนในหุ้นที"มีสิทธิออกเสียงเป็ นพิเศษ
กองทุนรวมอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ/ หุ้นที/มีสทิ ธิออกเสียงเป็ นพิเศษได้ ไม่เกิน 1 หุ้น ตามเงื/อนไขดังต่อไปนี 1
(1) หุ้นดังกล่าวออกโดยบริ ษัทที/เช่าอสังหาริ มทรัพย์จากกองทุนรวม โดยหุ้นนันให้
1 สทิ ธิพิเศษในการอนุมตั ิการ
ดําเนินงานบางประการของบริ ษัทที/เช่าอสังหาริ มทรัพย์ (Golden Share) ทังนี
1 1 ตามที/ได้ กําหนดไว้ ใน
ข้ อบังคับของบริ ษัทดังกล่าว และ
(2) บริ ษัทที/เช่าอสังหาริ มทรัพย์ตกลงจ่ายค่าเช่าให้ แก่กองทุนรวมในอัตราผันแปรตามผลประกอบการของ
อสังหาริ มทรัพย์ที/เช่า
เงื/อนไขพิเศษ
การลงทุนใน หรือมีไว้ ซ" ึงทรัพย์ สิน และการหาประโยชน์ จากทรัพย์ สิน
กองทุนรวมมีหลักเกณฑ์การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตลอดจนการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามที/ระบุไว้
ในข้ อ 5.1 ข้ อ 5.2 และ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที/ สน. 25/2552 รวมถึ งประกาศอื/นๆ ที/
เกี/ยวข้ อง
ในการบริ หารจัดการ และหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ต่างๆ ที/กองทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้ นนั 1 กองทุนรวม
อาจปรับปรุง เปลีย/ นแปลง พัฒนา เพิ/มศักยภาพในทรัพย์สนิ ต่างๆ ดังกล่าวได้ ไม่วา่ จะเป็ นเพื/อการให้ เช่าพื 1นที/
โดยตรง หรื อให้ เช่าแก่ผ้ ปู ระกอบกิจการเพื/อนําทรัพย์สนิ ดังกล่าวไปหาผลประโยชน์ ทังนี
1 1 รวมถึงการดําเนินการ
ใดๆ เพื/อประโยชน์ของทรัพย์สนิ ตามที/บริษัทจัดการ หรื อคณะกรรมการลงทุน(ถ้ ามี) จะเห็นสมควรได้ อีกด้ วย
แต่ทงนี
ั 1 1จะต้ องไม่เป็ นการขัดต่อข้ อกําหนด กฎเกณฑ์ และเงื/อนไขที/กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื/น
ใดที/เกี/ยวข้ องกําหนด
นอกจากนี 1 กองทุนรวมสามารถนําเงินประกันการเช่า(เงินมัดจํา) ที/ได้ เรี ยกเก็ บจากผู้เช่า ไปดําเนินการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื/นหรื อหาดอกผลตามที/สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดได้
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6. ข้ อกําหนด นโยบายและวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
6.1 ข้ อกําหนด นโยบายและวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครัง1
(1) ในกรณีที/กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิที/ปรับปรุ งแล้ วของรอบปี บัญชี ทังนี
1 1 กําไรสุทธิ ที/ปรับปรุ งแล้ ว
หมายความว่า กําไรสุทธิที/หกั กําไรที/ยงั ไม่เกิดขึ 1น (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรื อสอบทาน
การประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ รวมทังปรั
1 บปรุ งด้ วยรายการอื/น
ตามแนวทางที/สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด เพื/อให้ สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม
(2) ในกรณีที/กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนจากกําไรสะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้
อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิ และ/หรื อ กําไรสะสมดังกล่าวข้ างต้ น จะทําได้ ก็ต่อเมื/อการ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวไม่ทําให้ กองทุนรวมเกิดผลขาดทุนสะสมเพิ/มขึ 1นในรอบระยะเวลาบัญชีที/มีการ
จ่ายเงินปั นผลนัน1
การจ่ายเงินปั นผลตาม (1) และ (2) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั รอบปี บัญชีหรื อ วันสิ 1นรอบระยะเวลาบัญชีที/มีการจ่ายเงินปั นผลนัน1 แล้ วแต่
กรณี
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตังแต่
1 วนั ถัด
จากวันที/มีการปิ ดสมุดทะเบีย นผู้ถือหน่วยลงทุนเพื/อจ่ายเงิ นปั นผล เว้ นแต่กรณี ที/มีเหตุจําเป็ นให้ ไ ม่
สามารถจ่ายเงิ นปั น ผลได้ ใ นระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัด การจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนผ่า นตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เงื/อนไขเพิ/มเติม
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้ าเงินปั นผลที/จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บัญชีมีมลู ค่าตํ/ากว่าหรื อ
เท่ากับ 0.10 บาท บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที/จะไม่จ่ายเงินปั นผลในครัง1 นันและให้
1
สะสมเงินปั นผลดังกล่าวเพื/อ
นําไปจ่ายรวมกับเงินปั นผลที/จะให้ มีการจ่ายในงวดถัดไป
สํา หรั บ หลัก เกณฑ์ ใ นการจ่ า ยปั น ผล บริ ษั ท จัด การจะดํ า เนิ น การให้ เ ป็ นไปตามที/ ร ะบุไ ว้ เว้ น แต่ ก รณี ที/
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื/นใดที/มีอํานาจตามกฎหมาย ได้
แก้ ไขเปลีย/ นแปลง เพิ/มเติม ประกาศ กําหนด สัง/ การ เห็นชอบ และ/หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่างอื/น บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน1 โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วและไม่ถือเป็ นการแก้ ไข
เพิ/มเติมโครงการ
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6.2 เงื"อนไข และวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน
(1)

ในกรณีที/ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1
บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงิน
ปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่
1 วนที/เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมด
1
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที/ระบุข้างต้ น บริ ษัทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหน่วยลงทุนที/มีสทิ ธิในการได้ รับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที/อยูใ่ นกลุม่
บุคคลนัน1 โดยจะใช้ วิธีการเฉลี/ยตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro
Rata Basis) เป็ นฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทุน ที/มีสิทธิในการได้ รับเงินปั นผล
ของกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด)
1
ทังนี
1 1 ใน
กรณีที/มีเงินปั นผลที/ไม่อาจแจกจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะยกเงินปั นผล
ส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนันรั
1 บทราบและยินยอมให้ ดําเนินการแล้ ว
และในระหว่างที/กองทุนรวมยังมิได้ ดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปั นผล
ส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สนิ ส่วนอื/นของกองทุนรวมโดยไม่นํามารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม เว้ นแต่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื/นใดที/เกี/ยวข้ องจะประกาศกําหนด
สัง/ การ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื/น

(2)

ในกรณีที/บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที/ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็
1
นบุคคลตามข้ อ 7.1 (1)
บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนันในส่
1 วนที/เกินกว่าร้ อยละ 50
ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที/ระบุข้างต้ น บริ ษัทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหน่วยลงทุนที/มีสทิ ธิในการได้ รับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที/อยูใ่ นกลุม่
บุคคลนัน1 โดยจะใช้ วิธีการเฉลี/ยตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro
Rata Basis) เป็ นฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทุน ที/มีสิทธิในการได้ รับเงินปั นผล
ของกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่ว ยลงทุน ที/จําหน่า ยได้ แล้ ว ทั 1งหมด)
ทังนี
1 1 ในกรณีที/มีเงินปั นผลที/ไม่อาจแจกจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะยก
เงินปั นผลส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนัน1 รับทราบและยินยอมให้
ดําเนินการแล้ ว และในระหว่างที/กองทุนรวมยังมิได้ ดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและ
แยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินส่วนอื/นของกองทุนรวมโดยไม่นํามารวมคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม เว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื/นใดที/เกี/ยวข้ อง
จะประกาศกําหนด สัง/ การ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื/น

(3)

ในกรณีที/บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที/ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/
จํ าหน่ายได้ แล้ วทัง1 หมดเป็ นบริ ษั ทจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุนตามข้ อ 7.1 (2) ในช่ วงระยะเวลาที/บุคคล
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ดังกล่าวถือหน่วยลงทุนที/รับไว้ ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน แต่ทงนี
ั 1 1 ต้ องไม่เกินหนึ/ง
ปี นับแต่วนั ที/รับหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่บุคคลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุนของบุคคลนัน1

(4)

ในกรณี ที/ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมว่าผู้ที/เคยเป็ นเจ้ าของหรื อผู้โอนสิทธิ การเช่าใน
อสังหาริ มทรัพย์ ผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ และกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวถือ
หน่วยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิ
ตามข้ อ (1) โดยอนุโลม

(5)

บริ ษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปั นผล โดย
1.

ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ

2.

ปิ ดประกาศไว้ ในที/เปิ ดเผย ณ ที/ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และจัดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ที/
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

3.

ส่งหนังสือแจ้ งผู้ถื อหน่วยที/ มี ชื/ ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย ณ วันปิ ดสมุดทะเบี ยน และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ หรื อแจ้ งข้ อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์

(6)

บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อเป็ นเช็คขีด
คร่อมเฉพาะสัง/ จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื/อและที/อยูท่ ี/ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

(7)

ในกรณี ที/ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่ใช้ สิทธิ ขอรั บเงิ นปั นผลจํ านวนใดภายในอายุความใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริ ษัทจัดการจะไม่นําเงินปั นผลจํานวนดังกล่าวไปใช้ เพื/อการอื/นใด
นอกจากเพื/อประโยชน์ของกองทุนรวม

7. หลักเกณฑ์ และข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน
หลักเกณฑ์และข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนจะเป็ นไปตามที/สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี
1 1 ในกรณี
ที/สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื/นใดที/มีอํานาจตามกฎหมายได้ แก้ ไข เปลี/ยนแปลง เพิ/มเติม
ประกาศ กําหนด สัง/ การ เห็นชอบ และ/หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่างอื/นบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที/จะดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามนัน1
7.1 บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
1
เว้ นแต่เป็ นกรณีดงั ต่อไปนี 1
(1)

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดให้
1
แก่บคุ คล
ใดบุคคลหนึง/ ดังต่อไปนี 1

- 95 –

(2)

(ก)

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี 1ยงชีพ หรื อกองทุน
รวมเพื/อผู้ลงทุนทัว/ ไป

(ข)

นิติบคุ คลที/จดั ตังขึ
1 1นตามกฎหมายไทยซึง/ ไม่อยูภ่ ายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล

(ค)

บุคคลอื/นใดที/ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื/อมีเหตุจําเป็ นและ
สมควร

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนซึ/งรับหน่วยลงทุนไว้ ตามสัญญารับประกัน
การจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนที/รับไว้ ในส่วนที/เกิน 1 ใน
3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดไม่
1
เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที/บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนรับ
หน่วยลงทุนดังกล่าว

7.2 เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ ที/กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันของบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรวมกันได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1
7.3 ในการพิจารณาความเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกันตามข้ อ 7.1 และข้ อ 7.2 ให้ เป็ นไปตามประกาศที/ สน. 25/2552
เรื/ อง หลักเกณฑ์ เงื/อนไข และวิธีการจัดตังและจั
1
ดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที/ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
และที/แก้ ไขเพิ/มเติม
7.4 ภายใต้ ข้อ 7.5 และข้ อ 7.6 ในกรณีที/ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใด
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1
บริ ษัท
จัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี 1
(1)

รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที/บริ ษัทจัดการรู้ หรื อควรรู้ ถึงเหตุ
ดังกล่าว

(2)

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื/ องใดๆ บริ ษัทจัดการต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันนัน1 ในส่วนที/เกิ นกว่า 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที/ จําหน่ายได้ แล้ วทัง1 หมด รวมใน
จํานวนเสียงในการขอมติ

(3)

ไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันเฉพาะหน่
1
วยลงทุนในส่วนที/เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1

(4)

แจ้ งให้ บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนส่วนที/บุคคลดังกล่าวถือเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1

ในกรณีที/ปรากฏพฤติการณ์ ว่าบริ ษัทจัดการดําเนินการใดๆ หรื อบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้ เห็นหรื อตกลงกับ
บุคคลอื/น อันเป็ นการปกปิ ดหรื ออําพรางลักษณะที/ แท้ จริ งในการถื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดที/ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
1
น
รวม สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
1
ดการกองทุนรวม
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7.5 ในกรณีที/บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที/ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็
1
นบุคคลตามข้ อ 7.1 (1) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี 1
(1)

รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที/บริ ษัทจัดการรู้ หรื อควรรู้ ถึงเหตุ
ดังกล่าว

(2)

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื/ องใดๆ บริ ษัทจัดการต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันนันในส่
1 วนที/เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1
รวมใน
จํานวนเสียงในการขอมติ

(3)

ไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่
1 วนที/เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1

(4)

แจ้ งให้ บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนที/เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1

7.6 ในกรณีที/บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที/ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็
1
นบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนตามข้ อ 7.1 (2) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี 1
ในช่วงระยะเวลาที/บคุ คลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนที/รับไว้ ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน แต่
ทังนี
1 1 ต้ องไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที/รับหน่วยลงทุน
(1)

รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที/บริ ษัทจัดการรู้ หรื อควรรู้ ถึงเหตุ
ดังกล่าว

(2)

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื/ องใดๆ ให้ บริ ษัทจัดการนับคะแนนเสียงของบุคคลดังกล่าวได้ เฉพาะ
ในส่วนที/ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1

(3)

จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนัน1

7.7 ในกรณี ที/ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บ ริ ษั ท จัด การกองทุน รวมว่า ผู้ที/ เ คยเป็ นเจ้ า ของหรื อ ผู้โ อนสิท ธิ ก ารเช่ า ใน
อสังหาริ มทรัพย์ ผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ และกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ถือหน่วย
ลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามข้ อ 7.4
โดยอนุโลม
7.8 บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนต่างด้ าวไม่เกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมด
1
หากเป็ นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที/มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะ
ดังต่อไปนี 1
(1)

มีการลงทุนเพื/อให้ ได้ มาซึง/ สิทธิในที/ดินตามประมวลกฎหมายที/ดิน หรื อ
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มีการลงทุนเพื/อให้ ได้ มาซึ/งกรรมสิทธิaในอาคารชุด ทังนี
1 1 เมื/อคํานวณพื 1นที/ห้องชุดที/กองทุนรวมจะลงทุนรวม
กับพื 1นที/ห้องชุดที/ถือกรรมสิทธิaโดยผู้ลงทุนต่างด้ าวในอาคารเดียวกันอยู่ก่อนแล้ วคิดเป็ นสัดส่วนเกินร้ อยละ
49 ของพื 1นที/ห้องชุดทังหมดในอาคารชุ
1
ดนัน1

ดังนัน1 กองทุนรวมนี 1มีข้อจํากัดการถื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวไม่เกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1
โดยบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะปฏิเสธการโอนหน่วย
ลงทุนที/จะมีผลทําให้ กองทุนรวมมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นผู้ลงทุนต่างด้ าวเกินกว่าอัตราดังกล่าว
7.9 เพื/อประโยชน์สงู สุดของการบริ หารจัดการกองทุนรวม การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อการรับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที/จะรับหรื อปฏิเสธที/จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อรับลงทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ โดยบุคคลที/บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที/จะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมหรื อไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ นนั 1 รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
พลเมืองสหรัฐอเมริ กา ผู้ที/มีถิ/นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึ/งปกติมีถิ/นที/อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกอง
ทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าว และบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึง/ จัดให้ มีขึ 1นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา
7.10 เงินปั นผลส่วนที/ไม่อาจจ่ายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามข้ อ 7.4(3) ข้ อ 7.5(3) และข้ อ 7.7 บริ ษัทจัดการจะยกเงิน
ปั น ผลส่ว นดัง กล่า วให้ เป็ นรายได้ ข องแผ่น ดิ น โดยถื อว่า ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ทัง1 ปวงรั บ ทราบและยิ น ยอมให้
ดําเนินการแล้ วและในระหว่างที/บริ ษัทจัดการยังมิได้ ดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยก
เงิ นปั นผลส่วนนัน1 ออกจากทรั พย์ สินอื/น ของกองทุนรวมโดยไม่นํา มารวมคํา นวณมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของ
กองทุนรวม
7.11 ในกรณีที/ปรากฏพฤติการณ์วา่ บริ ษัทจัดการดําเนินการใดๆ หรื อบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรื อตกลงกับ
บุคคลอื/น อันเป็ นการปกปิ ดหรื ออําพรางลักษณะที/แท้ จริ งในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคล
เดียวกันใดที/ประสงค์ จะถื อหน่วยลงทุนเกิ นกว่า 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
1
ดการกองทุนรวม
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8. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
ภายหลังจากบริ ษัทจัดการได้ ดําเนินการจดทะเบียนกองทรั พย์ สินเป็ นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการยื/นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื/อขอให้ พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
เมื/อนําหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถ
ทําการซื 1อ / ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ “การซื 1อ / ขายหน่วยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์” ได้ โดยปฏิบตั ิตามกฎ
ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์

9. การโอนหน่ วยลงทุน
กองทุนรวมไม่มีข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน เว้ นแต่ที/เป็ นไปตามข้ อ 7. “หลักเกณฑ์และข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน” และ
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
วิธีการขอโอนหน่ วยลงทุน
9.1 วิธีการโอนหน่ วยลงทุนที"มีใบหน่ วยลงทุนหรื อหนั งสือรั บรองสิทธิในหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี) หรื อสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี)
สําหรับกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนผู้ถือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนประเภทใบหน่วยลงทุนที/ประสงค์จะโอนหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องแสดงใบหน่วยลงทุนที/กรอกรายละเอียดครบถ้ วนและมีลายมือชื/อสลักหลังทังของผู
1
้
โอนและผู้รับโอนแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้ อมทังแนบเอกสารการโอนหน่
1
วยลงทุนตามที/นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะกําหนด การโอนหน่วยลงทุนจะมีผลใช้ กล่าวอ้ างต่อบุคคลภายนอกได้ โดยสมบูรณ์และให้ ถือว่าได้ รับการ
รับรองจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนเมื/อนายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการบันทึกรายชื/อผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
1 1 ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตามที/นายทะเบียนหน่วยลงทุน
และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด
สําหรับกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนผู้ถือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนประเภทหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรื อ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ การโอนหน่วยลงทุนเป็ นไปตามที/นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด
9.2 วิธีการโอนหน่ วยลงทุนในระบบไร้ ใบหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที/ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ ใบหน่วยลงทุนจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที/ระบุโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ทังนี
1 1
ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี ) ตามที/ นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรื อ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด
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10. การรั บชําระหนีด- ้ วยทรั พย์ สินอื"น
หากมีการผิดนัดชํ าระหนีห1 รื อมีพฤติการณ์ ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี 1หรื อลูกหนี 1ตามสิทธิ เรี ยกร้ องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชําระหนี 1ได้ บริ ษัทจัดการจะรับชําระหนี 1ด้ วยทรัพย์สนิ อื/นทังที
1 /เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื/อกองทุนรวม
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื/อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ดังนี 1
10.1 ก่อนการรับชําระหนี 1ด้ วยทรัพย์สนิ อื/นที/มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง1 บริ ษัทจัดการต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ/งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกิ น กึ/ง
หนึ/ง ของจํา นวนหน่ว ยลงทุน ที/จํา หน่า ยได้ แ ล้ ว ทัง1 หมด หรื อ ได้ รั บ ความเห็น ชอบจากผู้ด ูแ ลผลประโยชน์
โดยผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ไ ด้ ตรวจสอบและแสดงความเห็ น พร้ อมเหตุผ ลว่า ในขณะนัน1 การรั บ ชํ าระหนี ด1 ้ ว ย
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรื อมีไว้ ซงึ/ ตราสารแห่งหนี 1หรื อสิทธิเรียกร้ อง
นัน1
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ/ง บริ ษัทจัดการจะระบุรายละเอียด
เกี/ยวกับทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะได้ จากการรับชําระหนี 1 มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้ จ่าย พร้ อมเหตุผล
และความจําเป็ นในการรับชําระหนี 1
10.2 เมื/อได้ รับทรัพย์สนิ มาจากการรับชําระหนี 1 บริ ษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม โดยจะกําหนดราคาทรัพย์สนิ นันเพื
1 /อใช้ ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารที/ สมาคมบริ ษัท จัดการลงทุนกํ า หนด โดยได้ รั บความเห็น ชอบจากสํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพย์สนิ ที/ได้ จากการรับชําระหนี 1ดังนี 1
(1)

กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภทที/กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดการอาจมีไว้ ซึ/งทรัพย์สิน
ดังกล่าวต่อไปเพื/อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้

(2)

กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภทที/กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สิน
ดังกล่าวในโอกาสแรกที/สามารถกระทําได้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ และใน
ระหว่างที/บริ ษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวก็ได้

ในกรณีที/มีคา่ ใช้ จา่ ยในการบริ หารทรัพย์สนิ บริ ษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม

11. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม (ถ้ ามี)
หากบริ ษัทจัดการเห็นสมควร บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาจัดให้ มีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม (Investment
Committee) ได้ ทังนี
1 1 หากบริ ษัทจัดการเห็นสมควรให้ มีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม การพิจารณาให้ แนว
ทางการลงทุ น ในการซื อ1 เช่ า ให้ เช่ า จํ า หน่ า ย โอน หรื อ รั บ โอนซึ/ ง อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และ/หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ รวมทังการตั
1
ดสินใจถึงแนวทางการซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ในกรณีที/เกิดความเสียหายทังหมดหรื
1
อ
อย่างมีนยั สําคัญกับอสังหาริ มทรัพย์ซงึ/ รวมถึงความเสียหายจากการโดนเวนคืน จะกระทําผ่านมติของคณะกรรมการ
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ลงทุนของกองทุนรวม โดยองค์ประกอบ อํานาจหน้ าที/ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมมี
ดังต่อไปนี 1
11.1 องค์ ประกอบ
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะประกอบด้ วย
(1)

กรรมการที/ได้ รับการแต่งตังโดยบริ
1
ษัทจัดการในนามของกองทุนรวม ซึ/งเป็ นบุคลากรของบริ ษัทจัดการที/
ได้ รับความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ในฐานะตัวแทนของบริ ษัทจัดการ จํานวนไม่
น้ อยกว่า 1 คน

(2)

กรรมการที/ได้ รับการแต่งตังโดยบริ
1
ษัทจัดการในนามของกองทุนรวมที/เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อตัวแทนผู้
ถือหน่วยลงทุน โดยพิจารณาจากผู้ที/ได้ รับการเสนอชื/อจากผู้ถือหน่วยลงทุนซึ/งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 15 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
1
นรวมจํานวน 1 คน ทังนี
1 1
หากผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอรายชื/ อของกรรมการลงทุนเกินกว่าจํ านวนของกรรมการลงทุนที/กําหนด ให้
บริ ษัทจัดการพิจารณาแต่งตังกรรมการลงทุ
1
นตามที/บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
1 1 กรรมการที/ได้ รับการ
เสนอชื/ อโดยผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้ องเป็ นผู้มีประสบการณ์ ในด้ านการลงทุน และ/หรื อ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์

ทังนี
1 1 จํานวนกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะต้ องมีตวั แทนของบริ ษัทจัดการซึ/งได้ รับความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การ
กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ จํานวนไม่น้อยกว่ากึ/งหนึ/งของจํานวนกรรมการลงทุนของกองทุนรวมทังหมดและกรรมการ
1
ลงทุนของกองทุนรวมจะต้ องมี หน้ าที/ คุณสมบัติ และไม่มีล ักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายหลักทรั พย์ และ/หรื อ
กฎหมายอื/นใดที/เกี/ ยวข้ องกําหนด และกรรมการลงทุนตามข้ อ (2) มีสิทธิ ได้ รับเบีย1 ประชุมตามที/กําหนดไว้ ใน
โครงการ
กรรมการลงทุนแต่ละท่านในคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
กรรมการลงทุนที/ปฏิบตั ิหน้ าที/จนครบวาระแล้ วอาจได้ รับการแต่งตังให้
1 ดํารงตําแหน่งกรรมการลงทุนได้ อีก
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการที/แต่งตังโดยบริ
1
ษัทจัดการและพิจารณาถอดถอน
กรรมการที/เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที/บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่า
กรรมการดังกล่าวมีการกระทําพฤติกรรมที/ไม่เหมาะสมที/จะปฏิบตั ิหน้ าที/เป็ นคณะกรรมการลงทุนของกองทุน
รวม หรื อมีการกระทําที/ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กองทุนรวม และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ในการเปลี/ยนแปลงจํ า นวนคณะกรรมการลงทุนตามที/ บริ ษัท จัด การเห็น สมควร โดยหากมีก ารถอดถอน
กรรมการที/เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเสนอชื/อบุคคล
ใหม่ตามเงื/อนไขที/ระบุไว้ ในข้ อ 11.1 (2) ข้ างต้ น
หากตําแหน่งกรรมการใดๆ เกิดว่างลงไม่ว่าด้ วยเหตุใด บริ ษัทจัดการมีสิทธิแต่งตังกรรมการเข้
1
าดํารงตําแหน่ง
แทนกรรมการที/ว่างลงได้ ตามเกณฑ์ ที/กํ าหนดไว้ ข้างต้ น โดยให้ ก รรมการลงทุนที/ได้ รั บการแต่งตัง1 ขึน1 ใหม่
ดังกล่าวมีวาระการดํารงตําแหน่งเพียงเท่ากับระยะเวลาตามวาระที/เหลืออยูข่ องกรรมการลงทุนผู้ทตี/ นได้ รับการ
แต่งตังให้
1 เข้ ามาดํารงตําแหน่งแทนที/
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อนึ/ง ในกรณีที/คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมหมดวาระลงหรื อคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมไม่
สามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที/ ไ ด้ ไม่ ว่ า ด้ วยเหตุ ใ ด ให้ บริ ษั ท จัด การปฏิ บัติ ห น้ า ที/ ภ ายใต้ อํ า นาจและหน้ า ที/ ข อง
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมแทนจนกว่าจะมีการตังคณะกรรมการลงทุ
1
นของกองทุนรวมขึ 1นใหม่
11.2 รูปแบบการตัดสินใจ
(1)

การเรี ยกประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนให้ กรรมการคนใดคนหนึ/งเรี ยกประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื/อ
พิจารณาและลงมติตามวิธีการที/กําหนดไว้ ในโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ/ง
ระบุถึง วัน เวลา สถานที/ของการประชุม โดยทางจดหมาย หรื อโทรสาร หรื อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ตามควรแก่กรณีให้ แก่กรรมการทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่กรณีฉกุ เฉินไม่
จําเป็ นต้ องส่งหนังสือเชิญประชุม ในกรณีที/ไม่มีการส่งหนังสือเชิญประชุม หากกรรมการได้ เข้ าร่ วมใน
การประชุมแล้ ว ให้ ถือว่ากรรมการดังกล่าวสละสิทธิในการได้ รับหนังสือเชิญประชุม

(2)

กําหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุ น จะจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ปี ละ 1 ครั ง1 เป็ นอย่ า งน้ อย หรื อ ตามที/ กํ า หนดโดย
คณะกรรมการลงทุน

(3)

วิธีการประชุม
คณะกรรมการลงทุนอาจประชุมโดยจัดให้ มีการประชุมด้ วยวิธีการใดๆ ตามความเหมาะสมรวมถึงการ
ประชุมทางโทรศัพท์หรื อลงมติโดยไม่ต้องจัดประชุมก็ได้ โดยกรรมการคนหนึ/งคนใดอาจเสนอมติที/ทํา
ขึ 1นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื/อเวียนให้ คณะกรรมการลงทุนพิจารณาและลงนามในมติดงั กล่าว ทังนี
1 1 จะ
แยกลงชื/อในแต่ละต้ นฉบับของมติ หรื อลงชื/อร่วมกันในต้ นฉบับเดียวกันก็ได้

(4)

องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนกรณีจดั ให้ มีการประชุม จะต้ องมีกรรมการเข้ าร่วมประชุมเกินกว่ากึ/ง
หนึ/งของกรรมการทังหมด
1
และต้ องมีกรรมการที/เป็ นตัวแทนของบริ ษัทจัดการรวมกันไม่น้ อ ยกว่า กึ/ง
หนึ/ง ของกรรมการที/เ ข้ า ร่ ว มประชุม เข้ า ร่ ว มประชุม ด้ ว ย จึง จะครบเป็ นองค์ป ระชุม ทั 1งนี 1 ในการ
ประชุม นั 1นอาจเป็ นในลัก ษณะการนั/ง ประชุ ม ร่ ว มกัน หรื อ การประชุม ทางโทรศัพ ท์ (Telephone
Conference) ก็ได้

(5)

มติของที/ประชุม
กรณีจดั ให้มีการประชุม
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ในการพิจารณาลงมติใดๆ จะต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากจากคณะกรรมการลงทุนที/เข้ าประชุม ถ้ า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที/ประชุมมีสทิ ธิออกเสียงเพิ/มขึ 1นอีกเสียงหนึง/ เป็ นเสียงชี 1ขาด
กรณีไม่จดั ให้มีการประชุม
คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที/ทําขึ 1นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมติดงั กล่าว
จะต้ องมี ก รรมการลงนามรั บ ทราบ และ/หรื อ ให้ ความเห็ น ชอบรวมกั น เกิ น กว่ า กึ/ ง หนึ/ ง ของ
คณะกรรมการลงทุนทังหมด
1
ทังนี
1 1 กรรมการสามารถจัดส่งมติที/ได้ ลงนามแล้ วมายังบริ ษัทจัดการทาง
โทรสาร ซึง/ บริ ษัทจัดการจะถือเอาประโยชน์จากสําเนามติที/ลงลายมือชื/อโดยกรรมการซึง/ ส่งทางโทรสาร
ถึงบริ ษัทจัดการเป็ นการลงมติที/มีผลสมบูรณ์ ในทันที โดยกรรมการที/นําส่งมติทางโทรสารดังกล่าว
จะต้ องนําส่งต้ นฉบับของมติให้ บริ ษัทจัดการต่อไป เพื/อบริ ษัทจัดการจะเก็บรักษาต้ นฉบับของมติที/ได้ รับ
มาไว้ เป็ นหลักฐานที/บริ ษัทจัดการถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ/มขึ 1นอีก
เสียงหนึง/ เป็ นเสียงชี 1ขาด
ทังนี
1 1 หากมติเสียงข้ างมากดังกล่าวหรื อการดําเนินการตามมติดงั กล่าวอาจเป็ นการขัดต่อกฎหมาย
ระเบียบ ข้ อบังคับ ตลอดจนคําสัง/ ใดๆ ตามที/หน่วยงานที/มีอํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนด และ/
หรื อ จรรยาบรรณ กรรมการซึง/ เป็ นตัวแทนของบริ ษัทจัดการมีสทิ ธิใช้ สทิ ธิยบั ยังพิ
1 เศษ (Veto Right)
อนึ/ ง ในกรณี ที/ มี ว าระที/ ก รรมการที/ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตัง1 โดยบริ ษั ท จั ด การอาจมี ค วามขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ วาระดังกล่าวจะถูกนําเสนอต่อที/ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื/อทําการลงมติตอ่ ไป
(6)

ประธานที/ประชุม
ให้ บริ ษัทจัดการแต่งตังกรรมการรายใดรายหนึ
1
/งซึ/งเป็ นตัวแทนของบริ ษัทจัดการทําหน้ าที/เป็ นประธาน
กรรมการ และเป็ นประธานในที/ประชุม ประธานในที/ประชุมมีอํานาจและหน้ าที/ในการดําเนินการ
ประชุมให้ เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย และถูกต้ องตามที/กําหนดไว้ ในข้ อนี 1

(7)

รายงานการประชุม
บริ ษัทจัดการจะต้ องทํารายงานการประชุมกรรมการให้ ประธานในที/ประชุมครัง1 นันลงนามรั
1
บรองและเก็บ
รักษาไว้ รวมทังจั
1 ดให้ มีสําเนาเพื/อให้ กรรมการตรวจสอบได้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษัทจัดการในวัน
และเวลาทําการของบริ ษัทจัดการ

11.3 สิทธิ หน้ าที" และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
คณะกรรมการลงทุนมีหน้ าที/ในการตัดสิน พิจารณา และ/หรื อ วินิจฉัยเรื/ องต่างๆ ที/เกี/ยวกับการบริ หารกองทุนรวม
ดังนี 1
(1)

พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื 1อ เช่า เช่าช่วง ให้ เช่า จําหน่าย โอน หรื อรับโอนซึง/ อสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
1 1 จะต้ อง
ไม่ขดั กับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ให้ คําปรึกษาแก่บริ ษัทจัดการในเรื/ องการจ่ายเงินปั นผล และ/หรื อ การลดทุน ทังนี
1 1 จะต้ องไม่ขดั กับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(3)

พิจารณาแนวทางการซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ในกรณีที/เกิดความเสียหายทังหมดหรื
1
ออย่างมีนยั สําคัญ
กับอสังหาริ มทรัพย์ซึ/งรวมถึงความเสียหายจากการโดนเวนคืน ทังนี
1 1 จะต้ องไม่ขดั กับประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื/นที/เกี/ยวข้ องทังที
1 /มีอยู่แล้ วและที/จะมี
ขึ 1นในภายหน้ า

(4)

พิจารณาและให้ ความเห็นชอบในเรื/ องงบประมาณที/เกี/ยวเนื/องกับการจัดการทรัพย์สินที/กองทุนรวมลงทุน
ตามที/ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ นําเสนอแก่กองทุนรวม เพื/อให้ เป็ นไปตามที/กําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวม

(5)

กํากับดูแลและพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ เป็ นไปตามหน้ าที/ที/กําหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวม

(6)

ดําเนินการอื/นใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง1 นี 1 จะต้ องไม่ขดั กับประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื/นที/เกี/ยวข้ องทังที
1 /มีอยูแ่ ล้ วและที/จะมีขึ 1นในภายหน้ า

(7)

คณะกรรมการลงทุนทุกท่านจะต้ องเก็บรักษาข้ อมูลจากการประชุมเป็ นความลับ และไม่นําไปเปิ ดเผยให้
บุคคลใดๆ ทราบ และ/หรื อ ใช้ เพื/อประโยชน์อย่างอื/นที/มิใช่ประโยชน์ของกองทุนรวม เว้ นแต่จะมีกฎหมาย
กําหนดโดยชัดแจ้ งให้ เปิ ดเผย หรื อข้ อมูลดังกล่าวเป็ นข้ อมูลที/ได้ ถกู เปิ ดเผยให้ ผ้ ลู งทุนทัว/ ไปทราบแล้ ว

(8)

คณะกรรมการลงทุนจะต้ อง พิจารณา ตัดสินใจ ในเรื/ องใดๆ ด้ วยความโปร่ งใส สุจริ ต และตังอยู
1 ่บนพื 1นฐาน
ของการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ ที/เกี/ยวข้ องทังที
1 /มีอยูแ่ ล้ วและจะมีขึ 1นในภายหน้ า

12. ชื"อ ที"อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื"อนไขการเปลี"ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที"เก็บรั กษาทรั พย์ สิน
ของกองทุนรวม
12.1 ชื"อ ที"อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื/อ

:

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ที/อยู่

:

เลขที/ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์ บรู ณะ
แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์

:

0-2470-3201

โทรสาร

:

0-2470-1996-7

หรื อบุคคลอื/นที/มีหน้ าที/ คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วย
คุณสมบัติ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ โดยบริ ษัทจัดการจะขอความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป
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12.2 เงื"อนไขการเปลี"ยนผู้ดูแลผลประโยชน์
(ก)

เมื/อบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ/ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง1
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที/จะเลิกสัญญาบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึ/งทราบล่วงหน้ าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(ข)

ในกรณีที/บ ริ ษัท จัด การหรื อ ผู้ด ูแ ลผลประโยชน์ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ/ง ไม่ป ฏิบ ตั ิต ามหน้ า ที/ห รื อ ความ
รับ ผิ ดชอบตามที/ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรื อบริ ษั ทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง1 ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึ/งทราบล่ว งหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่า 30 วัน

(ค)

ในกรณีที/มีการเปลีย/ นแปลงเงื/อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อมีการแก้ ไขเปลี/ยนแปลงกฎหมาย
หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อกรณีอื/นใด อันจะมีผลให้ บริ ษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที/จะแก้ ไขเปลี/ยนแปลงสัญญาแต่งตังผู
1 ้ ดแู ลผลประโยชน์ให้ สอดคล้ องกับ
ประกาศคําสัง/ ระเบียบและข้ อบังคับดังกล่าว ทังนี
1 1 เนื/องจากการเปลี/ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้ เป็ นการ
เพิ/มภาระหน้ า ที/แ ก่ผ้ ูด ูแ ลผลประโยชน์ และผู้ด ูแลผลประโยชน์ไ ม่ป ระสงค์จะรับ หน้ าที/ด งั กล่า ว
ต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
1 ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริ ษัท
จัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(ง)

ในกรณีที/ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที/มีมติโดยเสียงข้ างมาก ซึง/ คิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ/งหนึ/ง
ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
1
นรวม เรี ยกร้ องให้ มีการเปลี/ยนแปลงผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(จ)

ในกรณีที/ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้ อหนึ/งตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรื/ อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์จดั การแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 15 วัน นับตังแต่
1 วนั ถัดจากวันที/บริ ษัทจัดการตรวจพบ
เอง หรื อปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการ
แก้ ไขดัง กล่า วให้ สํานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตังแต่
1 วนั ถัดจาก
วันที/แก้ ไขเสร็ จสิ 1น
ในกรณีที/ผ้ ูดแู ลผลประโยชน์มิได้ ทําการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาที/กําหนดดังกล่าว บริ ษัท
จัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี/ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันนับตังแต่
1 วนั ถัดจากวันที/ครบกําหนดเวลาให้ แก้ ไข เมื/อได้ รับอนุญาตจากสํา นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัท จัด การจะแต่ง ตั 1งผู้ ด ูแ ลผลประโยชน์ร ายใหม่แ ทนผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทังนี
1 1 เว้ นแต่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง/ การเป็ นอย่างอื/น

(ฉ)

หากผู้ดแู ลผลประโยชน์นําข้ อมูลที/เกี/ยวข้ องกับการจัดการกองทุนรวม หรื อข้ อมูลอื/นใดที/เกี/ยวข้ องกับ
การจัดการกองทุนรวมไปเปิ ดเผยโดยมิ ชอบ บริ ษั ทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง1 ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ นี ไ1 ด้ โดยบอกกล่ าวล่ วงหน้ าเป็ นลายลัก ษณ์ อักษรไม่ น้ อ ยกว่ า 15 วัน โดยผู้ดู แ ล
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ผลประโยชน์จะต้ องรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและความเสียหายให้ แก่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ กองทุนรวม
รวมถึงค่าใช้ จ่ายที/เกิดจากการที/บริ ษัทจัดการต้ องติดต่อกับบุคคลอื/นที/เกี/ยวข้ องกับการเปลี/ยนผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ด้วย
(ช)

เมื/ อมี ผ้ ูใดเสนอหรื อยื/ นคํ าร้ องต่อศาลหรื อหน่ วยงานราชการที/ เกี/ ยวข้ องในส่วนที/ เกี/ ยวกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม (ก) เพื/อเลิกกิจการหรื อเพื/อการอื/นใดที/คล้ ายคลึงกัน หรื อ (ข) เพื/อฟื น1 ฟู
กิจการ ประนอมหนี 1 หรื อผ่อนผันการชําระหนี 1 จัดการทรัพย์สิน ชําระบัญชีเลิกกิจการ หรื อร้ องขออื/นใด
ที/คล้ ายคลึงกัน ภายใต้ กฎหมายปั จจุบนั หรื อในอนาคต หรื อตามข้ อบังคับต่างๆ บริ ษัทจัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
1 ้ ดแู ลผลประโยชน์นี 1ได้ ทนั ที

(ซ)

เมื/อหน่วยงานหรื อองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี/ยวกับการปฏิบตั ิงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ว่ามีความผิด
หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงและแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบหรื อประกาศเป็ นการทั/วไป บริ ษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
1 ้ ดแู ลผลประโยชน์นี 1ได้ ทนั ที

ในทุกกรณี การเปลี/ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ จะต้ องได้ รั บอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่ อน
เนื/ องจากพระราชบัญญั ติ หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 กํ าหนดให้ กองทุนรวมต้ องมี ผ้ ู ดูแล
ผลประโยชน์ ดังนันในกรณี
1
ที/ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์หมดหน้ าที/ลงตามข้ อ 12.2 “เงื/อนไขการเปลี/ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์”
ผู้ดูแลผลประโยชน์นนต้
ั 1 องทําหน้ าที/ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์ จนกว่าจะจัดการโอน
ทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทังหมดของกองทุ
1
นรวมให้ แก่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์รายใหม่หรื อตามคําสัง/ ของบริ ษัท
จัดการ หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื/นใดที/จําเป็ น เพื/อให้ การโอนทรั พย์ สินและ
เอกสารทังหลายเป็
1
นไปโดยเรี ยบร้ อยให้ แก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ รายใหม่จนเสร็ จสิ 1น และภายในเวลาอันสมควรที/
สามารถทํางานได้ ตอ่ เนื/อง
ในกรณีที/สญ
ั ญาแต่งตังผู
1 ้ ดแู ลผลประโยชน์สิ 1นสุดลงเนื/องจากผู้ดแู ลผลประโยชน์บอกเลิกสัญญา หากบริ ษัทจัดการ
ยังไม่สามารถหาผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานได้ ภายในวันสิ 1นสุดสัญญาดังกล่าว ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ยังต้ องปฏิบตั ิหน้ าที/ตามสัญญาแต่งตังผู
1 ้ ดแู ลผลประโยชน์ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตังผู
1 ้ ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ รายเดิมมีสิทธิ ได้ รั บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ จากกองทุนรวมตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาที/ผ้ ูดูแลผลประโยชน์นนได้
ั 1 ปฏิบตั ิหน้ าที/จนถึงวันที/ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ได้ สิ 1นสุดการทําหน้ าที/เป็ นผู้ดูแล
ผลประโยชน์ รวมทังค่
1 าใช้ จ่ายใดๆ ที/เกิดขึ 1นจริ งเนื/องจากการปฏิบตั ิหน้ าที/ตามสัญญาแต่งตังผู
1 ้ ดแู ลผลประโยชน์
นับตังแต่
1 วนั สิ 1นสุดสัญญาเป็ นต้ นไป จนกว่าบริ ษัทจัดการจะแต่งตังผู
1 ้ ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่และสามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที/ดงั กล่าวได้
ในกรณีการเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์สิ 1นสุดลงผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องรวบรวมและโอนทรัพย์สินทังหมดและเอกสาร
1
หลักฐานของกองทุนรวมให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ที/มาแทนหรื อดําเนินการอย่างอื/นตามคําสัง/ ของบริ ษัทจัดการหรื อ
สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการใดๆที/จําเป็ นเพื/อให้ การโอนทรัพย์สินและเอกสารทังหลาย
1
เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อยภายใน 15 วันทําการนับจากวันที/การเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์สิ 1นสุดลง
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12.3 สถานที"เก็บรักษาทรัพย์ สินของกองทุนรวม
ชื/อ

:

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ที/อยู่

:

400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

:

0-2470-3201

โทรสาร

:

0-2470-1996-7

และ/หรื อ สถานที/อื/นใดที/สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต
หรื อในกรณีที/มีการเปลีย/ นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ บริ ษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพย์สินและเอกสารสําคัญของ
กองทุนรวมไว้ ที/สาํ นักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมรายใหม่
อย่างไรก็ ตาม ในกรณี ทรั พย์ สินที/ ลงทุนเป็ นอสังหาริ มทรั พย์ บริ ษัทจัดการจะทําการเก็ บรั กษาเอกสารสิทธิ ใน
อสังหาริ มทรั พย์ ที/ กองทุนรวมลงทุน ได้ แก่ โฉนดที/ ดิน หรื อหนังสือรั บรองการทํ าประโยชน์ และสัญญาซือ1 ขาย
อสังหาริ มทรัพย์ สัญญาเช่า หรื อสัญญาโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หนังสือกรมธรรม์ประกันภัยไว้ ที/สํานักงาน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวม ยกเว้ นในการเก็ บทรั พย์ สินที/โดยสภาพไม่สามารถเก็ บรั กษาไว้ ที/ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์ได้

13. ชื"อ ที"อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สอบบัญชี
ชื/อ

:

บริษัท สํานักงาน เอินส์ ท แอนด์ ยัง จํากัด

ที/อยู่

:

ชัน1 33 อาคารเลครัชดา เลขที/ 193/136 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์

:

0-2264-7777

โทรสาร

:

0-2264-0789-90

หรื อบุคคลอื/นที/ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เพื/อเป็ นผู้สอบบัญชีของกองทุน
รวม และที/ได้ มีการแก้ ไขเพิ/มเติม รวมทังกฎหมายหลั
1
กทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอื/นใดที/เกี/ยวข้ องโดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
ให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

14. ชื"อ ที"อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชื/อ

:

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ที/อยู่

:

ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาชิดลม)
สายงานปฏิบตั ิการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
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ทีมบริ การทะเบียนหลักทรัพย์ 1 อาคาร 2 ชัน1 3 เลขที/ 1060 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 104000
โทรศัพท์

:

0-2256-2323-8

โทรสาร

:

0-2256-2405-6

หรื อบุคคลอื/นที/ได้ รับอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทราบ และจะติดประกาศไว้ ณ ที/เปิ ดเผยของบริ ษัทจัดการ

15. ชื"อ ที"อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของที"ปรึกษาทางการเงิน
ชื/อ

:

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ที/อยู่

:

หน่วยงานวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ชัน1 9 โซน B สํานักงานใหญ่
เลขที/ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์

:

0-2544-6679

โทรสาร

:

0-2544-2185

16. ชื"อ ที"อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้รับประกันการจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี)
ชื/อ

:

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ที/อยู่

:

1. สํานักงานใหญ่ เลขที/ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
2. และสาขาต่างๆ ทัว/ ประเทศ
3. หน่วยงานวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ชัน1 9 โซน B สํานักงานใหญ่
เลขที/ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์

:

0-2544-6679

โทรสาร

:

0-2544-2185

บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังผู
1 ้ รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนซึง/ เป็ นนิติบคุ คลที/ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์เพื/อทําหน้ าที/เป็ นผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพิ/มเติมในภายหลัง
โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังให้
1 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบและจะติดประกาศไว้ ณ ที/เปิ ดเผยของบริ ษัทจัดการ
และผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหน่วยลงทุน
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17. ชื"อ ที"อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี)
บริ ษั ท จั ด การอาจแต่ ง ตั ง1 ผู้ สนั บ สนุ น การขายหน่ ว ยลงทุ น เพิ/ ม เติ ม ในภายหลั ง ซึ/ ง เป็ นบุ ค คลธรรมดาหรื อ
นิ ติ บุ ค คลที/ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ ให้ ความเห็ น ชอบเพื/ อ ทํ า หน้ าที/ เ ป็ นผู้ สนั บ สนุ น การขายของ
กองทุนรวม และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตัง1 ให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบและจะติดประกาศไว้ ณ ที/
เปิ ดเผยของบริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหน่วยลงทุน

18. ชื"อ ที"อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของบริษัทประเมินค่ าทรั พย์ สิน
ชื/อ

:

บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จํากัด

ที/อยู่

:

71 อาคารเอส.เค. ชันที
1 / 10 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้ นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์

:

0-2440-0306-7

โทรสาร

:

0-2440-0308-9

ชื/อ

:

บริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จํากัด

ที/อยู่

:

138 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์

:

0-2275-4157-8

โทรสาร

:

0-2275-4159

ในการประเมินค่าทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะลงทุน บริ ษัทจัดการได้ ทําการแต่งตังบริ
1 ษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ/งเป็ นบริ ษัท
ประเมินค่าทรัพย์สนิ ที/อยูใ่ นบัญชีรายชื/อที/ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย เพื/อทํา
การประเมินค่าทรัพย์สนิ ที/กองทุนจะลงทุน
อนึ/ง บริ ษั ทจัดการจะแต่งตัง1 บริ ษั ทประเมิ นค่าทรั พย์ สิ นที/ อยู่ในบัญชี รายชื/ อที/ ได้ รั บความเห็ นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื/อทําหน้ าที/เป็ นผู้ประเมินค่าหรื อทําการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมในครัง1
ต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะไม่แต่งตังบริ
1 ษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ/งให้ ทําการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ และ/
หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เดียวกัน ติดต่อกันเกิน 2 ครัง1
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19. ที"ปรึกษาของกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลงทุนอาจแต่งตังบุ
1 คคลใดเป็ นที/ปรึ กษา ที/ปรึ กษาทางการเงิน หรื อที/
ปรึ กษาอื/นของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมของที/ปรึ กษา ทังนี
1 1 เมื/อมีการแต่งตังที
1 /
ปรึกษารายใหม่ บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งการแต่งตังให้
1 สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดแู ลผลประโยชน์ทราบ
ต่อไป
19.1 ที/ปรึ กษาของกองทุนรวมซึ/งมีหน้ าที/ให้ คําปรึ กษาหรื อคําแนะนําแก่บริ ษัทจัดการและคณะกรรมการลงทุน
เกี/ยวกับการซื 1อ จําหน่าย โอน รับโอน กรรมสิทธิa และ/หรื อ สิทธิ การเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เพื/อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลงทุนอาจทําการแต่งตังบุ
1 คคลอื/นที/เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติ
บุคคลรายเดียวหรื อหลายรายที/มีความรู้ และประสบการณ์ เกี/ ยวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื/อทําหน้ าที/เป็ นที/ปรึกษากองทุนรวม
ทังนี
1 1 ที/ปรึกษาต้ องไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจลงทุนหรื อการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
19.2 ที/ปรึ กษาทางการเงินซึ/งมีหน้ าที/ให้ คําปรึ กษาหรื อคําแนะนําแก่บริ ษัทจัดการเกี/ยวกับการจัดตัง1 การระดม
เงินทุน การวางแผนทางการเงินเพื/อการลงทุน ให้ กบั กองทุนรวม
บริ ษัทจัดการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลงทุนอาจแต่งตัง1 บุคคลหรื อนิติบุคคลใดให้ เป็ นที/ปรึ กษา
ทางการเงินของกองทุนรวม โดยที/บคุ คลดังกล่าวจะต้ องมีหน้ าที/คณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที/
กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอื/นใดที/เกี/ยวข้ อกําหนด
19.3 ที/ปรึ กษาอื/นซึ/งมีหน้ าที/ให้ คําปรึ กษาหรื อคําแนะนําแก่บริ ษัทจัดการเกี/ยวกับการจัดตังกองทุ
1
นรวมหรื อการ
จัดการกองทุนรวม เช่น ที/ปรึกษาเฉพาะด้ าน ที/ปรึกษากฎหมาย ที/ปรึกษาทางวิศวกรรม เป็ นต้ น
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20. ข้ อมูลผู้บริหารอสังหาริมทรั พย์
ชื/อ

:

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ ตี - จํากัด

ที/อยู่

:

163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชัน1 10 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์

:

0-2688-7555

โทรสาร

:

0-2611-6633

บริ ษั ท จั ดการอาจทํ า การแต่ ง ตัง1 บุ ค คลอื/ นที/ เ ป็ นนิ ติ บุ คคลรายเดี ย วหรื อหลายรายเพื/ อทํ า หน้ าที/ ในการบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมแทนบริ ษัทจัดการ ทังนี
1 1 ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องเป็ นผู้ที/มีความสามารถในการ
บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในส่วนที/ได้ รับมอบหมาย และมีบคุ ลากรที/มีความรู้และประสบการณ์ในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรื อมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที/สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนด
เพิ/ มเติ ม โดยกองทุนรวมจะเป็ นผู้รั บผิ ดชอบค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้ จ่ ายที/ เกิ ดขึ น1 ทัง1 นี 1 เมื/ อมี การแต่งตัง1 ผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์รายใหม่ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังพร้
1 อมทังรั1 บรองว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามที/สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดแู ลผลประโยชน์ทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที/แต่งตังผู
1 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีวาระตามอายุสญ
ั ญาจ้ างบริ หารคราวละ 5 ปี และสามารถต่ออายุได้ โดยอัตโนมัติ อย่างไร
ก็ดี บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังผู
1 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เพิ/มเติมหรื อเปลี/ยนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ เมื/อที/ประชุมผู้
ถือหน่วยลงทุนมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ/งหนึ/งของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
1
น
รวม โดยในการประชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ า ว บริ ษั ท จั ด การจะไม่ นับ จํ า นวนหน่ ว ยลงทุ น ของผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์และบุคคลที/เกี/ยวข้ องรวมในมติดงั กล่าวด้ วย
ทังนี
1 1 บริ ษัทจัดการอาจเปลี/ยนผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ได้ ตามเงื/ อนไขต่างๆ ที/ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตัง1 ผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ เช่น กรณีที/ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ปฏิบตั ิผิดสัญญาแต่งตังผู
1 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ หรื อกรณีที/
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ถูกศาลสัง/ ให้ ล้มละลาย หรื อผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ขาดคุณสมบัติในการปฏิบตั ิหน้ าที/
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่ดําเนินการแก้ ไขเหตุภายในระยะเวลาที/กําหนด หรื อหากผล
การดําเนินงานประจําปี ของอสังหาริ มทรัพย์ ที/กองทุนรวมลงทุนตํ/ากว่างบประมาณที/ระบุในแผนการดําเนินงาน
ประจํ าปี ที/ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ได้ เสนอและได้ รับอนุมัติจากกองทุนรวมเป็ นระยะเวลาติดต่อกันเกิ นกว่า 2
ปี งบประมาณ (Fiscal Year) หรื อในกรณีที/อัตราการปล่อยเช่าเฉลี/ย (Occupancy Rate) ณ สิ 1นปี สําหรั บ
อสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุนลดลงตํ/ากว่าร้ อยละ 80 (แปดสิบ) เป็ นระยะเวลาต่อเนื/องกันเกินกว่า 2 ปี กองทุน
รวมอาจพิจารณาให้ มีการเลิกสัญญาฉบับนี 1ได้ ทังนี
1 1 อัตราการปล่อยเช่าเฉลี/ย (Occupancy Rate) ให้ คิดคํานวณ
จากจํานวนพื 1นที/ที/ปล่อยเช่าจริ งหารด้ วยพื 1นที/ที/สามารถปล่อยให้ เช่าได้ ทงหมด
ั1
(Net Leasable Area) โดยจํานวน
พื 1นที/ที/ปล่อยให้ เช่าได้ ทงหมด
ั1
ไม่รวมถึงพื 1นที/ที/ไม่สามารถปล่อยให้ เช่าได้ ในขณะใดขณะหนึ/ง เนื/องจากเหตุสดุ วิสยั
หรื อเนื/องจากการซ่อมแซมพื 1นที/ดงั กล่าว เว้ นแต่กรณีที/มีเหตุอนั สมควรที/นอกเหนือจากการควบคุมของผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรั พย์ หรื อกองทุนรวมตัดสินใจไม่ดําเนินการใดๆ ตามที/ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ เสนอแนะโดยที/การ
ดํา เนิน การดังกล่า วมี วัตถุป ระสงค์ เ พื/ อประโยชน์ สูงสุด ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที/ก องทุน รวมลงทุน ไม่ว่า เป็ นการ
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ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานประจําปี หรื อไม่ก็ตาม และการไม่ดําเนินการดังกล่าวก่อให้ เกิดผลกระทบในทาง
ลบต่ออสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ดี ในกรณีที/ผลการดําเนินงานประจําปี ของอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุนตํ/ากว่างบประมาณที/ระบุใน
แผนการดําเนินงานประจําปี ที/ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ เสนอและได้ รับอนุมตั ิจากกองทุนรวม อันเป็ นผลมาจาก
เหตุสดุ วิสยั อันหมายถึงเหตุใดๆ ที/ก่อให้ เกิดผลพิบตั ิซงึ/ ไม่อาจป้องกันได้ และ/หรื อ ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจซึง/
พิจารณาจากสภาวะทางเศรษฐกิจตกตํ/าที/มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญโดยตรงต่อการดําเนินธุรกิจของ
ทรัพย์สนิ ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกและธุรกิจอาคารสํานักงานในระดับเดียวกันที/ตงอยู
ั 1 ใ่ นบริ เวณใกล้ เคียงกัน
โดยคู่ส ัญญาทัง1 สองฝ่ ายตกลงจะใช้ ความพยายามร่ ว มกันในการพิจ ารณาและแก้ ไขผลกระทบที/ มี ต่อ ผลการ
ดําเนินงานของอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุนโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมเป็ นสําคัญ
แต่กองทุนรวมจะไม่สามารถอ้ างเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นเหตุแห่งการเลิกสัญญาแต่งตังผู
1 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้
ทังนี
1 1 ในการปฏิบตั ิหน้ าที/ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่ว่าตามระยะเวลาใดๆ ภายหลังจากที/ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติ
ให้ เลิกสัญญาแต่งตังผู
1 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามที/กําหนดไว้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนใน
อัตราที/กําหนดไว้ ในโครงการโดยจะคํานวณค่าตอบแทนเป็ นอัตราส่วนของระยะเวลาตามที/ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที/จริ ง และ/
หรื อ ค่าเสียหายใดๆ ที/เกิดมีหรื ออาจเกิดมีขึ 1นเนื/องจากการปฏิบตั ิหน้ าที/ดงั กล่าวของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ/มเติมในข้ อ 3.8 สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาที/เกี/ยวข้ อง สัญญาแต่งตัง1
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
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21. ข้ อมูลบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ ตี - จํากัด
บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 จํากัด (“พลัส พร็อพเพอร์ ตี”- ) เริ/ มดําเนินการเมื/อเดือนกันยายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลการ
ดําเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื/องภายใต้ ทนุ จดทะเบียนปั จจุบนั ถึง 600 ล้ านบาท (ชําระแล้ วเต็มจํานวน) นับเป็ นทุนจด
ทะเบียนของผู้ให้ บริ การที/มีธุรกิจหลักคือการให้ บริ การด้ านอสังหาริ มทรัพย์ที/มากที/สดุ ในประเทศไทย ด้ วยศักยภาพ
และโครงสร้ างขององค์กรที/เข้ มแข็ง พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 ได้ ก้าวขึ 1นสู่การเป็ นผู้นําด้ านบริ การอสังหาริ มทรั พย์ โดย
แบ่งเป็ น 2 ธุรกิจหลักคือ
•

•

ธุร กิ จตัว แทนเรื/ องการซื อ1 ขาย เช่ า อสัง หาริ มทรั พ ย์ และบริ ห ารงานขายโครงการพร้ อมให้ คํ าปรึ ก ษาด้ า น
อสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจการบริ หารจัดการด้ านอสังหาริ มทรัพย์แบบครบวงจร

พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 เป็ นบริ ษัทในเครื อแสนสิริ ที/ได้ รับการยอมรับ และเชื/อถือในการให้ บริ การเกี/ยวกับอสังหาริ มทรัพย์
ทังจากภาครั
1
ฐและเอกชนมากว่า 15 ปี โดยได้ รับความไว้ วางใจในการให้ บริ การด้ านการบริ หารจัดการอาคารเพื/อการ
พักอาศัยและอาคารเพื/อการพาณิชย์ กว่า 200 โครงการ รวมพื 1นที/กว่า 6.5 ล้ านตารางเมตร และการบริ หารจัดการ
อาคารเพื/ อ การพาณิ ช ย์ ไม่ ว่ า จะเป็ นอาคารสํ า นั ก งาน อาคารพาณิ ช ย์ ศู น ย์ ส รรพสิ น ค้ า รวมถึ ง อาคาร
สถาบันการศึกษานัน1 พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 ได้ ให้ การบริ การจัดการบนพื 1นที/รวมกว่า 1 ล้ านตารางเมตร
รายชื อโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพือการพาณิ ชย์ทงหมดที
ั
ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรอาคารของ พลัส พร็ อพเพอร์ ตี ดูแล
(ข้อมูล ณ ตุลาคม 2556)
ลําดับที"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื"อโครงการ
คลังสินค้ า โชติธนวัฒน์
ซัน สแควร์
เสนา เฟสท์
มาร์ เก็ตพลัส
อาคาร ไทยพาณิชย์ สามัคคีประกันภัย
อาคาร สิริภิญโญ
ทิสโก้ ทาวเวอร์
อาคาร สิรินรัตน์
เจมส์ ทาวเวอร์
อาคาร สิทธิวรกิจ
ชาร์ เตอร์ สแควร์
อยุธยา แคปิ ตอล ออโต้ ลสี
อยุธยา แคปิ ตอล เซอร์ วิสเซส
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (นอร์ ท ปาร์ ค)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รัชดา)
แอทสาทร
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ประเภทโครงการ
คลังสินค้ า
ศูนย์การค้ า/คอมมิวนิตี 1 มอลล์/อาคารพาณิชย์
ศูนย์การค้ า/คอมมิวนิตี 1 มอลล์/อาคารพาณิชย์
ศูนย์การค้ า/คอมมิวนิตี 1 มอลล์/อาคารพาณิชย์
อาคารสํานักงาน
อาคารสํานักงาน
อาคารสํานักงาน
อาคารสํานักงาน
อาคารสํานักงาน
อาคารสํานักงาน
อาคารสํานักงาน
อาคารสํานักงาน
อาคารสํานักงาน
อาคารสํานักงาน
อาคารสํานักงาน
อาคารสํานักงาน

ลําดับที"
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื"อโครงการ
สภาวิชาชีพบัญชี
นานาสแควร์
กลุม่ ปิ ยะมาตา (อาคารเกียรตินาคิน)
ลิเบอร์ ตี 1 ทาวเวอร์
อาคารวรรณสรณ์
อาคารสยามกิตติa
จัตรุ ัสจามจุรี
The style by TOYOTA
ราชครู เมดิคอล
อาคารมหาจักรี สริ ิ นธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
ประเภทโครงการ
อาคารสํานักงาน
อาคารสํานักงาน
อาคารสํานักงาน
อาคารสํานักงาน
อาคารสํานักงาน
อาคารสํานักงาน
อาคารสํานักงาน และศูนย์การค้ า
อื/นๆ
อื/นๆ
อื/นๆ
อื/นๆ

ก่อนที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกในโครงการอาคารสิริภิญโญ โครงการดังกล่าวได้ รับการพัฒนาและบริ หารงาน
โดย พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 และภายหลังกองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวแล้ ว กองทุนรวมจะยังคงแต่งตังให้
1
พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เช่นเดิม โดยจะมีหน้ าที/ในการดูแลและจัดการอสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทุนรวมให้ อยูใ่ นสภาพดีและสมบูรณ์พร้ อมสําหรับการจัดหาผลประโยชน์
ในการทํ า หน้ าที/ ผ้ ู บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ นั น1 พลัส พร็ อ พเพอร์ ตี 1 มี ทั ง1 ความพร้ อมในการให้ บริ ก ารด้ าน
อสังหาริ มทรัพย์อย่างครบวงจร โดยเฉพาะการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ที/ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001:2008 ด้ านบริ หารอาคาร และด้ วยประสบการณ์และความเชี/ยวชาญของทีมงานกว่า 15 ปี ทําให้ พลัส
พร็ อพเพอร์ ตี 1 เข้ าใจในรายละเอียดของการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทกุ รู ปแบบ สามารถปรับกลยุทธ์ พร้ อมนําเสนอ
ระบบการจัดการให้ เหมาะสมกับโครงการ และสถานการณ์ในปั จจุบนั เพื/อเป้าหมายแห่งความพึงพอใจ สร้ างความ
น่าเชื/อถือ ทําให้ ผ้ อู าศัย ผู้ใช้ อาคารและเจ้ าของโครงการได้ รับผลประโยชน์สงู สุดร่ วมกัน เมื/อพิจารณาจากปั จจัย
ดังกล่าว บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่า พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 มีความพร้ อมและความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าที/เป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม จึงน่าจะมัน/ ใจได้ วา่ การบริ หารภายใต้ พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 จะสามารถสร้ าง
ผลประโยชน์สงู สุดให้ กบั กองทุนรวมได้
นอกจากนี 1 การที/พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1ทําหน้ าที/ดูแลโครงการอาคารสํานักงานหลายโครงการ จะไม่ทําให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับกองทุนรวม เนื/องจากในปั จจุบัน พลัส พร็ อพเพอร์ ตีท1 ําหน้ าเป็ นเพียงผู้ดูแลอาคาร
(Building manager) สําหรับโครงการอาคารสํานักงานในข้ างต้ นเกือบทังหมด
1
โดยมิได้ มีหน้ าที/ในการจัดหาผู้เช่า
ยกเว้ นโครงการอาคารสิริภิญโญ ซึง/ พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1ทําหน้ าที/ในการจัดหาผู้เช่าด้ วยเช่นกัน
อนึ/ง กองทุนรวมจะกําหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะจ่ายให้ กบั พลัส พร็ อพ
เพอร์ ตี 1โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี 1
ค่ าธรรมเนียมผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์
ค่าตอบแทนฐาน

อัตรา
จํานวนรวมของ
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อัตรา

ค่ าธรรมเนียมผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

ค่าตอบแทนพิเศษ

ค่านายหน้ า (Commission)

• ร้ อยละ 1 ของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การรวม และ
• ร้ อยละ 5.75 ของกําไรจากรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การรวม
ค่าตอบแทนพิเศษในอัตรารายปี เท่ากับร้ อยละ 30 ของส่วนต่างของ
(ก) กํ า ไรจากการดํ า เนิ น งานที/ เ กิ ด ขึ น1 จริ ง และ (ข) กํ า ไรจากการ
ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปี
โดย “กําไรจากรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การรวม” คํานวณจาก ก – ((ก÷
ข) × ค) โดย ก = รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การรวมสุทธิ (ซึ/งหมายถึง
รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ หลังหักส่วนลดค่าเช่าและค่าบริ การ) ; ข =
รายได้ รวมจากอสังหาริ มทรัพย์ (ซึ/งรวมถึงรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ
รวมสุท ธิ และรายได้ จ ากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ อื/ น ๆ เช่ น รายได้ ค่า ไฟฟ้ า
รายได้ ค่านํ า1 ประปา รายได้ ค่าโทรศัพท์ และรายได้ ค่าที/จ อดรถ และ
รายได้ อื/นๆ เป็ นต้ น) และ ค = ค่าใช้ จ่ายทังหมดของอสั
1
งหาริ มทรัพย์
ในอัตราดังต่อไปนี 1
- สําหรับผู้เช่ารายใหม่ที/มีสญ
ั ญาเช่าพื 1นที/อายุตงแต่
ั 1 3 ปี ขึ 1นไป : 1
เดือนของค่าเช่าและค่าบริ การเดือนแรก
- สําหรับผู้เช่ารายใหม่ที/มีสญ
ั ญาเช่าพื 1นที/อายุน้อยกว่า 3 ปี : สัดส่วน
ของค่าเช่าและค่าบริ การเดือนแรก โดยคํานวณจากระยะเวลาของ
สัญญาเช่าใหม่ตอ่ ระยะเวลา 3 ปี
- สําหรับผู้เช่ารายเดิมที/มีการขยายพื 1นที/เช่าเพิ/มเติม : 1/2 เดือนของ
ค่าเช่าและค่าบริ การเดือนแรกของพื 1นที/ที/เช่าเพิ/มเติม

(ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลเพิ/มเติมเกี/ยวกับค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ ในข้ อ 3.8 สรุปสาระสําคัญของ
ร่างสัญญาที/เกี/ยวข้ อง สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาแต่งตังผู
1 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์)
โดยบริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าโครงสร้ างค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวมีความเหมาะสม เนื/องจาก
เป็ นโครงสร้ างค่าตอบแทนที/จะสร้ างแรงจูงใจให้ พลัส พร๊ อพเพอร์ ตีเ1 พิ/มรายได้ และลดค่าใช้ จ่ายของทรัพย์ สินที/
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน นอกจากนี 1 หากพิจารณาจากประมาณการของผู้ประเมินมูลค่าทัง1 2 ราย อัตราค่าตอบแทน
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะจ่ายให้ พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1เฉลี/ยในปี แรกของประมาณการจะเป็ นอัตราที/
ใกล้ เคียงกับอัตราที/พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1ได้ รับอยูใ่ นปั จจุบนั ก่อนหน้ าวันที/กองทุนรวมเข้ าลงทุน
สําหรับแนวทางการควบคุมและดูแลการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 นัน1 บริ ษัทจัดการได้ กําหนด
อัตราค่าตอบแทนในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 โดยคํานวณจากสัดส่วนของรายได้ ค่าเช่า
และค่าบริ การรวม รวมทังกํ
1 าหนดให้ มีคา่ ตอบแทนที/คํานวณจากผลกําไรจากการดําเนินงานของอสังหาริ มทรัพย์ ซึ/ง
จะเป็ นสิ/งจูงใจให้ พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 ในการเพิ/มรายได้ ให้ แก่กองทุนรวมและบริ หารต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี 1 การที/บริ ษัทจัดการกําหนดให้ มีค่าตอบแทนพิเศษในอัตรารายปี ซึ/ง พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 จะ
ได้ รับในกรณีที/สามารถบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง1 แรกให้ มีกําไรจากการดําเนินงานที/
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เกิดขึ 1นจริ งสูงกว่ากําไรจากการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปี ที/มีการกําหนดไว้ ซึ/งค่าตอบแทนพิเศษ
ดังกล่าวจะเป็ นแรงจูงใจให้ พลัส พร็ อพเพอร์ ตี 1 บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง1 แรกให้ มีผล
ประกอบการที/ดีกว่าที/จะมีการประมาณการในแต่ละปี ซึง/ คาดว่าจะช่วยสร้ างผลตอบแทนที/ดีให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ได้ ทังนี
1 1บริ ษัทจัดการมีความคิดเห็นว่าการกําหนดค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีความเหมาะสมและจะเป็ น
ผลดีตอ่ กองทุนรวม
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22. การเสนอขายหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื/ อนไขที/ระบุไว้ ในข้ อนี 1 ทังนี
1 1 ในกรณี ที/
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื/ นใดที/มี อํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี/ยนแปลง เพิ/มเติ ม
ประกาศ กําหนด สัง/ การ เห็นชอบ และ/หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่างอื/น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที/จะดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามนัน1 นอกจากนัน1 ในกรณีที/บริ ษัทจัดการเห็นว่าการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง1 นี 1อาจมีปัญหาอุปสรรค หรื อข้ อจํากัดใน
การดําเนินการ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี/ยนแปลงรายละเอียดการจองซื 1อและการจัดสรรหน่วยลงทุนที/ระบุไว้
ในเอกสารฉบับนี 1ตามความเหมาะสม ในกรณีที/เกิดปั ญหา อุปสรรค หรื อข้ อจํากัดในการดําเนินการ ทังนี
1 1 เพื/อให้ การเสนอ
ขายหน่วยลงทุนในครัง1 นี 1ประสบความสําเร็ จ
22.1 วิธีการขอรั บหนั งสือชีช- วน ใบจองซือ- หน่ วยลงทุ น ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนและวันเวลาทําการ
เสนอขายหน่ วยลงทุน
22.1.1 วิธีการขอรับหนังสือชีช- วน ใบจองซือ- หน่ วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
สําหรับผู้จองซื 1อทัว/ ไป
ผู้จองซื 1อทัว/ ไปสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี 1ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ หนังสือชี 1ชวนการเสนอขาย
หน่วยลงทุน และชุดเอกสารจองซือ1 หน่วยลงทุน ได้ ที/บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตังแต่
1 วนั ที/ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 ภายใน
วันและเวลาทําการของบริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที/ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557
สําหรับผู้จองซื 1อประเภทกองทุน และผู้จองซื 1อพิเศษ
ผู้จองซือ1 ประเภทกองทุน และผู้จองซือ1 พิเศษสามารถติดต่อขอรั บ หนังสือชี ช1 วนส่วนสรุ ปข้ อมูล
สําคัญ หนังสือชีช1 วนการเสนอขายหน่วยลงทุน ชุดเอกสารจองซื 1อหน่วยลงทุน ได้ ที/บริ ษัทจัดการ
และผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ตังแต่
1 วนั ที/ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 ภายในวันและเวลา
ทําการของบริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที/ 26
มีนาคม พ.ศ. 2557
22.1.2 วัน เวลา ทําการเสนอขายหน่ วยลงทุน
สําหรับผู้จองซื 1อทัว/ ไป ซึ/งรวมถึงผู้จองซื 1อประเภทกองทุน และผู้จองซื 1อพิเศษ ที/ประสงค์จะจองซื 1อ
หน่วยลงทุนแบบผู้จองซื 1อทัว/ ไป
ตังแต่
1 วันที/ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลาทําการของบริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที/ 26
มีนาคม พ.ศ. 2557
สําหรับผู้จองซื 1อประเภทกองทุน และผู้จองซื 1อพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อ
ผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
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ตังแต่
1 วนั ที/ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลาทําการของบริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที/ 26
มีนาคม พ.ศ. 2557
22.2 วิธีการจองซือ- หน่ วยลงทุน
22.2.1 การกําหนดราคาเสนอขายหรือราคาจองซือ- หน่ วยลงทุน
สําหรับผู้จองซื 1อทัว/ ไป
ผู้จองซื 1อทัว/ ไปทุกรายจะต้ องชําระค่าจองซื 1อหน่วยลงทุนที/ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย
สําหรับผู้จองซื 1อประเภทกองทุน และผู้จองซื 1อพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อ
ผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ผู้จองซื 1อประเภทกองทุน และผู้จองซื 1อพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ
ในอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวทุกรายจะต้ อง
ชําระค่าจองซื 1อหน่วยลงทุนที/ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย
22.2.2 ในการเสนอขายและจัดสรรหน่ วยลงทุนครั ง- แรก บริ ษัทจัดการจะดําเนิ นการเสนอขายและ
จัดสรรหน่ วยลงทุนให้ แก่ ผ้ ูจองซือ- ตามหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี (1) เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซื 1อทัว/ ไปเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของหน่วยลงทุนที/
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1
(2) เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื 1อทัว/ ไปและผู้จองซื 1อประเภทกองทุนเป็ นจํานวนรวมกันไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1
(3) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กับผู้จองซื 1อพิเศษ หรื อเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า
หรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกัน ดังต่อไปนี 1
(ก) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1
เว้ นแต่เป็ นกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตาม (ข) และ (ค) ตาม
รายละเอียดด้ านล่าง
(ข) ในกรณีที/ผ้ จู องซื 1อพิเศษหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ ว
บริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื 1อทัว/ ไปและผู้จองซื 1อ
ประเภทกองทุนให้ แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วย
ลงทุนที/เหลือจากการจองซื 1อของผู้จองซื 1อทัว/ ไปและผู้จองซื 1อประเภทกองทุน และ
(ค) ในกรณีที/เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวม
จะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก)
แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื 1อทัว/ ไปและผู้จอง
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ซื 1อประเภทกองทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วย
ลงทุนที/เหลือจากการจองซือ1 ของผู้จองซือ1 ทั/วไป ผู้จองซื 1อประเภทกองทุน และผู้จองซือ1
พิเศษหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันตาม (ข)
(4) ในกรณี ที/ผ้ ูจองซือ1 ทั/วไปและผู้จองซือ1 ประเภทกองทุนจองซือ1 หน่วยลงทุนไม่ครบตามอัตราที/
กําหนดใน (1) และ (2) ให้ จดั สรรหน่วยลงทุนที/เหลือให้ แก่บคุ คลดังต่อไปนี 1 ตามลําดับ
(ก) ผู้จองซื 1อพิเศษ
(ข) เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ที/ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ ที/กองทุนรวมจะ
ลงทุนรวมทังเจ้
1 าของที/ดินที/กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรื อสิทธิเหนือพื 1นดิน หรื อ
เจ้ าของทรัพย์สนิ ที/เกี/ยวกับสิทธิดงั กล่าว
(ค) ผู้จดั การการจัดจําหน่าย และผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่ายตามสัญญาการรับประกันการ
จัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
ในกรณีที/กลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึ/ง (4) (ก) และ (ข) ได้ รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุน ให้ ถือว่าเป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลตามวรรคหนึง/ (4) (ก) และ (ข) ด้ วย
22.2.3 วิธีการจองซือ- หน่ วยลงทุนมีรายละเอียดดังนี สําหรับผู้จองซื 1อทัว/ ไป
(1) ผู้จองซื 1อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื 1อหน่วยลงทุนได้ ที/บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ได้ ตามวัน เวลา ที/ระบุไว้ ในข้ อ
22.1.2 โดยจะต้ องจองซื 1อหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนหน่วยขันตํ
1 /า 5,000 หน่วย และเพิ/มเป็ นจํานวน
ทวีคณ
ู ของ 1,000 หน่วย โดยไม่จํากัดจํานวนหน่วยลงทุนที/จะจองซื 1อ ทังนี
1 1 หากผู้จองซื 1อทําการ
จองซื 1อมากกว่า 1 รายการ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการนํามารวมและทําการจัดสรรให้ เพียง
รายการเดียว รวมถึงไม่สามารถใช้ ชื/อร่วมในการจองซื 1อหน่วยลงทุนได้
(2) ผู้จองซื 1อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื 1อหน่วยลงทุนครัง1 เดียวเต็มตามจํานวนที/จองซื 1อในวันจองซื 1อ
ให้ แก่บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ ามี) โดยจะต้ องชําระที/ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย โดยจะหักกลบลบหนี 1กับบริ ษัทจัดการไม่ได้
พร้ อมทังกรอกรายละเอี
1
ยดต่างๆ ในชุดเอกสารจองซื 1อหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจน
(3) ผู้จองซื 1อหน่วยลงทุนที/มีถิ/นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื/ องของข้ อกําหนด
กฎระเบียบ และภาษี ตา่ งๆ ที/เกี/ยวเนื/องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเอง
สําหรับผู้จองซื 1อประเภทกองทุน และผู้จองซื 1อพิเศษและเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้
สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
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ให้ ผ้ จู องซื 1อประเภทกองทุน และผู้จองซื 1อพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ
ในอสังหาริ มทรัพย์ ที/กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวจองซื 1อหน่วย
ลงทุนผ่านผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยต้ องนําส่งชุดเอกสารจองซื 1อที/ผ้ จู องซื 1อประเภท
กองทุน หรื อผู้จองซื 1อพิเศษ หรื อเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที/
กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวได้ ลงลายมือชื/ อเพื/อแสดงความ
ประสงค์ ที/ จะจองซื อ1 หน่วยลงทุนให้ แก่ ผ้ ูรั บประกันการจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุน เพื/ อเป็ นเอกสาร
ประกอบการจองซื 1อ โดยผู้จองซื 1อประเภทกองทุน และผู้จองซื 1อพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ
การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าวจะต้ องชํ าระเงิ นค่าจองซื อ1 ที/ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย ตามหลักเกณฑ์ และวิธี การที/ ผ้ ู
รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจะได้ มีกําหนดการต่อไป หากผู้จองซื 1อประเภทกองทุน และผู้
จองซื 1อพิเศษและเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะ
ลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จองซื 1อมากกว่า 1 รายการ บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการนํามารวมและทําการจัดสรรให้ เพียงรายการเดียว
ในกรณีผ้ จู องซื 1อประเภทกองทุน และผู้จองซื 1อพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้
สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ ที/กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จองซือ1
หน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื/น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรตามเกณฑ์ที/กําหนดในข้ อ 23
ในการจองซื 1อผู้จองซื 1อจะต้ องแจ้ งความประสงค์ในชุดเอกสารจองซื 1อหน่วยลงทุน เพื/อให้ บริ ษัทจัดการ
ดําเนินการกับหน่วยลงทุนที/ได้ รับการจัดสรรจากการจองซื 1อหน่วยลงทุนตามวิธีการที/กําหนดไว้ วิธีใดวิธี
หนึง/ ดังนี 1
(1) ออกใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ใน
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี) โดยระบุชื/อผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามวิธีการที/ระบุ
ในข้ อ 26
(2) ฝากหน่วยลงทุนไว้ ที/บริ ษัทนายหน้ าซื 1อขายหลักทรัพย์ที/ผ้ จู องซื 1อมีบญ
ั ชีซื 1อขายหลักทรัพย์ ซึ/งจะ
นําหน่วยลงทุนที/ได้ รับการจัดสรรเข้ าฝากไว้ กับ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย)
จํากัด เพื/อเข้ าบัญชีซื 1อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื 1อนัน1
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที/จะปฏิเสธการจองซื 1อหน่วยลงทุนตามชุดเอกสารจองซื 1อ
หน่วยลงทุน ในกรณี ที/บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการจองซื อ1 หน่วยลงทุนดังกล่าวมี
ผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อชื/อเสียงหรื อต่อ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัทจัดการ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู องซื 1อหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้ า
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22.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่ าจองซือ- หน่ วยลงทุน
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั ง1 แรก การรั บชํ าระและการเก็ บรั กษาเงิ นค่าจองซือ1 หน่วยลงทุนมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี 1
สําหรับผู้จองซื 1อทัว/ ไป
(1)

ผู้จองซื 1อหน่วยลงทุนจะต้ องชําระค่าจองซื 1อครัง1 เดียวเต็มจํานวนที/จองซื 1อในวันที/จองซื 1อ โดยชําระเป็ นเงิน
สด เช็ค ดราฟท์ แคชเชียร์ เช็ค เงินโอนจากเงินฝากบัญชีธนาคาร หรื อคําสัง/ หักบัญชีธนาคาร (รับเฉพาะเงิน
โอนหรื อคําสัง/ หักบัญชีจากบัญชีที/เปิ ดกับผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย) หรื อวิธีอื/นใดที/บริ ษัท
จัดการยอมรับ โดยสามารถชําระเงินค่าจองซื 1อหน่วยลงทุนได้ ที/บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ทังนี
1 1 ผู้จองซือ1 จะต้ องลงวันที/ที/จองซือ1 และขีด
คร่อมเฉพาะสัง/ จ่ายบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันตามที/ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายได้ เปิ ดไว้ เพื/อการนี 1 โดยระบุชื/อ ที/อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้
จองซื 1อลงบนด้ านหลังของเช็ค ดราฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าว เพื/อความสะดวกในการติดต่อและเพื/อ
ผลประโยชน์ของผู้จองซื 1อหน่วยลงทุน
กรณีที/จองซื 1อด้ วยวิธีอื/นที/มิใช่เงินสด ผู้จองซื 1อจะต้ องลงวันที/ให้ บริ ษัทจัดการสามารถเรี ยกเก็บเงินได้
ก่อนระยะเวลาการเสนอขายครัง1 แรกจะสิ 1นสุดลง (ก่อนเวลา 12.00 น.ของวันที/ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557)
ทังนี
1 1 รายละเอียดวิธีการรับชําระเงินที/บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายกําหนดอาจมีความแตกต่างกันบ้ าง ขอให้ ผ้ จู องซื 1อทัว/ ไป
ปฏิบตั ิตามเงื/อนไขที/บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่
ละรายจะกําหนด

(2)

หลังจากที/บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ า
มี) ได้ รับชุดเอกสารจองซื 1อหน่วยลงทุน จะออกสําเนาใบจองซื 1อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 1อไว้ เป็ นหลักฐาน

(3)

ในกรณีที/ผ้ ูจองซื 1อหน่วยลงทุนชําระเงิ นค่าจองซื 1อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ หรื อแคชเชียร์ เช็คซึ/งไม่
สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในวันที/จองซือ1 ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ ตาม บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้จองซื 1อหน่วย
ลงทุนทําการจองซื 1อหน่วยลงทุนในวันทําการที/สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
ในกรณีที/วนั ทําการที/สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ นนเป็
ั 1 นวัน และ/หรื อ เวลาที/ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการ
เสนอขายไปแล้ ว บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที/จะปฏิเสธ และ/หรื อ ระงับการขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 1อ
รายนัน1
ในกรณีที/เช็ค ดราฟต์ หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้จองซื 1อ บริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที/จะปฏิเสธ และ/หรื อ ระงับการขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 1อรายนัน1
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(5)
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ผู้จองซือ1 หน่วยลงทุนที/ได้ ทําการจองซือ1 หน่วยลงทุนและได้ ชําระเงินค่าจองซือ1 หน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแล้ วจะเพิกถอนการจองซื 1อหน่วยลงทุน และ/หรื อ ขอคืนเงินค่าจองซื 1อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ นแต่
จะได้ รับอนุมตั ิจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) จะ
นําเงินที/ได้ รับจากการจองซื 1อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ ในบัญชีเงินฝากที/ผ้ ูรับประกันการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เปิ ดไว้ เพื/อการชําระเงินค่าจองซื 1อหน่วยลงทุน

สําหรับผู้จองซื 1อประเภทกองทุน และผู้จองซื 1อพิเศษ หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ผู้จองซื 1อประเภทกองทุนและผู้จองซื 1อพิเศษ หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวจะต้ องจองซื 1อหน่วย
ลงทุนผ่านผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน และชําระค่าจองซื 1อตามจํานวนวิธีการและระยะเวลาที/
กําหนดหรื อแจ้ งโดยผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
สําหรับผู้จองซื 1อประเภทเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะ
ลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ผู้จองซื 1อประเภทเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุน หรื อ
กลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จะต้ องจองซื 1อหน่วยลงทุนผ่านผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
และชําระค่าจองซื 1อตามจํานวนวิธีการและระยะเวลาที/กําหนดหรื อแจ้ งโดยผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุน
22.4 เงื"อนไขการเสนอขายหน่ วยลงทุน
22.4.1 ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง1 แรก หากบริ ษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการ
จัดตังและจั
1
ดการกองทุนรวม บริ ษัทจัดการสามารถที/จะยุติการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อน
สิ 1นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ทังนี
1 1 บริ ษัทจัดการจะรายงานให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบการยุติการขายหน่วยลงทุน
ตามวรรคหนึ/งภายใน 7 วันนับแต่วนั ที/ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนนัน1 และให้ การอนุมตั ิให้ จัดตังและ
1
จัดการกองทุนรวมนันสิ
1 1นสุดลงในวันที/แจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
22.4.2 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที/จะปฏิเสธ และ/หรื อ ระงับการจองซื 1อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
1
อบางส่วนใน
กรณีใดกรณีหนึง/ ดังต่อไปนี 1
(1) กรณีที/บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซื 1อหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3
ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1
เว้ นแต่เป็ นกรณีที/ได้ รับยกเว้ นตามที/สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
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(2) กรณี ที/เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า และผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ ที/กองทุนรวมจะ
ลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ประสงค์จะจองซื 1อหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1
(3) กรณีที/ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวประสงค์จะจองซื 1อหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1
หากเป็ นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที/มีการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะที/สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
(4) กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลที/บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้จองซื 1อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ น
จริ ง หรื อไม่ครบถ้ วน
(5) กรณีบริ ษัทจัดการเกิดข้ อสงสัยว่าการซื 1อหน่วยลงทุนของผู้จองซื 1อหน่วยลงทุนไม่โปร่ งใส เช่น
อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้ น
(6) ในกรณีที/มีเหตุไม่พึงประสงค์ จนทําให้ บริ ษัทจัดการเห็นว่าอสังหาริ มทรั พย์ ที/กองทุนรวมจะ
ลงทุน มีมลู ค่ารวมกันแล้ วไม่ถึงร้ อยละ 75 ของมูลค่าเงินที/กองทุนรวมระดมทุนได้ หรื อมูลค่าของ
อสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุนอาจไม่เป็ นไปตามที/คาดหมายเช่น การเจรจาในการซื 1อ
อสังหาริ มทรัพย์บางรายการที/กองทุนรวมสนใจลงทุนไม่ประสบความสําเร็ จ หรื ออาจเกิดเหตุ
สุดวิสยั หรื อเหตุอนั ไม่คาดหมายกับอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมคาดว่าจะลงทุน จนเป็ นเหตุให้
กองทุนรวมไม่สามารถลงทุน หรื อ ไม่ประสงค์ จะลงทุนในอสัง หาริ ม ทรั พย์ ดังกล่าว เป็ นต้ น
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ ที/จะพิจารณาลดขนาดกองทุนรวม หรื อยกเลิกการจัดตังกองทุ
1
นรวม
โดยบริ ษัทจัดการอาจดําเนินการระงับการจองซื 1อบางส่วน หรื อทังหมด
1
และ/หรื อ ระงับการ
จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังหมด
1
แล้ วแต่กรณี
(7) เพื/อประโยชน์สงู สุดของการบริ หารจัดการกองทุนรวม การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หรื อการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
แต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที/จะรับหรื อปฏิเสธที/จะเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมหรื อรั บลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ แก่บุคคลใดก็ ได้ โดย
บุคคลที/บริ ษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที/จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อไม่รับ
ลงทะเบี ย นการโอนหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมให้ นัน1 รวมถึ ง แต่ไ ม่จํ า กัด เพี ย ง พลเมื อ ง
สหรัฐอเมริ กา ผู้ที/มีถิ/นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึ/งปกติมีถิ/นที/อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึง
กองทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าว และบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึง/ จัดให้ มีขึ 1นและดําเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริ กา
(8) บริ ษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ ที/จะปฏิเสธการจองซือ1 หน่วยลงทุนในบางกรณี ตามที/บริ ษัท
จัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที/บริ ษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนรวมหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรื อกรณีที/การจองซื 1อหน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทุนรวม
หรื อ ก่อให้ เ กิ ดผลเสียหายแก่ก องทุนรวม เป็ นต้ น ทัง1 นี 1 เพื/ อเป็ นการรั กษาผลประโยชน์ ของ
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กองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื/ อเสียงหรื อความรั บผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริ ษัทจัดการเป็ นหลัก
22.5 การคืนเงินค่ าจองซือ- หน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื 1อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 1อหน่วยลงทุนที/จองซื 1อผ่านตนเอง และจะดําเนินการให้
ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายแล้ วแต่กรณี คืนเงินค่าจอง
ซื 1อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 1อหน่วยลงทุนแต่ละราย โดยค่าใช้ จ่ายในการโอนเงิน (ถ้ ามี) เป็ นของผู้รับประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายนัน1 ภายใต้ เงื/อนไขที/กําหนดดังต่อไปนี 1
22.5.1

กรณีที/ผ้ จู องซื 1อหน่วยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซื 1อ หรื อไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทังหมดหรื
1
อ
บางส่วน โดยไม่มีดอกเบี 1ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ

22.5.2

กรณีที/บริ ษัทจัดการต้ องยุติโครงการหลังจากการสิ 1นสุดระยะเวลาการเสนอขายหากปรากฏกรณีอย่าง
ใดอย่างหนึง/ ดังต่อไปนี 1
(1)

จําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 1อทัว/ ไปและผู้จองซื 1อประเภทกองทุนได้ ไม่ถึงร้ อยละ 50 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเว้
1
นแต่เป็ นกรณีตามข้ อ 23.1 (3) (ข) และ (ค)

(2)

จําหน่ายหน่วยลงทุนให้ ผ้ จู องซื 1อได้ ไม่ถึง 250 ราย

(3)

จําหน่ายหน่วยลงทุนได้ มีมลู ค่าน้ อยกว่า 500 ล้ านบาท

(4)

จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่าอัตราที/กําหนดในข้ อ 23

(5)

จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวเกินกว่าอัตราที/กําหนดในข้ อ 23

(6)

มูลค่าหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ ไม่เพียงพอที/จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ตามที/ระบุไว้ ในโครงการ

22.5.3

กรณีที/คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มี
คําสัง/ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมยุติโครงการหลังจากการสิ 1นสุดระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรื อ มี
คําสัง/ ให้ เพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
1
ดการกองทุนรวม และ/หรื อ กรณีอื/นใดอันมีเหตุจําเป็ นทําให้
ต้ องยุติโครงการ

22.5.4

กรณีที/บริ ษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตังและจั
1
ดการกองทุนรวม และได้ ยตุ ิการขายหน่วยลงทุน
ก่อนสิ 1นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยบริ ษัทจัดการได้ รายงานให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต ทราบการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วนั ที/ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนนัน1
ทังนี
1 1 การอนุมตั ิให้ จัดตังและจั
1
ดการกองทุนรวมนันสิ
1 1นสุดลงในวันที/แจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
บริ ษัทจัดการจะส่งเงินค่าจองซื 1อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 1อที/จองซื 1อหน่วยลงทุนผ่านตนเองและจะดําเนินการ
ให้ ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายแล้ วแต่กรณีสง่ เงินค่า
จองซือ1 หน่วยลงทุน ให้ แก่ผ้ ูจองซือ1 หน่ว ยลงทุนที/ จองซือ1 ผ่า นผู้รับประกันการจัดจํ าหน่า ยหน่วยลงทุน หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายโดยการโอนเงินหรื อชําระเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง/ จ่ายในนามผู้จอง
ซื 1อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 1อหน่วยลงทุนประเภทผู้จองซื 1อทัว/ ไปภายใน 14 วันนับแต่วนั สิ 1นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง1 แรก หรื อภายใน 14 วันนับแต่วนั ที/การอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
1
ดการกองทุนรวมสิ 1นสุดลง
ตามข้ อ 22.5.2 ข้ อ 22.5.3 และข้ อ 22.5.4 ทังนี
1 1 หากเป็ นกรณีการคืนเงินตามข้ อ 22.5.1 บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิ ที/จะนําดอกเบี 1ยและหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที/เกิดขึ 1นจากเงินที/ได้ รับจากการจองซื 1อหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
รวมเข้ าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
หากบริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนรายใดไม่
สามารถคืนเงินค่าจองซื 1อภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้ อนั เนื/องจากความผิดพลาดของบริ ษัทจัดการ ผู้รับ
ประกันการจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายเอง บริ ษัทจัดการ ผู้รับ
ประกันการจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย แล้ วแต่กรณี จะชํ าระ
ดอกเบี 1ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที/ครบกําหนดเวลานันจนถึ
1
งวันที/ชําระเงินค่าจองซื 1อ
22.6 เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ในกรณีที/จองซื 1อหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการผู้จองซื 1อหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ
ในชุดเอกสารจองซื 1อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ พร้ อมแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบส่งให้ บริ ษัทจัดการจนครบถ้ วน
ในกรณีที/จองซื 1อหน่วยลงทุนกับผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ ามี) ผู้จองซื 1อหน่วยลงทุนทุกรายจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในชุดเอกสารจองซื 1อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบส่งให้ ผ้ ูรับ
ประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) จนครบถ้ วน
เอกสารประกอบการจองซื 1อหน่วยลงทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี 1เว้ นแต่บริ ษัทจัดการจะยินยอมผ่อนผันให้ เป็ น
กรณีๆ ไปโดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรี ยกเอกสารหลักฐานอื/นๆเพิ/มเติมตามที/เห็นสมควร
22.6.1

กรณีบุคคลธรรมดา
(1)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง/ใบต่าง
ด้ าว (กรณี บุคคลที/ไม่มีสญ
ั ชาติไทย) หรื อสําเนาทะเบียนบ้ าน (ในกรณี ที/เอกสารแสดงตน
ข้ างต้ น ไม่ได้ ระบุหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรื อที/อยูข่ องผู้จองซื 1อ)

(2)

เฉพาะกรณีที/ผ้ ูถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรั บเงินปั นผล เงิ นลดทุน หรื อเงินค่าจองซือ1 หน่วย
ลงทุนส่วนที/ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ผู้จองซื 1อจะต้ องแนบสําเนาสมุดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที/ได้
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที/ระบุเลขที/บญ
ั ชี และชื/อบัญชีผ้ จู องซื 1อโดยจะต้ องไม่
เป็ นบัญชีร่วม
หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารข้ อ (1) - (2) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง ทังนี
1 1
สําเนา Statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้ กระดาษ
Reused)
22.6.2

กรณีคณะบุคคล
(1)

สําเนาเอกสารการจัดตังคณะบุ
1
คคล

(2)

สําเนาบัตรประจํ าตัวผู้เสียภาษี คณะบุคคล (ต้ องระบุเลขประจํ าตัวผู้เสียภาษี อากรในชุด
เอกสารจองซื 1อหน่วยลงทุน ในกรณีที/ประสงค์จะจองซื 1อแยกต่างหากจากการจองซื 1อในชื/อของ
บุคคลธรรมดา)

(3)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม

(4)

หนังสือมอบอํานาจ หรื อสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้ อมสําเนาบัตร
ประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ

(5)

เฉพาะกรณีที/ผ้ ูถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรั บเงินปั นผล เงิ นลดทุน หรื อเงินค่าจองซือ1 หน่วย
ลงทุนส่วนที/ไม่ได้ รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีผ้ จู องซื 1อจะต้ องแนบสําเนาสมุดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที/ได้
เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที/ระบุเลขที/บญ
ั ชี และชื/อบัญชีผ้ จู องซื 1อโดยจะต้ องไม่
เป็ นบัญชีร่วม

หมายเหตุ

22.6.3

(ก)

ให้ ใช้ เอกสารข้ อ (1) - (5) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง
ทังนี
1 1 สําเนา Statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร
(ห้ ามใช้ กระดาษ Reused)

(ข)

กองทุนส่วนบุคคลที/ จองซือ1 โดยใช้ ห มายเลขบัตรประจํ าตัวประชาชนโดยไม่ได้ ระบุเลข
ประจํ าตัวผู้เสียภาษี อากรจะถือเป็ นบุคคลเดียวกันกับบุคคลธรรมดาที/ใช้ หมายเลขบัตร
ประจําตัวประชาชนเดียวกัน และบริ ษัทจัดการจะรวมจํานวนจองซื 1อในใบจองซื 1อทุกใบเป็ น
1 รายการเพื/อใช้ ในการจัดสรร

กรณีนิติบุคคล
(1)

สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และสําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับของบริ ษัท
อายุไม่เกิน 3 เดือน
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(2)

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทที/ ระบุในลักษณะให้ ลงทุนในหน่วยลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ หรื อลงทุนในหลักทรัพย์นี 1ได้

(3)

สําเนาบัญชีรายชื/อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) อายุไม่เกิน 3 เดือน

(4)

หนังสือมอบอํานาจหรื อสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท

(5)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มีอํานาจลงนามตามเอกสารข้ อ 4 ตาม
จํานวนผู้มีอํานาจลงนามและโดยหนึ/งในนันต้
1 องเป็ นกรรมการผู้จัดการ) และของผู้รับมอบ
อํานาจกระทําการแทน

(6)

เฉพาะกรณีที/ผ้ ูถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรั บเงินปั นผล เงิ นลดทุน หรื อเงินค่าจองซือ1 หน่วย
ลงทุนส่วนที/ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ผู้จองซื 1อจะต้ องแนบสําเนาสมุดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที/ได้
เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที/ระบุเลขที/บญ
ั ชี และชื/อบัญชีผ้ จู องซื 1อโดยจะต้ องไม่
เป็ นบัญชีร่วม

(7)

สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี นิติบคุ คล

หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารหมายเลข (1) - (7) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง ทังนี
1 1
สําเนา Statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้ กระดาษ
Reused)
22.6.4

กรณีนิติบุคคลที"เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง- ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์
(1)

สําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลซึ/งอาจออกโดยส่วนราชการของประเทศที/นิติบคุ คลนัน1
ตังอยู
1 ่ หรื อโดยเจ้ าหน้ าที/ของนิติบุคคลนันก็
1 ได้ และหนังสือรับรองการเป็ นนิติบุคคลดังกล่าว
ต้ องออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยจะต้ องมีรายละเอียดเกี/ยวกับชื/อนิติบคุ คล ผู้มีอํานาจลงลายมือชื/อ
ผูกพันนิติบคุ คล และเงื/อนไขหรื อข้ อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื/อ ที/ตงสํ
ั 1 านักงานใหญ่

(2)

หนังสือมอบอํานาจที/นิติบคุ คลต่างประเทศนัน1 มอบอํานาจให้ Custodian หรื อสําเนา

(3)

หนังสือมอบอํานาจของ Custodian หรื อสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท

(4)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มีอํานาจลงนามตามเอกสารข้ อ 3 ตาม
จํานวนผู้มีอํานาจลงนามและโดยหนึ/งในนันต้
1 องเป็ นกรรมการผู้จัดการ) และของผู้รับมอบ
อํานาจกระทําการแทน

(5)

เฉพาะกรณีที/ผ้ ูถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรั บเงินปั นผล เงิ นลดทุน หรื อเงินค่าจองซือ1 หน่วย
ลงทุนส่วนที/ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ผู้จองซื 1อจะต้ องแนบสําเนาสมุดบัญชี
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เงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที/ได้
เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที/ระบุเลขที/บญ
ั ชี และชื/อบัญชีผ้ จู องซื 1อโดยจะต้ องไม่
เป็ นบัญชีร่วม
หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารหมายเลข (1) - (5) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง
ทังนี
1 1 สําเนา Statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้
กระดาษ Reused) โดยเอกสารตามข้ อ (1) ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื/อโดยเจ้ าหน้ าที/ Notary
Public และรับรองโดยสถานกงสุลของไทยอายุไม่เกิน 1 ปี
หมายเหตุ
- กรณีเป็ นเอกสารที/มาจากต่างประเทศ จะต้ องมีการรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงนามของบริ ษัท
- ผู้ลงทุนทุกรายจะต้ องให้ การรับรองว่ายินยอมที/จะผูกพันตามข้ อตกลงและข้ อกําหนดต่างๆ ตามที/ได้
ระบุไว้ ในโครงการนี 1 และ/หรื อ ตามประกาศ คําสัง/ ระเบียบต่างๆ ที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ประกาศ กําหนด ทังที
1 /ได้ มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที/จะได้ แก้ ไขเพิ/มเติมในภายหน้ า
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาความสมบูรณ์ ของเอกสารหรื อขอเอกสารเพิ/มเติมหรื อ
ทดแทน ซึ/งเป็ นข้ อปฏิบตั ิตามกฎหมายกําหนด หรื อระเบียบของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้รับประกัน
การจําหน่าย และ/หรื อ ผู้จัดจําหน่าย และ/หรื อ ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ทังนี
1 1 เพื/อให้
เป็ นไปตามกฎหมาย
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23. การจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง1 แรกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื/อนไขที/ระบุไว้
ในข้ อนี 1 ทังนี
1 1 ในกรณีที/สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื/นใดที/มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไข
เปลีย/ นแปลง เพิ/มเติม ประกาศ กําหนด สัง/ การ เห็นชอบ และ/หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่างอื/น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที/
จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนันนอกจากนั
1
นในกรณี
1
ที/บริ ษัทจัดการเห็นว่าการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง1 นี 1อาจมี
ปั ญหาอุปสรรคหรื อข้ อจํากัดในการดําเนินการบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย/ นแปลงรายละเอียดการจองซื 1อ
และการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที/ระบุไว้ ในโครงการตามความเหมาะสม ทังนี
1 1เพื/อให้ การเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง1
นี 1ประสบความสําเร็ จสูงสุด
ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื/อนไขที/ระบุไว้ ในข้ อนี 1บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 1อที/จองซื 1อและได้ ชําระ
เงินค่าจองซื 1อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที/จองซื 1อแล้ วในกรณีที/จํานวนเงินค่าจองซื 1อที/ระบุในใบจองซื 1อหน่วยลงทุน
ไม่ตรงกับจํานวนเงินที/บริ ษัทจัดการได้ รับชําระบริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ตามจํานวนเงินค่าจองซื 1อทีไ/ ด้ รับ
ชําระเป็ นเกณฑ์
23.1 วิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 1อภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื/อนไขดังต่อไปนี 1
(1)

เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซื 1อทัว/ ไปเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของหน่วยลงทุนที/
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1

(2)

เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื 1อทัว/ ไปและผู้จองซื 1อประเภทกองทุนเป็ นจํานวนรวมกันไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1

(3)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้จองซื 1อพิเศษ หรื อเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่าหรื อ
ผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุนหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันดังต่อไปนี 1
(ก)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเว้
1
นแต่เป็ นกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตาม (ข) และ (ค)
ข้ างล่างนี 1

(ข)

ในกรณีที/ผ้ จู องซื 1อพิเศษหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ ว
บริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื 1อทัว/ ไปและผู้จองซื 1อ
ประเภทกองทุนให้ แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วย
ลงทุนที/เหลือจากการจองซื 1อของผู้จองซื 1อทัว/ ไปและผู้จองซื 1อประเภทกองทุนและ

(ค)

ในกรณีที/เจ้ าของผู้ให้ เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าหรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะ
ลงทุนหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ ว
บริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื 1อทัว/ ไปและผู้จองซื 1อ
ประเภทกองทุนให้ แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วย
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ลงทุนที/เหลือจากการจองซื 1อของผู้จองซื 1อทัว/ ไปผู้จองซื 1อประเภทกองทุนและผู้จองซื 1อพิเศษ
หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันตาม (ข)
(4)

ในกรณีที/ผ้ จู องซื 1อทัว/ ไปและผู้จองซื 1อประเภทกองทุนจองซื 1อหน่วยลงทุนไม่ครบตามอัตราที/กําหนด
ใน (1) และ (2) ให้ จดั สรรหน่วยลงทุนที/เหลือแก่บคุ คลดังต่อไปนี 1ตามลําดับ
(ก)

ผู้จองซื 1อพิเศษ

(ข)

เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุน
รวมทังเจ้
1 าของที/ดินที/กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิ เก็บกินหรื อสิทธิเหนือพื 1นดินหรื อเจ้ าของ
ทรัพย์สนิ ที/เกี/ยวกับสิทธิดงั กล่าว

(ค)

ผู้รับประกันการจําหน่าย และ/หรื อ ผู้ร่วมรับประกันการจําหน่ายตามสัญญารับประกันการ
จัดจําหน่ายหน่วยลงทุน

ในกรณีที/กลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึง/ (4) (ก) และ (ข) ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้ ถือว่าเป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลตามวรรคหนึง/ (4) (ก) และ (ข) ด้ วย
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที/
กองทุนรวมจะลงทุนหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวรวมกันได้ ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1
ทังนี
1 1 ผู้จองซือ- พิเศษ หมายความว่าบุคคลตามที/ได้ ระบุไว้ ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สน.
25/2552 เรื/ องหลักเกณฑ์เงื/อนไขและวิธีการจัดตังกองทุ
1
นรวมอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที/ 28 กรกฎาคม พ.ศ.
2552 และที/แก้ ไขเพิ/มเติม โดยประกาศ ก.ล.ต. ที/ สน. 10/2556 เรื/ องหลักเกณฑ์ เงื/อนไข และวิธีการจัดตังและ
1
จัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที/ 7) ลงวันที/ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ผู้จองซือ- ประเภทกองทุน หมายความว่า ผู้จองซื 1อพิเศษที/เป็ นบุคคลใดบุคคลหนึง/ ดังต่อไปนี 1
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
(ข) กองทุนสํารองเลี 1ยงชีพ
(ค) กองทุนประกันสังคม
(ง) กองทุนรวมที/จดั ตังขึ
1 1นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซงึ/ เป็ นกองทุนรวมที/เสนอขาย
หน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็ นการทัว/ ไป
ทังนี
1 1 ผู้จองซือ- พิเศษและผู้จองซือ- ประเภทกองทุน หมายถึง เฉพาะกรณีที/บคุ คลดังกล่าวได้ จองซื 1อหน่วย
ลงทุนในช่วงเวลาและวิธีการเสนอขายหน่วยลงทุนสําหรั บผู้จองซือ1 ประเภทกองทุนและผู้จองซือ1 พิเศษที/ผ้ ู
รับประกันการจําหน่ายหน่วยลงทุนกําหนดเท่านัน1 หากทําการจองซื 1อหน่วยลงทุนในช่วงเวลาและวิธีการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื 1อทัว/ ไปให้ ถือเป็ น “ผู้จองซื 1อทัว/ ไป”
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การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผ้ จู องซื 1อทัว/ ไป และผู้จองซื 1อประเภทกองทุน
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ แก่ผ้ จู องซื 1อทัว/ ไป บริ ษัทจัดการจะประชาสัมพันธ์ การเสนอขาย
หน่วยลงทุนอย่างกว้ างขวางเพื/อให้ มีการกระจายข้ อมูลเกี/ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่าง
แพร่ หลาย ในกรณีที/มีบคุ คลใดจองซื 1อหน่วยลงทุนในส่วนที/เสนอขายหน่วยลงทุนแก่ผ้ จู องซื 1อทัว/ ไปเพื/อนําไป
ขายต่อหรื อเป็ นการซื 1อขายหน่วยลงทุนในบัญชีบริ ษัทหลักทรัพย์แบบไม่เปิ ดเผยชื/อผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัท
จัดการจะจัดให้ มีข้อกําหนดให้ บคุ คลนันปฏิ
1 บตั ิให้ เป็ นไปตามวรรคหนึง/ และข้ อ 23.2 (1) โดยอนุโลม
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 1อทัว/ ไปเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทัง1 หมดและจะจัดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซื 1อทั/วไปและผู้จองซือ1 ประเภทกองทุนเป็ นจํานวน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเว้
1
นแต่เป็ นกรณีที/ได้ รับยกเว้ นตามข้ อ
23.2 (2) (ข) และ (ค) ทังนี
1 1 ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื/อนไขดังต่อไปนี 1
การจัดสรรรอบแรก
(ก) ในกรณีที/จํานวนหน่วยลงทุนที/ผ้ จู องซื 1อทัว/ ไปทุกรายจองซื 1อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1
จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 1อทัว/ ไปทุกรายตามจํานวนที/จอง
ซื 1อ
(ข) ในกรณีที/จํานวนหน่วยลงทุนที/ผ้ จู องซื 1อทัว/ ไปทุกรายจองซื 1อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและจํ
1
านวนผู้จองซือ1 ทัว/ ไปมีจํานวนมากเป็ นผลให้ บริ ษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 1อทัว/ ไปทุกรายตามข้ อ (ก) ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการสงวน
สิทธิ ที/จะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้ หลัก “small lot first” ให้ แก่ผ้ จู องซื 1อทัว/ ไปโดยในการจัดสรรหน่วย
ลงทุนโดยวิธีดงั กล่าวในรอบแรก จะจัดสรรตามจํานวนค่าจองซื 1อขันตํ
1 /าของผู้จองซื 1อ โดยใช้ จํานวนค่าจอง
ซื 1อขัน1 ตํ/าเป็ นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือ1 ทัว/ ไปทุกราย และในรอบต่อๆ ไปจะจัดสรร
หน่วยลงทุนที/เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื 1อทัว/ ไปข้ างต้ นที/ยงั ไม่ได้ รับการจัดสรรครบตามจํานวนที/
จองซื 1อ โดยจะใช้ คา่ ตํ/าสุดของมูลค่าจองซื 1อคงเหลือที/ยงั ไม่ได้ รับการจัดสรรจากรอบที/แล้ ว เป็ นฐานในการ
จัดสรรหน่วยลงทุนในรอบต่อไป โดยจะทําการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยวนเป็ นรอบไปเรื/ อยๆ จนกว่าจะครบ
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที/เสนอขาย และสําหรับการจัดสรรในรอบสุดท้ าย หากมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอ
ต่อการจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื 1อทัว/ ไปทุกราย บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรปรากฏโดยวิธีสมุ่ รายชื/อโดย
คอมพิวเตอร์ (random) และ/หรื อ ตามที/บริ ษัทจัดการจะเห็นสมควร
โดยหากผู้จองซื 1อทําการจองซื 1อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 รายการ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที/จะนํามารวมและ
ทําการจัดสรรให้ เพียงรายการเดียวเท่านัน1
ทังนี
1 1
1. ในกรณีที/จํานวนหน่วยลงทุนที/ผ้ จู องซื 1อทัว/ ไปทุกรายจองซื 1อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 และจํานวน
หน่วยลงทุนที/ผ้ จู องซื 1อประเภทกองทุนทุกรายจองซื 1อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วย
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ลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือ1 ทัว/ ไปและผู้จองซือ1
ประเภทกองทุนทุกรายตามจํานวนที/จองซื 1อ
2. ในกรณีที/จํานวนหน่วยลงทุนที/ผ้ จู องซื 1อทัว/ ไปทุกรายจองซื 1อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 แต่จํานวน
หน่วยลงทุนที/ผ้ จู องซื 1อประเภทกองทุนทุกรายจองซื 1อรวมกันมีจํานวนเกินร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทัง1 หมด บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือ1 ทั/วไปทุกรายตาม
จํานวนที/จองซื 1อ และสงวนสิทธิ ที/จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื 1อประเภทกองทุนตามสัดส่วนของ
จํานวนที/จองซื 1อ ซึ/งเมื/อรวมกับจํานวนหน่วยลงทุนที/จองซื 1อและจัดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซื 1อทัว/ ไปจะมีจํานวน
หน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1
3. ในกรณีที/จํานวนหน่วยลงทุนที/ผ้ จู องซื 1อทัว/ ไปทุกรายจองซื 1อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 25 และ
จํานวนหน่วยลงทุนที/ผ้ จู องซื 1อประเภทกองทุนทุกรายจองซื 1อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและจํ
1
านวนผู้จองซื 1อทัว/ ไปมีจํานวนมาก เป็ นผลให้ บริ ษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 1อทัว/ ไปทุกรายตามข้ อ (ก) ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 1อทัว/ ไปเป็ นจํานวนร้ อยละ 25 และผู้จองซื 1อประเภทกองทุนตามสัดส่วน
จํ านวนที/จองซือ1 เป็ นจํ านวนร้ อยละ 25 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทัง1 หมด โดยจะ
ดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 1อทัว/ ไปตามหลักเกณฑ์และเงื/อนไขของข้ อ (ข)
4. ในกรณีที/จํานวนหน่วยลงทุนที/ผ้ จู องซื 1อทัว/ ไปทุกรายจองซื 1อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 25 และ
จํานวนหน่วยลงทุนที/ผ้ จู องซื 1อประเภทกองทุนทุกรายจองซื 1อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและจํ
1
านวนผู้จองซื 1อทัว/ ไปมีจํานวนมาก เป็ นผลให้ บริ ษัทจัดการไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 1อทัว/ ไปทุกรายตามข้ อ (ก) ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะจัดสรรให้ แก่ผ้ ู
จองซื 1อทัว/ ไปเป็ นจํานวนร้ อยละ 25 และจะนําหน่วยลงทุนที/เหลือจากการจองซื 1อของผู้จองซื 1อประเภท
กองทุนซึ/งจองซื 1อไม่ถึงร้ อยละ 25 มารวมจัดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซื 1อทัว/ ไปพร้ อมกัน ทังนี
1 1 บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 1อทัว/ ไปตามหลักเกณฑ์และเงื/อนไขของข้ อ (ข) ดังกล่าวข้ างต้ น
โดยจํานวนหน่วยลงทุนที/จดั สรรให้ แก่ผ้ จู องซื 1อทัว/ ไปและผู้จองซื 1อประเภทกองทุนในสองกรณีดงั กล่าวใน
ย่อหน้ านี 1 จะมีจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
1
อย่างไรก็ดี ในกรณีที/มีหน่วยลงทุนเหลือจากการเสนอขายหน่วยลงทุนจากการจัดสรรให้ กับผู้จองซื 1อพิเศษ
และ/หรื อ เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนจะลงทุนหรื อกลุม่ บุคคล
เดียวกันตามข้ อ 23.1 (3) (ก) ให้ บริ ษัทจัดการใช้ ดลุ พินิจจัดสรรหน่วยลงทุนที/เหลือให้ แก่ผ้ จู องซื 1อทัว/ ไปจนครบ
จํานวนก่อนจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื 1อประเภทกองทุน (ถ้ ามี) หรื อจัดสรรตามวิธีการอื/นใดที/บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
ในกรณีที/บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่าเพื/อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรื อชื/อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการสงวน
สิทธิที/จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
1
ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู องซื 1อหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้ า
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สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ 1นหลังจากที/นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุน
ของผู้จองซื 1อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน1 โดยบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ นายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะออกและจัดส่งใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ใน
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ จู องซื 1อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ที/ผ้ ถู ือหน่วย
ได้ รับจัดสรรหน่วยลงทุน และ/หรื อ ดําเนินการอื/นใดตามความประสงค์ของลูกค้ าที/ระบุในคําขอเปิ ดบัญชี และ/
หรื อ ใบจองซื อ1 แล้ ว แต่ก รณี หรื อ บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ใ นการเปลี/ย นแปลง เพิ/ ม เติ ม แก้ ไ ข รู ป แบบ
ระยะเวลา และ/หรื อ เนื 1อหาของเอกสารการรับรองสิทธิตามที/บริ ษัทจัดการกําหนด โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ จู องซื 1อ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
23.2 ข้ อจํากัดการจัดสรรหน่ วยลงทุน
ข้ อจํ ากั ดในการจั ดสรรหน่ วยลงทุ นให้ แก่ บุ คคลใดหรื อกลุ่มบุ คคลเดี ยวกั นใด จะเป็ นไปตามที/ สํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี
1 1 ในกรณีที/สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื/นใดที/มี
อํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี/ยนแปลง เพิ/มเติม ประกาศ กําหนด สัง/ การ เห็นชอบ และ/หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่าง
อื/น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที/จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน1 โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ูจองซือ1 หน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ า
(1) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้จองซื 1อทัว/ ไป บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี 1
1.1 บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1
เว้ นแต่เป็ นกรณีดงั ต่อไปนี 1
1.1.1 เป็ นการจัด สรรหน่วยลงทุนไม่เกิ น ร้ อยละ 50 ของจํ านวนหน่วยลงทุน ที/จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดให้
1
แก่บคุ คลใดบุคคลหนึง/ ดังต่อไปนี 1
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี 1ยงชีพ หรื อ
กองทุนรวมเพื/อผู้ลงทุนทัว/ ไป
(ข) นิติบุคคลที/จัดตังขึ
1 1นตามกฎหมายไทยซึ/งไม่อยู่ภายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติ
บุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์ มูลนิธิ หรื อวัด เป็ นต้ น
(ค) บุคคลอื/นใดที/ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื/อมีเหตุจําเป็ น
และสมควร
1.1.2 เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนซึ/งรั บหน่วยลงทุนไว้ ตาม
สัญญารับประกันการจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุนจะถื อ
หน่วยลงทุนที/รับไว้ ในส่วนที/เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดไม่
1
เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที/นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนของผู้
จองซื 1อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
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1.2 บริ ษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า และผู้ให้ สิทธิ ใน
อสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว รวมกันเกินกว่า
1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1
1.3 บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนต่างด้ าวเกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/
จํ า หน่ า ยได้ แ ล้ ว ทัง1 หมด หากเป็ นการเสนอขายหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมที/ มี ก ารลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี 1
(ก) มีการลงทุนเพื/อให้ ได้ มาซึง/ สิทธิในที/ดินตามประมวลกฎหมายที/ดิน หรื อ
(ข) มีการลงทุนเพื/อให้ ได้ มาซึง/ กรรมสิทธิaในอาคารชุด ทังนี
1 1 เมื/อคํานวณพื 1นที/ห้องชุดที/กองทุนรวมจะ
ลงทุนรวมกับพื 1นที/ห้องชุดที/ถือกรรมสิทธิaโดยผู้ลงทุนต่างด้ าวในอาคารเดียวกันอยู่ก่อนแล้ วคิด
เป็ นสัดส่วนเกินร้ อยละ 49 ของพื 1นที/ห้องชุดทังหมดในอาคารชุ
1
ดนัน1
ในการนี 1 บริ ษัทจัดการจะแต่งตังนายทะเบี
1
ยนหน่วยลงทุนเพื/อทําหน้ าที/ควบคุมการถือหน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าว ณ ขณะใดขณะหนึ/ง ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมครัง1 แรกให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที/กําหนดข้ างต้ น ทังนี
1 1 ขันตอนการโอนหน่
1
วยลงทุน
ของผู้ลงทุนต่างด้ าวจะมีขนตอนมากกว่
ั1
าผู้ลงทุนไทย ซึง/ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ที/เป็ นผู้ลงทุนต่างด้ าวทราบทุกราย รวมทังดํ
1 าเนินการให้ มีการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที/จะ
เป็ นผลทําให้ กองทุนรวมมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที/เป็ นผู้ลงทุนต่างด้ าวถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที/
กําหนดด้ วย
นอกจากนี 1 บริ ษัทจัดการจะแจ้ งหลักเกณฑ์ เรื/ อง ห้ ามมิให้ มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุน
ต่างด้ าวเกินร้ อยละ 49 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1
ให้ แก่นายหน้ าค้ า
หลักทรัพย์ทราบก่อนมีการนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื/อให้
นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ ปฏิบัติให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และจะดําเนินการให้ การเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื/ องดังกล่าว
(2) ในการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้จองซื 1อพิเศษ หรื อเจ้ าของผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้
สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกัน บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี 1
(ก) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดให้
1
แก่บุคคลดังกล่าว ตามที/ได้ มีการระบุชื/อหรื อลักษณะของผู้ที/จะได้ รับการ
จัดสรรหน่วยลงทุนกรณีดงั กล่าวไว้ อย่างชัดเจนในโครงการและหนังสือชี 1ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ เว้ น
แต่เป็ นกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตาม (ข) และ (ค)
(ข) ในกรณีที/ผ้ จู องซื 1อพิเศษได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรร
หน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื 1อทัว/ ไปให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรร
หน่วยลงทุนที/เหลือจากการจองซื 1อของผู้จองซื 1อทัว/ ไปและผู้จองซื 1อประเภทกองทุน
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(ค) ในกรณีที/เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ ที/กองทุนรวมจะลงทุน
หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ วบริ ษัทจัดการจะ
เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื 1อทัว/ ไปและผู้จองซื 1อประเภทกองทุนให้ แก่บุคคล
ดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื 1อทัว/ ไปที/เหลือจาก
การจองซื 1อของผู้จองซื 1อทัว/ ไปและผู้จองซื 1อประเภทกองทุน และผู้จองซื 1อพิเศษตาม (ข)
ในกรณีที/อสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุนเป็ นสิทธิเก็บกินหรื อสิทธิเหนือพื 1นดิน บริ ษัทจัดการ
จะนําหลักเกณฑ์การจัดสรรหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ/งมาใช้ บงั คับกับเจ้ าของที/ดินหรื อทรัพย์สินที/
เกี/ยวกับสิทธิดงั กล่าวด้ วย
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24. การเพิ"มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
24.1 บริ ษัทจัดการอาจเพิ/มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมได้ เมื/อมีวตั ถุประสงค์เพื/อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
และ/หรื อ สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ/มเติม หรื อเพื/อดําเนินการปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวม
ได้ มาจากการลงทุนให้ อยูใ่ นสภาพที/ดีและมีความพร้ อมที/จะใช้ หาผลประโยชน์
24.2 ในการเพิ/มเงินทุนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิดงั นี 1
(1) ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเกี/ ยวกับวัตถุประสงค์ในการเพิ/มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม จํานวน
หน่วยลงทุน และจํ านวนเงิ นทุนจดทะเบียนที/จะเพิ/ม วิธีการกําหนดราคาหน่วยลงทุนที/เสนอขาย และ
วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 1
(ก) ในกรณีที/การขอมติกระทําโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน ต้ องได้ รับคะแนนเสียงเกิน
กึ/งหนึง/ ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดที
1
/มีสทิ ธิออกเสียงของกองทุนรวม
(ข) ในกรณีที/การขอมติกระทําโดยการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
1
้ ถือหน่วยลงทุนที/เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดย
ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื/อขอมติดงั กล่าว ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่า 25
รายหรื อไม่น้อยกว่ากึ/งหนึ/งของจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
1
ทังนี
1 1 จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนที/มา
ประชุมดังกล่าวต้ องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที/
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
1
นรวมดังกล่าว จึงจะเป็ นองค์ประชุม
(2) ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื/อแก้ ไขเพิ/มเติมโครงการให้ สอดคล้ องกับการเพิ/มเงินทุนจดทะเบียนตามที/
ได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) โดยได้ รับคะแนนเสียงเกินกึ/งหนึง/ ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมด
1
24.3 ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 24.2 บริ ษัทจัดการจะระบุข้อมูลเกี/ยวกับการเพิ/มเงินทุนจดทะเบียน
ตามที/สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมหรื อหนังสือที/มีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื/อขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
24.4 ในการนับคะแนนเสียงของผู้ที/มีสิทธิ ออกเสียงตามข้ อ 24.2 (1) บริ ษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังต่อไปนี 1มิได้
(1) เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุนเพิ/มเติม ในกรณี
ที/เป็ นการเพิ/มเงินทุนจดทะเบียนเพื/อซื 1อ เช่า หรื อได้ มาซึง/ อสังหาริ มทรัพย์เพิ/มเติม
(2) เจ้ าของอาคารหรื อสิง/ ปลูกสร้ างที/กองทุนรวมเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์แก่กองทุนรวม ในกรณีที/
เป็ นการเพิ/ มเงิ นทุนจดทะเบี ยนเพื/ อปรั บปรุ งอสังหาริ มทรั พย์ ให้ อยู่ในสภาพที/ ดี และพร้ อมที/ จะใช้ หา
ประโยชน์
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที/ได้ รับสิทธิ ในการจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนที/เสนอขายให้ กบั ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง ใน
กรณีที/จะเสนอขายหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
- 136 –

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที/อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กองทุนรวมในเรื/ องที/ขอมติ
(5) บุคคลที/มีความสัมพันธ์ ในลักษณะการเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกันกับบุคคลตาม (1) (2) (3) หรื อ (4) แล้ วแต่
กรณี
ในกรณีที/เป็ นการเพิ/มเงินทุนจดทะเบียนโดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิม
บางราย หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติคดั ค้ านรวมกันเกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1
ห้ ามมิให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการให้ มีการเพิ/มเงินทุนจดทะเบียนในกรณีดงั กล่าว
24.5 เมื/อได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 24.2 แล้ ว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 1
(1) ขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยต้ องระบุข้อมูลตามที/สํานักงานคณะกรรมการ
กลต. กําหนด พร้ อมทังจั
1 ดส่งร่ างโครงการที/จะแก้ ไขเพิ/มเติมและร่ างหนังสือชีช1 วนเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ/มเติมให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณา
(2) เมื/อได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ/มเติม โดยจัดส่ง แจกจ่าย หรื อจัดให้ มีหนังสือชี 1ชวนที/มีสาระสําคัญไม่ต่างจากฉบับร่ างที/ผ่านการเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ แก่ผ้ ูลงทุน และจดทะเบียนเพิ/มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
ตามประกาศเกี/ยวกับการจดทะเบียนเพิ/มเงินทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
ในกรณี ที/ บริ ษั ทจัดการมิได้ เสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 1 ปี นับแต่วันที/ได้ รับความเห็ นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. การให้ ความเห็นชอบให้ เพิ/มเงินทุนจดทะเบียนดังกล่าวเป็ นอันสิ 1นสุดลง
24.6 กรณีการเพิ/มเงินทุนจดทะเบียนเพื/อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ/มเติม
บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื 1อหน่วยลงทุนเมื/อเกิดเหตุดงั นี 1
(1) เมื/อพ้ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนแล้ ว หากปรากฏว่ามูลค่าหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ ไม่เพียง
พอที/จะลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และ/หรื อ สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ 1นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื 1อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ (ถ้ ามี) ที/เกิดขึ 1นจากเงินที/ได้ รับจากการ
จําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 1อหน่วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วนั สิ 1นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนเพิ/ มเติ มตามสัดส่ว นของเงิ นค่ าจองซื อ1 หน่ ว ยลงทุน หากบริ ษั ทจัดการไม่ สามารถคื น เงิ นและ
ผลประโยชน์ใดๆ (ถ้ ามี) ภายในกําหนดเวลานันได้
1 อนั เนื/องจากความผิดพลาดของบริ ษัทจัดการเอง บริ ษัท
จัดการจะชําระดอกเบี 1ยในอัตราไม่ตํ/ากว่าร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที/ครบกําหนดเวลานันจนถึ
1
งวันที/บริ ษัท
จัดการชําระเงินค่าจองซื 1อจนครบถ้ วน
(2) เมื/อบริ ษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สนิ ข้ างต้ นได้ ภายใน 6 เดือนนับจากวันที/สาํ นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.รับจดทะเบียนเพิ/มทุน โดยบริ ษัทจัดการจะลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยการลดจํานวน
หน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที/มีการเสนอขายเพื/อเพิ/มเงินทุนจดทะเบียนโดยคํานวณตามสัดส่วนของราคาที/เสนอ
ขายและเงินค่าจองซื 1อหน่วยลงทุน และคืนเงินค่าจองซื 1อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ จู อง
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ซื 1อหน่วยลงทุน พร้ อมทังจดทะเบี
1
ยนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบ
ที/สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
24.7 ในกรณีที/บริ ษัทจัดการยังไม่ได้ มีการจดทะเบียนเพิ/มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะคืนเงิน
ค่าจองซื 1อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ จู องซื 1อหน่วยลงทุนโดยให้ นําความในข้ อ 22.5 มาใช้
โดยอนุโลม
เงื/อนไขเพิ/มเติม
- เนื/องจากประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่อนุญาตให้ กองทุนรวมเพิ/มทุนกรณีขาดสภาพคล่อง ดังนัน1
ในกรณี ที/กองทุนรวมเกิดปั ญหาขาดสภาพคล่อง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที/จะดําเนินการขายจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สนิ บางส่วนหรื อทังหมดของกองทุ
1
นรวมตามที/เห็นสมควร
- สําหรับเงื/อนไขของ “การเพิ/มเงินทุนจดทะเบียน” ข้ างต้ น เว้ นแต่กรณีที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื/นใดที/มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี/ยนแปลง เพิ/มเติม ประกาศ กําหนด สัง/ การ
เห็นชอบ และ/หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่างอื/น บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน1
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25. การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
25.1 ในกรณีที/กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ/งหรื อหลายกรณีดงั ต่อไปนี 1 หากบริ ษัทจัดการ
ประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการโดยการลด
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเท่านัน1
(1) กองทุนรวมมีการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
(2) มูลค่าอสังหาริ มทรั พย์ และ/หรื อ สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุน หรื อมีไว้ ลดลงจากการ
ประเมินค่าหรื อสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สนิ
(3) กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที/เป็ นรายการค่าใช้ จ่ายรอการตัดบัญชีซงึ/ ทยอยตัดจ่าย
25.2 ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะลดมูลค่าของหน่วยลงทุนและปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี 1
(1) บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที/จะใช้ ดลุ ยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียน
(2) ดําเนินการเฉลี/ยเงิ นคืนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที/มีชื/ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน ทังนี
1 1 เงินที/เฉลีย/ คืนดังกล่าวมิให้ หกั ออกจากกําไรสะสมของกองทุนรวม
(3) ยื/นคําขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที/ดําเนินการเฉลี/ยเงินคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามแบบที/จัดไว้ ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4) จัดให้ มีข้อมูลเกี/ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครัง1 ของกองทุนรวมไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการและ
รายงานประจําปี ของกองทุนรวม เพื/อให้ ผ้ ลู งทุนสามารถตรวจสอบได้ โดยข้ อมูลดังกล่าวต้ องมีรายละเอียด
อย่างน้ อยดังต่อไปนี 1
(ก) เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน
(ข) จํานวนเงินทุนจดทะเบียนและจํานวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนที/ลดในแต่ละครัง1
(ค) วันปิ ดสมุดทะเบียน และวันที/ดําเนินการเฉลีย/ เงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน
เงื/อนไขเพิ/มเติม
สําหรับเงื/ อนไขของ “การลดเงิ นทุนจดทะเบียน” ข้ างต้ น เว้ นแต่กรณีที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื/นใดที/มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลีย/ นแปลง เพิ/มเติม ประกาศ กําหนด สัง/ การ เห็นชอบ
และ/หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่างอื/น บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน1
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26. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
26.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที/ผ้ จู องซื 1อได้ ระบุในเอกสารการจองซื 1อว่าจะ
เลือกรับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแบบใดแบบหนึง/ ดังต่อไปนี 1
1. ใบหน่วยลงทุน
2. ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless)
3. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
4. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
26.2 เงื"อนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี) หรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี) และระยะเวลาการส่ งมอบ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื/อผู้จองซื 1อหน่วยลงทุนที/ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
1 1 ข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนที/ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้
ถือเป็ นหลักฐานที/ถกู ต้ องเกี/ยวกับสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
กรณีใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) หรื อสมุดบัญชี
แสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ที/มีรายการตามที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ าหนดให้ แก่ผ้ ูจองซือ1 ที/แสดง
ความจํานงขอรับใบหน่วยลงทุนภายในเวลา 30 วันนับตังแต่
1 วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
ในกรณีที/มีการเพิ/มเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรอง
สิ ทธิ ในหน่ วยลงทุ น (ถ้ ามี ) หรื อสมุ ดบัญชี แสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี ) ที/ มี รายการตามหลักเกณฑ์ ที/
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที/แสดงความจํานงขอรับใบหน่วยลงทุนภายใน 30 วัน
นับแต่วนั จดทะเบียนเพิ/มเงินทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีที/มีการลดเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกการลดมูลค่าที/ตราไว้ ของ
หน่วยลงทุนในระบบทะเบียน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องส่งคืนใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วย
ลงทุน (ถ้ ามี) หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทังนี
1 1 นายทะเบียนหน่วยลงทุนสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตามที/กําหนดไว้ ในโครงการ
ทังนี
1 1 ผู้ถือหน่วยสามารถขอเปลี/ยนแปลงประเภทเอกสารสิทธิได้ ตามความประสงค์ เพื/อเป็ นหลักฐานการยืนยันการ
ถือหน่วย การทํารายการซื 1อหรื อขายคืน หรื อโอนหน่วยลงทุนของผู้จองซื 1อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ใบหน่วยลงทุน
และ/หรื อ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และ/หรื อ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
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อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี/ยนแก้ ไข หรื อเพิ/มเติมสําหรับรู ปแบบหรื อเงื/อนไขของเอก
สิทธิ ดังกล่าวข้ างต้ น โดยบริ ษั ทจัดการจะดํ าเนิ นการภายใต้ ขอบเขตตามที/ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
กรณีระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
ในกรณีที/นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกชื/อผู้จองซื 1อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว นายทะเบียน
อาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ/งให้ กับผู้จองซือ1 หน่วยลงทุนเพื/อเป็ น
หลักฐานการยืนยันการถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม ผู้จองซื 1อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถทํารายการขายหน่วยลงทุน
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ เว้ นแต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ดําเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ นายทะเบียนดําเนินการโอนหน่วย
ลงทุนไปเข้ าบัญชีซื 1อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื 1อหน่วยลงทุน ซึ/งเปิ ดไว้ กบั บริ ษัทนายหน้ าซื 1อขายหลักทรัพย์เป็ นการ
ล่วงหน้ าหรื อตามที/ผ้ จู องซื 1อแจ้ งไว้ ในใบจองซื 1อหน่วยลงทุน ทังนี
1 1 ตามหลักเกณฑ์ และเงื/อนไขที/บริ ษัทจัดการกําหนด
และในกรณีที/ผ้ ูจองซื 1อหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ให้ นายทะเบียนดําเนินการโอนหน่วยลงทุนไปเข้ าบัญชีซื 1อ
ขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื 1อหน่วยลงทุน เพื/อการซื 1อขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะนําหน่วยลงทุนฝากเข้ าบัญชี หลักทรัพย์ของผู้จองซื 1อผ่านนายหน้ าซื 1อขายหลักทรัพย์ (Broker) หรื อนําหน่วย
ลงทุนฝากเข้ าบัญชี หลักทรั พย์ ของบุคคลที/ได้ รั บการแต่งตัง1 จากบริ ษัทจัดการเพื/อผู้จองซือ1 นัน1 ที/มีอยู่กับบริ ษั ท
สมาชิกของ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที/ผ้ จู องซื 1อแจ้ งไว้ ในใบจองซื 1อหน่วยลงทุนหน่วย
ลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวมและไม่ถือว่าเป็ นการ
ดําเนินการที/ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

27. สิทธิ หน้ าที" และความรั บผิดชอบของบริ ษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ที"ปรึ กษาของกองทุนรวม
และผู้บริหารอสังหาริมทรั พย์ และบริษัทประเมินค่ าทรั พย์ สิน
27.1 สิทธิ หน้ าที" และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
27.1.1 สิทธิของบริ ษัทจัดการ
1) สิทธิ ในการดํ าเนิ นการบริ หารจัดการทรั พย์ สิ นของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศอื/นใดที/เกี/ยวข้ องการดํา เนิน การบริ ห ารจัด การกองทุน รวมเพื/อ ให้ เ ป็ นไปตาม
วัต ถุป ระสงค์ หลัก เกณฑ์การลงทุน และข้ อจํากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการที/ได้ รับอนุมตั ิ ทังนี
1 1
รวมถึงข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกับบริ ษัทจัดการ และสัญญาต่างๆ ได้ ทํา
ขึ 1น
2) สิทธิ ที/ จะไม่อนุญาตให้ มี การโอนหน่วยลงทุน ในกรณี ที/ การโอนหน่ วยลงทุนนัน1 เป็ นการขัดต่ อ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง/ หนังสือเวียนที/หน่วยงานที/มีอํานาจตามกฎหมายได้
ประกาศ กําหนด และ/หรื อ กรณีที/เป็ นการขัดต่อข้ อกําหนดที/ได้ ระบุไว้ ในโครงการนี 1
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3) สิทธิ ในการลาออกจากการทําหน้ าที/เป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนรวมให้ กับกองทุนรวม และ/หรื อ เลิก
โครงการ ตามข้ อ 27.1.3 (2) และข้ อ 27.1.3 (3)
4) สิทธิในการยับยังพิ
1 เศษ (veto right) สําหรับการดําเนินการหรื อการตัดสินใจใดๆ ของคณะกรรมการ
ลงทุน หรื อการลงมติใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน เพื/อแก้ ไขเพิ/มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ ที/
ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และ/หรื อ จรรยาบรรณ และ/หรื อ โครงการ หรื อ เป็ นเหตุให้
บริ ษัทจัดการอาจเสียชื/อเสียงหรื อได้ รับความเสียหาย หรื อขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวม
5) สิทธิในการดําเนินการจัดการ ในกรณีตา่ งๆ ดังต่อไปนี 1
-

สิทธิที/จะเลิกโครงการ/ยุติโครงการ และ/หรื อ กองทุนรวม เฉพาะในกรณีที/บริ ษัทจัดการบอก
กล่าวการลาออกจากการเป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนรวมให้ แก่กองทุนรวมตามกําหนดและ
เงื/อนไขที/ได้ ตกลงไว้ จนครบถ้ วน แต่กองทุนรวมไม่สามารถจัดหาบริ ษัทจัดการอื/นใดมารับ
หน้ าที/ได้ ภายในกําหนดเวลา

-

สิทธิ ในการดําเนินการให้ เป็ นไปตามที/กําหนดไว้ ในโครงการ และ/หรื อ ตามที/สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื/นใดที/มีอํานาจตาม
กฎหมายประกาศ กําหนด อนุมตั ิ เห็นชอบ ผ่อนผัน หรื อสัง/ การ

-

สิทธิ ในการแก้ ไข เพิ/มเติม เปลี/ยนแปลงโครงการ กรณีที/สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่ ว ยงานอื/ น ใดที/ มี อํ า นาจตามกฎหมาย ได้ มี ก าร
เปลี/ยนแปลง แก้ ไข เพิ/มเติม ประกาศ กําหนด อนุมตั ิ เห็นชอบ ผ่อนผัน และ/หรื อ สัง/ การ
เป็ นอย่างอื/น

-

สิทธิ ที/จะดําเนินการขายจําหน่ายจ่ายโอน ทรัพย์สินบางส่วนหรื อทังหมดของกองทุ
1
นรวม
ตามที/เห็นสมควร ในกรณีที/กองทุนรวมเกิดปั ญหาขาดสภาพคล่อง

-

สิทธิในการจัดการกองทุนรวม เพื/อให้ บรรลุซึ/งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ ซึ/ง
ผลประโยชน์ข องผู้ถือหน่ว ยลงทุน ทั 1งนี 1 จะต้ องไม่ขดั ต่อ กฎหมายหลัก ทรัพย์ และ/หรื อ
กฎหมายอื/นใดที/เกี/ยวข้ อง

6) สิทธิในการสัง/ ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ และ/หรื อ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ แก้ ไขคุณสมบัติของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ และ/หรื อ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เพื/อให้ เป็ นไปตามที/กฎหมายประกาศกําหนด
7) สิทธิในการรับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย และหรื อเงิน
ตอบแทนอื/นใด ตามที/กําหนดไว้ ในโครงการ
8) หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี/ยนแปลงข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ งใด ๆ ที/ได้ แจ้ งไว้ กับบริ ษัทจัดการ
และ/หรื อ นายทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ นายทะเบียน ทราบ
หากมิได้ มีการแจ้ งเปลีย/ นแปลงดังกล่าว บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ นายทะเบียน จะถือเอาข้ อมูลที/ผ้ ู
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ถือหน่วยลงทุนได้ เคยแจ้ งไว้ กบั บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ นายทะเบียน เป็ นข้ อมูลที/ถกู ต้ องและเป็ น
ปั จจุบนั
9) ในกรณี ที/ บ ริ ษั ท จัด การมี พัน ธสัญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงกับ รั ฐ ต่า งประเทศ หรื อ หน่ว ยงานของรั ฐ
ต่างประเทศ หรื อมีความจําเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่วา่ ที/เกิดขึ 1นแล้ วใน
ขณะนี 1หรื อจะเกิดขึ 1นในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance
(FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการมีสิทธิที/จะปฏิบตั ิการและดําเนินการ
ต่าง ๆ เพื/อให้ เป็ นไปตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรั ฐต่างประเทศนัน1 ซึ/ง
รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที/จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตลอดจนมีสทิ ธิดําเนินการอื/นใดเท่าที/จําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อ
ข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน1
10) สิทธิ อื/นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ กฎหมายอื/นๆ ที/เกี/ยวข้ อง ทังที
1 /มีอยูใ่ นปั จจุบนั
และที/ได้ แก้ ไขเพิ/มเติม
27.1.2 หน้ าที/และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ
ในการจัดการกองทุนรวม บริ ษัทจัดการมีหน้ าที/และความรั บผิดชอบในการดําเนินการและบริ หาร
กองทุนรวมให้ เป็ นไปตามที/กฎหมายหลักทรัพย์กําหนด รวมถึงหน้ าที/และความรับผิดชอบดังต่อไปนี 1
1) การบริ หารกองทุนรวม
(1) จัด การกองทุ น รวมให้ เป็ นไปตามที/ ร ะบุ ไ ว้ ในโครงการที/ ไ ด้ รั บ อนุ มัติ จ ากสํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้ อผูกพันระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจน
ปฏิ บั ติ ห น้ าที/ ต ามบทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา 125 และข้ อกํ า หนดอื/ น ๆ ที/ เ กี/ ย วข้ องแห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด
(2) จั ด ให้ มี ข้ อผู ก พั น ระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น กั บ บริ ษั ท จั ด การ สัญ ญาแต่ ง ตั ง1 ผู้ ด ูแ ล
ผลประโยชน์ และหนัง สือ ชี ช1 วน โดยมี ส าระสํา คัญ ไม่ต่า งจากร่ างข้ อผูกพัน ร่ างสัญญา
และร่ างหนังสือชีช1 วน ที/ผ่านการพิจารณาจากสํานักงาน และดูแลให้ ข้อผูกพันและโครงการ
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และ
คําสัง/ ที/ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว โดยในกรณีที/ข้อกําหนดในข้ อผูกพัน
หรื อโครงการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคําสัง/ นัน1 ให้ บริ ษัท
จัดการดําเนินการเพื/อให้ มีการแก้ ไขข้ อผูกพันและโครงการโดยไม่ชกั ช้ า
(3) จัดส่ง แจกจ่าย และจัดให้ มีหนังสือชีช1 วนที/เป็ นปั จจุบนั และรายละเอียดของโครงการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี 1
(ก) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชน ให้ บริ ษัทจัดการจัดส่ง
หนังสือชี 1ชวนให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการก่อนการเริ/ ม
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จัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชีช1 วนให้ แก่ประชาชน และให้ จัดส่งเอกสารดังกล่าวผ่าน
ระบบรั บและเผยแพร่ ข้อมูลหนังสือชี ช1 วนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual
Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ด้ วย
และหากมีการเปลีย/ นแปลงข้ อมูลดังกล่าว ให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการให้ ข้อมูลที/จดั ส่ง
นันมี
1 ข้อมูลที/เป็ นปั จจุบนั โดยไม่ชกั ช้ าและให้ กระทําผ่านระบบข้ างต้ นด้ วย
(ข) ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องจัดให้ มีการแจกจ่ายข้ อมูล
ที /เ ป็ นสาระสํ า คัญ เกี /ย วกับ หน่ว ยลงทุน และกองทุน รวมให้ แ ก่ผู้ ล งทุน อย่า ง
เพียงพอ สําหรั บข้ อมูลที/เป็ นรายละเอียดโครงการให้ บริ ษัทจัดการเตรี ยมไว้ เพื/อให้ ผ้ ู
ลงทุนตรวจดูหรื อร้ องขอได้ ทังนี
1 1 ข้ อมูลดังกล่าวต้ องเป็ นปั จจุบนั
(ค) เมื/อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิ 1นสุดลงแล้ ว บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือ
ชี 1ชวนส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ณ ที/ทําการทุกแห่งของบริ ษั ท จัด การ เพื/อ ให้ ป ระชาชน
สามารถตรวจดูไ ด้ และจัด สําเนาให้ เมื/อผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอ ในกรณีที/หน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หากมีการแก้ ไข
เพิ/มเติมโครงการบริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งการแก้ ไขเพิ/มเติมดังกล่าวให้ ตลาด
หลัก ทรัพ ย์ท ราบโดยไม่ช ัก ช้ า และไม่เ กิน 10 วัน ทํา การนับตัง1 แต่วันถัดจากวันที/
ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ แก้ ไขเพิ/มเติมโครงการ
หรื อวันที/ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ/มเติมโครงการ แล้ วแต่กรณี ทังนี
1 1 จนกว่าจะเลิกกองทุน
รวม
(4) ในกรณีที/บริ ษัทจัดการประสงค์จะตังบริ
1 ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนเป็ นผู้ทําหน้ าที/ในการจัด
จํ า หน่า ยหน่ว ยลงทุน ของกองทุน รวม บริ ษัท จัดจํ าหน่ายหน่ว ยลงทุน ดัง กล่า วต้ อ งไม่มี
ความสัมพันธ์ กับเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า และผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ ที/
กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเป็ นบุคคลเดียวกัน
(5) นํ า เงิ น ของกองทุน รวมไปลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื/ น รวมทัง1 การหา
ผลประโยชน์ การซื 1อ เช่า จําหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย สัง/ โอน และเปลี/ยนแปลงเพิ/มเติม
ปรับปรุงอสังหาริ มทรัพย์ หรื อทรัพย์สนิ อื/นที/ลงทุนไว้ ตามนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์
เงื/อนไข วิธีการที/กําหนดไว้ ในโครงการ โดยจะต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้ วย
(6) ในกรณี ที/ปรากฎข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าหนึง/ ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ ว
ทัง1 หมด บริ ษั ท จัด การจะดํ า เนิ น การให้ เ ป็ นไปตามที/ สํ า นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
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(7) ดําเนินการเพิ/มหรื อลดจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที/กําหนดไว้
ในโครงการ และ/หรื อ ดําเนินการตามที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(8) จัดสรรผลกําไรของกองทุนรวมเพื/อจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที/กําหนดไว้ ในโครงการ และเป็ นไปตามที/สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(9) จัดให้ มีการประเมินค่า ทรั พ ย์ สินตามข้ อ กํ าหนดและหลัก เกณฑ์ ของประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(10) จัดให้ มีการประกันภัยของกองทุนรวมตามข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) จัดให้ มีการตรวจตราสภาพอสังหาริ มทรัพย์ ตามข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(12) ส่งมอบเอกสารหลักฐานและข้ อมูลต่างๆ ที/เกี/ยวข้ องและจําเป็ นต้ องใช้ ในการประเมินค่า
หรื อสอบทานการประเมินค่าตามที/บริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินร้ องขอ รวมถึงการอํานวย
ความสะดวกให้ แก่บคุ คลดังต่อไปนี 1
(ก) บริ ษั ท ประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ น หรื อ บุ ค คลที/ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากบริ ษั ท ประเมิ น ค่ า
ทรั พย์ สินในการสํา รวจอสัง หาริ มทรั พย์ ที/ กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุนเพื/ อการ
ประเมินค่า
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรื อบุคคลที/ได้ รับมอบหมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ในการเข้ า
ตรวจสภาพอสัง หาริ มทรั พ ย์ ที/ก องทุนรวมได้ ม าจากการลงทุน ตามที/กํ าหนดไว้ ใ น
สัญญาแต่งตังผู
1 ้ ดแู ลผลประโยชน์
(13) จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผ้ ูถือหน่วยลงทุนซึ/งถือหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดร้
1
องขอให้ มี
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
(14) เปลีย/ นแปลง หรื อแก้ ไขเพิ/มเติมโครงการหรื อ วิธีจดั การกองทุนรวม ตามข้ อกําหนด เงื/อนไข
หลักเกณฑ์ ที/ระบุไว้ ในโครงการ
(15) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ/งบริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจ
กระทําได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(16) ปฏิบตั ิการอื/นๆ เพื/อให้ บรรลุซงึ/ วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ ซงึ/ ผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมภายใต้ ขอบเขต หน้ าที/ และความรั บผิดชอบของบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวม ทังนี
1 1 จะต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอื/นใดที/เกี/ยวข้ อง
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(17) ดําเนินการเลิกกองทุนรวม ตามที/กําหนดไว้ ในโครงการ
2) การรับและจ่ายเงิ นของกองทุนรวม
จัดให้ มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ และ/หรื อ เงินตอบแทนอื/นใด ตามที/กําหนด
ไว้ ในโครงการ
3) การแต่งตังบุคคลทีเกี ยวข้องเพือการจัดการกองทุนรวม
(1) จัดให้ มีคณะกรรมการลงทุน
(2) แต่งตัง1 บุคคลที/ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื/อทําหน้ า ที/
ดังต่อไปนี 1
(ก) ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เพื/อทําหน้ าที/ตดั สินใจลงทุนหรื อจําหน่ายไปซึ/ง
อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
(ข) ผู้จดั การกองทุนรวมเพื/อทําหน้ าที/ตดั สินใจลงทุนหรื อจําหน่ายไปซึ/งทรัพย์สินตามข้ อ
5.2 เพื/อการบริ หารสภาพคล่องของกองทุนรวม
ทังนี
1 1 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศรายชื/อผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
ของบริ ษัทจัดการไว้ ในที/เปิ ดเผย ณ ที/ทําการของบริ ษัทจัดการ
(3) แต่งตังผู
1 ้ ดแู ลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึง/ มีคณ
ุ สมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้ วยคุณสมบัติผ้ ูดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ รวมถึงการ
เปลี/ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตังผู
1 ้ ดูแลผลประโยชน์อื/นแทนตาม
เงื/อนไขในการเปลีย/ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ที/กําหนดไว้ ในโครงการ ทังนี
1 1 โดยได้ รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4) แต่งตังนายทะเบี
1
ยนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปลีย/ นตัวนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม และแต่งตังนายทะเบี
1
ยนหน่วยลงทุนอื/นที/มีคณ
ุ สมบัติตามที/สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจ้ งการแต่งตังดั
1 งกล่าวให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(5) แต่งตังนายทะเบี
1
ยนหน่วยลงทุนที/สามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าว
ณ ขณะใดขณะหนึ/ง ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง1 แรกให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที/สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(6) แต่งตังบริ
1 ษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื/อประเมินค่าและสอบทานมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม ทังนี
1 1 บริ ษัทประเมินค่าทรั พย์ สินดังกล่าวนัน1 จะต้ องอยู่ในบัญชี รายชื/อที/ได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(7) แต่งตังผู
1 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
1 1 ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที/ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
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(8) แต่งตังที
1 /ปรึกษา (ถ้ ามี) ที/ทําหน้ าที/เป็ นที/ปรึกษาของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ กองทุนรวม
(9) แต่งตังผู
1 ้ สอบบัญชีของกองทุนรวม ทังนี
1 1 ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวจะต้ องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื/ องหลักเกณฑ์ การให้
ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี รวมถึงการเปลี/ยนตัวผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และแต่งตัง1
ผู้สอบบัญชีอื/นที/มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที/สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน
และแจ้ งการแต่งตังดั
1 งกล่าวให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(10) แต่งตังผู
1 ้ ชําระบัญชีกองทุนรวมเพื/อทําหน้ าที/รวบรวม แจกจ่ายทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนและหน้ าที/อื/นๆ ที/จําเป็ นเพื/อให้ การชําระบัญชีเสร็ จสิ 1น เมื/อยุติหรื อเลิกกองทุนรวม
(11) แต่งตังบุ
1 คคลอื/นใดเพื/อทําหน้ าที/ตา่ งๆ ที/เกี/ยวกับกองทุนรวม อาทิเช่น ผู้ควบคุมงานก่อสร้ าง
ผู้เชี/ยวชาญต่างๆ ผู้จดั ทําประมาณการ ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดแู ลรักษาความสะอาดสถานที/
ผู้รับเหมาก่อสร้ าง เป็ นต้ น
4) การดําเนิ นการอืนๆ
(1) ยื/น คํา ขอจดทะเบี ย นทรั พย์ สิน ซึ/งเป็ นเงิ น ได้ จ ากการขายหน่ว ยลงทุน ของโครงการเป็ น
กองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตังแต่
1 วนั ปิ ดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง1 แรก
(2) ยื/ น คํ า ขอต่อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ เพื/ อ ขอให้ พิ จ ารณารั บ หน่ว ยลงทุน ของกองทุน รวมเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนทรัพย์สนิ กองทุนรวม
(3) ขอรั บ ใบแทนหลัก ฐานการรั บ จดทะเบี ย นกองทรั พ ย์ สิ น เป็ นกองทุน รวมต่อ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที/สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด ในกรณีที/หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรื อถูกทําลาย
(4) ดําเนินการแยกทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมไว้ ต่างหากจากทรัพย์สินของบริ ษัทจัดการ และนํา
ทรั พย์ สินของกองทุน รวมไปฝากไว้ กับผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรื อ บริ ษัทศูนย์ รั บฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
(5) จัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที/สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ ซงึ/ ทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้ โดยถูกต้ องและจัดทํารายงานการลงทุนของ
กองทุน รวมให้ ผ้ ูดูแ ลผลประโยชน์ ข องกองทุน รวมทราบตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที/
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(7) คํานวณมูลค่าทรั พย์สิน มูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้
เป็ นไปตามประกาศว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื/ อนไขและวิธีการจัดตัง1 และจัดการกองทุนรวม
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อสังหาริ มทรั พย์ หรื อหลักเกณฑ์ และวิธีการที/สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด
(8) แจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบโดยการจัดส่งเอกสารหรื อแจ้ งผ่านระบบข้ อมูลของตลาด
หลักทรัพย์ ในกรณีที/มีเหตุการณ์หรื อการเปลีย/ นแปลงใดๆ เกิดขึ 1นภายหลังจากวันที/คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนตามข้ อ 29.3 อันมีผลกระทบต่อ
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(9) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที/มีธุรกิจ
เฉพาะด้ านการลงทุน ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที/กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมทัง1
จัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกสิ 1นปี การเงิ น และส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนที/มีชื/ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4
เดือนนับแต่วนั สิ 1นรอบปี บัญชี
(10) จัดส่งสําเนารายงานการประเมินค่า และรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้ อมด้ วย
สํา เนาเอกสารหลัก ฐานที/ เ กี/ ย วข้ อ งให้ ผ้ ูดูแ ลผลประโยชน์ โ ดยพลัน และให้ สํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที/ได้ รับรายงานดังกล่าว
(11) จัด ส่ง เอกสารดัง ต่อ ไปนี ใ1 ห้ ผ้ ูดูแ ลผลประโยชน์ โ ดยพลัน เมื/ อ มี ก ารลงทุน หรื อ จํ า หน่ า ย
อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่า
(ก) เอกสารที/แสดงกรรมสิทธิaหรื อสิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ และสัญญาซื 1อ เช่า
รับโอนสิทธิการเช่า หรื อให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ แล้ วแต่กรณี
(ข) สัญ ญาเป็ นหนัง สื อ ที/ แ สดงการจํ า หน่ า ยอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และ/หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์
ทังนี
1 1 บริ ษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้ งการเข้ าครอบครองอสังหาริ มทรั พย์ ให้ แก่ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที/เข้ าครอบครองอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
ด้ วย
(12) จัดส่งสําเนาสัญญาดังต่อไปนี 1ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
(ก) สัญญาแต่งตังบริ
1 ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทําสัญญาหรื อ
นับแต่วนั แต่งตังผู
1 ้ ดแู ลผลประโยชน์ ในกรณีที/มีการแต่งตังบริ
1 ษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
ก่อนการแต่งตังผู
1 ้ ดแู ลผลประโยชน์ แล้ วแต่กรณี
(ข) สัญญาแต่งตังผู
1 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และสัญญาแต่งตังที
1 /ปรึ กษา (ถ้ ามี) ภายใน 5
วันทําการนับแต่วนั ทําสัญญาดังกล่าว
(13) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ สัง/ ให้ ผ้ ูมีหน้ าที/ต่างๆ ตามสัญญาแต่งตัง1 อาทิเช่น ผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ ที/ปรึ กษา ผู้คมุ งานก่อสร้ าง เป็ นต้ น จัดเตรี ยม จัดส่ง จัดทํารายงานต่างๆ
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และ/หรื อ ดําเนินการต่างๆ ตามที/ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตัง1 และ/หรื อ ตามที/คณะกรรมการ
ลงทุน (ถ้ ามี) และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อ ผู้มีอํานาจตามกฎหมายร้ องขอ
(14) จัดส่งหนังสือสรุ ปข้ อมูลที/เป็ นสาระสําคัญเกี/ยวกับการลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์
และ/หรื อ สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนและสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที/ลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/
หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์นนั 1 รวมทังจั
1 ดให้ มีข้อมูลที/เป็ นสาระสําคัญดังกล่าวไว้ ในที/
เปิ ดเผย ณ ที/ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสํานักงานใหญ่ ของผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 15 วัน นับแต่วัน ที/ลงทุน หรื อ จํ าหน่ายอสัง หาริ มทรั พย์ และ/หรื อ สิทธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์นนั 1 เพื/อให้ ผ้ ลู งทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุปข้ อมูลจะมีสาระสําคัญ
ตามที/ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื/อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ รับอนุมตั ิให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แล้ ว บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดส่งหนังสือสรุ ปข้ อมูลที/เป็ นสาระสําคัญตามวรรคหนึ/งให้
ตลาดหลักทรัพย์แทนการจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
1 1 ภายในวันทําการถัดจากวันซื 1อ เช่า
จําหน่าย หรื อโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม หรื อภายในกําหนดเวลาอื/น
ตามที/ตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(15) ดําเนินการขาย จําหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรื อทังหมดของกองทุ
1
นรวม ตามที/
เห็นสมควร
(16) ปฏิบตั ิหน้ าที/อื/นๆ ตามที/กฎหมายหลักทรัพย์กําหนดให้ เป็ นหน้ าที/ของบริ ษัทจัดการ

27.1.3

เงื/อนไขการเปลีย/ นบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลีย/ นบริ ษัทจัดการได้ เมื/อเกิดกรณีใดกรณีหนึง/ ดังต่อไปนี 1
1) เมื/อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติโดยเสียงข้ างมากซึ/งคิดเป็ นจํานวนเกินกว่ากึ/งหนึ/งของ
จํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1
ให้ เปลีย/ นบริ ษัทจัดการ และมีการแต่งตังบริ
1 ษัทจัดการ
รายใหม่ขึ 1นในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวม โดยบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้
บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน
2) ในกรณีที/มีการเปลีย/ นแปลงแก้ ไขนโยบายในการจัดการตามที/กําหนดไว้ ในโครงการตามมติที/ประชุม
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ มี ก ารแก้ ไขพระราชบัญญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรื อกฎหมายอื/นๆ ที/เกี/ยวข้ อง
อันจะมีผลให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการให้ สอดคล้ องกับประกาศ คําสัง/ ระเบียบ และ
ข้ อบังคับดังกล่าว ทังนี
1 1 เนื/องจากการเปลี/ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้ เป็ นการเพิ/มภาระหน้ าที/แก่บริ ษัท
จัดการ และบริ ษัทจัดการไม่ประสงค์จะรับหน้ าที/ตอ่ ไป บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้ าที/
ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป ทังนี
1 1 บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ าเป็ นลาย
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ลักษณ์อกั ษรว่าไม่ประสงค์ที/จะรับหน้ าที/ตอ่ ไปเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันที/ให้ มีผลเป็ น
การสิ 1นสุดการปฏิบตั ิหน้ าที/ของบริ ษัทจัดการ โดยที/ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องดําเนินการจัดหา
บริ ษัทจัดการรายใหม่ที/มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื/อทําหน้ าที/จดั การกองทุนรวมตามที/ระบุไว้ ในโครงการแทนบริ ษัท
จัดการภายใน 180 วันนับจากวันที/ได้ รับแจ้ งจากบริ ษัทจัดการ
3) ในกรณีที/มีการเปลีย/ นแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินการ การบริ หารจัดการกองทุน
รวม หรื อมีการเปลี/ยนแปลงโครงสร้ างผู้ถือหน่วย หรื อกรณี อื/นใดอันจะมีผลให้ บริ ษัทจัดการไม่
ประสงค์ที/จะปฏิบตั ิหน้ าที/ต่อไป บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้ าที/ในการจัดการกองทุน
รวมต่อไป ทังนี
1 1 บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรว่าไม่
ประสงค์ จะรั บหน้ าที/ต่อไป (ลาออก) เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันที/ให้ มีผลเป็ นการ
สิ 1นสุดการปฏิบตั ิหน้ าที/ของบริ ษัทจัดการ โดยที/ประชุมผู้ถือหน่วยจะต้ องดําเนินการจัดหาบริ ษัท
จัดการกองทุนรวมรายใหม่ที/มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายหลักทรัพย์และได้ รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื/อทําหน้ าที/จัดการกองทุนรวมตามที/ระบุไว้ ในโครงการแทน
บริ ษัทจัดการ
4) ในกรณีที/บริ ษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุน
รวม ซึง/ มีผลให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที/บริ ษัทจัดการได้ ตอ่ ไป
ในการเปลี/ยนตัวบริ ษัทจัดการหากเป็ นกรณี ที/กฎหมายหลักทรั พย์ กําหนดให้ ต้องได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษั ทจัดการจะดํ าเนินการขอความเห็นชอบ
ดังกล่าวก่อน โดยหากเป็ นกรณี การเปลี/ยนตัวบริ ษัทจัดการตามที/กําหนดไว้ ในข้ อ (1) บริ ษัท
จัดการจะปฏิบตั ิหน้ าที/ตอ่ ไปจนกว่าจะมีการแต่งตังบริ
1 ษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี การปฏิบตั ิ
หน้ าที/ดงั กล่าวจะไม่เกินกว่า 180 วันนับจากวันที/ผ้ ูถือหน่วยลงทุนมีมติให้ เปลี/ยนบริ ษัทจัดการ
หรื อหากเป็ นกรณีที/บริ ษัทจัดการได้ ทําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็ นบริ ษัทจัดการตามข้ อ
(2) หรื อ ข้ อ (3) ข้ างต้ นนี 1 บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิหน้ าที/ตอ่ ไปจนกว่าจะมีการแต่งตังบริ
1 ษัทจัดการ
รายใหม่แต่ไม่เกิ น 180 วันนับจากวันที/บอกกล่าวการลาออกจากการเป็ นบริ ษัทจัดการ และมี
หน้ าที/ต้องจัดหาบริ ษัทจัดการรายใหม่ที/มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างน้ อย 1 ราย
ทังนี
1 1 ในการปฏิบตั ิหน้ าที/ของบริ ษัทจัดการไม่ว่าตามระยะเวลาใดๆ ภายหลังจากที/ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนมีมติให้ เปลี/ยนบริ ษัทจัดการตามที/กําหนดไว้ ในข้ อ (1) หรื อภายหลังจากวันที/มีผลเป็ นการ
สิ 1นสุดการปฏิบตั ิหน้ าที/ของบริ ษัทจัดการตามที/กําหนดไว้ ในข้ อ (2) และข้ อ (3) บริ ษัทจัดการมี
สิทธิได้ รับค่าตอบแทนในอัตราที/กําหนดไว้ ในโครงการโดยจะคํานวณค่าตอบแทนเป็ นอัตราส่วน
ของระยะเวลาตามที/ได้ ปฏิบัติหน้ าที/จริ ง และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ ที/เกิ ดมีหรื ออาจเกิ ดมีขึน1
เนื/องจากการปฏิบตั ิหน้ าที/ดงั กล่าวของบริ ษัทจัดการ
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27.2 สิทธิ หน้ าที" และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสทิ ธิ หน้ าที/ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 1
(1)

ได้ รับค่าตอบแทนจากการทําหน้ าที/เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามอัตราที/กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
1 ้ ดแู ล
ผลประโยชน์ที/ทําขึ 1นกับบริ ษัทจัดการ

(2)

ดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบัติหน้ าที/ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และข้ อกํ าหนดอื/นๆ ที/เกี/ ยวข้ องแห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้ อกําหนดของโครงการจัดการกองทุน
รวมที/ได้ รับอนุมัติ ตลอดจนข้ อผูกพันที/ทําไว้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเคร่ งครั ด หากบริ ษัทจัดการมิได้
ปฏิบตั ิตามให้ แจ้ งบริ ษัทจัดการโดยทันที
ในกรณี ที/บริ ษัทจัดการกระทําการหรื องดเว้ นกระทําการจนก่อให้ เกิ ดความเสียหายแก่กองทุนรวม
หรื อ ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามหน้ า ที/ ต ามมาตรา 125 และข้ อ กํ า หนดอื/ น ๆ ที/ เ กี/ ย วข้ อ ง แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะทํารายงานเกี/ยวกับเรื/ องดังกล่าวโดย
ละเอียดและส่งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตังแต่
1 วนั ที/ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ู หรื อ
มีเหตุอนั ควรที/จะรู้ถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว

(3)

ดําเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที/ของตนหรื อฟ้ องร้ องเรี ยกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทังนี
1 1 เพื/อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
1 หรื อเมื/อได้ รับคําสัง/ จาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

(4)

ดําเนินการตรวจตราอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนให้ แล้ วเสร็ จตามกําหนดเวลาดังต่อไปนี 1
(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที/ได้ รับแจ้ งการเข้ าครอบครองอสังหาริ มทรัพย์จากบริ ษัทจัดการ
(ข) ทุกหนึ/งปี นับแต่วนั ที/ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ตรวจตราครัง1 ก่อนแล้ วเสร็ จ ทัง1 นี 1 ค่าใช้ จ่ายที/เกิ ดจากการ
ตรวจสอบทรัพย์สนิ จะถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม

(5)

บันทึกสภาพอสังหาริ มทรัพย์ที/ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ ตรวจตราให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วนตามความเป็ นจริ งให้
แล้ วเสร็ จภายใน 30 วันนับแต่วนั ที/เริ/ มดําเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริ มทรัพย์นนั 1

(6)

แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที/ผ้ ูดูแลผลประโยชน์พบว่าอสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทุนรวมชํารุดบกพร่องอย่างเป็ นนัยสําคัญ

(7)

แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื/อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรื อ
การเปลี/ ย นแปลงใดๆ เกิ ด ขึ น1 อัน มี ผ ลกระทบต่ อ มู ล ค่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ มู ล ค่ า สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ

(8)

ตรวจสอบการลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
ให้ เป็ นไปตามโครงการและหลักเกณฑ์ที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
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จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที/รับฝากไว้ รวมทังจั
1 ดทําบัญชีแสดงการ
รับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม

(10) รับรองว่าการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมถูกต้ อง
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที/สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ าหนด โดยผู้ดูแลผลประโยชน์
สามารถใช้ ข้อมูลที/ได้ รับจากบริ ษัทจัดการ ซึ/งอาจเป็ นข้ อมูลจากรายงานที/บริ ษัทจัดการจัดทําและได้ รับ
รองรายงานดังกล่าวเอง หรื อที/บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์หรื อบุคคลที/มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมอื/นที/บริ ษัทจัดการว่าจ้ างและผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์หรื อบุคคลที/มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมอื/นนัน1
ได้ ลงนามรับรองความถูกต้ องของรายงานดังกล่าว มาใช้ ประกอบการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิได้
(11) ให้ ความเห็นเกี/ยวกับการดําเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม
(12) มีสทิ ธิ หน้ าที/ และความรับผิดชอบอื/นตามที/กําหนดในสัญญาแต่งตังผู
1 ้ ดแู ลผลประโยชน์
(13) ปฏิบตั ิหน้ าที/อื/นตามที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ เป็ น
หน้ าที/ของผู้ดแู ลผลประโยชน์
27.3 สิทธิ หน้ าที" และความรับผิดชอบของที"ปรึกษาและที"ปรึกษาอื"นของกองทุนรวม (ถ้ ามี)
(1)

ที/ปรึกษามีสทิ ธิ หน้ าที/ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 1
(ก) ได้ รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้ าที/ที/ปรึกษาจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริ การให้ คําปรึ กษาที/ได้ ตก
ลงกัน
(ข) ให้ คําปรึ กษาหรื อคําแนะนําเกี/ยวกับการซื 1อหรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริ มทรัพย์ เพื/อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม
(ค) หน้ าที/อื/นใดตามที/ระบุในสัญญาบริ การให้ คําปรึกษาที/ได้ ตกลงกัน

(2)

ที/ปรึกษาทางการเงินมีสทิ ธิ หน้ าที/ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 1
(ก) ได้ รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้ าที/ที/ปรึ กษาทางการเงินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริ การให้
คําปรึกษาทางการเงินที/ได้ ตกลงกัน
(ข) ให้ คําปรึ กษาหรื อคําแนะนําเกี/ ยวกับการจัดตัง1 กองทุนรวม การระดมเงิ นทุน การวางแผนทาง
การเงินเพื/อการลงทุน รวมถึงการเพิ/มทุน
(ค) หน้ าที/อื/นใดตามที/ระบุในสัญญาบริ การให้ คําปรึกษาทางการเงินที/ได้ ตกลงกัน

(3)

ที/ปรึกษาอื/นของกองทุนรวมมีสทิ ธิ หน้ าที/ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี 1
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(ก) ได้ รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้ าที/ที/ปรึกษาอื/นจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริ การที/ได้ ตกลงกัน
(ข) ให้ คําปรึกษาหรื อคําแนะนําเพื/อประโยชน์ในการจัดตังและจั
1
ดการกองทุนรวม
(ค) หน้ าที/อื/นใดตามที/ระบุในสัญญาบริ การที/ได้ ตกลงกัน
ทังนี
1 1 บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจลงทุนหรื อจําหน่ายหรื อมีสว่ นร่ วมในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
27.4 สิทธิ หน้ าที" และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(1)

สิทธิ หน้ าที/ และความรับผิดชอบของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(1.1) สิทธิของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนในการทําหน้ าที/ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จาก
กองทุนรวม ตามสัญญาการจ้ างที/ทําขึ 1นระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(1.2) หน้ าที/และความรับผิดชอบของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสทิ ธิ หน้ าที/ และความรับผิดชอบในโครงการ ดังต่อไปนี 1
(ก)

ได้ รับค่าตอบแทนในการทําหน้ าที/ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จากกองทุนรวมตามสัญญา
การจ้ างที/ทาํ ขึ 1นระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

(ข)

ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมในแต่ละวันให้ อยูใ่ นสภาพที/ดีและ
พร้ อมที/จะหาผลประโยชน์ตลอดเวลา

(ค)

จัดเก็บรายรับและจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ และทรัพย์สนิ อื/นที/เกี/ยวข้ อง

(ง)

ปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อหน้ าที/อื/นที/ระบุตามสัญญาว่าจ้ างผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

(จ)

ปฏิบตั ิหน้ าที/อื/นๆ ตามทีค/ ณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรื อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ เป็ นหน้ าที/ของผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อปฏิบตั ิหน้ าที/อื/นใดตามที/บริ ษัทจัดการมอบหมาย

27.5 สิทธิ หน้ าที" และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สิน
(1)

ได้ รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้ าที/เป็ นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริ การที/ได้ ตก
ลงกัน

(2)

ประเมินค่าหรื อสอบทานการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุน
รวมจะลงทุน หรื อได้ ลงทุนไว้ แล้ ว
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(3)

หน้ าที/อื/นใดตามที/ระบุในสัญญาบริ การที/ได้ ตกลงกัน
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28. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที"เรี ยกเก็บจากผู้จองซือ- หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนและกองทุนรวม
28.1 ค่ าธรรมเนียมที"กองทุนรวมเรียกเก็บจากผู้จองซือ- หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน
(1)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
-

ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครัง1 แรก

:

ไม่มี

-

ในการเสนอขายเพิ/มเติม

:

ไม่มี

(2)

ค่าธรรมเนียมการรับซื 1อคืนหน่วยลงทุน

:

ไม่มี

(3)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย/ นหน่วยลงทุน

:

ไม่มี

(4)

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน : เรี ยกเก็บตามที/ได้ เกิดขึ 1นจริ งโดยตัดจ่ายจากจํานวนเงินที/โอนเข้ าบัญชี
นันๆ
1

(5)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่เกิ นอัตราร้ อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที/โอน (ไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ/ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื/นใดในทํานองเดียวกัน)

(6)

ค่า ธรรมเนี ย มการออกเอกสารแสดงสิท ธิ ใ นหน่ ว ยลงทุน : ไม่ เ กิ น 100 บาท ต่ อ รายการ (ไม่ ร วม
ภาษี มลู ค่าเพิ/ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื/นใดในทํานองเดียวกัน)

(7)

ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้ งจํานําหน่วยลงทุนกับนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามอัตราที/บริ ษัทจัดการ
และหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด

(8)

ค่าใช้ จ่ายอื/นๆ ที/ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอให้ บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนินการให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ตามอัตราที/บริ ษัทจัดการและหรื อนายทะเบียน
หน่วยลงทุนกําหนด

(9)

อื/นๆ : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้ อ 28.1 เป็ นอัตราที/ยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ/ม ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ หรื อภาษี อื/นใด
ทํานองเดียวกัน
28.2 ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที"เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(1)

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : บริ ษัทจัดการมีสทิ ธิได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมเป็ น
รายเดือน ในอัตราไม่เกิ นร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุนรวม ที/คํานวณโดย
บริ ษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์

(2)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี : ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะได้ รับค่าตอบแทน เป็ น
รายเดือนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ที/คํานวณโดยบริ ษัท
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จัดการและรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
1 1 ไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื/นๆ ตามที/เกิดจริ ง เช่น ค่าใช้ จ่ายใน
การตรวจสอบทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม เป็ นต้ น
(3)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานนายทะเบียนหน่วยลงทุนใน
อัตราไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ที/คํานวณโดยบริ ษัทจัดการและ
รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์

(4)

ค่าธรรมเนียมที/ปรึ กษาของกองทุนรวม: ตามที/จ่ายจริ ง เช่น ค่าที/ปรึ กษาทางการเงินในการระดมทุน
หรื อการวางแผนทางการเงินเพื/อการลงทุน ค่าที/ปรึ กษาทางกฎหมาย ค่าที/ปรึ กษาทางด้ านบัญชี และ
ค่าที/ปรึกษาทางด้ านวิศวกรรม เป็ นต้ น

(5)

ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน รวมถึงค่าคอมมิชชัน/ (Commission Fee) ในการขาย
หน่วยลงทุน: สําหรับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครัง1 แรกและสําหรับการเสนอขายเพิ/มเติม เพื/อ
เพิ/มเงิ นทุนของกองทุนรวมในคราวต่อๆ ไป ไม่เกิ นอัตราร้ อยละ 3.0 ของมูลค่าที/รับประกันการจัด
จําหน่าย

(6)

ค่าธรรมเนียมการสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน รวมถึงค่าคอมมิชชัน/ (Commission Fee) ในการขาย
หน่วยลงทุน: สําหรับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครัง1 แรกและสําหรับการเสนอขายเพิ/มเติม เพื/อ
เพิ/มเงินทุนของกองทุนรวมในคราวต่อๆ ไป ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3.0 ของมูลค่าที/ทําการเสนอขายหน่วย
ลงทุนให้ แก่กองทุนรวม

(7)

ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นกั ลงทุน: ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ วันสิ 1นปี บัญชีก่อนหน้ า ทังนี
1 1 ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนจะกําหนดให้ ไม่เกิน 10,000,000
บาท (สิบล้ านบาท)

(8)

ค่าใช้ จ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (ในส่วนที/ไม่เกี/ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน) และค่าใช้ จ่าย
ในการจัดประชุม: ไม่เกิน 5 ล้ านบาทต่อปี อาทิ ค่าใช้ จ่ายในการจัดให้ มีข้อมูลแก่นกั ลงทุน ค่าใช้ จ่ายใน
การจัดแถลงข่าว ค่าใช้ จ่ายเกี/ยวกับการจัดพิมพ์เอกสารเพื/อให้ ข้อมูลแก่นกั ลงทุน ซึง/ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
ข้ างต้ นเป็ นมาตรฐานสากลที/มีวตั ถุประสงค์เพื/อให้ นกั ลงทุนได้ รับข้ อมูลในการตัดสินใจ รวมถึงให้ ข้อมูล
ที/จะสะท้ อนถึงราคาที/เหมาะสมของหน่วยลงทุน ซึ/งบริ ษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุน และตลาดทุนโดยรวม ทังนี
1 1 ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวไม่รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการจัดทํากิจกรรมทางการ
ตลาด (Road Show)

(9)

ค่าใช้ จ่ายในการแก้ ไขโครงการกองทุนรวมเพื/อให้ เกิดความชัดเจน และ/หรื อ แก้ ไขเพื/อให้ เป็ นไปตาม
ประกาศที/เกี/ยวข้ อง

(10) อื/นๆ:
(10.1) ค่าธรรมเนียมจัดตังกองทุ
1
นรวม : ตามที/จ่ายจริ ง
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(10.2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายของผู้สอบบัญชี จะชําระตามอัตราที/กําหนดโดยบริ ษัทจัดการ
ร่วมกับบุคคลดังกล่าว
(10.3) ค่าธรรมเนียมผู้ให้ บริ การอื/นๆ รวมทังที
1 /ปรึกษาอื/นๆ เช่น ค่าที/ปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ
ค่าบริ การประเมินระบบควบคุมภายใน ค่าบริ การตรวจสอบภายใน ค่าบริ การตรวจสอบ
อาคาร ค่าที/ปรึ ก ษาหรื อผู้ชํานาญการเฉพาะทาง จะชํ าระตามอัตราที/กําหนดโดยบริ ษั ท
จัดการหรื ออัตราที/บริ ษัทจัดการร่วมกําหนดกับบุคคลดังกล่าว
(10.4) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนในการทําหน้ าที/ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จาก
กองทุนรวม โดยเรี ยกเก็ บจากกองทุนรวมเป็ นรายเดือน ตามสัญญาจ้ างที/ทําขึน1 ระหว่าง
กองทุนรวมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สรุปได้ ดงั นี 1
ค่ าธรรมเนียมผู้บริหาร
อัตรา
อสังหาริมทรัพย์
ค่าตอบแทนฐาน
จํานวนรวมของ
• ร้ อยละ 1 ของรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การรวม
และ
• ร้ อยละ 5.75 ของกํ าไรจากรายได้ ค่าเช่าและ
ค่าบริ การรวม

ค่าตอบแทนพิเศษ

ค่าตอบแทนพิเศษในอัตรารายปี เท่ากับร้ อยละ 30
ของส่ว นต่ า งของ (ก) กํ า ไรจากการดํ า เนิ น งานที/
เกิ ดขึน1 จริ ง และ (ข) กําไรจากการดําเนินงานตาม
แผนการดําเนินงานประจําปี
โดย “กํ า ไรจากรายได้ ค่ า เช่ า และค่ า บริ ก ารรวม”
คํานวณจาก ก – ((ก÷ข) × ค) โดย ก = รายได้ ค่า
เช่าและค่าบริ การรวมสุทธิ (ซึง/ หมายถึงรายได้ คา่ เช่า
และค่าบริ การ หลังหักส่วนลดค่าเช่าและค่าบริ การ)
; ข = รายได้ รวมจากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (ซึ/ง รวมถึ ง
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การรวมสุทธิ และรายได้ จาก
อสังหาริ มทรัพย์อื/นๆ เช่น รายได้ ค่าไฟฟ้ า รายได้ ค่า
นํ 1าประปา รายได้ คา่ โทรศัพท์ และรายได้ คา่ ที/จอดรถ
และรายได้ อื/ น ๆ เป็ นต้ น) และ ค = ค่ า ใช้ จ่ า ย
ทังหมดของอสั
1
งหาริ มทรัพย์
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เหตุผล
เป็ นค่าตอบแทนผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ในการดูแล
อสังหาริ มทรัพย์ให้ อยูใ่ นสภาพดี
และปรับปรุงพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ให้ มีศกั ยภาพ
ตลอดจนสร้ างผลตอบแทนให้
กองทุนรวมเพิ/มขึ 1น (Value
Enhancement)
เป็ นค่าตอบแทนผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์เพื/อสร้ างแรงจูงใจ
ให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์เพิ/ม
รายได้ ให้ แก่กองทุนรวมและบริ หาร
ต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
เหตุผล

ค่ าธรรมเนียมผู้บริหาร
อัตรา
อสังหาริมทรัพย์
ค่านายหน้ า
ในอัตราดังต่อไปนี 1
(Commission)
- สํา หรั บ ผู้เ ช่ า รายใหม่ ที/ มี สญ
ั ญาเช่ าพื น1 ที/ อ ายุ
ตังแต่
1 3 ปี ขึน1 ไป : 1 เดือนของค่าเช่าและ
ค่าบริ การเดือนแรก
ั ญาเช่ าพื น1 ที/ อ ายุ
- สํา หรั บ ผู้เ ช่ า รายใหม่ ที/ มี สญ
น้ อยกว่า 3 ปี : สัดส่วนของค่าเช่าและค่าบริ การ
เดื อ นแรก โดยคํ า นวณจากระยะเวลาของ
สัญญาเช่าใหม่ตอ่ ระยะเวลา 3 ปี
- สํ า หรั บ ผู้ เช่ า รายเดิ ม ที/ มี ก ารขยายพื น1 ที/ เ ช่ า
เพิ/มเติม : 1/2 เดือนของค่าเช่าและค่าบริ การ
เดือนแรกของพื 1นที/ที/เช่าเพิ/มเติม

เป็ นค่าตอบแทนผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์เพื/อสร้ างแรงจูงใจ
ในการจัดหาผู้เช่ารายใหม่ภายหลัง
ผู้เช่ารายเดิมไม่ตอ่ สัญญา หรื อ
ยกเลิกสัญญาก่อนกําหนด

ทังนี
1 1 ค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวไม่รวมถึงต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายที/เกี/ยวกับ
งานอาคารที/เปิ ดเผยในข้ อ (10.18 และ 10.19)
(10.5) ค่ า ธรรมเนี ย มบริ ษั ท ประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ น จะจ่ า ยตามอั ต ราที/ กํ า หนดโดยบริ ษั ท
จัดการร่วมกับบุคคลดังกล่าว
(10.6) ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และค่านายหน้ าที/เกี/ยวกับการซื 1อขายหลักทรัพย์หรื อ
อสังหาริ มทรัพย์ ตามที/จ่ายจริ ง
(10.7) ค่าเบี 1ยประกันวินาศภัย (ถ้ ามี) และค่าเบี 1ยประกันอื/นใดที/เกี/ยวเนื/องกับกองทุนรวม
(10.8) ค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงค่าธรรมเนียม
วิชาชีพทางกฎหมายในการดําเนินการดังกล่าว
(10.9) ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้ จ่ายในการดํารงสถานะเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์
(10.10) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทําใบจองซื 1อหน่วยลงทุน ใบยืนยันรายการ ใบเสร็ จรับเงิน ใบกํากับภาษี
และแบบฟอร์ มอื/นๆ ที/เกี/ยวข้ องกับกองทุนรวม รวมทังค่
1 าจัดทํา ค่าพิมพ์ ค่าแปลหนังสือชี 1ชวน
คํา ขอจัด ตัง1 กองทุน รวม เอกสารต่า งๆ ที/ เ กี/ ย วข้ อ งกับ กองทุน รวม และค่า ใช้ จ่ า ยในการ
จัดเตรี ยมและจัดส่งเอกสารดังกล่าว
(10.11) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และการออกใบหน่วยลงทุน
(10.12) ค่าเอกสารทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุนรวม ตลอดจนค่าใช้ จ่ายอื/นๆ ที/
เกี/ยวข้ องกับการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
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(10.13) ค่าใช้ จ่ายในการจัดเตรี ยมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าว โฆษณาหรื อประกาศต่างๆ ตามที/
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(10.14) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา ค่าแปล และจัดส่งรายงานและจดหมายต่างๆ เช่น รายงานประจําปี
รายงานผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นต้ น สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(10.15) ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการซื 1อ เช่า
หรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ โอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
(10.16) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพื/อการจัดหา ได้ มา จําหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย์ หลักทรัพย์ของ
กองทุนรวม เช่น โอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ และหลักทรัพย์ของกองทุนรวม
(10.17) ค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างเพิ/มเติมเพื/อให้ โครงการแล้ วเสร็ จ (ในกรณีเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที/อยู่
ระหว่างการก่อสร้ าง)
(10.18) ค่า ใช้ จ่ า ยที/ เ กี/ ย วกับ การซ่อ มแซมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และ/หรื อ สัง หาริ ม ทรั พ ย์ ในกรณี ที/
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวได้ รับความเสียหาย
(10.19) ค่าใช้ จ่ายที/เกี/ยวกับการดําเนินการจัดการอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ได้ แก่ ต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายที/เกี/ยวกับการจัดการอสังหาริ มทรัพย์ เช่น ค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษา ค่าปรับปรุ ง ค่า
ต่อเติม ค่าตกแต่ง และค่าสาธารณูปโภค เป็ นต้ น รวมถึงค่าเบี 1ยประกันภัย ค่าภาษี โรงเรื อน
ค่าใช้ จ่ายทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ และค่าใช้ จ่ายอื/นๆ ในทํานองเดียวกันซึ/งในกรณี
ที/มีการใช้ ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกองทุนรวมและเจ้ าของ และ/หรื อ ผู้เช่า/ผู้เช่าเหมางาน
ระบบ และ/หรื อ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุน ต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะถูกปั นส่วนให้ กบั กองทุนรวมตามสัดส่วนพื 1นที/ใช้ สอยที/กองทุนรวมลงทุน
ต่อพื 1นที/ใช้ สอยทังหมดของอสั
1
งหาริ มทรัพย์นนั 1 หรื อตามสัดส่วนอื/นๆ ที/เหมาะสมและสะท้ อน
ลักษณะของต้ นทุนประเภทนันๆ
1
(10.20) ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ ามี) อาทิ ค่าใช้ จ่ายที/เกิดขึ 1นจากการติดตามทวงถามการบอก
กล่าว หรื อดําเนินคดีใดๆ เพื/อบังคับชําระหนี 1หรื อคืนทรัพย์สนิ ให้ แก่กองทุนรวม ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่าย
(10.21) ค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมอื/นๆ ที/ก่อขึ 1นโดยชอบโดยบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามหน้ าที/เพื/อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเมื/อได้ รับคําสัง/ จากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(10.22) ค่าใช้ จ่ายในการตรวจตราอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
1 1 ไม่เกิน
1,000,000 บาทต่อปี
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(10.23) ค่าใช้ จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื 1อหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการชําระเงินในกรณีที/มีการลด
ทุน และ/หรื อ จ่ายเงินปั นผล เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็ นต้ น
(10.24) ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินปั นผล เพิ/มทุน และ/หรื อ ลดทุน
(10.25) ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที/เกิดขึ 1นเกี/ยวเนื/องกับกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรม
เกี/ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ภาษี โรงเรื อน ค่าอากรแสตมป์ หรื อภาษี อื/นใดใน
ทํ า นองเดี ย วกัน ค่า ใช้ จ่ า ยในการจัด ประชุม ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน (รวมถึ ง การขอมติ เ วี ย น)
ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการลงทุนและเบี 1ยประชุม (รวมถึงการขอมติเวียน) ค่า
พิมพ์แบบพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมใน
การทําเช็คคืนเงินค่าจองซื 1อหน่วยลงทุน ค่าโฆษณาหรื อประกาศหนังสือพิมพ์ (ถ้ ามี) รวมทัง1
ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ที/ เ กิ ด ขึ น1 เนื/ อ งจากการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายหรื อตามที/ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เป็ นต้ น
(10.26) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีของกองทุนรวม
จนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(10.27) ค่าเบี 1ยประชุมกรรมการลงทุนตามที/จ่ายจริ ง ทังนี
1 1 ในกรณีที/จดั ให้ มีการประชุมบริ ษัทจัดการ
จะพิจารณาจ่ายค่าเบี 1ยประชุมกรรมการลงทุนเฉพาะกรรมการที/ได้ รับการแต่งตังจากบริ
1
ษัท
จัดการที/ได้ รับการเสนอชื/อจากผู้ถือหน่วยลงทุน จํานวนไม่เกิน 20,000 บาทต่อท่านต่อครัง1
โดยกรรมการที/เป็ นตัวแทนของบริ ษัทจัดการไม่มีคา่ เบี 1ยประชุม
อนึง/ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายค่าเบี 1ยประชุมในจํานวนอื/นใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี จะเรี ยกเก็ บจาก
กองทุนรวมเป็ นรายเดือนภายในวันที/ 30 ของเดือนถัดไป หรื อภายใน 3 วันทําการหลังจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม แล้ วแต่กรณี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี จะเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมเป็ นรายเดือนภายใน 5 วันทําการ
หลังจากได้ รับแจ้ งหนี 1
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี จะใช้ มูลค่าทรั พย์สินสุทธิ ณ วันสุดท้ ายของแต่ละเดือน เว้ นแต่ใน
ระหว่างเดือนที/กองทุนรวมมีการเพิ/มเงินทุนหรื อลดเงินทุนของกองทุนรวม หรื อจ่ายเงินปั นผล บริ ษัท
จัดการจะดําเนินการคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี โดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของช่วงก่อนการเพิ/มหรื อ
ลดเงินทุนของกองทุนรวม หรื อจ่ายเงินปั นผล และช่วงหลังการเพิ/มหรื อลดเงินทุน หรื อจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าว คิดเฉลีย/ ถ่วงนํ 1าหนักตามจํานวนวัน
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ค่าธรรมเนียมที/ปรึ กษาของกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจัดจํ าหน่าย ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขาย และค่าใช้ จ่ายอื/นๆ จะตัดจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมตามที/
จ่ายจริ ง
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการมีสทิ ธิตดั จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียว หรื อ
เฉลี/ยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมเป็ นรายเดือนเป็ นจํานวนเท่าๆ กัน หรื อตามระยะเวลาที/
เห็นสมควร ทังนี
1 1การตัดจ่ายค่าใช้ จ่ายดังกล่าว จะเป็ นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี
ที/รั บรองทั/ว ไป ที/ เ กี/ ย วกับกองทุน รวมอสังหาริ มทรั พ ย์ หรื อ ตามมาตรฐานการบัญ ชี ที/ กํา หนดตาม
กฎหมายว่าด้ วยการนัน1
ทังนี
1 1 อัตราค่าธรรมเนียมในข้ อ 28 เป็ นอัตราที/ยงั ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ/ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และ/หรื อ
ภาษี อื/นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมที/เรี ยกเก็บจากผู้ซื 1อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที/
เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมอาจมีการเปลีย/ นแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ/มเติมโครงการ หากได้
ปฏิบตั ิดงั นี 1
การเปลี"ยนแปลงค่ าธรรมเนียมหรือค่ าใช้ จ่าย
(1) การเปลีย/ นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย ภายใต้ อตั ราที/ระบุไว้ ในโครงการ
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที/จะเพิ/ม/ลด/ยกเว้ นค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 28.1 และ
28.2 นี 1 ตราบเท่าที/ค่าธรรมเนียมที/เปลี/ยนแปลงดังกล่าว ไม่เกินอัตราที/ระบุไว้ ในข้ อ 28.1 และ
28.2 อย่างไรก็ดี ในการเรี ยกเก็บเพิ/ม หรื อลด หรื อยกเว้ นค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัท
จัดการจะทําการติดประกาศไว้ ณ ที/เปิ ดเผยของบริ ษัทจัดการ
(2) การเปลีย/ นแปลงของค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที/จะเพิ/ม/ลดค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 28.1 และ 28.2
โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 1
(2.1)

กรณีเพิ/มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเกินกว่าที/ระบุไว้ ในโครงการ
บริ ษัทจัดการจะกระทําเมื/อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วยมติเกินกึ/งหนึ/ง
ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1
(2.2) กรณีที/บริ ษัทจัดการจะเปลีย/ นแปลงลดค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่าย บริ ษัทจัดการจะติด
ประกาศค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายอัตราใหม่ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการและ
สถานที/ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายที/ใช้ เป็ นสถานที/ในการซื 1อขายหน่วยลงทุน
ทังนี
1 1 การเปลี/ยนตามข้ อ 2 ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรั พย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันเปลี/ยนแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรื อ
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวข้ างต้ น
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29. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่ าทรั พย์ สิน มูลค่ าทรั พย์ สินสุ ทธิ
และมูลค่ าหน่ วยลงทุน
29.1

บริ ษัท จัดการจะคํา นวณและเปิ ดเผยมูลค่า ทรัพ ย์สิน มูลค่า ทรัพย์สินสุท ธิ และมูล ค่าหน่ว ยลงทุนของ
กองทุนรวม ณ วันสุดท้ ายของเดือนมิถนุ ายนและเดือนธันวาคมให้ แล้ วเสร็ จภายใน 45 วันนับแต่วนั สุดท้ ายของ
เดือนมิถนุ ายนและเดือนธันวาคม แล้ วแต่กรณี ทังนี
1 1 มูลค่าที/คํานวณได้ ดงั กล่าวต้ องมีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรอง
ว่าการคํานวณมูลค่าดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที/สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี/ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สนิ ไปพร้ อมกับการเปิ ดเผยข้ อมูลตามวรรคหนึ/งโดยมี
รายละเอียดตามที/สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

29.2

การเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อ 29.1 บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับและปิ ดประกาศ
ไว้ ในที/เปิ ดเผย ณ ที/ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสํานักงานใหญ่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ พร้ อมทังเปิ
1 ดเผย
ชื/อ ประเภทและที/ตงอสั
ั 1 งหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุนด้ วย

29.3

ในกรณีที/มีเหตุการณ์หรื อการเปลีย/ นแปลงใดๆ ที/เกิดขึ 1นภายหลังจากวันที/คํานวณตามข้ อ 29.1 อันมีผลกระทบ
ต่อ มูล ค่า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ และ/หรื อ สิท ธิ ก ารเช่า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์อ ย่า งมีน ยั สํา คัญ บริ ษัท จัด การจะ
เปิ ดเผยเหตุการณ์หรื อการเปลี/ยนแปลงดังกล่าวไปพร้ อมกับการเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อ 29.2 และหากเหตุการณ์
หรื อการเปลี/ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ 1นภายหลังจากวันที/มีการเปิ ดเผยตามข้ อ 29.2 บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยเรื/ อง
ดังกล่าวโดยพลัน

29.4

ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะคํานวณตามวิธีการดังต่อไปนี 1
(1) อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาที/ได้ จากรายงานการ
ประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง1 ล่าสุด แล้ วแต่กรณี เว้ นแต่การคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมครัง1 แรก บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาที/ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แล้ วแต่กรณี
(2) ทรัพย์สนิ อื/นตามที/กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการจะกําหนดมูลค่าตาม
หลักเกณฑ์ และวิธี การที/ สมาคมบริ ษั ทจัดการลงทุนกํ าหนดโดยได้ รั บความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

29.5

การใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ หรื อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี 1
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมห้ าตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล และประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมสีต/ ําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที/ห้าทิ 1ง
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ในกรณี ที/ มี ผลประโยชน์ เกิ ดขึน1 จากการคํ านวณตามวิธี การข้ างต้ น บริ ษั ทจัดการจะนํ าผลประโยชน์ นัน1 รวมเข้ าเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
เงื/อนไขเพิ/มเติม
สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการ
จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที/ระบุไว้ ในข้ อ 29 ข้ างต้ น เว้ นแต่กรณีที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรื อ หน่วยงานอื/นใดที/มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี/ยนแปลง เพิ/มเติม ประกาศ กําหนด สัง/ การ เห็นชอบ
และ/หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่างอื/น บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน1
ทังนี
1 1 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที/บริ ษัทจัดการประกาศเป็ น
การคํานวณโดยใช้ รายงานการประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง1 ล่าสุดเป็ นฐานในการกําหนดมูลค่า
ทรัพย์สินหลัก (อสังหาริ มทรัพย์) ของกองทุนรวม ซึ/งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มลู ค่าที/จะซื 1อขายได้ จริ งของทรัพย์สินหลัก
(อสังหาริ มทรัพย์) ดังกล่าว

30. การจัดทํารายงานให้ แก่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่ วยลงทุน
30.1 รายงานของกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการจะจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกวันสิ 1นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี และส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนที/มีชื/ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต่
วันสิ 1นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี โดยรายงานดังกล่าวต้ องมีรายการตามที/สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
30.2 รายงานการลงทุนหรื อจําหน่ ายอสังหาริ มทรั พย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทุน
รวม
บริ ษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือสรุปข้ อมูลที/เป็ นสาระสําคัญเกี/ยวกับการลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ที/ลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์นนั 1 รวมทังจั
1 ดให้ มีข้อมูลที/เป็ น
สาระสําคัญดังกล่าวไว้ ในที/เปิ ดเผย ณ ที/ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสํานักงานใหญ่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที/ลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์นนั 1 เพื/อให้ ผ้ ู
ลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุ ปข้ อมูลต้ องมีสาระสําคัญตามที/สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
เมื/ อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมได้ รั บอนุ มั ติ ให้ เป็ นหลั ก ทรั พย์ จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พย์
แห่งประเทศไทยแล้ ว บริ ษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือสรุ ปข้ อมูลที/เป็ นสาระสําคัญตามวรรคหนึ/งให้ ตลาดหลักทรัพย์
แทนการจัดส่งให้ ผ้ ูถื อหน่ วยลงทุน ทัง1 นี 1 ภายในวันทํ าการถัดจากวันซื อ1 เช่ า จํ าหน่าย หรื อโอนสิ ทธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม หรื อภายในกําหนดเวลาอื/นตามที/ตลาดหลักทรัพย์กําหนด
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30.3 รายงานความคืบหน้ าของการก่ อสร้ างอสังหาริมทรัพย์ ท" ยี งั สร้ างไม่ เสร็จ
กรณีที/กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที/ยงั ก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จ บริ ษัทจัดการจะจัดทํารายงานความคืบหน้ า
ของการก่อสร้ างทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วนั ที/ลงทุนจนกว่าการก่อสร้ างดังกล่าวจะแล้ วเสร็ จ และจัดส่งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที/ครบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว ทังนี
1 1 บริ ษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยความคืบหน้ าผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของบริ ษัทจัดการด้ วย
เมื/อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ วบริ ษัทจัดการจะแจ้ งความคืบหน้ า
ข้ างต้ นต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วย

31. การประเมินค่ าทรั พย์ สินและการสอบทานการประเมินค่ าทรั พย์ สิน
31.1 บริ ษัทจัดการจะแต่งตังบริ
1 ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ จํานวน 2 ราย เพื/อประเมินค่าทรัพย์สนิ ในกรณีดงั ต่อไปนี 1
(1) ก่อนที/จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
(2) ก่อนที/จะจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
31.2 บริ ษัทจัดการจะแต่งตังบริ
1 ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ จํานวน 1 ราย เพื/อประเมินค่าทรัพย์สนิ ในกรณีดงั ต่อไปนี 1
(1) ทุก 2 ปี นับแต่วนั ที/มีการประเมินค่าเพื/อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
(2) ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ เ ห็ น ว่ า มี เ หตุ ก ารณ์ ห รื อ การเปลี/ ย นแปลงใดๆ เกิ ด ขึ น1 อัน มี ผ ลกระทบต่ อ มู ล ค่ า
อสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ทังนี
1 1 ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที/บริ ษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ รับการแจ้ งจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
31.3 บริ ษัทจัดการจะแต่งตังบริ
1 ษัทประเมินค่าทรัพย์สินจํานวน 1 ราย เพื/อทําการสอบทานการประเมินค่าทุก 1 ปี นับแต่
วันที/มีการประเมินค่าครัง1 ล่าสุดไปแล้ ว
31.4 ในการแต่งตังบริ
1 ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ เพื/อทําการประเมินค่าหรื อทําการสอบทานการประเมินค่า บริ ษัทจัดการจะ
แต่งตัง1 บริ ษัทประเมินค่าทรั พย์ สินรายใดรายหนึ/งให้ ทําการประเมินค่าอสังหาริ มทรั พย์ และ/หรื อ สิทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์เดียวกันติดต่อกันเกิน 2 ครัง1 ไม่ได้
31.5 บริ ษัทจัดการจะส่งสําเนารายงานการประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินพร้ อม
ด้ วยสําเนาเอกสารหลักฐานที/เกี/ยวข้ องให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ โดยพลัน และให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที/ได้ รับรายงานดังกล่าว
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32. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวม
วันที/สิ 1นสุดรอบบัญชี วันที/ 31 เดือนธันวาคม
วันที/สิ 1นสุดรอบบัญชีครัง1 แรก วันที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

33. สิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
33.1 สิทธิในการรับเงินปั นผล
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิที/จะได้ รับการจัดสรรผลกําไรในรู ปของเงินปั นผลจากกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที/ระบุไว้ ในโครงการนี 1
33.2 สิทธิในการลงมติเพื"อแก้ ไขเพิ"มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ ไขวิธีการจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสทิ ธิลงมติเพื/อทําการแก้ ไขเพิ/มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
โดยเป็ นไปตามเงื/อนไขและหลักเกณฑ์ที/กําหนดไว้ ในโครงการนี 1 บริ ษัทจัดการจะทําการแก้ ไขเพิ/มเติมโครงการหรื อ
วิธีการจัดการกองทุนรวม เมื/อได้ รับมติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที/ระบุไว้ ในโครงการนี 1
ทังนี
1 1 การแก้ ไขเพิ/มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการจะเป็ นไปตามข้ อ 34 การแก้ ไขเพิ/มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
33.3 สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื"อเลิกโครงการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ที/จะได้ รับเงิ นคืนเมื/อเลิกโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีผ้ ูชําระบัญชี ที/สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู้ชําระบัญชี โดยดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที/ระบุไว้ ในโครงการนี 1
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ ผ้ ชู ําระบัญชีแจกจ่ายเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเฉพาะเมื/อเลิกโครงการ
เท่านัน1
33.4 สิทธิในการโอนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ แต่ทงนี
ั 1 1จะต้ องเป็ นไปตามและไม่ขดั ต่อเงื/อนไข และหลักเกณฑ์ที/ระบุไว้
ในโครงการนี 1
33.5 สิทธิประโยชน์ อ" ืนๆ
สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ ตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที/
บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด
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สิทธิในการออกเสียงเพื/อลงมติเกี/ยวกับการดําเนินกิจการของกองทุนรวม
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ลงมติเกี/ ยวกับการบริ หารจัดการกองทุนรวมตามที/กําหนดไว้ ในโครงการ โดยเป็ นไปตาม
เงื/อนไขและหลักเกณฑ์ที/กําหนดไว้ ในโครงการนี 1 และการนับมติดงั กล่าว จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที/ระบุ
ไว้ ในโครงการนี 1
สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื/อมีการลดเงินทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิที/จะได้ รับเงินคืนเมื/อมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที/ระบุไว้ ในโครงการ

34. การแก้ ไขเพิ"มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
34.1 การแก้ ไขเพิ"มเติมโครงการ กรณีมีการเปลี"ยนแปลงแก้ ไขเพิ"มเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือคําสั"ง
ในการดําเนินการและบริ หารจัดการใดๆ ของกองทุนรวมนัน1 บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที/ระบุไว้ ใน
โครงการและหนังสือชี 1ชวน
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื/นใดที/มีอํานาจ
ตามกฎหมายที/ เกี/ ยวข้ อง ออกกฎหมาย ระเบี ยบ ประกาศ ข้ อบังคับ คํ าสั/ง หนังสื อเวี ยน คํ าผ่ อนผัน หรื อ
เปลี/ยนแปลง แก้ ไข หรื อเพิ/มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง/ ที/ใช้ อยู่ในปั จจุบนั บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการแก้ ไข เปลี/ยนแปลง เพิ/มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อวิธีการจัดการตามที/เห็นสมควรเพื/อให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง/ ที/เปลี/ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ/มเติมดังกล่าวตามที/ได้ รับความ
เห็นชอบหรื อการสัง/ การของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื/นใดข้ างต้ น
34.2 การแก้ ไขเพิ"มเติมโครงการกรณีอ" ืนๆ โดยทั"วไป
หากมี ความจํ าเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ/มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อวิธี การจัดการกองทุนรวมเพื/อก่อให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยหากมิได้ กระทําโดยมติเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ/งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ/งหนึ/งของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้
แล้ วทังหมดของโครงการจั
1
ดการกองทุนรวม ก็จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีที/มติดงั กล่าวของผู้ถือหน่วยลงทุนเกี/ยวข้ องกับสิทธิ หน้ าที/ และความรับผิดชอบตามข้ อ 27 สิทธิ หน้ าที/ และ
ความรับผิดชอบของ บริ ษัทจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ที/ปรึ กษาของกองทุนรวม และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ หรื อ
เกี/ยวข้ องกับค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 28 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที/เรี ยกเก็บจากผู้จองซื 1อหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนและกองทุนรวม ของบริ ษัทจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ที/ปรึ กษา หรื อผู้อื/นที/ให้ บริ การแก่กองทุนรวม มติดงั กล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากบริ ษัท
จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ที/ปรึ กษา หรื อผู้อื/นที/
ให้ บริ การแก่กองทุนรวม (แล้ วแต่กรณี) ในการดําเนินการตามมตินนๆ
ั 1 ทังนี
1 1 การดําเนินการตามมติความเห็นชอบ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และ/หรื อ จรรยาบรรณ และ/หรื อ โครงการ หรื อ
ขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวม
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ในกรณีที/การแก้ ไขเพิ/มเติมโครงการหรื อวิธีจดั การกองทุนรวม ได้ กระทําโดยมีมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ซึ/งคิดตามจํ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ/งหนึ/งของจํ านวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการ
1
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที/มีมติให้ แก้ ไข หรื อภายใน 15
วันนับจากวันที/ทราบผลการลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที/การขอมติกระทําโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้
ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
1 1 บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขเพิ/มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการกองทุนรวมไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและ
ผ่านระบบข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (โดยไม่ชักช้ าและไม่เกิน 10 วันทําการ) และจะประกาศทางหนังสือพิมพ์
รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วนั ที/ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อวันที/
ได้ มีมติแก้ ไขหรื อภายใน 15 วันนับจากวันที/ทราบผลการลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที/การขอมติกระทําโดย
การส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณี
การแก้ ไขเพิ/มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีจัดการ ให้ สามารถกระทําได้ เมื/อได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ/งคิดตามจํ านวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
1
นรวม หรื อต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนึ/ง บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิในการยับยังพิ
1 เศษ (Veto Right) สําหรับการลงมติใดๆ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื/อแก้ ไขเพิ/มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีจดั การ ที/ขดั ต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และ/หรื อ
จรรยาบรรณ หรื อ ได้ รับความเสียหาย หรื อขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อมีผลกระทบต่อสิทธิหน้ าที/และความ
รับผิดชอบของบุคคลภายนอกซึง/ เป็ นคูส่ ญ
ั ญาของกองทุนรวม
การนับมติในการแก้ ไขเพิ/มเติมโครงการตามข้ อนี 1 อยู่ภายใต้ บงั คับความในข้ อ 7 หลักเกณฑ์และข้ อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุน

35. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื/อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง/ หรื อหลายเหตุการณ์ดงั นี 1
35.1 เมื/อกองทุนรวมมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนน้ อยกว่า 35 ราย ทังนี
1 1 ภายในวันทําการถัดจากวันที/ทราบเหตุดงั กล่าว
35.2 เมื/อจํานวนเงินทุนจดทะเบียนตํ/ากว่า 500 ล้ านบาท เมื/อคํานวณจากมูลค่าของหน่วยลงทุนโดยเลิกกองทุนรวมใน
วันทําการถัดไป เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมที/ลงทุนเฉพาะในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
35.3 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที/ระบุไว้ ใน
โครงการได้ เว้ นแต่ในกรณีที/บริ ษัทจัดการกองทุนรวมเพิ/มเงินทุนจดทะเบียนเพื/อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/
หรื อ สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ/มเติม แต่ไม่สามารถลงทุนเพิ/มเติมนัน1 ได้ โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้
ดําเนินการตามข้ อกํ าหนด กฎเกณฑ์ และเงื/อนไขที/กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอื/นใดที/เกี/ยวข้ อง
กําหนด
35.4 เมื/อได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ/งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
1
กองทุนรวม
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35.5 เมื/อครบอายุโครงการ (ถ้ ามี)
เงื/อนไขเพิ/มเติม
-

มติโดยเสียงข้ างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุน คือ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ/งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ/งหนึ/งของ
จํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1
โดยการนับมติจะอยูภ่ ายใต้ บงั คับข้ อจํากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามที/กําหนดไว้ ในข้ อ 7

-

เมื/อเกิดกรณีต่างๆ จนเป็ นเหตุให้ ผ้ ูจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เห็นสมควรให้ มีการเลิกกองทุนรวม
เช่น กองทุนรวมขาดสภาพคล่อง กองทุนรวมไม่สามารถดํารงสัดส่วนการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/
หรื อ สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ตามที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

-

บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาให้ เลิกกองทุนรวมได้ เมื/อบริ ษัทจัดการเห็นว่าอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุน
มีม ูล ค่า รวมกัน แล้ ว ไม่ถึง ร้ อยละ 75 ของมูล ค่า ทรัพย์ สินสุทธิ ของกองทุนรวมภายในรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปี ใดๆ หรื อมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุนอาจไม่เป็ นไปตามที/คาดหมายเช่น การเจรจา
ในการซื 1ออสังหาริ มทรัพย์บางรายการที/กองทุนรวมสนใจลงทุนไม่ประสบความสํา เร็ จ หรื อ อาจเกิ ด เหตุ
สุดวิสยั หรื อเหตุอันไม่คาดหมายกับอสังหาริ มทรั พย์ ที/กองทุนรวมคาดว่าจะลงทุน จนเป็ นเหตุให้ กองทุนรวม
ไม่สามารถลงทุน/ไม่ประสงค์จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้ น

-

ในกรณีที/บริ ษัทจัดการได้ รับคําสัง/ ให้ เลิกกองทุนรวมจากหน่วยงานที/มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคําสัง/ ศาล เป็ นต้ น

36. การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลี" ยเงิน และ/หรื อ ทรั พย์ สินอื"นคืนให้ แก่ ผ้ ู ถือหน่ วย
ลงทุนเมื"อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
เมื/อเลิกกองทุนรวมแล้ ว บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีผ้ ชู ําระบัญชีที/สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู้ชําระบัญชี
เพื/อทําหน้ าที/จําหน่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ชําระภาระหนี 1สินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงินหรื อทรัพย์สิน
คืนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเฉลี/ยตามจํานวนหน่วยลงทุนที/ผ้ ูถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ตามสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั 1งทําการอย่างอื/นที/จําเป็ นเพื/อให้ การชําระบัญชีเสร็ จสิ 1น ทั 1งนี 1 ตามหลักเกณฑ์ เงื/ อ นไข และ
วิธีการที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เมื/อชําระบัญ ชี เ สร็ จ สิ 1นแล้ ว ผู้ชํา ระบัญ ชี จ ะขอจดทะเบียนเลิก
กองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏว่ามีทรัพย์สินคงค้ างอยู่ ให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิaของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการชําระบัญชี ผู้ชําระบัญชี จะจําหน่ายทรั พย์ สินของกองทุนรวมเพื/อรวบรวมเป็ นเงิ นสด เงิ นฝากธนาคาร หรื อตั‘ว
สัญญาใช้ เงิ นที/ ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษั ทเงิ นทุน ทัง1 นี 1 ผู้ชํ าระบัญชี อาจมอบหมายให้ บริ ษั ทจัดการเป็ น
ผู้ดําเนินการได้
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อนึง/ ในกรณีที/มีเหตุจําเป็ นและสมควรซึง/ ทําให้ ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้ ผู้ชําระบัญชี บริ ษัทจัดการ
และผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะร่ วมกันพิจารณาดําเนินการเกี/ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวตามที/เห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ที/กองทุนรวมจะได้ รับเป็ นสําคัญ

37. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
บริ ษัทจัดการตกลงที/จะระงับข้ อพิพาทใดๆ โดยวิธีการทางอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที/บริ ษัทจัดการไม่ปฏิบตั ิตามที/ระบุไว้
ในโครงการ และ/หรื อ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที/เกี/ยวข้ อง และ/หรื อ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที/
เกี/ยวข้ อง และก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที/จะเสนอข้ อพิพาทให้ อนุญาโตตุลาการ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา

38. การดํารงความเพียงพอของเงินทุน
ในกรณี ที/บริ ษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพีย งพอของเงิ น ทุน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์เกี/ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ บริ ษัท
จัดการจะเปลี/ ยนให้ บริ ษั ทจัดการรายอื/ นเข้ าจัดการกองทุ นรวมแทนด้ วยวิ ธี ขอรั บความเห็ นชอบจากสํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อขอมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ/งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ/งหนึ/ง
ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
1
นรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ที/บริ ษัทจัดการรู้ หรื ออาจรู้ ถึงการ
ไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทังนี
1 1 หากมีเหตุจําเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริ ษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ และในกรณี ที/มีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ 1นจากการเปลี/ยนแปลงบริ ษัทจัดการ บริ ษัท
จัดการจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที/กําหนด บริ ษัท
จัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

39. การประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึ/งถือหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดร้
1
องขอให้ มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากนี 1 บริ ษัทจัดการจะต้ องดําเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อมีหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื/อขอมติในการ
ดําเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี 1
1. การแต่งตังหรื
1 อถอดถอนบริ ษัทจัดการ ต้ องจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื/อขอมติหรื อมีหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื/อขอมติ ซึ/งต้ องได้ รับมติเกินกว่ากึ/งหนึ/งของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
1
น
รวม
2. เว้ นแต่ที/ได้ กําหนดไว้ ในข้ อ 34.1 หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการแก้ ไขเพิ/มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการได้ ต่อเมื/อได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ซึ/ง คิด ตามจํา นวนหน่ว ยลงทุน เกิน กว่า กึ/ง หนึ/ง ของจํา นวนหน่ว ยลงทุน ที/จํา หน่า ยได้ แล้ วทังหมด
1
โดยการ
ประชุมที/มีการเรี ยกประชุมโดยชอบ หรื อการลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที/ทําขึ 1นเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
หรื อโดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ทังนี
1 1 กรณีการแก้ ไขเพิ/มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคแรก บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที/ได้ มีมติให้ แก้ ไข หรื อภายใน 15 วันนับจาก
วันที/ทราบผลการลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที/การขอมติกระทําโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วย
ลงทุน
3. บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขเพิ/มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการดังกล่าวไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคนเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรและผ่านระบบข้ อมูลตลาดหลักทรัพย์ และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที/ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อวันที/ได้ มีมติให้ แก้ ไข
เพิ/มเติมโดยผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณี
ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนนัน1 ผู้ถือหน่วยลงทุนที/มาประชุมจะต้ องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ/งหนึ/งของ
จํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและมี
1
สทิ ธิออกเสียงของกองทุนรวมจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
อย่างไรก็ดี ในกรณีการพิจารณาอนุมตั ิการเพิ/มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 รายหรื อไม่น้อยกว่ากึ/งหนึง/ ของจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
1
ทังนี
1 1 จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนที/มาประชุมดังกล่าว
ต้ องถือหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ/งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
1
นรวม
ดังกล่าว จึงจะเป็ นองค์ประชุม และต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี/ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
1
้ ถือ
หน่วยลงทุนที/เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื/อขอมติการเพิ/มทุนดังกล่าว ต้ องมี
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี 1
ก. เพื/อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ/มเติม และ/หรื อ
ข. เพื/อดําเนินการปรับปรุงอสังหาริ มทรัพย์ที/กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุนให้ อยูใ่ นสภาพที/ดี และมีความพร้ อมที/
จะใช้ หาผลประโยชน์

40. อื"นๆ
40.1 การรับผลประโยชน์ ตอบแทน
บริ ษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื/อกองทุนรวมจากบุคคลที/เป็ นผู้ให้ บริ การอันเนื/องมาจากการใช้ บริ การ
ของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนรวมได้ แต่ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 1
(1) ผลประโยชน์ ตอบแทนที/รั บไว้ นัน1 ต้ องเป็ นทรั พย์ สินที/มีมูลค่าในทางเศรษฐกิ จและต้ องเกี/ ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็ นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) ต้ องไม่มีพฤติกรรมที/แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทจัดการใช้ บริ การของบุคคลนันบ่
1 อยครัง1 เกินความจําเป็ นเพื/อให้
กองทุนรวมได้ รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง/ ให้ แก่กองทุนรวมที/อยูภ่ ายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการต้ อง
กระทําด้ วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที/อาจมีไว้ ได้ ของกองทุนรวมนันด้
1 วย ทังนี
1 1
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี/ยวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ ในรายงานรอบปี บัญชี
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40.2 การลงทุนใน หรือมีไว้ ซ" ึงทรัพย์ สิน และการหาประโยชน์ จากทรัพย์ สิน
กองทุนรวมมีหลักเกณฑ์การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตลอดจนการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามที/ระบุไว้ ในข้ อ
5.1 และข้ อ 5.2
โดยในการบริ หารจัดการ และหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินต่างๆ ที/กองทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้ นนั 1 กองทุน รวม
อาจปรับปรุ ง เปลี/ยนแปลง พัฒนา เพิ/มศักยภาพในทรัพย์สินต่างๆ ดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็ นเพื/อการให้ เช่า
พื 1นที/โดยตรง หรื อให้ เช่าแก่ผ้ ปู ระกอบกิจการเพื/อนําทรัพย์สินดังกล่าวไปหาผลประโยชน์ ทังนี
1 1 รวมถึงการดําเนิน
ธุรกิจให้ เช่าทรัพย์สิน เพื/อวัตถุประสงค์ต่างๆ และ/หรื อ เพื/อการจําหน่าย จ่าย โอน ทั 1งโครงการ และหรื อเพื/อการ
แบ่งจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้ กบั บุคคลทัว/ ไป นอกจากนี 1 กองทุนรวมอาจดําเนินการก่อสร้ างหรื อพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์รวมถึงการขอ หรื อรับโอนใบอนุญาตก่อสร้ าง หรื อใบอนุญาตอื/นใดที/จําเป็ นเพื/อประโยชน์ของ
ทรัพย์สิน เช่น ใบอนุญาตต่อเติมอาคาร เป็ นต้ น ดําเนินการใดๆ เพื/อประโยชน์ของทรัพย์สินตามที/บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวม หรื อ คณะกรรมการลงทุน (ถ้ ามี) จะเห็นสมควรได้ อีกด้ วย แต่ทงนี
ั 1 1จะต้ องไม่เป็ นการขัดต่อข้ อกําหนด
กฎเกณฑ์ และเงื/อนไขที/กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอื/นใดที/เกี/ยวข้ องกําหนด
40.3 ผู้ดูแลสภาพคล่ อง
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังบริ
1 ษัทหลักทรัพย์ที/ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้ าหลักทรัพย์หรื อ
บริ ษัทหลักทรัพย์ที/ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้ าหลักทรัพย์ที/เป็ นหน่วยลงทุนให้ เป็ น
ผู้ดแู ลสภาพคล่องให้ แก่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื/อทําหน้ าที/ซื 1อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื/อรักษาสภาพ
คล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้
40.4 การขอสงวนสิทธิในการยับยัง- พิเศษ (Veto Right)
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการยับยังพิ
1 เศษ (Veto Right) สําหรับการลงมติใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที/ขดั ต่อ
กฎหมายกฎระเบียบข้ อบังคับ และ/หรื อ จรรยาบรรณหรื อขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อมีผลให้ กองทุนรวม
เสียหายหรื อมีผลกระทบต่อสิทธิหน้ าที/และความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกซึง/ เป็ นคูส่ ญ
ั ญาของกองทุนรวม
40.5 การประกาศแก้ ไขหลักเกณฑ์ เงื"อนไขและวิธีการจัดตัง- และจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ในกรณีที/คณะกรรมการ ก.ล.ต .หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ได้ มีการประกาศแก้ ไขหลักเกณฑ์เงื/อนไขและ
วิธีการจัดตังและจั
1
ดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์บริ ษัทจัดการจะดําเนินการและแก้ ไขโครงการให้ สอดคล้ องกับ
ประกาศฉบับแก้ ไขดังกล่าวโดยถือว่าได้ รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
1 1 บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงการแก้ ไขโครงการ
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ภาคผนวก 1
สรุปรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินโครงการอาคารสิริภิญโญ
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ภาคผนวก 2
สรุปการประเมินมูลคาทรัพยสินโครงการอาคารสิริภิญโญโดยไมมีโครงสรางกองทุนรวม
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บริษัทจัดการไดดําเนินการใหผูประเมินมูลคาทรัพยสินทั้ง 2 ราย ทําการประเมินมูลคาโครงการอาคารสิริภิญโญโดย
ปราศจากโครงสรางการจัดหาประโยชนของกองทุนรวมตามที่จะมีการทําสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ ณ วันที่กองทุนรวมเขา
ลงทุน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
การเปรียบเทียบสมมติฐานที่ผูประเมินมูลคาทรัพยสินทั้ง 2 ราย ใชในการประเมินมูลคา โครงการอาคารสิริภิญโญโดย
พิจารณาถึงโครงสรางการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม (ตามที่เปดเผยในขอ 3.13 ขอมูลการประเมินคาทรัพยสิน)
และปราศจากโครงสรางการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม สามารถสรุปไดดังนี้
สมมติฐาน

รายไดคาเชาและ
คาบริการสําหรับ
พื้นที่ที่จะมีการเชา
โดยแสนสิริและ
บริษัทที่มีความ
เกี่ยวของ

รายไดคาเชาและ
คาบริการสําหรับ
พื้นที่ที่จะมีการ
รับประกันการมีผู
เชาโดยแสนสิริ

คาใชจายสวนทุน

สมมุติฐานการประเมิน
มูลคา โดยพิจารณาถึง
โครงสรางการจัดหา
ผลประโยชนของกองทุน
รวม
แสนสิริและบริษัทที่มีความ
เกี่ยวของ เชาพื้นที่ 11,813
ตารางเมตร ในอัตราคาเชา
ที่ 580 บาท 600 บาท 620
บาท 640 บาท และ 650
บาทต อ ตารางเมตรต อ
เดือน ในชวงระยะเวลาปที่
1 ถึ ง ป ที่ 5 ต า ม ลํ า ดั บ
จากนั้ น ปรั บ อั ต ราค า เช า
ตามอัตราตลาด
พื้ น ที่ เ ช า รั บ ประกั น โดย
แ ส น สิ ริ จํ า น ว น 3,404
ตารางเมตร ในอัตราคาเชา
ที่ 550 บาทตอตารางเมตร
ตอเดือน เปนระยะเวลา 3
ป จากนั้น ปรับอัตราคา
เชาตามอัตราตลาด

สมมุติฐานการประเมินมูลคาโดยปราศจากโครงสรางการ
จัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม
บริษัท เพ็ชรสยาม
บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท
แอพไพรซัล จํากัด
แอพเพรซัล จํากัด
แสนสิ ริ แ ละบริ ษั ท ที่ มี ค วาม
เกี่ ย วข อ ง เช า พื้ น ที่ 11,813
ตารางเมตร ในอัตราคาเชาที่
540 บาทต อ ตารางเมตรต อ
เดื อ น จากนั้ น ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ใน
อั ต ราร อ ยละ 4 ต อ ป ต ลอด
ระยะเวลาประมาณการ

พื้ น ที่ เ ช า จํ า น ว น 3,404
ตารางเมตร ถูกเชาในอัตราคา
เชาที่ 540 บาทตอตารางเมตร
ตอเดือน จากนั้นปรับเพิ่มขึ้น
ในอัตรารอยละ 4 ตอปตลอด
ระยะเวลาประมาณการ

แสนสิ ริ แ ละบริ ษั ท ที่ มี ค วาม
เกี่ ย วข อ ง เช า พื้ น ที่ 11,813
ตารางเมตร ในอัตราคาเชาที่
520 บาทต อ ตารางเมตรต อ
เดื อ น จากนั้ น ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ใน
อัตรารอยละ 5 ตอปในชวง 5
ปแรก และปรับเพิ่มขึ้นในอัตรา
ร อ ย ล ะ 4 ต อ ป ต ล อ ด
ระยะเวลาประมาณการ

พื้ น ที่ เ ช า จํ า น ว น 3,404
ตารางเมตร ถูกเชาในอัตราคา
เชาที่ 540 บาทตอตารางเมตร
ตอเดือน จากนั้นปรับเพิ่มขึ้น
ในอัตรารอยละ 5 ตอปในชวง
5 ป แ รก และปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ใน
อั ต ราร อ ยละ 4 ต อ ป ต ลอด
ระยะเวลาประมาณการ
คาใชจายสวนทุน (Capital ค า ใช จ า ยส ว นทุ น (Capital ค า ใช จ า ยส ว นทุ น (Capital
Expenditure) เท า กั บ Expenditure)
เท า กั บ Expenditure)
เท า กั บ
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สมมติฐาน

สมมุติฐานการประเมิน สมมุติฐานการประเมินมูลคาโดยปราศจากโครงสรางการ
มูลคา โดยพิจารณาถึง
จัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม
โครงสรางการจัดหา
บริษัท เพ็ชรสยาม
บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท
ผลประโยชนของกองทุน
แอพไพรซัล จํากัด
แอพเพรซัล จํากัด
รวม
ประมาณร อ ยละ 3 ของ ประมาณรอยละ 3 ของรายได ประมาณรอยละ 3 ของรายได
รายได จากค า เช าและ จากค า เช า และค า บริ ก าร จากค า เช า และค า บริ ก าร
คาบริการ ยกเวนในปแรก ตลอดระเวลาประมาณการ ตลอดระเวลาประมาณการ
ซึ่ ง แสนสิ ริ จ ะรั บ ประกั น โดยไมมีการยกเวนในปแรก
โดยไมมีการยกเวนในปแรก
คาใชจายสวนทุนในอัตรา
ไมเกินรอยละ 3 ของรายได
จากค า เช า และค า บริ ก าร
(รายละเอี ย ดเป น ไปตาม
ข อ 3.8 สรุ ป สาระสํ า คั ญ
ของรางสัญญาที่เกี่ยวของ)
คาธรรมเนียม
ค า ตอบแทนฐานในอั ต รา คาตอบแทนในอัตรา 360,000 คาตอบแทนในอัตรา 360,000
ผูบริหาร
รายเดือนเทากับ
บาทตอเดือน จากนั้นเติบโตใน บาทตอเดือน จากนั้นเติบโตใน
อสังหาริมทรัพย
ก. รอยละ 1 ของรายไดคา อัตรารอยละ 3 ตอป
อัตรารอยละ 2 ตอป
เชาและคาบริการ(1)
ข. รอยละ 5.75 ของกําไร
จากรายได ค าเช าและ
คาบริการ(1)
(ผู ล งทุ น สามารถศึ ก ษา
รายละเอียดเพิ่มเติมในขอ
28.2 ค า ธรรมเนี ย มและ
ค า ใช จ า ยที่ เ รี ย กเก็ บ จาก
กองทุนรวม)
หมายเหตุ : (1) ผูประเมิ นได พิจ ารณารวมถึ ง การคิ ด ค า ธรรมเนีย มผูบริหารอสัง หาริม ทรัพย ใ นอัต ราพิเ ศษ ที่ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยยินดีจะลดใหสําหรับพื้นที่เชาที่แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวของ จะเขาทําสัญญา
เชาภายหลังจากที่กองทุนรวมเขาลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรกตามสัญญาแตงตั้ง
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย
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จากการปรับเปลี่ยนสมมุติฐานในขางตน มูลคาและราคาประเมินของโครงการอาคารสิริภิญโญโดยพิจารณาถึงโครงสราง
การจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม (ตามทีเ่ ปดเผยในขอ 3.13 ขอมูลการประเมินคาทรัพยสิน) และปราศจาก
โครงสรางการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม สามารถสรุปไดดังนี้
ทรัพยสิน มูลคาที่
ราคา
ราคา
ผูประเมินมูลคา
วิธีการ วันที่ประเมิน
กองทุน ประเมินตาม ประเมินโดย
ทรัพยสิน
ประเมิน
รวมจะเขา โครงสราง
ปราศจาก
ลงทุน
ของกองทุน โครงสราง
(ลานบาท)
รวม
ของกองทุน
(ลานบาท)
รวม
(ลานบาท)
โครงการ
ไมเกิน
1,809.80 บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท วิธีรายได
9 ธันวาคม
1,833.40
แอพเพรซัล จํากัด
พ.ศ. 2556
อาคารสิริ 1,821.00
(Income
ภิญโญ
Approach)
1,816.00
บริษัท เพ็ชร สยาม
วิธีรายได
4 ธันวาคม
1,821.00
แอพไพรซัล จํากัด
พ.ศ. 2556
(Income
Approach)
ที่มา: บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จํากัด และบริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จํากัด

ประมาณการผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return : IRR)
จากประมาณการกระแสเงินสดรับ ของโครงการอาคารสิริภิญโญโดยปราศจากการพิจารณาถึงโครงสรางการจัดหา
ผลประโยชนของกองทุน รวม และมูลกองทุนรวมจะเขาลงทุน ที่ไมเกิน 1,821.00 ลานบาท สามารถคํานวณอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ไดที่อัตราประมาณรอยละ 8.9 ตอป (โดยคํานวณจากกระแสเงินสด
สุทธิจากทรัพยสินที่ประมาณการโดย บริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาที่ใหราคาต่ําสุด ) ทั้งนี้
อัตราผลตอบแทนภายในที่คํานวณไดจากประมาณการแบบปราศจากโครงสรางการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม
ดัง กล า ว ใกล เ คี ย งกั บ อั ต ราผลตอบแทนภายในที่ คํ า นวณได จ ากประมาณการซึ่ ง พิ จ ารณาถึ ง โครงสร า งการจั ด หา
ผลประโยชนของกองทุนรวม (ตามที่เปดเผยในขอ 3.13 ขอมูลการประเมินคาทรัพยสิน) ซึ่งเทากับประมาณรอยละ 8.9 ตอ
ป
ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินมูลคาแบบปราศจากการพิจารณาถึงโครงสรางการจัดหา
ผลประโยชนของกองทุนรวมโดยบริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จํากัด และบริษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จํากัด จาก
เอกสารที่จัดทําโดยผูประเมินมูลคาทั้ง 2 รายที่ไดแนบมาในภาคผนวกนี้
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ภาคผนวก 3
สรุปฐานะการเงินและความสามารถในการรับประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพยสินทีก่ องทุนรวมลงทุน
ของบริษทั แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
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ตารางเปรียบเทียบงบกําไรขาดทุน ระหวางไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ. 2556 และป พ.ศ. 2555 และงวดเกาเดือนของป พ.ศ.
2556 และป พ.ศ. 2555
9 เดือน สิ้นสุด
30 ก.ย. 56

งบกําไรขาดทุน

9 เดือน สิ้นสุด
30 ก.ย. 55

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 55

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 54

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 53

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

รายไดรวม
20,020
ตนทุนขาย
13,430
กําไรขั้นตน
6,590
คาใชจายรวม
5,048
- คาใชจายในการขาย
2,993
- คาใชจายในการบริหาร
2,103
- คาใชจายอื่น
-48
รายไดกอนหักดอกเบี้ยจาย1,543
และภาษีเงินไดนิติบคุ คล
คาใชจายทางการเงิน
437
รายไดกอนหักภาษีเงินได1,106
นิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบคุ คล
234
กําไรสุทธิ
871
ที่มา: บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

100.0
67.1
32.9
25.2
15.0
10.5
-0.2

16,013
10,429
5,585
3,802
1,772
2,047
-17

100.0
65.1
34.9
23.7
11.1
12.8
-0.1

30,087
19,877
10,210
5,989
3,289
2,771
-70

100.0
66.1
33.9
31.9
10.9
9.2
-0.2

20,681
13,509
7,171
4,155
2,112
2,054
-11

100.0
65.3
34.7
22.2
10.2
9.9
-0.1

18,755
12,541
6,214
3,368
1,706
1,585
77

100.0
66.9
33.1
18.0
9.1
8.5
0.4

7.7

1,782

11.1

4,221

14.0

3,017

14.6

2,846

15.2

2.2

219

1.4

-328

-1.1

-222

-1.1

-245

-1.3

5.5

1,563

9.8

3,893

12.9

2,794

13.5

2,600

13.9

21.1
4.4

337
1,226

21.5
7.7

-874
3,019

-2.9
10.0

-779
2,016

-3.8
9.7

-702
1,898

-3.7
10.1

รายไดรวม
ตารางแสดงการเปรียบเทียบรายไดรวมแยกตามประเภทธุรกิจ ระหวางไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ. 2556 และป พ.ศ. 2555 และ
งวด 9 เดือนแรกป พ.ศ. 2556 และ ป พ.ศ. 2555
รายไดรวม
รายไดจากการขายโครงการ
รายไดจากโครงการเพื่อเชา
รายไดคาบริการธุรกิจ
รายไดคาบริการอื่น
รายไดอื่น
รวมรายได
ที่มา: บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

งวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 56
ลานบาท
19,073
103
372
176
296
20,020
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รอยละ
95.3
0.5
1.9
0.9
1.5
100.0

งวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 55
ลานบาท
15,131
131
353
180
218
16,013

รอยละ
94.5
0.8
2.2
1.1
1.4
100.0

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแสนสิริ ไพรมออฟฟศ
สําหรับงวดเกาเดือนของป พ.ศ. 2556 แสนสิริมีรายรับรวมทั้งสิ้น 20,020 ลานบาท เพิ่มขึ้นร อยละ 25.0 จากงวดเกา
เดือนของป พ.ศ. 2555 โดยมีปจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายโครงการ โดยเมื่อเทียบงวดเกาเดือน
รายไดจากการขายโครงการเพิ่มขึ้นที่รอยละ 26.1
รายไดจากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย
ตารางแสดงการเปรียบเทียบรายไดจากการขายโครงการแยกตามประเภทผลิตภัณฑ ระหวางไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ. 2556
และป พ.ศ. 2555 และงวด 9 เดือนแรกป พ.ศ. 2556 และป พ.ศ. 2555
รายไดจากการขายโครงการ
บานเดี่ยว
ทาวนเฮาส
คอนโดมิเนียม
อื่นๆ
รวมรายได
ที่มา: บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 56
ลานบาท
รอยละ
7,075
37.1
1,412
7.4
10,552
55.3
34
0.2
19,073
100.0

9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 55
ลานบาท
รอยละ
6,223
41.1
3,255
21.5
5,563
36.8
90
0.6
15,131
100.0

สําหรับงวดเกาเดือนของป พ.ศ. 2556 แสนสิริมีรายไดจากการขายโครงการคอนโดมิเนียมรอยละ 55.3 จํานวน 10,552
ลานบาท รายไดจากการขายโครงการบานเดี่ยวรอยละ 37.1 จํานวน 7,075 ลานบาท และรายไดจากการขายโครงการ
ทาวนเฮาสรอยละ 7.4 จํานวน 1,412 ลานบาท
สําหรับงวดเกาเดือนของป พ.ศ. 2556 รายไดจากการขายโครงการเพิ่มขึ้นรอยละ 26.1 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเกาเดือน
ของป พ.ศ. 2555 โดยมีปจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายโครงการบานเดี่ยวทีเ่ ติบโตดีขึ้นรอยละ 13.7
จากมูลคา 6,223 ลานบาทสําหรับงวดเกาเดือนของป พ.ศ. 2555 มาอยูที่ 7,075 ลานบาทสําหรับงวดเกาเดือนของป
พ.ศ. 2556 โดยรายไดหลักจากการขายโครงการบานเดี่ยวมาจาก 3 โครงการหลัก ไดแก โครงการเศรษฐสิริ แจงวัฒนะประชาชื่น โครงการเศรษฐสิริ วัชรพล และโครงการเศรษฐสิริ ศรีนครินทร -พระราม 9 ประกอบกับรายไดจากการขาย
โครงการคอนโดมิเนียมที่เพิ่มขึ้นรอยละ 89.7 จากมูลคา 5,563 ลานบาทสําหรับงวดเกาเดือนของป พ.ศ. 2555 มาอยูที่
จํานวน 10,552 ลานบาทในงวดเกาเดือนของป พ.ศ. 2556 โดยรายไดหลักจากการขายโครงการคอนโดมิเนียมในชวงไตร
มาส 3 ของป พ.ศ. 2556 มาจาก 5 โครงการ ไดแก โครงการเดอะ เบส แจงวัฒนะ โครงการออนิกซ พหลโยธิน โครงการ
เดอะ เบส ออนนุช โครงการซาริ บาย แสนสิริ และโครงการซีล บาย แสนสิริ
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รายไดคาบริการอสังหาริมทรัพย
สําหรับงวดเกาเดือนของป พ.ศ. 2556 แสนสิริมีรายไดจากโครงการเพื่อเชาเทากับ 103 ลานบาท ลดลงรอยละ 21.4 จาก
งวดเกาเดือนของป พ.ศ. 2555 ซึ่งอยูที่ 131 ลานบาท ในขณะที่รายรับคาบริการธุรกิจสําหรับงวดเกาเดือนของป พ.ศ.
2556 มี จํ า นวน 372 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น ที่ ร อ ยละ 5.4 จาก 353 ล า นบาทเมื่ อ เที ย บกั บ ช ว งเดี ย วกั น ของป ก อ นหน า
นอกจากนี้ แสนสิริมีรายไดคาบริการอื่น ประกอบดวย รายไดจากธุรกิจเมดิคัลสปา รายไดจากธุรกิจโรงแรม และรายได
จากธุรกิจโรงเรียนสําหรับงวดเกาเดือนของป พ.ศ. 2556 รวมจํานวน 176 ลานบาท ลดลงรอยละ 2.2 จากจํานวน 180
ลานบาทสําหรับงวดเกาเดือนของป พ.ศ. 2556 ปจจัยหลักเกิดจากการลดลงของรายไดจากกิจการโรงแรมที่ปรับลดรอย
ละ 19.9 เนื่องจากมีการปดเพื่อปรับปรุงในชวงที่ผานมา โดยจะเปดใหบริการอีกครั้งในไตรมาสที่ 4 ของป พ.ศ. 2556
ตนทุนขาย
ตารางแสดงการเปรียบเทียบตนทุนขายและอัตราสวนในตนทุนขายคิดเปนรอยละตอรายไดรวมแยกตามประเภทธุรกิจ
งวด 9 เดือนแรกป พ.ศ. 2556 และ ป พ.ศ. 2555
ตนทุนขาย
ตนทุนขายโครงการ
ตนทุนบริการโครงการเพื่อเชา
ตนทุนบริการธุรกิจ
ตนทุนบริการอื่น
รวมตนทุนขาย
ที่มา: บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 56
ลานบาท
รอยละ
12,936
64.6
53
0.3
250
1.2
191
1.0
13,429
67.1

9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 55
ลานบาท
รอยละ
9,980
62.3
55
0.3
229
1.4
166
1.0
10.430
65.1

สําหรับงวดเกาเดือนของป พ.ศ. 2556 เทียบกับชวงเดียวกันในปกอนหนา ตนทุนรวมมีมูลคาเพิ่มขึ้นจากเดิม 3,000 ลาน
บาท หรือรอยละ 28.8 ใน ขณะที่รายไดรวมสําหรับงวดเกาเดื อนของป พ.ศ. 2556 เทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา
เพิ่มขึ้นเทากับ 4,007 ลานบาท หรือรอยละ 25.0 มีผลใหอัตรากําไรขั้นตนปรับตัวลดลงจากเดิมรอยละ 34.9 ของรายได
รวม เปนรอยละ 32.9 ของรายไดรวม
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจา ยในการขายและบริหารรวมคาใชจา ยอื่นสําหรับงวดเกาเดือนของป พ.ศ. 2556 มีมูลคา 5,048 ล า น บ า ท ป รั บ
เพิ่มสูงขึ้น 1,246 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 32.8 จาก 3,802 ลานบาท ในงวดเกาเดือนแรกของป พ.ศ. 2555 การ
เพิ่มขึ้นดังกลาวเกิดจากการจัดงานเพื่อเปดตัวโครงการใหมจํานวน 17 โครงการที่สยามพารากอน ในชวงไตรมาสแรกของ
ป พ.ศ. 2556 ประกอบกับการขยายตลาดไปยังจังหวัดใหม ๆ เพิ่มมากขึ้น ทําใหมีคาใชจายในการขายและการทําตลาด
ซึ่งคาใชจายเหลานี้ไดถูกบันทึกเปนคาใชจายในชวงเกาเดือนแรก ขณะที่รายไดจากการขายยังคงรอรับรูเปนรายไดใน
อนาคต สงผลใหเกิดความไมสอดคลองกันระหวางคาใชจายที่เกิดขึ้นและรายไดที่รอรับรู ในสวนของคาใชจายในการ
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บริหารมีสัดสวนเมื่อเทียบกับรายไดรวมลดลงจากเดิมรอยละ 12.8 ในป พ.ศ. 2555 เปนรอยละ 10.5 ในป พ.ศ. 2556
จากการบริหารการจัดการในสวนของคาใชจายที่ดีขึ้น การประหยัดตอขนาด รวมถึงปรับลดในสวนของการตั้งสํารอง
โบนัสตามกําไรของบริษัท เนื่องจากมีการปรับลดเปาหมายรายไดของบริษัทในปนี้
คาใชจายทางการเงิน
คาใชจายทางการเงินสําหรับงวดเกาเดือนของป พ.ศ. 2556 มีมูลคา 437 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2555 จํานวน
218 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีการออกหุนกูในชวงเดือนสิงหาคม และตุลาคม 2556 จํานวน 2,000 ลานบาท และ
1,000 ลานบาท ตามลําดับ ทําใหมีดอกเบี้ยที่ตองชําระจากหุนกูเพิ่มขึ้น ประกอบกับดอกเบี้ยจากสินทรัพยที่รอการโอน
ซึ่งตองใชระยะเวลาในการโอนประมาณ 1-2 เดือน
กําไรสุทธิ
งวดเกาเดือนของ ป พ.ศ. 2556 กับป พ.ศ. 2555 กําไรสุทธิมีมูลคาลดลงรอยละ 28.8 และอัตราสวนกําไรสุทธิลดลงจาก
เดิมรอยละ 7.7 เปนรอยละ 4.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการไมสอดคลองกันระหวางรายไดและรายจายดังที่กลาวขางตน
ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทแสนสิริ จํากัด(มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ยอ)
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สิน
- หนี้สินหมุนเวียน
- หนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
- สวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือ
หุนษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
ที่มา: บริ

9 เดือน สิ้นสุด
30 ก.ย. 56
ลานบาท รอยละ

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 55
ลานบาท

รอยละ

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 54

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 53

ลานบาท

ลานบาท

รอยละ

รอยละ

51,123
5,770
56,893

89.9
10.1
100.0

41,073
5,033
46,106

89.1
10.9
100.0

32,293
3,944
36,238

89.1
10.9
100.0

27,690
3,501
31,190

88.8
11.2
100.0

19,752
21,172
40,924

34.7
37.2
71.9

18,173
13,097
31,270

39.4
28.4
67.8

14,868
9,992
24,860

41.0
27.6
68.6

10,747
10,996
21,743

34.5
35.3
69.7

15,969
15,969
15,969
56,893
56,893

28.1
28.1
100.0

14,836
14,836
46,106

32.2
32.2
100.0

11,378
11,378
36,238

31.4
31.4
100.0

9,448
9,448
31,190

30.3
30.3
100.0
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สินทรัพย
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 แสนสิริและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม เปนจํานวน 56,893 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน
10,787 ลานบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเพื่อขายจํานวน 9,898 ลานบาท หรือรอยละ 28.9 เนื่องจากแสนสิริมีโครงการที่อยูระหวางการพัฒนา
และเตรี ย มส ง มอบให แ ก ลูก ค า ตามสั ญ ญาเป น จํ า นวนมาก นอกจากนี้ แสนสิ ริ แ ละบริ ษั ท ย อ ยมี เ งิ น จ า ยล ว งหน า
ผูรับเหมากอสรางเพิ่มขึ้น 2,063 ลานบาท สงผลใหสินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 มีจํานวน
51,123 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 10,050 ลานบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
หนี้สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 แสนสิริและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม 40,924 ลานบาท ประกอบดวยหนี้สินหมุนเวียน
19,752 ลานบาท และหนี้สินไมหมุนเวียน 21,172 ลานบาท ทั้งนี้ หนี้สินรวมมีจํานวนเพิ่มขึ้น 9,653 ลานบาท จาก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการออกตั๋วสัญญาใชเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 2,482 ลานบาท การออก
และเสนอขายหุน กูชนิ ดด อยสิ ทธิ ไมมีห ลัก ประกัน จํ านวนรวม 6,000 ล านบาทในเดื อนมกราคม พฤษภาคม และ
สิงหาคม จํานวน 3,000 ลานบาท 1,000 ลานบาท และ 2,000 ลานบาท ตามลําดับ การออกและเสนอขายหุนกูอายุ 5 ป
ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ประมาณรอยละ 5 ตอป เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจและเปนการกระจายความเสี่ยงดวย
การเพิ่มสัดสวนของแหลงเงินกูที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ นอกจากนี้ แสนสิริมีคางวดที่ยังไมรับรูเปนรายไดเพิ่มขึ้นอีกจํานวน
797 ลานบาท ตามมูลคาการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ดี แสนสิริและบริษัทยอย มีหนี้สินเฉพาะสวนที่มีดอกเบี้ย
33,651 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 9,645 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของแสนสิริ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 มีจํานวน 15,969 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,133 ลานบาท เมื่อ
เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เปนผลมาจากกําไรสุทธิสําหรับงวดเกาเดือนของป พ.ศ. 2556 จํานวน 871
ลานบาท ประกอบกับบริษัทไดรับชําระคาหุนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกกรรมการและ
พนักงานครั้งที่ 5 และ 6 (ESOP#5 และ ESOP#6) และ SIRI-W1 จํานวน 1,320 ลานบาท
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
ป พ.ศ. 2555
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง
เทา
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
เทา
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
วัน
ระยะเวลาชําระหนี้
วัน
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นตน
%
อัตรากําไรสุทธิ
%

-5–

ป พ.ศ. 2554

ป พ.ศ. 2553

2.26
0.19
0.54
32.26

2.17
0.20
0.86
40.37

2.58
0.33
0.93
30.14

33.94
10.03

34.68
9.74

33.13
10.12
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อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
%
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
%
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย
เทา
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราสวนหนีส้ ินตอสวนของผูถือหุน
เทา
ที่มา: บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

ป พ.ศ. 2555
23.03

ป พ.ศ. 2554
19.35

ป พ.ศ. 2553
21.44

7.33
0.72

5.98
0.61

6.66
0.65

2.11

2.18

2.30

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ (สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555)
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
ที่มา: บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

เทา
เทา
%
%
%
%
เทา
เทา

ป พ.ศ. 2556
2.59
0.08
32.92
4.36
5.60
1.69
0.39
2.56

ป พ.ศ. 2555
2.26
0.19
34.88
7.66
9.09
2.95
0.39
2.06

อัตราสวนสภาพคลอง
ป พ.ศ. 2555 แสนสิริและบริษัทยอย มีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 2.26 เทา เพิ่มขึ้นจาก 2.17 เทา จากป พ.ศ. 2554
สาเหตุ หลั ก มาจากการเพิ่ม ขึ้ นของสิ น ทรั พ ยห มุ นเวี ยนที่ รอ ยละ 27 จากการเพิ่ มขึ้ น ของเงิ น สดและต นทุ น โครงการ
อสังหาริมทรัพยเพื่อขายสุทธิจากจํานวน 25,616 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มาอยูที่จํานวน 34,267 ลาน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนปรับเพิ่มขึ้นที่รอยละ 22 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2554 ประกอบดวยการเพิ่มขึ้นของตั๋วแลกเงินและเจาหนี้การคาจํานวน 1,787 ลานบาท และ 825 ลาน
บาท ตามลําดับ ทั้งนี้ในไตรมาส 3 ของป พ.ศ. 2556 แสนสิริและบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพคลองปรับขึ้นไปเปน 2.59
เทา โดยมีปจจัยหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขายอยางมากระหวางป พ.ศ.
2556
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อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
ในงวดเกาเดือน ป พ.ศ. 2556 แสนสิริและบริษัทยอยมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 32.92 ปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับ ชวงป
ป พ.ศ. 2555 และ ป พ.ศ. 2554 ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนอยูที่รอยละ 33.94 และรอยละ 34.68 ตามลําดับ ซึ่งเปนผลมาจาก
ตนทุนที่สูงขึ้นเนื่องจากนโยบายการปรับคาแรงต่ําเปน 300 บาท/วัน
ในงวดเกาเดือน ป พ.ศ. 2556 แสนสิริและบริษัทยอยมีอัตรากําไรสุทธิลดลง เปนรอยละ 4.36 จากรอยละ 7.66 โดย
อัตราสวนที่ลดลงดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากการไมสอดคลองกันระหวางรายไดและรายจายที่รับรูตามมาตรฐานบัญชีที่
ตางกัน จากการจัดงานเพื่อเปดตัวโครงการใหมในชวงไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2556 ประกอบกับการขยายตลาดไปยัง
จังหวัดใหมๆ เพิ่มมากขึ้น ทําใหมีคาใชจายในการขายและการทําตลาด ซึ่งคาใชจายเหลานี้ไดถูกบันทึกเปนคาใชจาย
ในชวงเกาเดือนแรก ขณะที่รายไดจากการขายยังคงรอรับรูเปนรายไดในอนาคต
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ป พ.ศ. 2555 แสนสิริและบริษัทยอยมีอัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่ดีขึ้นอยางมาก โดยอัตราตอบแทน
จากสินทรัพยเทากับรอยละ 7.33 สูงขึ้นจากปกอนซึ่งมีอัตราสวน เทากับ 5.98 ทั้งนี้เนื่องจากอัตราการเติบโตของกําไรที่
เพิ่มขึ้นเร็วกวาอัตราการเติบโตของสินทรัพย และเมื่อเทียบอัตรานี้ในงวดเกาเดือน ของป พ.ศ. 2556 กับป พ.ศ. 2555
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงานลดลง โดยในงวดเกาเดือน ของป พ.ศ. 2556 อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยเทากับรอยละ 1.69 ปรับตัวลดลงจากไตรมาสเดียวกันเมื่อปกอนซึ่งมี อัตราสวน เทากับรอยละ 2.95 เพราะการ
เพิ่มขึ้นของตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขายอยางมากระหวางป พ.ศ. 2556
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
ณ ไตรมาส 3 ของป พ.ศ. 2556 แสนสิริและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 2.56 เทา สูงขึ้นจาก
ป พ.ศ. 2555 ที่มีอัตราสวน เทากับ 2.11 เทาและ ป พ.ศ. 2554 ซึ่งมีอัตราสวน เทากับ 2.18 เทา โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การทีแ่ สนสิริและบริษัทยอยไดระดมทุนผานการเสนอขายหุนกู ในระหวางป พ.ศ. 2556 จํานวนรวม 6,000 ลานบาทโดย
หุนกูที่เสนอขายมีอายุ 5 ปและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่อยูประมาณรอยละ 5 ตอป เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจและ
เปนการกระจายความเสี่ยงดวยการเพิ่มสัดสวนของแหลงเงินกูที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่อยางไรก็ตาม อัตราสวนหนี้สินตอ
สวนของผูถือหุน 2.56 เทา เปนอัตราสวนที่ไมสูงมากนัก
สรุปฐานะทางการเงินและความสามารถในการรับประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพยสินที่กองทุนรวม
จะเขาลงทุนครั้งแรกของผูรับประกันรายได
จากโครงสรางการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม กองทุนรวมจะไดรับการประกันกําไรจากการดําเนินงานของ
ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุ นครั้งแรกจากแสนสิริเปนระยะเวลา 1 ป ตามที่ระบุไวในสัญญากอตั้งสิทธิและการ
กระทําการที่กองทุนรวมที่ทํารวมกับแสนสิริเพื่อเปนการสรางความมั่นใจแกกองทุนรวมในชวงปแรก

-7–

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแสนสิริ ไพรมออฟฟศ
จากการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินขางตนแสนสิริมีฐานะทางการเงินที่ดีมาก โดย ณ สิ้นเดือน
กันยายน ป พ.ศ. 2556 แสนสิริมีสวนของผูถือหุนรวม 15,969 ลานบาท และนอกจากนี้ผลประกอบการของแสนสิริทําได
ในระดับสูงโดย แสนสิริและบริษัทยอย มีกําไรสุทธิงวด 9 เดือน ณ สิ้นเดือน กันยายน ป พ.ศ. 2556 กวา 871 ลานบาท
อีกทั้งการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในครั้งนี้แสนสิริจะมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นอยางมากจากการขายทรัพยสินเขา
กองทุนรวม เมื่อวิเคราะหขอมูลสรุปฐานะทางการเงินและความสามารถในการรับประกันกําไรจากการดําเนินงานของ
ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรกของแสนสิริ บริษัทจัดการมีความเห็นวาแสนสิริมีความสามารถเพียงพอใน
ฐานะผูรับประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพยสินที่ใหแกกองทุนรวมในระยะเวลาปแรกของการเขาลงทุน
ประมาณการกําไรจากการดําเนินงานของทรัพยสิน ที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรก (บนสมมติฐานวา
กองทุนรวมจะเขาลงทุนในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557(1))
(หนวย: ลานบาท)
กําไรจากการดําเนินงานของทรัพยสินทีก่ องทุนรวมจะเขาลงทุนครั้ง
แรกที่แสนสิริรับประกัน
ประมาณการกําไรจากการดําเนินงานของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะ
เขาลงทุนครั้งแรก(2)
ประมาณการสวนตางที่แสนสิริจะตองใหการสนับสนุน
หลักประกันที่แสนสิริตกลงจัดใหกับกองทุนรวม
หมายเหตุ:

เอเชีย แอสเซ็ท
แอพเพรซัล จํากัด

เพ็ชรสยาม แอพ
ไพรซัล

114.2

114.2

110.4

109.2

3.8
ไมมี

5.0
ไมมี

ชวงเวลาประมาณการนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 หากกองทุนรวมลงทุนภาย
หลังจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 วงเงินประกันในป พ.ศ. 2557 จะลดลงตามสัดสวนจํานวนวัน และยกยอดวงเงินประกัน
ที่ปรับลดลงดังกลาวไปไวในป พ.ศ. 2558
(2)
ประมาณการกําไรจากการดําเนินงานของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรก
(1)

-8–

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด
ไทยพาณิ ช ย์ ปาร์ ค พลาซ่า อาคาร 1 ชัน 7-8
เลขที% 18
ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวงจตุ จั ก ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
หนังสือชีชวนฉบับนีรวบรวมขึนโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที% 31 มีนาคม 2558

