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คาํจาํกดัความ 

 

โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสริิ ไพร์มออฟฟิศ 
   
กองทุน/กองทุนรวม หมายถึง กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสริิ ไพร์มออฟฟิศ 
   
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  หมายถึง  กองทุนรวมที/บริษัทจัดการจัดตั 1งขึ 1นโดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื/อ

นํ า เ งิ นที/ ไ ด้ จากการจํ าหน่ ายหน่ วยลงทุ นไปลงทุ นใน
อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และจดัหา
ประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วตามประกาศ ก.ล.ต. ที/ สน. 
25/2552 เรื/อง หลกัเกณฑ์ เงื/อนไข และวิธีการจัดตั 1ง และจดัการ
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ ลงวันที/ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
และที/แก้ไขเพิ/มเติม รวมทั 1งประกาศอื/นๆ ที/เกี/ยวข้อง 
 

กฎหมายหลกัทรัพย์ หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
(รวมฉบบัแก้ไขเพิ/มเติม) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
คณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กฎ ระเบียบ คําสั/ง หนงัสือเวียน หนงัสือ
ซกัซ้อมความเข้าใจ หนงัสอืผอ่นผนัและกฎหมายอื/นใดที/เกี/ยวข้อง 
ทั 1งที/มีอยูใ่นปัจจบุนั และที/ได้แก้ไขเพิ/มเติม 
 

กลุ่มบุคคลเดียวกนั  หมายถึง  กลุ่มบุคคลเดียวกันตามประกาศ ก.ล.ต. ที/ สน. 25/2552 เรื/อง 
หลักเกณฑ์ เงื/อนไข และวิธีการจัดตั 1งและจัดการกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ ลงวันที/ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที/แก้ไข
เพิ/มเติม 
 

การบริหารอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง    การดูแลรักษาให้อสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอยู่ในสภาพที/ดี
และพร้อมที/จะใช้หาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา ตลอดจนการ
จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วด้วยตามประกาศ 
ก.ล.ต. ที/ สน. 25/2552 เรื/อง หลกัเกณฑ์ เงื/อนไข และวิธีการจดัตั 1ง 
และจัดการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ ลงวันที/ 28 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2552 และที/แก้ไขเพิ/มเติม รวมทั 1งการบริหารอสงัหาริมทรัพย์
ตามที/กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื/นใดที/เกี/ยวข้อง
กําหนด 
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การประเมินค่า หมายถึง การคํานวณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมเพื/อวตัถปุระสงค์สาธารณะในการ
เปิดเผยข้อมลูต่อประชาชนโดยเป็นการประเมินอย่างเต็มรูปแบบ 
ซึ/งต้องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้อจํากัดสิทธิครอบครองใน
ทรัพย์สิน เงื/อนไขและข้อจํากดัทางกฎหมาย ข้อจํากดัอื/นของการ
ใช้ประโยชน์ รายละเอียดการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน และ
รายละเอียดอื/นที/เกี/ยวข้องรวมทั 1งการสาํรวจทรัพย์สินตามสภาพที/
เป็นอยู่ตามประกาศ ก.ล.ต. ที/ สน. 25/2552 เรื/อง หลกัเกณฑ์ 
เงื/อนไข และวิธีการจดัตั 1งและจัดการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
ลงวนัที/ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที/แก้ไขเพิ/มเติม 
 

การสอบทานการประเมิน
ค่า 

หมายถึง  การเสนอความเห็นเกี/ยวกบัมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม โดยมิได้มีการสํารวจ
ทรัพย์สินตามประกาศ ก.ล.ต. ที/ สน. 25/2552 เรื/อง หลกัเกณฑ์ 
เงื/อนไข และวิธีการจดัตั 1งและจัดการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
ลงวนัที/ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที/แก้ไขเพิ/มเติม 
 

กาํไรสุทธิที"ปรับปรุงแล้ว หมายถึง กําไรสุทธิที/หักกําไรที/ยงัไม่เกิดขึ 1น (unrealized gain) จากการ
ประเมินคา่หรือการสอบทานการประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์ และ/
หรือ สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ รวมทั 1งปรับปรุงด้วยรายการอื/น
ตามแนวทางที/สํานกังานกําหนด เพื/อให้สอดคล้องกบัสถานะเงิน
สดของกองทนุรวม 
 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 

คณะกรรมการลงทุน หมายถึง คณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวม 
 

จาํนวนเงนิทุนจดทะเบียน  หมายถึง  จํานวนเงินทนุที/กองทนุรวมระดมทนุได้ และนําไปจดทะเบียนเป็น 
กองทรัพย์สนิไว้กบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

ตลาดหลกัทรัพย์  หมายถึง  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
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ที"ปรึกษา  หมายถึง  บคุคลที/รับให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่บริษัทจดัการเกี/ยวกบั
การลงทุน และ/หรือ จําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ การจดัหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ที/ได้มาจากการลงทุนซึ/งมีหน้าที/ คุณสมบัติ 
และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที/กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ 
กฎหมายอื/นใดที/เกี/ยวข้องกําหนด 
 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง  นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที/ได้รับใบอนุญาตการ
ให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  
 

บุคคลที"เกี"ยวข้อง   หมายถึง  บุคคลที/เกี/ยวข้องของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศ 
ก.ล.ต. ที/ สน. 29/2549 เรื/อง การกระทําที/อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลกัเกณฑ์ใน
การป้องกนั ลงวนัที/ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และที/แก้ไขเพิ/มเติม 
 

บุคคลที"เกี"ยวข้องกบับริษัท
จัดการ 
 

หมายถึง บคุคลที/มีลกัษณะดงัต่อไปนี 1ตามประกาศ ก.ล.ต. ที/ สน. 25/2552 
เรื/อง หลกัเกณฑ์ เงื/อนไข และวิธีการจดัตั 1งและจดัการกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ ลงวันที/ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที/แก้ไข
เพิ/มเติม 
(ก) บุคคลที/มิใช่หน่วยงานของรัฐซึ/งถือหุ้ นในลักษณะใด

ลกัษณะหนึ/งดงัตอ่ไปนี 1 
1. บคุคลที/ถือหุ้นของบริษัทจัดการกองทนุรวมเกินร้อย

ละห้าของจํานวนหุ้นที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมดของ
บริษัทจดัการกองทนุรวม 

2. บุคคลที/ถือหุ้ นหรือเป็นหุ้ นส่วนของบุคคลตาม 1. 
เกินร้อยละสามสิบของจํานวนหุ้นที/จําหน่ายได้แล้ว
ทั 1งหมดหรือจํานวนหุ้นส่วนของบุคคลดงักล่าว เว้น
แตบ่คุคลตาม 1. เป็นบริษัทที/จดัตั 1งในตา่งประเทศ 

(ข) นิติบุคคลที/บริษัทจัดการกองทุนรวมถือหุ้ นหรือเป็น
หุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าวเกินร้อยละสิบของจํานวน
หุ้นที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมดหรือจํานวนหุ้นสว่น 
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  (ค) นิติบคุคลที/มีบคุคลที/ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นเกินร้อยละห้า
สิบ ของจํานวนหุ้นที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมดหรือจํานวน
หุ้ นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ ถือหุ้ นในบริษัท
จัดการกองทุนรวมเกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้ นที/
จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมดของบริษัทจดัการกองทนุรวมด้วย 

(ง) กรรมการ ผู้จัดการ พนกังานระดบัผู้จัดการฝ่ายขึ 1นไปของ
บริษัทจัดการกองทุนรวม รวมทั 1งบุคคลที/มีตําแหน่งซึ/งมี
อํานาจหน้าที/เช่นเดียวกบับคุคลดงักลา่ว 

(จ) ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมนั 1น 

(ฉ) นิติบคุคลที/บคุคลตาม (ง) หรือ (จ) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่น
รวมกนัเกินร้อยละสามสบิของจํานวนหุ้นที/จําหน่ายได้แล้ว
ทั 1งหมดหรือจํานวนหุ้นสว่นของนิติบคุคลนั 1น 

 
ประกาศ ก.ล.ต. ที" สน. 
25/2552 
 

หมายถึง  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที/ สน. 25/2552 เรื/อง 
หลักเกณฑ์ เงื/อนไข และวิธีการจัดตั 1งและจัดการกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัที/ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที/แก้ไข
เพิ/มเติม  
 

ผู้จองซื -อทั"วไป หมายถึง   ผู้ ลงทุนที/จองซื 1อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการทั/วไปตามที/ระบุไว้ใน
โครงการ และมิใช่บคุคลดงัตอ่ไปนี 1 
(1) ผู้จองซื 1อพิเศษ และ 
(2) เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า และผู้ ให้สิทธิใน

อสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทนุ และ 
(3) ผู้จองซื 1อประเภทกองทนุ 
 

ผู้จองซื -อประเภทกองทุน หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี 1ตามรายละเอียดที/กําหนดในประกาศ ก.ล.ต.ที/ 
สน. 25/2552  
(1) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
(2) กองทนุสาํรองเลี 1ยงชีพ 
(3) กองทนุประกนัสงัคม 
(4) กองทุนรวมที/จัดตั 1งขึ 1นตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์

ซึ/งเป็นกองทุนรวมที/เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ ลงทุน
เป็นการทั/วไป 
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ผู้จองซื -อพิเศษ หมายถึง  ผู้ลงทนุที/หนงัสอืชี 1ชวนระบวุิธีการจดัสรรไว้แยกต่างหากจากผู้จอง
ซื 1อทั/วไปตามประกาศ ก.ล.ต. ที/ สน. 25/2552 ทั 1งนี 1 ผู้จองซื 1อพิเศษ
ให้หมายถึง บคุคลดงัตอ่ไปนี 1  
(ก)   ผู้ ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที/ กจ. 9/2555 เรื/อง 
การกําหนดบทนิยามผู้ ลงทุนสถาบันและผู้ ลงทุนราย
ใหญ่ ลงวันที/  9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และที/แก้ไข
เพิ/มเติม แต่ไม่รวมถึงผู้ลงทนุตามข้อ 2 (10) (18) (22) 
(23) (24) (25) และ (26) แหง่ประกาศดงักลา่ว 
(“ผู้ ลงทุนสถาบัน” ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที/ กจ. 9/2555 ที/ใช้กบั
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ตามความหมายนี 1 ได้แก่ 
1. ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

2. ธนาคารพาณิชย์ 

3. ธนาคารที/มีกฎหมายเฉพาะจดัตั 1งขึ 1น  

4. บริษัทเงินทนุ 

5. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

6. บริษัทหลกัทรัพย์ 

7. บริษัทประกนัวินาศภยั 

8. บริษัทประกนัชีวิต 

9. กองทนุรวม  

10. กองทนุสาํรองเลี 1ยงชีพ 

11. กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

12. กองทนุประกนัสงัคม 

13. กองทนุการออมแหง่ชาติ 

14. กองทุนเพื/อการฟื1นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน 

15. ผู้ ประกอบธุรกิจสัญญาซื 1อขายล่วงหน้าตาม
กฎหมายวา่ด้วยสญัญาซื 1อขายลว่งหน้า 
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  16. ผู้ประกอบธุรกิจการซื 1อขายลว่งหน้าตามกฎหมาย
วา่ด้วยการซื 1อขายสนิค้าเกษตรลว่งหน้า  

17. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ  

18. สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

19. ตลาดหลกัทรัพย์  

20. นิติบคุคลประเภทบรรษัท”) 

(ข)     กองทุนสว่นบคุคลซึ/งบริษัทหลกัทรัพย์รับจดัการเงินทุน
ของผู้ลงทนุตาม (ก) หรือ (ค) ถึง (ญ) 

(ค)     สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ หรือนิติบคุคลอื/นที/มีกฎหมายเฉพาะจดัตั 1ง
ขึ 1น 

(ง)     สภากาชาดไทย หรือมลูนิธิเพื/อสาธารณะประโยชน์  

(จ)     สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือชมุนมุสหกรณ์ 

(ฉ)     สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที/ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

(ช)      โครงการจดัการลงทนุ (collective investment scheme) 
ที/จดัตั 1งขึ 1นตามกฎหมายตา่งประเทศ และเสนอขายหนว่ย
ลงทนุตอ่ผู้ลงทนุเป็นการทั/วไป 

(ซ)    ผู้ ลงทุนต่างประเทศซึ/งมีลักษณะเดียวกับผู้ ลงทุน
ดงัตอ่ไปนี 1 

1.      ผู้ ลงทุนสถาบันตาม (ก) แต่ไม่รวมถึงบริษัทเงินทุน 
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ กองทนุรวม ผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื 1อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วย
สญัญาซื 1อขายล่วงหน้า และผู้ประกอบธุรกิจการ
ซื 1อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื 1อขาย
สนิค้าเกษตรลว่งหน้า 

2.     ผู้ลงทนุตาม (ค)  

3.     กองทนุสว่นบคุคลที/เป็นการรับจดัการเงินทนุของผู้
ลงทนุตาม 1. หรือ 2. 
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  (ฌ)    นิติบคุคลซึ/งมีผู้ลงทนุตาม (ก) ถึง (ซ) ถือหุ้นรวมกนัเกิน
กวา่ร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้นที/มีสทิธิออกเสยีงทั 1งหมด  

(ญ)    ผู้ลงทนุอื/นใดตามที/สาํนกังานกําหนด 

ผู้จัดการกองทุนรวม หมายถึง ผู้ ที/ ทําหน้าที/ตัดสินใจลงทุนหรือจําหน่ายไปซึ/งหลักทรัพย์ 
ทรัพย์สินอื/ นใดที/มิ ใช่ อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่ า
อสงัหาริมทรัพย์ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื/น 
 

ผู้จัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ 

หมายถึง ผู้จัดการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศ ก.ล.ต. ที/ สน. 
25/2552 ซึ/งหมายถึง ผู้ ที/ทําหน้าที/ตดัสนิใจลงทนุ หรือจําหน่ายไป
ซึ/งอสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมที/มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์
และที/แก้ไขเพิ/มเติม 
 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง  นิติบคุคลที/ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการให้ทําหน้าที/ในการ
บริหารหรือจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวม
ได้มาจากการลงทุน ซึ/งมีหน้าที/ คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที/กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื/นใดที/
เกี/ยวข้องกําหนด 
 

ผู้ลงทุนต่างด้าว หมายถึง ผู้ลงทนุที/เป็นคนต่างด้าวและนิติบคุคลที/มีสิทธิในที/ดินเสมือนคน
ต่างด้าวตามประมวลกฎหมายที/ดินหรือกฎหมายว่าด้วยอาคาร
ชดุ แล้วแตก่รณี 
 

ผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุน 

หมายถึง  บุคคลหรือนิติบุคคลที/บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที/ขาย
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 
 

ผู้สอบบัญช ี หมายถึง ผู้ สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ/งเป็นผู้ สอบบัญชีที/อยู่ในบัญชี
รายชื/อที/ ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
ผู้สอบบญัชี และที/ได้แก้ไขเพิ/มเติม 
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มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ (NAV) หมายถึง  มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมหักด้วยหนี 1สิน ซึ/งคํานวณตาม
วิธีการที/กําหนดไว้ในโครงการ  
 

มูลค่าหน่วยลงทุน  หมายถึง  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุน ที/จําหน่ายได้
แล้วทั 1งหมด เมื/อสิ 1นวนัทําการที/คํานวณ  
 

รายงานการประเมินค่า  หมายถึง รายงานของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินซึ/งระบ ุรายละเอียดต่าง ๆ 
เกี/ยวกับการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า โดยมี 
ผู้ประเมินหลกัตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สิน เป็นผู้ลง
ลายมือชื/อในรายงานดังกล่าวตามประกาศ ก.ล.ต. ที/  สน. 
25/2552 
 

รายละเอียดโครงการ หมายถึง รายละเอียดของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสริิ ไพร์มออฟฟิศ 
 

รายได้ประจาํ หมายถึง    รายได้ที/เป็นผลตอบแทนเป็นปกติประจําที/กองทุนรวมได้รับ
เนื/องจากการให้บคุคลอื/นใช้อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม เช่น 
ค่าเช่า ค่าบริการ เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงดอกเบี 1ยของ
รายได้ดงักลา่วด้วย 
 

วันทาํการ  หมายถึง  วนัเปิดทําการตามปกติของบริษัทจดัการ 
 

วันที"กองทุนรวมเข้า 
ลงทุนครั-งแรก  

หมายถึง วันที/กองทุนรวมได้จดทะเบียนการซื 1อและ/หรือ สิทธิการเช่า
ทรัพย์สนิ และรับโอนกรรมสทิธิa และ/หรือ สิทธิการเช่าในทรัพย์สิน
ที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรกโดยชอบด้วยกฎหมายเสร็จ
สมบรูณ์ 
 

สาํนักงาน หรือสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หมายถึง  สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
 

หน่วยลงทุน  หมายถึง  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม  
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 

ชื"อบริษัทจัดการ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

ที"อยู่ : ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ อาคาร 1 ชั 1น 7 - 8 

  เลขที/ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 

  กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์ : 0-2949-1500 

โทรสาร : 0-2949-1501 

 

1. ชื"อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1 ชื/อโครงการ (ไทย) : กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสริิ ไพร์มออฟฟิศ 

1.2 ชื/อโครงการ (องักฤษ) : Siri Prime Office Property Fund 

1.3 ชื/อยอ่  : SIRIP 

1.4 ประเภทโครงการ : กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื 1อคืนหน่วยลงทนุ โดย
บริษัทจัดการจะยื/นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์เพื/อให้รับหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

1.5 ลกัษณะโครงการ : ระบเุฉพาะเจาะจง 

1.6 ประเภทการลงทนุ : อสงัหาริมทรัพย์ 

1.7 อายโุครงการ : ไม่กําหนดอายุโครงการ อย่างไรก็ดี ภายหลังปี พ.ศ. 2556 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ  ไพร์มออฟฟิศอาจมี
ข้อจํากดัในการลงทนุเพิ/มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ในกรณีที/กองทุนรวมมีการจําหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะเข้าลงทุนทั 1งหมดหรือบางสว่น 
ซึ/งสง่ผลให้มลูค่าการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม
น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิทั 1งหมดของกองทนุ
รวม บริษัทจัดการจะต้องดําเนินการเลิกกองทุน โดยอายุ
โครงการจะสิ 1นสุดในวนัที/กระบวนการชําระบัญชีกองทุนรวม
แล้วเสร็จ 
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2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที"ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วย
ลงทุนที"เสนอขาย และมูลค่าขั -นตํ"าในการจองซื -อ  

2.1 จํานวนเงินทนุของโครงการ : 1,700.00 ล้านบาท  

2.2 มลูคา่ที/ตราไว้ตอ่หนว่ยลงทนุ : 10.00 บาท   

2.3 จํานวนหนว่ยลงทนุ : 170.00 ล้านหนว่ย 

2.4 ประเภทหนว่ยลงทนุ : ระบชืุ/อผู้ ถือ 

2.5 ราคาของหนว่ยลงทนุที/เสนอขาย : 10.00 บาท 

2.6 จํานวนหนว่ยลงทนุขั 1นตํ/าของการจองซื 1อ  : 5,000 หนว่ย และเพิ/มครั 1งละ 1,000 หนว่ย  

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวมและรายละเอียดนโยบายการลงทุน 

3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

เพื/อระดมเงินจากนกัลงทนุทั/วไป ทั 1งที/เป็นบคุคลธรรมดาและนิติบคุคลทั 1งในและตา่งประเทศ ซึ/งกองทนุรวมจะ
นําเงินที/ได้จากการระดมทนุไปซื 1อ เช่า และ/หรือ เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ โดยกองทนุรวมจะรับโอนกรรมสิทธิa 
และ/หรือ สทิธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์
ดงักลา่ว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือ จําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ตา่งๆ ที/กองทนุรวมได้ลงทนุหรือมีไว้ 
ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี/ยนแปลง รวมถึงดําเนินการก่อสร้าง และ/หรือ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยรับโอน
ใบอนญุาตก่อสร้าง และ/หรือ ดําเนินการขอใบอนญุาตอื/นๆ และ/หรือ ดําเนินการอื/นใดที/เกี/ยวข้องและจําเป็น
เพื/อประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์ และเพื/อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทนุรวมและผู้ ถือหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวม รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สนิอื/น และ/หรือ หลกัทรัพย์อื/น และ/หรือ การหาดอกผลโดยวิธี
อื/นใดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื/นใดที/เกี/ยวข้องกําหนด 

3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน 

3.2.1  การลงทุนครั-งแรก  

  กองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที/ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอื/น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื/น เพื/อประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั 1งนี 1 
กองทุนรวมมีวัตถุประสงค์จะลงทุนครั 1งแรกในโครงการอาคารสิริภิญโญ ซึ/งเป็นโครงการอาคาร
สํานักงานให้เช่า โดยจะลงทุนในกรรมสิทธิa ที/ดิน อาคารและงานระบบ พร้อมซื 1อกรรมสิทธิaใน
สงัหาริมทรัพย์ที/เกี/ยวเนื/องกบัการดําเนินโครงการอาคารสิริภิญโญ (“ทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้า

ลงทุนครั-งแรก”) จาก บริษัท ปภานนั จํากัด (“ปภานัน”) ซึ/งเป็นบริษัทย่อยที/บริษัท แสนสิริ จํากัด 
(มหาชน) (“แสนสิริ”)ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที/จําหน่ายแล้วทั 1งหมด โดยปภานันเป็นเจ้าของ
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กรรมสิทธิaในที/ดิน อาคาร งานระบบ และสงัหาริมทรัพย์ที/เกี/ยวเนื/องกบัการดําเนินโครงการอาคารสิริ
ภิญโญ ดงักลา่ว  

  โดยจํานวนเงินที/สามารถระดมได้จากการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมจะนํามาใช้ใน
การชําระค่าใช้จ่ายที/เกี/ยวเนื/องกับการระดมทุน ค่าใช้จ่ายที/เกี/ยวเนื/องกับการลงทุนในทรัพย์สินที/
กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก และเป็นเงินสํารองเพื/อเป็นสภาพคลอ่งในการดําเนินงานในโครงการ
อาคารสริิภิญโญ ทั 1งนี 1 มลูคา่ที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุในโครงการอาคารสิริภิญโญจะไม่สงูกว่าราคาที/
ได้จากรายงานประเมินคา่ตํ/าสดุ 

บริษัทจัดการจะกําหนดราคาของหน่วยลงทนุที/จะออกและเสนอขายเป็นราคาเดียว ซึ/งสะท้อนมลูค่า
ของอสงัหาริมทรัพย์ โดยพิจารณาปัจจยัตา่งๆ เช่น มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ที/ได้จากการประเมินค่า และ
สภาวะตลาดโดยรวม และจะทําการออกเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทนุที/เสนอขายดงักลา่ว ให้กบัผู้
จองซื 1อพิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทนุทั/วไป ทั 1งที/เป็นผู้ลงทนุรายย่อย และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั โดยมีเงื/อนไข
ตามที/ระบไุว้ในหนงัสอืชี 1ชวน 

3.2.2 ข้อมูลทั"วไปของโครงการอาคารสิริภญิโญ  

 โครงการอาคารสิริภิญโญเป็นโครงการอาคารสํานกังานให้เช่า ซึ/งเปิดดําเนินการตั 1งแต่ปี พ.ศ. 2535 
และมีการปรับปรุงอาคารครั 1งใหญ่ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2556 โครงการอาคารสิริภิญโญตั 1งอยู่บน
ถนนศรีอยธุยา เขตราชเทวี ใกล้รถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพ (BTS) สถานีพญาไทซึ/งตั 1งอยู่ห่างจาก
โครงการอาคารสิริภิญโญประมาณ 150 เมตร และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ (ARL) สถานีพญาไท 
ซึ/งตั 1งอยู่ห่างจากโครงการอาคารสิริภิญโญประมาณ 250 เมตร นอกจากนี 1 ทําเลที/ตั 1งของโครงการ
อาคารสริิภิญโญสามารถเชื/อมตอ่กบัถนนสาํคญัหลายสาย และใกล้ทางขึ 1นลงทางด่วนอรุุพงษ์และทาง
ด่วนอนสุาวรีย์ชยัสมรภมูิ ซึ/งอนสุาวรีย์ชยัสมรภมูิเป็นศูนย์รวมระบบขนสง่มวลชนทางบกที/ใหญ่ที/สดุ
แหง่หนึ/งของกรุงเทพมหานคร  

  โครงการอาคารสริิภิญโญ ประกอบด้วยพื 1นที/สํานกังานให้เช่า พื 1นที/ค้าปลีก และพื 1นที/สว่นกลาง พร้อม
ด้วยระบบสาธารณปูโภคและสิ/งอํานวยความสะดวกตา่งๆ ภายในอาคารที/ได้รับการวางออกแบบตาม
มาตรฐานสากล โดยอาคารดงักลา่วครบครันไปด้วยร้านค้าและบริการตา่งๆ ได้แก่ สถาบนัการเงิน ร้าน
กาแฟ ร้านเสริมสวย ที/ทําการไปรษณีย์ และร้านค้าขนาดเลก็ (Mini Store) เป็นต้น 

  ที"ตั -งโครงการ 

โครงการอาคารสิ ริ ภิญโญตั 1งอยู่ เลขที/  475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400  
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 ภาพแสดงตําแหนง่ที/ตั 1งของของโครงการอาคารสริิภิญโญ 

 
ที"มา: สื/อทางอินเตอร์เน็ท 

  ภาพแสดงโครงการอาคารสริิภิญโญ 

 
ที"มา: บริษัท ปภานนั จํากดั 

 ลักษณะอาคารและระบบสาธารณูปโภค 

โครงการอาคารสิริภิญโญมีลกัษณะเป็นอาคารสูง 17 ชั 1น พร้อมชั 1นใต้ดิน 2 ชั 1น ตั 1งอยู่บนที/ดินขนาด
ประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 13.4 ตารางวา มีพื 1นที/ใช้สอยรวม (Gross Floor Area) 41,758 ตารางเมตร 
แบง่เป็นพื 1นที/เช่าสาํนกังาน พื 1นที/ค้าปลกี และลานจอดรถยนต์ โดยมีพื 1นที/ให้เช่า ณ วนัที/ 1 ธันวาคม พ.ศ. 
2556 จํานวน 18,364 ตารางเมตร 

ระบบสาธารณปูโภค 

โครงการอาคารสิริภิญโญมีสิ/งอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคอย่างครบวงจร ซึ/ง
ประกอบด้วยระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบนํ 1าประปา ระบบสื/อสาร ระบบสขุาภิบาล ระบบปรับอากาศและ
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ระบายอากาศ ระบบลิฟท์โดยสาร ระบบป้องกันอคัคีภยัและระบบสปริงเกอร์ภายในอาคาร และระบบ
ควบคมุรถยนต์เข้าออก เป็นต้น 

รูปแบบการบริหารงาน 

ปัจจุบนั ปภานนั ซึ/งเป็นบริษัทย่อยที/แสนสิริถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที/จําหน่ายแล้วทั 1งหมด เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิaในที/ดิน อาคาร งานระบบ และสงัหาริมทรัพย์ต่างๆ ที/เกี/ยวเนื/องกับการดําเนิน
โครงการอาคารสริิภิญโญ โดยที/บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 จํากดั (“พลัส พร็อพเพอร์ตี -”) ซึ/งเป็นบริษัท
ยอ่ยที/แสนสริิถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที/จําหนา่ยแล้วทั 1งหมด ทําหน้าที/เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
และรับผิดชอบในการพฒันาและบริหารจดัการพื 1นที/เช่าในโครงการอาคารสริิภิญโญ 

การปรับปรุงและตกแตง่พื 1นที/ให้เช่าบางสว่น 

โครงการอาคารสริิภิญโญได้มีการปรับปรุงและตกแต่งพื 1นที/เช่าบางสว่นบริเวณชั 1น 8 ถึงชั 1น 10 และชั 1น 
14 ถึงชั 1น 16 โดยมีการติดตั 1งระบบควบคุมการเข้าออกประตู ปรับปรุงและตกแต่งพื 1นที/บริเวณโถง
ทางเดินและห้องครัว  และปรับปรุงและตกแตง่พื 1นที/บริเวณสาํนกังาน โดยการปรับปรุงและตกแตง่พื 1นที/
ดงักลา่วมีกําหนดแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 

3.3 รายละเอียดของโครงการอาคารสิริภญิโญในส่วนที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั-งแรก 

กองทนุรวมจะเข้าเป็นคูส่ญัญาในฐานะผู้ซื 1อกรรมสทิธิaในที/ดิน อาคารและงานระบบที/ใช้ในการดําเนินงาน และ
สงัหาริมทรัพย์ที/เกี/ยวเนื/องกบัโครงการอาคารสริิภิญโญ เช่น เฟอร์นิเจอร์ และอปุกรณ์ เป็นต้น กบัปภานนั โดย
หลงัจากที/กองทนุรวมเข้าลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วแล้ว กองทนุรวมจะแต่งตั 1งพลสั พร็อพเพอร์ตี 1 ให้ทําหน้าที/
ในการบริหารจดัการโครงการอาคารสริิภิญโญ เพื/อประโยชน์ของกองทนุรวมต่อไป โดยทรัพย์สินที/กองทนุรวม
จะเข้าลงทนุครั 1งแรกมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี 1 

หมายเหตุ:  
ทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกตกอยูภ่ายใต้การจดทะเบียนจํานองเป็นหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินในประเทศ ทั 1งนี 1 
ก่อนการลงทนุครั 1งแรกของกองทนุรวม ปภานัน ซึ/งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิaในทรัพย์สินดงักล่าวจะดําเนินการจดทะเบียนไถ่ถอน
จํานองทั 1งหมดก่อนหรือในวนัโอนกรรมสิทธิaให้กบักองทนุรวม 

1. กรรมสิทธิaในที/ดิน โดยมีจํานวนเนื 1อที/ประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 13.4 ตารางวา ตั 1งอยู่ที/ถนนศรีอยธุยา แขวง
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

โฉนดเลขที" เลขที"ดนิ หน้าสาํรวจ 
พื -นที"ดนิโดยประมาณ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 
1251 77 166 2-3-13.4 

พื -นที"ดนิรวม 2-3-13.4 
ที"มา: บริษัท ปภานนั จํากดั (ข้อมลู ณ วนัที/ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556) 
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2. กรรมสทิธิaในโครงการอาคารสริิภิญโญ ซึ/งตั 1งอยูเ่ลขที/ 475 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 

รายละเอียดพื 1นที/ของโครงการอาคารสริิภิญโญ ณ วนัที/ 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

รายละเอียด 
พื -นที"โดยประมาณ 

(ตารางเมตร) 
ร้อยละของพื -นที"ใช้สอย 

- พื�นที�สํานกังานใหเ้ช่า 18,129 43.41 
- พื�นที�คา้ปลีกใหเ้ช่า 235 0.56 
รวมพื -นที"ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) 18,364 43.98 
พื 1นที/สว่นกลาง 5,400 12.93 
พื 1นที/จอดรถยนต์(1) 17,994 43.09 
รวมพื -นที"ใช้สอย(2) 41,758 100.00 

ที"มา: บริษัท ปภานนั จํากดั 
หมายเหตุ:  
(1) พื 1นที/จอดรถยนต์ภายในอาคารสามารถจอดรถยนต์ได้ประมาณ 548 คนั โดยแบ่งเป็นตามช่องจอดรถยนต์จํานวน 414 

คนั และจอดตามแนวขวางจํานวนประมาณ 134 คนั ซึ/งเป็นไปตามที/กําหนดไว้ในกฎหมายที/เกี/ยวข้อง 
(2) พื 1นที/ใช้สอย หมายถึง พื 1นที/ให้เชา่ พื 1นที/สว่นกลาง และพื 1นที/จอดรถยนต์ภายในอาคาร  

3. กรรมสิทธิaในสาธารณูปโภค งานระบบต่างๆ เช่น ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบ
สขุาภิบาล ระบบดบัเพลิง ระบบสื/อสาร และระบบสาธารณูปโภคที/ใช้ในการประกอบกิจการโครงการ
อาคารสริิภิญโญ และสิ/งอํานวยความสะดวกตา่งๆ ซึ/งเป็นสว่นควบของอาคารดงักลา่ว 

4. กรรมสิทธิaในสงัหาริมทรัพย์ เช่น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื/องมือ เครื/องใช้และสิ/งอํานวยความสะดวก
ตา่งๆ ที/ติดตรึงตราและไมต่ิดตรึงตราถาวรและเกี/ยวเนื/องกบัการประกอบกิจการอาคารสาํนกังาน 

โดยทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกมีรายละเอียดเพิ/มเติม ดงัตอ่ไปนี 1  

1. ข้อมูลทั"วไปเกี"ยวกับทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั-งแรก 

ชื"อโครงการ 
ประเภท
ทรัพย์สิน 

ที"ดนิโฉนด
เลขที" 

พื -นที" 
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

ปี พ.ศ. ที"เปิด
ให้บริการ 

พื -นที"ใช้สอย 
(Gross Floor 

Area) 
ณ วันที" 1 

ธันวาคม พ.ศ. 
2556 

(ตารางเมตร) 

พื -นที"ให้เช่า 
(Net Leasable 

Area) 
ณ วันที" 1 

ธันวาคม พ.ศ. 
2556 

(ตารางเมตร) 
โครงการ
อาคารสริิ
ภิญโญ 

อาคาร
สาํนกังาน 

ที/ดินตามโฉนด
ที/ดินเลขที/ 

1251 

2-3-13.4 พ.ศ. 2535 41,758 18,364 

ที"มา: บริษัท ปภานนั จํากดั 
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2. รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ที"เกี"ยวข้องของทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั-งแรก 

ระบบสาธารณูปโภค รายละเอียด 
ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า � ไฟฟ้า 220 V. 50 HZ โดยมีตู้จ่ายไฟ (มิเตอร์) ติดตั 1งในแตล่ะยนิูต 

� เครื/องกําเนิดไฟฟ้าสํารองขนาด 500 KVA จํานวน 1 เครื/องจ่ายไฟไปยงัจุด
ตา่งๆ ที/จําเป็นในการใช้งาน  

ระบบสขุาภิบาล � ระบบนํ 1าประปา ประกอบด้วยถังนํ 1าบริเวณชั 1น Basement 2 ความจุ 525 
ลกูบาศก์เมตร และที/ชั 1นดาดฟ้าความจ ุ150 ลกูบาศก์เมตร รวม 675 ลกูบาศก์
เมตร มี CW.PUMP 2 ตวั เพื/อสบูนํ 1าถึงชั 1นดาดฟ้า 

� ระบบบําบดันํ 1าเสยี 
� ระบบระบายนํ 1า 

ระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศ 

� ระบบเครื/องปรับอากาศเป็นแบบระบบทําความเย็นจากส่วนกลาง (Central 
Chilled Water System) 

� ระบบระบายอากาศมี Exhaust Fan ระบายอากาศภายในห้องนํ 1าทกุๆ ห้อง 
และมี Exhaust Fan ระบายอากาศ บริเวณชั 1นจอดรถยนต์ใต้ดินออกนอกตวั
อาคาร 

ระบบป้องกนัอคัคีภยั � ความจขุองนํ 1าที/ใช้ดบัเพลงิได้ 675 ลกูบาศก์เมตร 
� ตู้ดบัเพลงิ FHC กระจายอยูบ่ริเวณสาํนกังานทกุชั 1น และชั 1นจอดรถยนต์ 
� หวักระจายนํ 1าดบัเพลงิ (Sprinkler) บริเวณ Office Area และ Corridor 
� พดัลมอดัอากาศจากชั 1นดาดฟ้าลงตามช่องบนัไดหนีไฟทกุจดุ 
� เครื/องตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) อยูใ่น Office Area 
� เครื/องตรวจจบัควนั (Smoke Detector) ติดตั 1งอยูบ่ริเวณ Lift Lobby 
� ระบบ Alarm สง่เสยีงสญัญาณฉกุเฉิน โดยมีระฆงัติดอยูท่กุชั 1น 
� แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel) ติดตั 1งอยู่บริเวณชั 1น 1 มี

เจ้าหน้าที/รักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชั/วโมง 
� ระบบโทรศพัท์สายตรวจเพื/อใช้ในกรณีฉกุเฉิน 

ระบบดแูลรักษาความปลอดภยั � ระบบโทรทศัน์กล้องวงจรปิด (Closed Circuit Television : CCTV)  
� ระบบจํากดัการเข้าออกอาคารแบบใช้บตัร Radio Frequency Indentification 

และระบบรักษาความปลอดภยั 24 ชั/วโมง 

ระบบโทรศพัท์ � โทรศพัย์ระบบ DID (Direct Inward Dialing) จํานวน 1,000 คูส่าย 
ระบบลฟิท์และบนัไดเลื/อน � ลิฟท์จํานวน 8 เครื/อง ประกอบด้วย ลิฟท์โดยสารจํานวน 7 เครื/อง และลิฟท์

บริการจํานวน 1 เครื/อง 
� บนัไดเลื/อนขึ 1นลงจากชั 1น 1 สูช่ั 1น 3 

ระบบควบคมุที/จอดรถยนต์ � ระบบควบคมุรถยนต์เข้าออก 
ที"มา: บริษัท ปภานนั จํากดั 
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3. ข้อมูลเกี"ยวกับประเภทธุรกิจของผู้เช่าพื -นที"และสดัส่วนการเช่าพื -นที"ของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภทของ
ทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั-งแรก ณ วนัที" 30 มกราคม พ.ศ. 2557 

ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพื -นที" 
พื -นที"ให้เช่า 

(ตารางเมตร) 

ร้อยละของพื -นที"ให้เช่า
รวมโดยประมาณ  

(ร้อยละ) 
พฒันาและบริการอสงัหาริมทรัพย์ (1)  10,552  57.46 
ผู้ให้บริการศนูย์บริการลกูค้าเอาต์ซอร์สซิ/ง  2,152  11.72 
เทคโนโลยี สารสนเทศและโทรคมนาคม 417 2.27 
บริษัทจดัการพลงังาน  343  1.87 
ธนาคารพาณิชย์  168  0.91 
ร้านค้าปลกีและบริการอื/นๆ  47  0.26 
อาหารและเครื/องดื/ม  20  0.11 
พื 1นที/วา่ง(2)  4,665  25.40 
รวม 18,364 100.00 

ที"มา: บริษัท ปภานนั จํากดั 
หมายเหตุ:  

(1) เป็นพื 1นที/ที/แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้อง เป็นผู้ เชา่ ทั 1งนี 1 แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้อง ตกลงจะเข้าทําสญัญาเช่า
พื 1นที/สําหรับพื 1นที/สํานกังานให้เชา่สว่นนี 1รวมกับพื 1นที/ตามหมายเหต ุ(2) บางส่วนภายหลงักองทนุรวมเข้าลงทนุ โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปีนับ
แตว่นัที/กองทนุรวมเข้าลงทนุ ที/อตัราคา่เชา่และคา่บริการรวมตารางเมตรละ 580 บาทตอ่เดือน 600 บาทตอ่เดือน และ 620 บาทตอ่เดือน ใน
ปีที/ 1 ถึงปีที/ 3 ตามลําดบั และตกลงให้คํามั/นที/จะเชา่พื 1นที/ดงักลา่วตอ่ไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี ที/อตัราค่าเช่าและค่าบริการรวมตารางเมตร
ละ 640 บาทตอ่เดือนและ 650 บาทตอ่เดือน ในปีที/ 1 และปีที/ 2 ตามลําดบั (โปรดศกึษารายละเอียดเพิ/มเติมในข้อ 3.8 สรุปสาระสําคญัของ
ร่างสญัญาที/เกี/ยวข้อง สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาก่อตั 1งสิทธิและการกระทําการ) 

(2) ณ ปัจจบุนั พื 1นที/วา่งจํานวน 1,261 ตารางเมตร เป็นพื 1นที/ที/อยูใ่นระหวา่งการปรับปรุงเพื/อแสนสิริจะใช้เป็นพื 1นที/สํานกังานและตกลงจะเข้าทํา
สญัญาเช่าพื 1นที/ส่วนนี 1ภายหลงักองทนุรวมเข้าลงทนุตามรายละเอียดในหมายเหต ุ(1) ทั 1งนี 1 สําหรับพื 1นที/ว่างที/เหลือจํานวน 3,404 ตาราง
เมตร ภายหลงักองทนุรวมเข้าลงทนุแสนสิริตกลงจะรับประกนัอตัราคา่เชา่และคา่บริการสําหรับพื 1นที/ดงักลา่วที/อตัราคา่เชา่และคา่บริการรวม
ตารางเมตรละ 550 บาทต่อเดือน โดยมีระยะเวลารับประกัน 3 ปี นับแต่วนัที/กองทนุรวมเข้าลงทนุ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ/มเติมในข้อ 
3.8 สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาที/เกี/ยวข้อง สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาก่อตั 1งสิทธิและการกระทําการ) 

 

ณ วนัที/ 30 มกราคมพ.ศ. 2557 โครงการอาคารสริิภิญโญมีผู้ เช่ารวมทั 1งสิ 1นจํานวน 12 ราย โดยรายละเอียดของผู้ เช่ามีดงันี 1 

4. ข้อมูลเกี"ยวกับผู้เช่าพื -นที"ของทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั-งแรกตามรายได้ค่าเช่ารวม(1) สําหรับ
เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 

ลาํดับ
ที" 

ผู้เช่าพื -นที" ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพื -นที" 

สัดส่วนรายได้ค่าเช่า
รวมต่อรายได้ค่าเช่า

รวมทั -งหมด(1) 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาที"
สัญญา 

เช่าจะหมดอายุ 
(พ.ศ.) 

1 บริษัท แสนสริิ จํากดั (มหาชน)(2) พฒันาและบริการอสงัหาริมทรัพย์ 66.92 2559 
2 บริษัท เอ็มโอแค็ป จํากดั ผู้ให้บริการศนูย์บริการลกูค้าเอาต์ 

ซอร์สซิ/ง 
18.66 
1.74 

2557  
2559 
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ลาํดับ
ที" 

ผู้เช่าพื -นที" ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพื -นที" 

สัดส่วนรายได้ค่าเช่า
รวมต่อรายได้ค่าเช่า

รวมทั -งหมด(1) 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาที"
สัญญา 

เช่าจะหมดอายุ 
(พ.ศ.) 

3 บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี/ 
อินเตอร์เนชั/นแนล จํากดั 

บริษัทจดัการพลงังาน 3.11 2557 

4 บริษัท เอสเอ็นเอสพลสั (ประเทศ
ไทย) จํากดั 

เทคโนโลยี สารสนเทศและ
โทรคมนาคม 

2.28 2559 

5 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั 
(มหาชน) 

ธนาคารพาณิชย์ 1.85 2559 

6 บริษัท ลอ็กซเลย์่ จํากดั (มหาชน) เทคโนโลยี สารสนเทศและ
โทรคมนาคม 

1.71 2557 

7 บริษัท พิวรรธนา จํากดั(2) พฒันาและบริการอสงัหาริมทรัพย์ 1.61 2559 
8 บริษัท แสนสริิ แลนด์ จํากดั(2) พฒันาและบริการอสงัหาริมทรัพย์ 1.24 2559 
9 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์ 0.40 2558 
10 คณุ กิรณา วงษ์สวุรรณ อาหารและเครื/องดื/ม 0.29 2559 
11 คณุ นทัธมน ต้ออาษา ร้านค้าปลกีและบริการอื/นๆ 0.11 2557 
12 คณุ รัชนี บญุเกิด ร้านค้าปลกีและบริการอื/นๆ 0.08 2557 

รวมผู้เช่าทั -งหมด 100.00  

ที"มา: บริษัท ปภานนั จํากดั 
หมายเหตุ: 
(1) รายได้คา่เชา่รวม ประกอบด้วย รายได้คา่เชา่พื 1นที/และรายได้คา่บริการ โดยคํานวณจากรายได้คา่เชา่รวมสําหรับเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 

ซึ/งอ้างอิงจากข้อมลูอตัราคา่เชา่ ณ วนัที/ 30 มกราคม พ.ศ. 2557 
 (2) เป็นรายได้คา่เชา่รวมจากแสนสิริ และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้องกบัแสนสิริ 

5. ข้อมูลของพื -นที"เช่าที"จะครบกําหนดตามอายุสัญญาเช่า(1) ของทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั-งแรก 
ณ วันที" 30 มกราคมพ.ศ. 2557 

ปี พ.ศ.  สัดส่วนรายได้ค่าเช่ารวมต่อรายได้ค่าเช่ารวมทั -งหมดของสัญญา
เช่าที"ครบกาํหนด(2) (ร้อยละ) 

2557 23.67 
2558 0.40 
2559 75.92 
รวม 100.00 

ที"มา: บริษัท ปภานนั จํากดั 
หมายเหตุ:  
(1) สญัญาเชา่ที/ทาํกบัผู้ เชา่รายยอ่ยมีอาย ุ3 ปีเป็นสว่นใหญ่ 
(2) รายได้คา่เชา่รวม ประกอบด้วย รายได้คา่เชา่พื 1นที/และรายได้คา่บริการ โดยคํานวณจากรายได้คา่เชา่รวมสําหรับเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 

ซึ/งอ้างอิงจากข้อมลูอตัราคา่เชา่ ณ วนัที/ 30 มกราคม พ.ศ. 2557 
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6. ข้อมูลผลการดาํเนินงานและการประกอบกิจการของทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั-งแรก 

ผลการดําเนินงานย้อนหลงัของทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกตั 1งแตช่่วงปี พ.ศ. 2553 – 2556 มีดงัตอ่ไปนี 1  

ที"มา: บริษัท ปภานนั จํากดั 
หมายเหตุ: (1) แสนสิริเริ/มจ่ายรายได้ค่าเช่าพื 1นที/และค่าบริการ ตั 1งแต่วนัที/ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ซึ/งเป็นระยะเวลาภายหลงัจากที/

แสนสิริได้โอนกรรมสิทธิaในอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ปภานนั 

 (2) แสนสิริเริ/มจ่ายค่าสาธารณูปโภค ตั 1งแต่วนัที/ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ซึ/งเป็นระยะเวลาภายหลงัจากที/แสนสิริได้โอน
กรรมสิทธิaในอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ปภานนั 

 (3) รายได้รวมในปี พ.ศ. 2553 – 2556 ไมร่วมรายได้ที/จอดรถยนต์จากแสนสิริ 
(4) ข้อมลูจากงบการเงิน ประจําปี พ.ศ. 2556 ของปภานนั ที/ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบญัชี 

 

7. พื -นที"ให้เช่า อัตราการเช่าพื -นที" (Occupancy Rate) และอัตราค่าเช่าและค่าบริการเฉลี"ย 3 ปีย้อนหลัง และ ณ 
วันที" 30 มกราคม พ.ศ. 2557 ของทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั-งแรก 

 ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556(4) 
รายได้คา่เชา่พื 1นที/และคา่บริการ (1) (ล้านบาท) 63.61 66.84 84.78 66.37 

รายได้รวม(2), (3) (ล้านบาท) 78.33 81.88 105.04 83.64 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี 1ย ภาษี คา่
เสื/อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย (EBITDA) (ล้าน
บาท) 

41.36 42.66 60.94 42.63 

 
ณ วันที" 31 
ธันวาคม 

พ.ศ. 2553 

ณ วันที" 31 
ธันวาคม 

พ.ศ. 2554 

ณ วันที" 31 
ธันวาคม 

พ.ศ. 2555 

ณ วันที" 31 
ธันวาคม  

พ.ศ. 2556 

ณ วันที" 30 
มกราคม 

พ.ศ. 2557 

พื -นที"ให้เช่าทั -งหมดไม่รวมแสนสิริ 

พื 1นที/ (ตารางเมตร) 12,601 12,440 11,613 3,317 3,546 

อตัราคา่เช่าและคา่บริการเฉลี/ย (บาทตอ่
ตารางเมตรตอ่เดือน) 

428.71 428.70 430.76 485.99 488.18 

พื -นที"ให้เช่าเฉพาะแสนสิริ  

พื 1นที/ (ตารางเมตร) 5,631(1) 5,563(2) 5,563 10,153   10,153   

อตัราคา่เช่าและคา่บริการเฉลี/ย (บาทตอ่
ตารางเมตรตอ่เดือน) 

- 355.29(2) 355.29 344.91   344.91   

พื -นที" ว่าง 

พื 1นที/ (ตารางเมตร) - 229 1,098 4,894 4,665(3) 

รวมพื -นที"ให้เช่าทั -งหมด 

พื -นที"ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable 
Area) (ตารางเมตร) 

18,232 18,232 18,274 18,364 18,364 

อัตราการเช่าพื -นที" (ร้อยละ) 100.0 98.7 94.0 73.4 74.6 
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ที"มา: บริษัท ปภานนั จํากดั 
หมายเหตุ:  
(1) ในปี พ.ศ. 2553 แสนสิริ ใช้พื 1นที/สํานกังานรวมทั 1งสิ 1น 5,631 ตารางเมตร โดยไมมี่สญัญาเชา่พื 1นที/     
(2) แสนสิริทําสญัญาเชา่พื 1นที/จํานวน 5,563 ตารางเมตร ตั 1งแตว่นัที/ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ซึ/งเป็นระยะเวลาภายหลงัจากที/แสนสิริได้

โอนกรรมสิทธิaในอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ ปภานนั 
(3) ณ ปัจจบุนั พื 1นที/วา่งจํานวน 1,261 ตารางเมตร เป็นพื 1นที/ที/อยูใ่นระหวา่งการปรับปรุงเพื/อแสนสิริจะใช้เป็นพื 1นที/สํานกังานและตกลงจะเข้าทํา

สญัญาเชา่พื 1นที/สว่นนี 1และพื 1นที/จํานวน 10,552 ตารางเมตร ที/แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้อง เข้าใช้งานอยู่ในปัจจบุนัภายหลงั
กองทนุรวมเข้าลงทนุ ทั 1งนี 1 สําหรับพื 1นที/วา่งที/เหลือจํานวน 3,404 ตารางเมตร ภายหลงักองทนุรวมเข้าลงทนุแสนสิริตกลงจะรับประกันอตัรา
คา่เชา่และคา่บริการสําหรับพื 1นที/ดงักลา่ว ที/อตัราคา่เชา่และคา่บริการรวมตารางเมตรละ 550 บาทต่อเดือน โดยมีระยะเวลารับประกัน 3 ปี 
นบัแตว่นัที/กองทนุรวมเข้าลงทนุ (โปรดศกึษารายละเอียดเพิ/มเติมในข้อ 3.8 สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาที/เกี/ยวข้อง สรุปสาระสําคญัของ
ร่างสญัญาก่อตั 1งสิทธิและการกระทําการ) 

 

  สรุปผลการดําเนินงานในอดีตและวิเคราะห์การดําเนินงาน 

� ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2556 โครงการอาคารสิริภิญโญมีอตัราการเช่าพื 1นที/อยู่ในระดบัที/สงูมาอย่าง
ต่อเนื/อง โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการที/โครงการอาคารสิริภิญโญตั 1งอยู่ในทําเลที/มีศกัยภาพ ตั 1งอยู่ในย่านธุรกิจ
ใกล้อาคารศนูย์การค้าและโรงแรมชั 1นนํา การเดินทางสะดวกสามารถเชื/อมต่อกบัถนนสายหลกัได้หลายสาย อีก
ทั 1งยงัใกล้กบัรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพ (BTS) สถานีพญาไท และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ (ARL) สถานี
พญาไท ซึ/งอํานวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ เช่าและผู้มาติดต่อ ประกอบกบัโครงการอาคารสิริภิญโญนั 1น 
บริหารโดย พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 บริษัทในเครือแสนสริิ ซึ/งมีทั 1งความนา่เชื/อถือ ประสบการณ์และความพร้อมในการ
ปฏิบตัิหน้าที/ในฐานะผู้บริหารโครงการอสงัหาริมทรัพย์ได้เป็นอยา่งดี  

� พื 1นที/ให้เช่าทั 1งหมดของโครงการอาคารสริิภิญโญมีการเปลี/ยนแปลงระหวา่งปี พ.ศ. 2553 – 2556 เนื/องจากมีการ
ปรับปรุงพื 1นที/เช่าให้มีความทนัสมยัเพื/อรองรับผู้ เช่าในอนาคต โดย ณ วนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และวนัที/ 30 
มกราคม พ.ศ. 2557 อตัราการเช่าพื 1นที/ของโครงการอาคารสิริภิญโญเท่ากับร้อยละ 73.4 และร้อยละ 74.6 
ตามลาํดบั ซึ/งปรับตวัลดลงจากวนัที/ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการย้ายออกของผู้ เช่าหลกั 
2 รายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 คิดเป็นพื 1นที/ให้เช่ารวม 6,964 ตารางเมตร โดยพื 1นที/บางสว่นได้ถกูเช่าโดยผู้
เช่ารายใหม ่แสนสริิ และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้องสาํหรับการขยายพื 1นที/สํานกังาน และพื 1นที/บางสว่นกําลงั
อยูใ่นระหวา่งการปรับปรุงพื 1นที/เพื/อรองรับผู้ เช่าใหมใ่นอนาคต รวมทั 1งได้ถกูกนัไว้ชั/วคราวเพื/อเป็นพื 1นที/สํานกังาน
สาํรองชั/วคราวสําหรับแสนสิริ และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้อง ซึ/งปัจจุบนัอยู่ในระหว่างปรับปรุงพื 1นที/ภายใน
สาํนกังานบางสว่น โดยพลสั พร็อพเพอร์ตี 1 มีแผนที/จะนําพื 1นที/ที/วา่งอยูอ่อกให้เช่าเมื/อการปรับปรุงพื 1นที/สํานกังาน
ของแสนสิริ และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้องเสร็จสิ 1น ซึ/งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 
อยา่งไรก็ตาม เนื/องจากแสนสิริตกลงรับประกนัอตัราค่าเช่าและค่าบริการสําหรับพื 1นที/ว่างจํานวน 3,404 ตาราง
เมตร (โปรดศกึษารายละเอียดเพิ/มเติมในข้อ 3.8 สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาที/เกี/ยวข้อง สรุปสาระสาํคญัของ
ร่างสญัญาก่อตั 1งสิทธิและการกระทําการ) ทําให้การใช้พื 1นที/ว่างบางส่วนเพื/อเป็นสํานกังานสํารองชั/วคราวของ
แสนสริิ และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้อง จะไม่กระทบต่อรายได้ของอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ
ครั 1งแรก 

� ในสว่นของอตัราคา่เช่าและคา่บริการเฉลี/ยของโครงการอาคารสริิภิญโญนั 1นมีการเติบโตอย่างต่อเนื/อง โดยอตัรา
คา่เช่าและคา่บริการเฉลี/ย (ไม่รวมพื 1นที/ที/เช่าโดยแสนสิริ) เพิ/มขึ 1นจาก 428.71 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ในปี 
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พ.ศ. 2553 เป็น 488.18 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ณ วนัที/ 30 มกราคม พ.ศ. 2557 หรือคิดเป็นอตัราเติบโต
ร้อยละ 13.87 การปรับขึ 1นของอตัราคา่เช่าและคา่บริการเฉลี/ยเป็นการปรับตวัเพิ/มขึ 1นตามสภาวะตลาดของธุรกิจ
อาคารสํานกังานให้เช่าที/ปรับตวัดีขึ 1นในช่วงที/ผ่านมา นอกจากนี 1ยงัมีสาเหตุมาจากการบริหารจัดการที/ดีของ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที/สามารถปรับขึ 1นค่าเช่าและค่าบริการของผู้ เช่าเดิมเมื/อมีการทําสญัญาใหม่หรือเมื/อมี
การตอ่สญัญาในอตัราที/สงูขึ 1นอยา่งตอ่เนื/อง อยา่งไรก็ตาม อตัราคา่เช่าและคา่บริการเฉลี/ยของโครงการอาคารสริิ
ภิญโญในปัจจบุนั อยูใ่นระดบัที/ตํ/ากวา่อตัราคา่เช่าเฉลี/ยของอสงัหาริมทรัพย์อื/นที/มีคณุภาพที/สามารถเทียบเคียง
และตั 1งอยู่ในบริเวณเดียวกนั (อตัราค่าเช่าสํานกังานในพื 1นที/พญาไทในช่วงครึ/งปีแรกของปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 
584.00 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน ที/มา: ฝ่ายวิจยัและพฒันา บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 จํากดั) ซึ/งภายหลงัจาก
การปรับปรุงพื 1นที/เช่าให้มีความทันสมัย ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะสามารถปรับอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการให้อยู่ในระดับที/ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าและค่าบริการเฉลี/ยของอสงัหาริมทรัพย์อื/นที/มีคุณภาพที/
สามารถเทียบเคียงและตั 1งอยูใ่นบริเวณเดียวกนั  

� จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นประกอบกับการเพิ/มขึ 1นของรายได้จากการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ และค่า
สาธารณปูโภคจากแสนสริิในปี พ.ศ. 2555 สง่ผลให้รายได้รวมของโครงการอาคารสริิภิญโญมีการเติบโตขึ 1นอย่าง
ต่อเนื/อง โดยในปี พ.ศ. 2555 โครงการอาคารสิริภิญโญมีรายได้รวมประมาณ 105.04 ล้านบาท เพิ/มขึ 1นจาก 
81.88 ล้านบาทและ 78.33 ล้านบาทในช่วงปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ตามลําดบั คิดเป็นอตัราการเติบโต
เฉลี/ยสะสมต่อปี (Compound Annual Growth Rate : CAGR) เท่ากบัประมาณร้อยละ 15.80 ต่อปี สําหรับช่วง
ระยะเวลาดงักลา่ว  

� นอกจากนี 1ในช่วงปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2555 โครงการดงักลา่วมีกําไรก่อนดอกเบี 1ย ภาษี ค่าเสื/อมราคาและค่าตดั
จําหนา่ย (EBITDA) ที/เพิ/มสงูขึ 1นอยา่งตอ่เนื/อง หรือเทา่กบัประมาณ 41.36 ล้านบาท 42.66 ล้านบาท และ 60.94 
ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็น CAGR เท่ากบัประมาณร้อยละ 21.38 ต่อปี โดยเป็นผลจากความสามารถใน
การควบคมุต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารและดําเนินงานที/มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี
รายได้และ กําไรก่อนดอกเบี 1ย ภาษี ค่าเสื/อมราคาและค่าตดัจําหน่าย (EBITDA) ปรับตวัลดลงในช่วงปี พ.ศ. 
2556 โดยมีสาเหตมุาจากการที/ผู้ เช่าหลกั 2 รายย้ายออกภายหลงัสิ 1นสดุสญัญาเช่าในช่วงปีดงักลา่ว โดยพื 1นที/
บางสว่นได้ถกูเช่าโดยผู้ เช่ารายใหม่ แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้องสําหรับการขยายพื 1นที/สํานกังาน 
และพื 1นที/บางสว่นกําลงัอยูใ่นระหวา่งการปรับปรุงพื 1นที/เพื/อรองรับผู้ เช่าใหมใ่นอนาคต รวมทั 1งได้ถกูกนัไว้ชั/วคราว
เพื/อเป็นพื 1นที/สาํนกังานสาํรองชั/วคราวสาํหรับแสนสริิ และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้อง ทั 1งนี 1 ภายหลงัจากวนัที/
กองทนุรวมเข้าลงทนุ แสนสิริตกลงรับประกันอตัราค่าเช่าและค่าบริการสําหรับพื 1นที/ว่างจํานวน 3,404 ตาราง
เมตร (โปรดศกึษารายละเอียดเพิ/มเติมในข้อ 3.8 สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาที/เกี/ยวข้อง สรุปสาระสาํคญัของ
ร่างสญัญาก่อตั 1งสทิธิและการกระทําการ) ซึ/งการรับประกนัอตัราค่าเช่าและค่าบริการดงักลา่วคาดว่าจะสง่ผลดี
ตอ่ผลการดําเนินงานของทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก 

� อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากที/กองทุนรวมลงทุนในโครงการอาคารสิริภิญโญ องค์ประกอบของรายได้ ต้นทุนและ
คา่ใช้จ่ายของทรัพย์สนิอาจมีเปลี/ยนแปลงไปจากผลประกอบการในอดีตตามที/แสดงในตารางข้างต้น เช่น กองทนุ
รวมจะมีคา่ใช้จ่ายที/เกี/ยวกบัการดําเนินงานของกองทนุรวมเพิ/มเติม อาทิ คา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดแูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ และคา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
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8. ตารางสรุปรายละเอียดของทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั-งแรก ราคาประเมินทรัพย์สินและมูลค่า
สูงสุดที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุน 

ที"ดนิที"ตั -งอสังหาริมทรัพย์โครงการสิริภญิโญ:  
ที/ดินทั 1งหมด (ไร่-งาน-ตารางวา) 2-3-13.4 
ลกัษณะการถือกรรมสทิธิaของเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์เดิม กรรมสทิธิa 
ลกัษณะการได้สทิธิครอบครองของกองทนุรวม กรรมสทิธิa 
พื -นที": ณ วนัที/ 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  

• พื 1นที/ใช้สอย (ตารางเมตร)(1) 41,758 

• พื 1นที/ให้เชา่สทุธิ (Net Leasable Area) (ตารางเมตร) 18,364 

• ลกัษณะการได้สทิธิครอบครองของกองทนุรวม กรรมสทิธิa 

ราคาประเมินทรัพย์สนิเฉพาะส่วนที"กองทุนรวมจะลงทุน  
(ล้านบาท): 
ราคาประเมินโดย บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซลั จํากดั(2), (4) 

ราคาประเมินโดย บริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซลั จํากดั(3), (4) 

 
 

1,833.40 
1,821.00 

มูลค่าทรัพย์สนิที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั-งแรก(5) (ล้านบาท): ไมเ่กิน 1,821.00 
หมายเหต:ุ (1) พื 1นที/ใช้สอย หมายถึง พื 1นที/ให้เชา่ พื 1นที/สว่นกลาง และพื 1นที/จอดรถยนต์ภายในอาคาร 

(2)  ราคาประเมิน ณ วนัที/ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยบริษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซลั จํากดั โดยใช้วิธีรายได้ (Income Approach) 
(3) ราคาประเมิน ณ วนัที/ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยบริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซลั จํากดั โดยใช้วิธีรายได้ (Income Approach) 
(4) ในกรณีที/การลงทนุในทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกไมเ่กิดขึ 1นภายในระยะเวลา 6 เดือน จากวนัที/ผู้ประเมินราคาอิสระ

ข้างต้นได้ทําการประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว กองทนุรวมจะทําการจดัจ้างผู้ประเมินราคาอิสระรายเดิมหรือรายใหม่เพื/อทํา
การประเมินหรือสอบทานการประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทนุเพิ/มเติมอีกครั 1ง เพื/อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที/
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(5) ราคาที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุในโครงการอาคารสิริภิญโญ จะเป็นราคาที/ไม่เกินราคาที/ได้จากรายงานการประเมินค่าตํ/าสดุของผู้
ประเมินราคาอิสระ  
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3.4 การประกันภยัของทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้าลงทุนครั-งแรก  

ก่อนวนัที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ กรมธรรม์ประกนัภยัที/สําคญัเกี/ยวกบัทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1ง
แรก ซึ/ง ปภานนั เป็นผู้ เอาประกนั มีรายละเอียดสาํคญัดงัตอ่ไปนี 1  

(ก) การประกันภยัทรัพย์สินสาํหรับความเสี"ยงทุกประเภท (Property All Risks Insurance)  

บริษัท ไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับประกันภยัเพื/อประกันความเสี/ยงภยัทรัพย์สินในวงเงิน 
519,570,000 บาท ซึ/งคุ้มครองทรัพย์สินประเภทสิ/งปลกูสร้างอาคารทั 1งหมด (ไม่รวมค่าที/ดินและฐาน
ราก) ระบบอาคารอตัโนมตัิ เครื/องจกัรและอปุกรณ์ของอาคารทั 1งภายในและภายนอกอาคาร งานระบบ
ต่างๆ เช่น ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบนํ 1าประปา และสุขาภิบาล ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบดบัเพลิง ระบบสื/อสารโทรคมนาคมและโทรศพัท์ ป้ายสญัญาณ และป้ายอาคาร 
ลฟิท์และบนัไดเลื/อน เสาอากาศ สายลอ่ฟ้า จานดาวเทียม ฝ้าเพดาน วสัดปุพืู 1น ผนงัอาคาร เฟอร์นิเจอร์ 
สิ/งตกแตง่ติดตั 1งตรึงตราตา่งๆ เครื/องคอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์สาํนกังาน หรือทรัพย์สนิตา่งๆ ที/มีมาพร้อม
กบัการก่อสร้าง และทรัพย์สนิทกุชนิดที/เกี/ยวกบัการดําเนินธุรกิจรวมถึงทรัพย์สนิที/อยูใ่นความ ครอบครอง 
ควมคมุและดแูลของผู้ เอาประกนัภยัในฐานะผู้ รักษาทรัพย์ ระยะเวลาคุ้มครองเริ/มตั 1งแต่วนัที/ 7 เมษายน 
พ.ศ. 2556 ถึงวนัที/ 7 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยมี ปภานนั ซึ/งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิaเป็นผู้ เอาประกนัภยั
ภายใต้กรมธรรม์และเป็นผู้ ชําระคา่เบี 1ยประกนัภยั ในกรณีที/เกิดความสญูเสยีตอ่ทรัพย์สนิที/เอาประกนัภยั 
ผู้ รับประกนัภยัจะชดใช้คา่สนิไหมทดแทนให้กบัผู้ รับผลประโยชน์ตามเงื/อนไขที/ระบไุว้ในกรมธรรม์   

(ข) การประกันภยักรณีธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) 

บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ รับประกันภัยเพื/อประกันกรณีธุรกิจหยุดชะงักในวงเงิน 
ความเสยีหายกรณีธุรกิจหยดุชะงกั 62,480,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครองเริ/มตั 1งแต่วนัที/ 7 เมษายน พ.ศ. 
2556 ถึงวนัที/ 7 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยมี ปภานนั ซึ/งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิaเป็นผู้ เอาประกนัภยัภายใต้
กรมธรรม์และเป็นผู้ ชําระคา่เบี 1ยประกนัภยั ในกรณีที/เกิดเหตใุห้ธุรกิจหยดุชะงกัตามที/เอาประกนัภยั ผู้ รับ
ประกนัภยัจะชดใช้คา่สนิไหมทดแทนให้กบัผู้ รับผลประโยชน์ตามเงื/อนไขที/ระบไุว้ในกรมธรรม์  

 
(ค) การประกันภยัความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) 

บริษัท ไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับประกนัภยัสําหรับความบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และ/หรือ 
ความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิของบคุคลภายนอกรวมถึงผู้ เช่าพื 1นที/ในอาคาร ในวงเงินรวมกนัไมเ่กิน 20 ล้าน
บาท ต่ออบุตัิเหตตุ่อครั 1ง และตลอดระยะเวลาเอาประกนั ระยะเวลาคุ้มครองเริ/มตั 1งแต่วนัที/ 7 เมษายน 
พ.ศ. 2556 ถึงวนัที/ 7 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยมี ปภานนั ซึ/งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิaเป็นผู้ เอาประกนัภยั
ภายใต้กรมธรรม์และเป็นผู้ ชําระคา่เบี 1ยประกนัภยั ในกรณีที/เกิดการบาดเจ็บหรือเสยีชีวิต และ/หรือ ความ
เสยีหายต่อทรัพย์สินของบคุคลภายนอกรวมถึงผู้ เช่าพื 1นที/ในอาคารตามที/เอาประกนัภยั ผู้ รับประกนัภยั
จะชดใช้คา่สนิไหมทดแทนให้กบัผู้ รับผลประโยชน์ตามเงื/อนไขที/ระบไุว้ในกรมธรรม์  



กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสริิ ไพร์มออฟฟิศ 

- 27 – 

 

ทั 1งนี 1 ภายหลงัจัดตั 1งกองทุนรวมแล้วกองทนุรวมจะจดัให้มีการทําประกันภยัสําหรับทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะ
เข้าลงทนุครั 1งแรก ดงัตอ่ไปนี 1 

(1) การประกันภยัทรัพย์สินสาํหรับความเสี"ยงทุกประเภท (Property All Risks Insurance)  

ณ วันที/กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรก กองทุนรวมจะจัดให้มีการ
ประกนัภยัทรัพย์สนิสาํหรับความเสี/ยงทกุประเภทสาํหรับทรัพย์สนิดงักลา่ว โดยจะกําหนดให้กองทนุรวมเป็น
ผู้ เอาประกันภยั และเป็นผู้ รับประโยชน์สําหรับประกันภยัความเสี/ยงทุกประเภท อนัเนื/องมาจากการเกิด
วินาศภยัต่อสิ/งปลกูสร้าง อาคาร ที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรก โดยที/กองทุนรวมจะเป็นผู้ ชําระเบี 1ย
ประกนัภยัทั 1งหมด ทั 1งนี 1 วิธีการจ่ายคา่สนิไหมทดแทนจะเป็นไปตามที/กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัภยั โดยที/
การทําประกนัภยัดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์  

ทั 1งนี 1 วงเงินเอาประกนัภยัทรัพย์สนิสาํหรับความเสี/ยงทกุประเภทในปีแรกของการลงทนุในทรัพย์สินที/กองทนุ
รวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก จะไม่ตํ/ากว่าค่าเฉลี/ยของมลูค่าต้นทุนทดแทน (Replacement Cost) ก่อนหกัค่า
เสื/อมราคา (ไม่รวมค่าที/ดินและฐานราก) ระหว่างผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั 1ง 2 ราย โดยจะมีวงเงินเอา
ประกนัภยัไม่ตํ/ากว่า 863 ล้านบาท ซึ/งบริษัทจดัการมีความเห็นว่าการกําหนดวงเงินประกนัภยัดงักลา่วมี
ความเหมาะสมเนื/องจากมูลค่าทดแทนดังกล่าวน่าจะเพียงพอสําหรับการก่อสร้างโครงการใหม่ หากเกิด
ความเสยีหายแก่โครงการทั 1งหมด 

อนึ/ง กองทนุรวมจะจดัให้มีการจดัทําประกนัภยัทรัพย์สนิสาํหรับความเสี/ยงทกุประเภทอย่างเหมาะสมตลอด
ระยะเวลาที/กองทนุรวมลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว  

(2) การประกันภยักรณีธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance)  

กองทุนรวมจะจดัให้มีการทําประกนัภยักรณีธุรกิจหยุดชะงักตามทุนประกนัที/เหมาะสมตลอดระยะเวลาที/
กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรก โดยจะกําหนดให้กองทุนรวมเป็นผู้ เอา
ประกนัภยั และเป็นผู้ รับประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว โดยที/กองทุนรวมจะเป็นผู้ ชําระเบี 1ย
ประกนัภยั โดยวงเงินเอาประกนัภยักรณีธุรกิจหยดุชะงกัในปีแรกของการลงทนุในทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะ
เข้าลงทุนครั 1งแรกจะกําหนดจากค่าเฉลี/ยของรายได้ที/กองทุนรวมจะได้รับในระยะเวลา 24 เดือนของผู้
ประเมินมลูค่าทรัพย์สินทั 1ง 2 ราย โดยมีวงเงินเอาประกันภยัประมาณ 230 ล้านบาท ทั 1งนี 1 บริษัทจดัการมี
ความเห็นว่าการชดเชยความเสียหายจากการสูญเสียรายได้ในระยะเวลา 24 เดือน มีความเหมาะสม 
เนื/องจากหากเกิดความเสียหายแก่โครงการทั 1งหมด ระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารสํานกังานในลกัษณะ
เดียวกนักบัทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกขึ 1นมาใหมท่ั 1งหมดไมน่า่จะเกินระยะเวลาประมาณ 24 
เดือน 

(3) การประกันภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)  

กองทุนรวมจะจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามทุนประกันที/เหมาะสมตลอด
ระยะเวลาที/กองทนุรวมลงทนุในทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก โดยจะกําหนดให้กองทนุรวมจะ
เป็นผู้ เอาประกันภยัสําหรับความเสี/ยงภยัต่อบุคคลที/สามที/อาจได้รับความเสียหาย และ/หรือ บาดเจ็บจาก
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ความชํารุดบกพร่องของอาคาร โรงเรือน หรือสิ/งปลกูสร้าง และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุ และกําหนดให้บคุคลที/
สามเป็นผู้ รับประโยชน์สาํหรับการประกนัภยัดงักลา่ว โดยที/กองทนุรวมจะเป็นผู้ ชําระเบี 1ยประกนัภยั  

ทั 1งนี 1 วงเงินเอาประกนัภยัความรับผิดต่อบคุคลภายนอกในปีแรกของการลงทนุในทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะ
เข้าลงทนุครั 1งแรก อยู่ที/ประมาณ 20 ล้านบาท ทั 1งนี 1 บริษัทจดัการมีความเห็นว่าวงเงินประกนัภยัดงักลา่วมี
ความเหมาะสม เนื/องจากเป็นวงเงินที/น่าจะเพียงพอต่อการคุ้มครองความบาดเจ็บและเสียหายที/อาจจะ
เกิดขึ 1นตอ่บคุคลภายนอก  

นอกจากการจดัให้มีการประกนัภยัดงัที/ได้กลา่วข้างต้น กองทุนรวมอาจพิจารณาจัดให้มีการประกันภยัประเภท
อื/นๆ เพิ/มเติม หากบริษัทจดัการเห็นว่ามีความจําเป็น เหมาะสม และเป็นประโยชน์กบักองทนุรวมและผู้ ถือหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวม ทั 1งนี 1 นอกจากการประกนัภยัที/กองทนุรวมจดัให้มีดงัที/กลา่วมาแล้วข้างต้น ผู้ เช่าทรัพย์สินที/
กองทุนรวมลงทุนยงัสามารถจัดให้มีประกันภัยสําหรับทรัพย์สินของตนเองที/อยู่ภายในทรัพย์สินที/กองทุนรวม
ลงทนุตา่งหาก 

สรุปประกนัภยัที/เกี/ยวข้องมีดงันี 1 
 

 

 

 

 

ประเภทของประกันภยั ผู้เอาประกันภยั ผู้รับประโยชน์ 
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าเบี -ยประกัน 
การประกนัภยัทรัพย์สนิสาํหรับความเสี/ยงทกุ
ประเภท 

กองทนุรวม กองทนุรวม กองทนุรวม 

การประกนัภยักรณีธุรกิจหยดุชะงกั กองทนุรวม กองทนุรวม กองทนุรวม 

การประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก กองทนุรวม บคุคลภายนอก กองทนุรวม 
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3.5 ภาพรวมของธุรกิจที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั-งแรก 

อาคารสาํนักงานให้เช่าในเขตพื -นที"กรุงเทพมหานคร 

 จากการสาํรวจตลาดอาคารสาํนกังานครึ/งปีแรกของปี พ.ศ. 2556 ไม่พบอปุทานเปิดใหม่ แต่พบว่ามีเพียงบาง
อาคารที/เคยยกเลกิการเช่ากลบัมาเปิดให้บริการอีกครั 1ง คิดเป็นพื 1นที/จํานวนประมาณ 72,356 ตารางเมตร และ
พบอาคารสํานกังานจํานวน 1 อาคารที/ยกเลิกการเช่าในรอบปี คิดเป็นพื 1นที/จํานวนประมาณ 36,871 ตาราง
เมตร สง่ผลให้พื 1นที/อาคารสาํนกังานสะสมในปัจจบุนัมีจํานวน 7.683 ล้านตารางเมตร เพิ/มขึ 1นร้อยละ 0.5 จาก
ปีที/ผา่นมา และคาดวา่ในช่วง 2 ปีนบัจากนี 1 อาคารสาํนกังานใหมจ่ะเติบโตขึ 1นอีกร้อยละ 4 จากอปุทานที/เตรียม
เปิดให้บริการอยา่งน้อย 6 อาคาร คิดเป็นพื 1นที/จํานวนประมาณ 278,700 ตารางเมตรในอนาคต (แผนภาพ 1) 

 แผนภาพ 1 พื 1นที/อาคารใหมร่ายปี พื 1นที/อาคารที/กําลงัก่อสร้าง และพื 1นที/อาคารทั 1งหมด ระหว่างปี พ.ศ. 2537 
- 2558 

 

ที"มา: ฝ่ายวิจยัและพฒันา บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 จํากดั 

ปริมาณการเช่าพื -นที"รวมเฉลี"ยทรงตัว 

ในครึ/งปีแรกของปี พ.ศ. 2556 ตลาดอาคารสํานกังานมีการเติบโตของอปุทานและอปุสงค์ที/สอดคล้องกนั ทํา
ให้อตัราการเช่าพื 1นที/อาคารสาํนกังานโดยรวมเฉลี/ยทกุพื 1นที/ยงัทรงตวัอยู่ที/ร้อยละ 91 หรือมีพื 1นที/เช่าอยู่ที/ 6.99 
ล้านตารางเมตร ส่งผลให้คงเหลือพื 1นที/ว่างประมาณ 0.69 ล้านตารางเมตร หรือร้อยละ 9 จากพื 1นที/ให้เช่า
ทั 1งหมด (แผนภาพ 2) 
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แผนภาพ 2 ปริมาณพื 1นที/อาคารสํานกังาน ปริมาณการเช่าพื 1นที/ และอตัราพื 1นที/ว่าง ระหว่างปี พ.ศ. 2539 – 
ครึ/งปีแรกของปี พ.ศ. 2556 

 

ที"มา: ฝ่ายวิจยัและพฒันา บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 จํากดั 

ในช่วงครึ/งปีแรกของปี พ.ศ. 2556 อตัราการเช่าพื 1นที/มีการเติบโตจากปี พ.ศ. 2555 ในหลายพื 1นที/ โดยพบอตัรา
การเช่าพื 1นที/เติบโตสงูสดุถึงร้อยละ 5 ในพื 1นที/เพลนิจิต-ชิดลม มาอยูที่/ร้อยละ 86 ในปัจจบุนั โดยคาดว่าเป็นผล
มาจาก โครงการ “เพลินจิตซิตี 1” ที/เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ที/เป็นศูนย์รวมของ
โครงการห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ โครงการโรงแรม คอนโดมิเนียม และสถาบนัการเงินต่างๆ  ซึ/งสง่ผลให้
พื 1นที/เพลนิจิต-ชิดลม มีอตัราการเช่าพื 1นที/อาคารสาํนกังานสงูขึ 1น รองลงมา คือ พื 1นที/สีลม-สาทร ซึ/งมีอตัราการ
เช่าพื 1นที/เติบโตขึ 1นอีกร้อยละ 3 มาอยูที่/ร้อยละ 86 และพื 1นที/รัชดาภิเษก พญาไท สขุมุวิทเพิ/มขึ 1นร้อยละ 1 มาอยู่
ที/ร้อยละ 94 ร้อยละ 94 และร้อยละ 91 ตามลําดบั ในขณะที/พื 1นที/ธนบรีุ นนทบรีุ พหลโยธิน พระราม 3 อตัรา
การเช่าพื 1นที/ยงัคงทรงตวัอยู่ที/ร้อยละ 97 ร้อยละ 95 ร้อยละ 92 และร้อยละ 79 ตามลําดบั โดยพบว่ามีเพียง
พื 1นที/สขุมุวิทรอบนอก ที/มีอตัราการเช่าพื 1นที/ลดลงร้อยละ 2 มาอยูที่/ร้อยละ 87 (แผนภาพ 3) 

แผนภาพ 3 อตัราการเช่าพื 1นที/เฉลี/ยจําแนกตามพื 1นที/ ระหวา่งปี พ.ศ. 2555 และครึ/งปีแรกของปี พ.ศ. 2556 

 

ที"มา: ฝ่ายวิจยัและพฒันา บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 จํากดั 
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อัตราการเช่าพื -นที"อาคารสาํนักงานเกรดเอและเกรดบียงัทรงตัวในระดับสูง 

เมื/อพิจารณาอตัราการเช่าพื 1นที/อาคารสํานกังานในศูนย์กลางธุรกิจแบ่งตามคณุภาพ ในช่วงครึ/งปีแรกของปี 
พ.ศ. 2556 พบวา่ อาคารสาํนกังานเกรดเอ ในพื 1นที/เพลนิจิต-ชิดลม สลีม-สาทร และสขุมุวิท มีอตัราการเช่าโดย
เฉลี/ยอยูที่/ร้อยละ 87 เพิ/มขึ 1นร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้า โดยพื 1นที/ เพลนิจิต-ชิดลม เพิ/มขึ 1นสงูสดุร้อยละ 4 มาอยูที่/
ร้อยละ 83 เนื/องจากศักยภาพของพื 1นที/ที/กําลงัเติบโตสูงขึ 1นในอนาคต ประกอบกับอุปทานเดิมที/เคยหยุด
ให้บริการได้กลบัเข้าสูต่ลาดพร้อมราคาที/ตํ/ากวา่อตัราคา่เช่าของอาคารข้างเคียง อปุสงค์จึงสงูขึ 1น รองลงมา คือ 
พื 1นที/สลีม-สาทร มีอตัราคา่เช่าเพิ/มขึ 1นร้อยละ 3 มาอยู่ที/ร้อยละ 87 และพื 1นที/สขุมุวิท มีอตัราค่าเช่าเพิ/มขึ 1นร้อย
ละ 2 มาอยูที่/ร้อยละ 92 (แผนภาพ 4) 

สาํหรับอาคารสาํนกังานเกรดบี อตัราการเช่าโดยเฉลี/ยรวมอยู่ที/ร้อยละ 88 เพิ/มขึ 1นร้อยละ 1 จากปี พ.ศ. 2555 
โดยอตัราคา่เช่าในพื 1นที/เพลนิจิต-ชิดลม เติบโตขึ 1นร้อยละ 4 มาอยูที่/ร้อยละ 83 ในขณะที/พื 1นที/สขุมุวิทยงัทรงตวั
อยูที่/ร้อยละ 89 และพื 1นที/สลีม-สาทร ลดลงร้อยละ 1 มาอยูที่/ร้อยละ 81 ในปัจจบุนั (แผนภาพ 5) 

แผนภาพ 4 อตัราการเช่าพื 1นที/อาคารสํานกังานเกรดเอจําแนกตามพื 1นที/ ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – ครึ/งปีแรก
ของปี พ.ศ. 2556 

 

ที"มา: ฝ่ายวิจยัและพฒันา บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 จํากดั 

แผนภาพ 5 อตัราการเช่าพื 1นที/อาคารสาํนกังานเกรดบีจําแนกตามพื 1นที/ ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 – ครึ/งปีแรกของ
ปี พ.ศ. 2556 

 

ที"มา: ฝ่ายวิจยัและพฒันา บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 จํากดั 
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อัตราค่าเช่าโดยรวมยงัทรงตัว แต่พื -นที"เพลินจิต-ชิดลม ปรับตัวสูงขึ -น 

ด้านอตัราคา่เช่าพื 1นที/อาคารสาํนกังานเฉลี/ยรวมทกุพื 1นที/ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงครึ/งปีแรก
ของปี พ.ศ. 2556 พบว่ามีการเติบโตเพิ/มขึ 1นเล็กน้อยเพียงร้อยละ 1 จากปี พ.ศ. 2555 หรือ เพิ/มขึ 1น 7 บาทต่อ
ตารางเมตรตอ่เดือน มาอยูที่/ 517 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน เมื/อพิจารณาเป็นรายพื 1นที/ พบวา่พื 1นที/เพลนิจิต-
ชิดลม มีอตัราคา่เช่าเพิ/มขึ 1นร้อยละ 6 มาอยูที่/ 722 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน เป็นผลจากหลายอาคารทยอย
ปรับอตัราคา่เช่าขึ 1นตามภาวะเศรษฐกิจและศกัยภาพของพื 1นที/ แม้จะไม่พบคู่แข่งรายใหม่ที/อาจเข้ามากระตุ้น
ให้ตลาดเคลื/อนไหว แต่การพฒันาโครงการแลนด์มาร์คแห่งใหม่จะเป็นตวักระตุ้นทําให้อตัราค่าเช่าในพื 1นที/นี 1
ปรับตวัสงูขึ 1น โดยพบวา่อตัราคา่เช่ามีการปรับตวัสงูขึ 1นทั 1งตลาดอาคารสํานกังานเกรดเอและเกรดบี รองลงมา 
ได้แก่ พื 1นที/สีลม-สาทร ธนบรีุ เพิ/มขึ 1นร้อยละ 3 จากปีก่อน มาอยู่ที/ 641และ 421 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
ตามลาํดบั สว่นพื 1นที/สขุมุวิท รัชดาภิเษก เพิ/มขึ 1นร้อยละ 1 มาอยู่ที/ 560 และ 534 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
ตามลําดบั ในขณะที/พื 1นที/พญาไท พหลโยธิน นนทบรีุ ทรงตวัอยู่ที/ 584 490 และ 453 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน ตามลาํดบั และพบอตัราคา่เช่าลดลงเลก็น้อยร้อยละ 1 ในพื 1นที/พระราม 3 และสขุมุวิทรอบนอก มาอยู่ที/ 
392 และ 375 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน ตามลาํดบั (แผนภาพ 6) 

แผนภาพ 6 อตัราค่าเช่าเฉลี/ยต่อตารางเมตรต่อเดือนจําแนกตามพื 1นที/ ระหว่างปี พ.ศ. 2555 และครึ/งปีแรก
ของปี พ.ศ. 2556 

 

ที"มา: ฝ่ายวิจยัและพฒันา บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 จํากดั 
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แผนภาพ 7 อตัราคา่เช่าเฉลี/ยตอ่ตารางเมตรตอ่เดือนของอาคารสาํนกังานเกรดเอจําแนกตามพื 1นที/ ระหว่างปี 
พ.ศ. 2546 – ครึ/งปีแรกของปี พ.ศ. 2556 

 

ที"มา: ฝ่ายวิจยัและพฒันา บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 จํากดั 

แผนภาพ 8 อตัราคา่เช่าเฉลี/ยตอ่ตารางเมตรตอ่เดือนของอาคารสํานกังานเกรดบีจําแนกตามพื 1นที/ ระหว่างปี 
พ.ศ. 2546 – ครึ/งปีแรกของปี พ.ศ. 2556 

 

ที"มา: ฝ่ายวิจยัและพฒันา บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 จํากดั 

แนวโน้มในอนาคต 

สําหรับแนวโน้มในอนาคต อตัราค่าเช่ามีแนวโน้มที/จะยงัคงปรับตวัสงูขึ 1นโดยเฉพาะในย่านศูนย์กลางธุรกิจ 
เนื/องจากอุปสงค์ที/แข็งแกร่งของตลาด ส่วนหนึ/งจากปัจจัยสนบัสนุนด้านการขยายตวัทางธุรกิจใหม่ เช่นใน 
พื 1นที/เพลินจิต-ชิดลม จากภาพรวมเศรษฐกิจโลกที/มีแนวโน้มดีขึ 1น ในขณะที/อุปทานอาคารสํานกังานยงัมีอยู่
อยา่งจํากดั และอปุทานที/ขึ 1นใหมม่ีอตัราคา่เช่าที/สงูขึ 1นเนื/องจากราคาที/ดินและคา่ก่อสร้างที/สงู นอกจากนี 1 ฝ่าย
วิจยัและพฒันา บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 จํากดั คาดการณ์วา่ตลาดอาคารสํานกังานในกรุงเทพมหานครจะมี
แนวโน้มเชิงบวก ด้านอปุทานใหมใ่นอนาคตที/กําลงัเติบโตเพื/อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
รองรับการลงทุนใหม่จากภาคธุรกิจในประเทศ โดยคาดว่าภายในปี พ.ศ. 2558 อุปทานใหม่ที/พร้อมเปิด
ให้บริการจะขยายตวัขึ 1นอีกร้อยละ 4 
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สถานการณ์ตลาดอาคารสาํนักงานในพื -นที"พญาไท 

จากการสาํรวจตลาดอาคารสาํนกังานในพื 1นที/พญาไท ณ เดือนตลุาคม ปี พ.ศ. 2556 พบวา่ มีอาคารสาํนกังาน
ทั 1งหมดจํานวน 10 โครงการ เป็นอาคารสํานกังานเกรดเอ จํานวน 7 โครงการ เกรดบี จํานวน 3 โครงการ และ
ไม่พบอุปทานใหม่เข้าสู่ตลาดในรอบการสํารวจนี 1 ส่งผลให้มีพื 1นที/อาคารสํานักงานสะสมในปัจจุบันอยู่ที/ 
245,265 ตารางเมตร โดยในพื 1นที/พญาไทเหลือพื 1นที/ว่างเพียงร้อยละ 4 ของพื 1นที/ทั 1งหมด หรือคิดเป็น 9,200 
ตารางเมตร  

เมื/อพิจารณาอตัราการเช่าในพื 1นที/พบวา่ อาคารสาํนกังานในพื 1นที/พญาไทมีอตัราการเช่าโดยเฉลี/ยอยู่ที/ร้อยละ 
96 เพิ/มขึ 1นร้อยละ 2 จากช่วงครึ/งปีแรกของปี พ.ศ. 2556 และเพิ/มขึ 1นร้อยละ 3 จากครึ/งปีหลงัของปี พ.ศ. 2555 
ทําให้ตลาดอาคารสาํนกังานในพื 1นพญาไทเป็นพื 1นที/ที/มีอตัราการเช่าโดยเฉลี/ยสงู  

จากการสาํรวจของฝ่ายวิจยัในช่วงที/ผา่นมาพบวา่ อตัราการตอบรับของอปุสงค์ในตลาดอาคารสํานกังานพื 1นที/
พญาไทปรับตวัดีขึ 1นตลอดในช่วง 3 ปีที/ผา่นมา (ปี พ.ศ. 2554-2556) แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของพื 1นที/พญาไท
ที/สามารถแข่งขนักบัตลาดอาคารสํานกังานในพื 1นที/ข้างเคียงได้ เช่น พื 1นที/สขุมุวิท พื 1นที/สีลม-สาทร และพื 1นที/
เพลนิจิต-ชิดลม เป็นต้น โดยตลาดอาคารสาํนกังานในพื 1นที/พญาไทได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากโครงสร้างพื 1นฐาน
สําคญั 3 โครงการด้วยกนั ได้แก่ 1.รถไฟฟ้าบีทีเอส 2.รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ และ 3.ทางขึ 1นลงทางด่วน 
(ทางขึ 1น-ลง อนสุาวรีย์ชยัสมรภมูิและอรุุพงษ์) สง่ผลให้อาคารสํานกังานในพื 1นที/พญาไทเกือบทั 1งหมดมีอตัรา
การเช่าเต็มพื 1นที/ ขณะที/บางอาคารซึ/งมีอตัราการเช่าค่อนข้างตํ/าในช่วงที/ผ่านมานั 1น ทางอาคารจึงมีนโยบาย
ปรับปรุงพื 1นที/ภายในอาคารสํานกังานให้มีความทนัสมยั และภายหลงัการปรับปรุงแล้วเสร็จอตัราการเช่าก็มี
การปรับตวัดีขึ 1นตามลาํดบั (แผนภาพที/ 1) 

แผนภาพที" 1 อตัราการเช่าอาคารสาํนกังานในพื 1นที/พญาไท ระหวา่งปี พ.ศ. 2553-2556 
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Occupancy Rate: Grade A&B  

ที"มา: ฝ่ายวิจยัและพฒันา บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 จํากดั 

ด้านอตัราคา่เช่าในพื 1นที/พญาไท จากการสาํรวจในช่วงเดือนตลุาคม ปี พ.ศ. 2556 พบวา่ อตัราคา่เช่าโดยเฉลี/ย
อยูที่/ 609 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน ปรับตวัเพิ/มขึ 1น 25 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน จากช่วงครึ/งปีแรก หรือ
เพิ/มขึ 1นร้อยละ 4 เป็นผลมาจากปริมาณพื 1นที/วา่งของอาคารสาํนกังานในพื 1นที/พญาไทเหลอือยูค่อ่นข้างน้อย (ณ 
ปัจจบุนัเหลอืเพียงร้อยละ 4 หรือคิดเป็น 9,200 ตร.ม.) ในขณะที/อปุสงค์ต่ออาคารสํานกังานในพื 1นที/พญาไทมี
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การเติบโตอยา่งตอ่เนื/อง ทําให้ผู้ประกอบการอาคารสาํนกังานทยอยปรับอตัราคา่เช่าให้สงูขึ 1น และอีกสว่นหนึ/ง
เป็นผลมาจากการปรับขึ 1นอตัราคา่เช่าในการตอ่อายสุญัญาเช่าตามข้อตกลงระหวา่งเจ้าของโครงการและผู้ เช่า 
(แผนภาพที/ 2) 

แผนภาพที"  2 อตัราค่าเช่าโดยเฉลี/ยต่อตารางเมตรต่อเดือนของอาคารสํานกังานในพื 1นที/พญาไท ระหว่างปี 
พ.ศ. 2553-2556 
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Asking Rent : Grade A&B  

ที"มา: ฝ่ายวิจยัและพฒันา บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 จํากดั 

แนวโน้มตลาดอาคารสาํนักงานในพื -นที"พญาไท 

ในปัจจุบนัพื 1นที/พญาไทถือได้ว่าเป็นทําเลที/ตั 1งอาคารสํานกังานที/มีศกัยภาพ เนื/องจากมีโครงสร้างพื 1นฐาน
สาํคญัที/ครบครัน ทั 1งรถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ และทางขึ 1น-ลง ทางด่วน ซึ/งสามารถรองรับ
การเดินทางของผู้ ที/ทํางานในพื 1นที/ดงักลา่วได้เป็นอย่างดี ประกอบกับในอนาคตรัฐบาลมีโครงการก่อสร้าง
เพิ/มเติมสว่นตอ่ขยายรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลงิค์ เส้นทาง ดอนเมือง-บางซื/อ-พญาไท เพื/อเชื/อมตอ่ระบบขนสง่
มวลชนสําคญัเข้าด้วยกนั ได้แก่ สนามบินสวุรรณภมูิ สนามบินดอนเมือง และสถานีรถไฟบางซื/อ(โครงการ
รถไฟฟ้าความเร็วสงู) และโครงการของกระทรวงการคลงัที/มีแผนจะนําที/ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
บริเวณมกักะสนัเนื 1อที/ประมาณ 500 ไร่ มาเปิดประมลูให้กบัเอกชนเพื/อพฒันาในเชิงพาณิชย์ ซึ/งจะสง่ผลให้
พื 1นที/พญาไทพฒันาศกัยภาพขึ 1นมาเป็นอีกหนึ/งศนูย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานครได้ 

ที"มา: ฝ่ายวิจยัและพฒันา บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 จํากดั 
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3.6 จุดเด่นในการลงทุน  

 การลงทนุในทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกมีความนา่สนใจในการลงทนุดงัตอ่ไปนี 1 

1) ทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั-งแรกเป็นอาคารสาํนักงานคุณภาพ ซึ"งตั -งอยู่ในทาํเลที" มี
ศักยภาพ และมีการบริหารจัดการที"ดี 

ทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกเป็นอาคารสํานกังานที/มีความสวยงาม ที/ตั 1งอยู่ในทําเลที/มี
ศกัยภาพ โดยตั 1งอยูใ่กล้กบัรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพ (BTS) สถานีพญาไท และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต 
เรล ลิงค์ (ARL) สถานีพญาไท และตั 1งอยู่ในย่านธุรกิจใกล้อาคารศูนย์การค้าและโรงแรมชั 1นนํา 
นอกจากนี 1 โครงการอาคารสริิภิญโญยงัได้รับการบริหารที/เน้นด้านคณุภาพและมีการบํารุงรักษาสภาพ
อาคารเป็นอย่างดี และมีการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภยั ระบบป้องกนัอคัคีภยั ระบบลิฟท์
โดยสาร พร้อมทั 1งยงัมีช่างซอ่มบํารุงที/มีความชํานาญ มีเจ้าหน้าที/ดแูลรักษาความสะอาด เพื/อคอยดแูล
ความเรียบร้อยของทรัพย์สนิ และยงัมีทีมงานที/คอยตรวจระบบสาธารณปูโภค สภาพของอปุกรณ์ต่างๆ 
เช่น ลิฟท์ ระบบป้องกนัอคัคีภยัอย่างสมํ/าเสมอ ซึ/งเป็นจุดดึงดดูที/สําคญัอนัหนึ/งที/ทําให้อาคารมีผู้ เช่า
อยา่งตอ่เนื/อง 

2) มีการลดความเสี"ยงของผลตอบแทนผ่านการรับประกันกาํไรจากการดาํเนินงานของทรัพย์สิน
ที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั-งแรก 

เพื/อสร้างความมั/นใจให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม แสนสิริตกลงรับประกันกําไรจากการ
ดําเนินงานของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรก ให้แก่กองทุนรวมเป็นระยะเวลา 1 ปี 
นบัตั 1งแต่วันที/กองทุนรวมเข้าลงทุน (รายละเอียดเพิ/มเติมในข้อ 3.7.5 การรับประกันกําไรจากการ
ดําเนินงานของทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก และข้อ 3.8 สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญา
ที/เกี/ยวข้อง ข้อ ก. สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาก่อตั 1งสิทธิและการกระทําการ) การรับประกนักําไร
จากการดําเนินงานของทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกข้างต้นจะช่วยเพิ/มความมั/นใจให้แก่
นกัลงทนุ 

3) ทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั-งแรกจะได้รับการบริหารจัดการโดย บริษัท พลัส 
พร็อพเพอร์ตี - จาํกัด ซึ"งมีประสบการณ์และความพร้อมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

โครงการอาคารสริิภิญโญ อยูภ่ายใต้สญัญาวา่จ้างบริหารงานกบัพลสั พร็อพเพอร์ตี 1 ซึ/งเป็นบริษัทยอ่ยที/
แสนสริิถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที/จําหน่ายแล้วทั 1งหมด มีทนุจดทะเบียนที/ชําระแล้วกว่า 600 ล้าน
บาท โดยพลสั พร็อพเพอร์ตี 1 มีความน่าเชื/อถือ ประสบการณ์และความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที/ และ
เป็นผู้ประกอบการที/ให้บริการด้านการบริหารอสงัหาริมทรัพย์แก่โครงการชั 1นนําของประเทศไทยหลาย
แห่ง โดยมีธุรกิจบริการครอบคลมุทั 1งในด้าน ตวัแทนซื 1อ ขาย เช่า อสงัหาริมทรัพย์ การบริหารจดัการ
เพื/อที/พักอาศัย การบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร และที/ปรึกษาการลงทุนด้านอสงัหาริมทรัพย์ 
นอกจากนี 1 พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 ได้รับการยอมรับและความเชื/อถือด้านการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ทั 1งจาก
ภาครัฐและเอกชนมากว่า 15 ปี โดยได้รับความไว้วางใจในการบริการทางด้านอสงัหาริมทรัพย์กว่า 
200 โครงการ รวมพื 1นที/กว่า 6.5 ล้านตารางเมตร นอกจากนี 1 พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 ยงัผ่านการรับรอง
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คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ด้านบริหารอาคาร ซึ/งแสดงให้เห็นว่าพลสั พร็อพเพอร์ตี 1 มี
ศักยภาพและความสามารถในระดับสากลเทียบเท่าบริษัทต่างชาติที/ให้บริการด้านการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกนั 

4) ธุรกิจอาคารสาํนักงานให้เช่ามีแนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเนื"องในอนาคต 

ความต้องการพื 1นที/อาคารสํานกังานให้เช่าในเขตกรุงเทพมหานครปรับตวัสงูขึ 1นในปี พ.ศ. 2555 โดย
พื 1นที/อาคารสํานกังานให้เช่าในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ/งมีผู้ เช่าในไตรมาส 2 พ.ศ. 2556 เท่ากบั 6.99 
ล้านตารางเมตร และคาดว่าอตัราค่าเช่ามีแนวโน้มที/จะปรับตวัสงูขึ 1นอย่างต่อเนื/องโดยเฉพาะในย่าน
ศนูย์กลางธุรกิจ เนื/องจาก ความต้องการเช่าพื 1นที/อาคารสํานกังานจะเติบโตอย่างต่อเนื/อง สอดคล้อง
กบัการขยายตวัของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และธุรกิจต่างชาติ 
ในขณะที/อปุทานอาคารสาํนกังานยงัมีอยูอ่ยา่งจํากดั และอปุทานที/ขึ 1นใหมม่ีอตัราคา่เช่าที/สงูขึ 1น 

5) โอกาสในการปรับตัวเพิ"มขึ -นของมูลค่าทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั-งแรกมีสงู 

 การลงทนุในโครงการอาคารสิริภิญโญเป็นการลงทนุในกรรมสิทธิaในทรัพย์สิน ซึ/งรวมถึงกรรมสิทธิaใน
ที/ดินพื 1นที/รวมกว่า 2-3-13.4 ไร่ ริมถนนศรีอยุธยาและใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าพญาไท ซึ/งเป็นที/ดินที/มี
ศกัยภาพและอยู่ในทําเลที/ดี ส่งผลให้มีโอกาสค่อนข้างสงูที/มูลค่าที/ดินของโครงการอาคารสิริภิญโญ
และมูลค่าโดยรวมของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรกปรับเพิ/มขึ 1นในอนาคต ซึ/งการที/
กองทุนรวมมีกรรมสิทธิa โดยสมบูรณ์ในโครงการอาคารสิ ริ ภิญโญนั 1น ในอนาคตหากราคา
อสงัหาริมทรัพย์ปรับเพิ/มขึ 1น กองทนุรวมมีสิทธิใช้ดลุยพินิจขายอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วออกไปซึ/งอาจ
ได้รับกําไรจากมลูค่าที/เพิ/มขึ 1นของทรัพย์สินนอกเหนือจากการหาผลประโยชน์ในรูปค่าเช่าอย่างเดียว 
โดยผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูเพิ/มเติมเกี/ยวกบัการนําทรัพย์สนิออกประมลูได้ในข้อ 5 หลกัเกณฑ์การ
ลงทุน อย่างไรก็ดี การขายทรัพย์สินดังกล่าวขึ 1นอยู่กับปัจจัยต่างๆ หลายประการ เช่น กฎหมายที/
เกี/ยวข้อง สภาพเศรษฐกิจ และสภาวะตลาดในขณะนั 1น เป็นต้น 
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3.7 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั-งแรก 

3.7.1 โครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ 

บริษัทจดัการมีนโยบายที/จะดําเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1ง
แรก โดยนําพื 1นที/เช่าของทรัพย์สินดังกล่าวออกให้เช่าแก่ผู้ เช่า โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเป็น
ผู้ดําเนินการหาผู้สนใจที/จะเช่าพื 1นที/ของทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก เพื/อเพิ/มอตัราการ
เช่าพื 1นที/ด้วยการโฆษณาผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายที/เกี/ยวข้อง รวมถึงการให้เข้าชมสถานที/ของ
โครงการ และการเจรจากบัผู้ ที/สนใจจะเช่าพื 1นที/โดยตรง โดยเอกสารโฆษณาทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะ
เข้าลงทุนจะมีการปรับปรุงให้ทนัสมยัและมีการเผยแพร่ทางสื/อต่างๆ ตามความเหมาะสม ทั 1งนี 1 เพื/อ
สร้างแรงจงูใจให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ใช้ความพยายามในการบริหารจดัการทรัพย์สินที/กองทนุรวม
จะเข้าลงทุนครั 1งแรกให้มีผลการดําเนินงานที/ดี กองทุนรวมจะกําหนดค่าตอบแทนการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในอัตราที/แปรผันตามผลประกอบการของ
อสงัหาริมทรัพย์ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ/มเติมในข้อ 28.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที/เรียกเก็บ
จากกองทนุรวม) 

ทั 1งนี 1 ภายหลงัจากวนัที/กองทนุรวมเข้าลงทนุในทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก กองทนุรวม
จะเข้าเป็นคู่สญัญากับผู้ เช่าพื 1นที/ภายใต้สญัญาเช่าพื 1นที/ของทรัพย์สินที/กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 1งแรก 
รวมทั 1งสญัญาให้บริการที/เกี/ยวข้อง ซึ/งสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญามาตรฐาน โดยมีหลกัเกณฑ์และ
เงื/อนไขของสญัญาคล้ายคลงึกนัสําหรับผู้ เช่ารายย่อยทกุราย อาทิ การกําหนดระยะเวลาการเช่าและ
การให้บริการเบื 1องต้นสว่นใหญ่เป็นเวลา 3 ปี การกําหนดให้ผู้ เช่าต้องวางเงินป ระกนัการเช่าและการ
บริการกบัผู้ให้เช่า และผู้ให้เช่ามีสทิธิบอกเลกิสญัญาในกรณีที/ผู้ เช่าผิดสญัญา เป็นต้น ทั 1งนี 1 กองทนุรวม
จะให้เช่าพื 1นที/ในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรกแก่ผู้ เช่ารายย่อยในลกัษณะที/ไม่รวม
เฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ เครื/องมือ เครื/องใช้และสิ/งอํานวยความสะดวกต่างๆ ซึ/งเป็นกรรมสิทธิaของผู้ เช่า
รายยอ่ยแตล่ะราย 
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รายละเอียดการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี -  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

3.7.2 การเช่าพื -นที"โดยแสนสิริ และ/หรือ บริษัทที"มีความเกี"ยวข้อง 

ภายหลงักองทนุรวมเข้าลงทนุในทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที/
มีความเกี/ยวข้อง ตกลงจะเข้าทําสญัญาเช่าพื 1นที/กบักองทนุรวมในทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ
ครั 1งแรกสําหรับพื 1นที/ประมาณ 11,813 ตารางเมตร ซึ/งคิดเป็นพื 1นที/ร้อยละ 64.33 ของพื 1นที/ให้เช่า
ภายในอาคาร โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี ที/อตัราคา่เช่าและคา่บริการรวมตารางเมตรละ 580 บาทตอ่
เดือน 600 บาทตอ่เดือน และ 620 บาทต่อเดือน ในปีที/ 1 ถึงปีที/ 3 ตามลําดบั และตกลงให้คํามั/นที/จะ
เช่าพื 1นที/ดงักลา่วตอ่ไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี ที/อตัราคา่เช่าและคา่บริการรวมตารางเมตรละ 640 บาท
ตอ่เดือนและ 650 บาทตอ่เดือน ในปีที/ 1 และปีที/ 2 ตามลําดบั (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ/มเติมในข้อ 
3.8 สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาที/เกี/ยวข้อง ข้อ ก. สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาก่อตั 1งสิทธิและ
การกระทําการ)ทั 1งนี 1 กองทุนรวมจะกําหนดอตัราค่าเช่าและค่าบริการที/แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที/มี
ความเกี/ยวข้องตกลงจะเข้าทําสญัญาเช่าพื 1นที/ในทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุสงูกว่าค่าเช่าและ
คา่บริการเฉลี/ยของทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกในปัจจบุนัที/อตัราคา่เช่าเฉลี/ยตารางเมตร
ละ 479.69 บาทตอ่เดือน (อตัราคา่เช่าและคา่บริการเฉลี/ย ณ วนัที/ 30 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยไม่รวม
พื 1นที/ที/เช่าโดยแสนสิริแต่รวมพื 1นที/ที/เช่าโดยบริษัทที/มีความเกี/ยวข้อง และไม่รวมพื 1นที/ค้าปลีกให้เช่า) 
เนื/องจากอตัราค่าเช่าและค่าบริการที/ ปภานนั ให้เช่าแก่บริษัทที/เกี/ยวข้องของแสนสิริในปัจจุบนัไม่ได้
เป็นการทําธุรกรรมในลกัษณะที/มิได้มีความเกี/ยวข้องกนัเป็นพิเศษ (At Arm’s Length Transaction) 
และอยู่ในระดับที/ตํ/ากว่าอสงัหาริมทรัพย์อื/นที/มีคุณภาพที/สามารถเทียบเคียงและตั 1งอยู่ในบริเวณ
เดียวกนั (อตัราคา่เช่าสาํนกังานในพื 1นที/พญาไทในช่วงครึ/งปีแรกของปี พ.ศ. 2556 เทา่กบั 584.00 บาท
ตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน ที/มา: ฝ่ายวิจยัและพฒันา บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 จํากดั) อีกทั 1งการที/แสนสริิ 

ลงทนุ 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี - จาํกัด 

กองทุนรวม โครงการอาคารสิริภญิโญ   
กรรมสิทธิaในที/ดิน อาคารและงานระบบ 

พร้อมทั 1งกรรมสิทธิaในสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท แสนสิริ จาํกัด 

(มหาชน) และบริษัทที"มี

ความเกี"ยวข้อง 

บริหาร 
ทรัพย์สิน 

ผู้ถอืหน่วยลงทุน  

ลงทนุ 

เงินปันผล 
รายได้จาก
ทรัพย์สิน 

ผู้เช่ารายย่อย 

บริหาร 

ทรัพย์สิน 

รายได้จากทรัพย์สิน 

 

สญัญาเชา่และบริการ 

� รับประกนักําไรจากการดําเนินงานของ
ทรัพย์สิน 

� รับประกนัการมีผู้ เชา่สาํหรับพื 1นที/เชา่ที/วา่ง 
� การรับประกนัคา่ใช้จา่ยสว่นทนุ (Capital 

Expenditure) 

คา่ตอบแทนบริหารทรัพย์สิน 
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และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้อง ตกลงจะเข้าทําสญัญาเช่าพื 1นที/ในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้า
ลงทนุ โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี และตกลงให้คํามั/นที/จะเช่าพื 1นที/ดงักลา่วต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 
ปี (รวมเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี) จะช่วยให้กองทุนรวมมีโอกาสในการได้รับรายได้ที/ค่อนข้าง
แนน่อนจากผู้ เช่ารายใหญ่ที/มีฐานะทางการเงินมั/นคง อยา่งไรก็ดี ในกรณีที/แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที/มี
ความเกี/ยวข้องไมทํ่าการตอ่สญัญาเช่าภายหลงัระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจดัการคาดว่ากองทนุรวมจะ
สามารถนําพื 1นที/ดงักล่าวออกให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายใหม่ในอตัราที/ใกล้เคียงหรือสงูกว่าอตัราค่าเช่าและ
ค่าบริการที/แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้องตกลงจะเข้าทําสญัญาเช่าข้างต้น และจะไม่
สง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของกองทนุรวม 

3.7.3 การประกันการมีผู้เช่าสาํหรับพื -นที"เช่าที" ว่าง 

ในปัจจบุนั ทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกมีพื 1นที/ให้เช่าวา่งอยูป่ระมาณ 3,404 ตารางเมตร 
(“พื -นที" รับประกัน”) ภายหลงักองทนุรวมเข้าลงทนุในทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก แสน
สิริตกลงจะรับประกันอตัราค่าเช่าและค่าบริการ สําหรับพื 1นที/รับประกันดงักล่าว โดยมีระยะเวลา
รับประกนั 3 ปี นบัแต่วนัที/กองทุนรวมเข้าลงทนุในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก หรือ
จนกว่าจะมีบุคคลภายนอกเข้าทําสญัญาเช่าพื 1นที/รับประกันกบักองทุนรวม แล้วแต่เหตุใดจะเกิดขึ 1น
ก่อน โดยแสนสิริตกลงรับประกนัรายได้ตามอตัราค่าเช่าและค่าบริการของพื 1นที/รับประกันดงักลา่วที/
ตารางเมตรละ 550 บาทตอ่เดือน ตลอดระยะเวลาที/กําหนดไว้ข้างต้น (โปรดศกึษารายละเอียดเพิ/มเติม
ในข้อ 3.8 สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาที/เกี/ยวข้อง ข้อ ก. สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาก่อตั 1งสิทธิ
และการกระทําการ) 

3.7.4 การรับประกันค่าใช้จ่ายส่วนทุน (Capital Expenditure) 

แสนสริิตกลงที/จะรับประกนั ค่าใช้จ่ายสว่นทนุ (Capital Expenditure) เป็นระยะเวลา 12 เดือนนบัแต่
วนัที/กองทนุรวมเข้าลงทนุในทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกเป็นจํานวนไม่เกินอตัราร้อยละ 
3 ของรายได้ที/กองทุนรวมได้รับจากค่าเช่าค่าบริการ และรายได้จากการรับประกันการมีผู้ เช่าใน
ช่วงเวลาเดียวกนั ทั 1งนี 1 ค่าใช้จ่ายสว่นทนุ (Capital Expenditure) หมายถึง รายจ่ายอนัมีลกัษณะเป็น
การลงทนุเพื/อปรับปรุงและพฒันาทรัพย์สินให้มีมลูค่าเพิ/มสงูขึ 1น ซึ/งนอกเหนือไปจากการซ่อมแซมหรือ
บํารุงรักษาตามปกติ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ/มเติมในข้อ 3.8 สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาที/
เกี/ยวข้อง ข้อ ก. สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาก่อตั 1งสทิธิและการกระทําการ) 

 

3.7.5 การรับประกันกาํไรจากการดาํเนินงานของทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั-งแรก 

ข้อมูลของผู้ประกันกาํไรจากการดาํเนินงานของทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั-งแรก  

ชื/อ : บริษัท แสนสริิ จํากดั (มหาชน)  

 ที/อยู ่ : ชั 1น 16 อาคารสริิภิญโญ 475 ถนนศรีอยธุยา 
  แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400   
โทรศพัท์ : 0-2201-3905 
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โทรสาร : 0-2201-3357 

สรุปเงื"อนไขการประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั-ง
แรก  

เพื/อสร้างความมั/นใจให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ในช่วงปีแรกนบัแตว่นัที/กองทนุรวมเข้าลงทนุ
ในทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก แสนสิริตกลงที/จะรับประกนักําไรจากการดําเนินงานของ
ทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกให้กับกองทุนรวมสําหรับช่วงเวลา 12 เดือนนบัตั 1งแต่วนัที/
กองทุนเข้าลงทุนซึ/งคิดเป็นเงินจํานวน 114.2 ล้านบาท โดยในกรณีที/กําไรจากการดําเนินงานของ
ทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรกน้อยกว่าจํานวนเงินที/ได้ระบุไว้ข้างต้น แสนสิริตกลงที/จะ
ชําระเงินสว่นตา่งให้แก่กองทนุรวมตามที/ระบไุว้ในสญัญาตกลงกระทําการที/กองทนุรวมเข้าทํากบัแสน
สริิ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ/มเติมในข้อ 3.8 สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาที/เกี/ยวข้อง ข้อ ก. สรุป
สาระสาํคญัของร่างสญัญาก่อตั 1งสทิธิและการกระทําการ) 

ทั 1งนี 1 กําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก หมายถึง รายได้จากการ
ดําเนินงานสทุธิของอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมลงทนุครั 1งแรก ลบด้วยจํานวนรวมของ (ก) ค่าใช้จ่าย
ทั 1งหมดของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรก (ซึ/งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ตามจํานวนที/จ่ายจริง) (ข) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที/
กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก (Maintenance Expense) และ (ค) ค่าภาษีโรงเรือน โดยค่าใช่จ่าย
ดงักลา่วข้างต้นไมร่วมถึง (1) คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (2) รายการกําไรหรือขาดทนุทาง
บญัชีที/ยังไม่รับรู้จากการประเมินราคาทรัพย์สิน (3) ค่าใช้จ่ายที/จัดเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน (Capital 
Expenditure) ของอาคาร และ (4) ค่าใช้จ่ายที/มีนยัสําคญัซึ/งไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที/เกิดขึ 1นตามปกติของ
ทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรก ซึ/ ง ในกรณีดังกล่าว กองทุนรวมและผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์จะตกลงกนัโดยสจุริตเป็นรายกรณี  

ผู้ลงทนุสามารถศึกษาตวัอย่างประมาณการส่วนต่างของจํานวนกําไรจากการดําเนินงานที/ต้องจ่ายสมทบ
เพิ/มเติมให้กบักองทุนรวม ซึ/งอ้างอิงจากการประมาณการผลการดําเนินงานของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะ
เข้าลงทนุครั 1งแรกตามรายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ/มเติมในภาคผนวก 1 
สมมติฐานและประมาณการมลูค่าโครงการอาคารสิริภิญโญ โดยบริษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซลั จํากัด 
และ บริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซลั จํากัด) รวมถึงการวิเคราะห์งบการเงินของแสนสิริในฐานะผู้ รับประกัน
กําไรจากการดําเนินงาน (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ/มเติมในภาคผนวก 3 สรุปฐานะการเงินและ
ความสามารถในการรับประกนักําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สนิที/กองทนุรวมลงทนุของแสนสริิ) 

3.7.6 กลยุทธ์การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั-งแรก 

วัตถุประสงค์หลัก 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์หลกัที/จะทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับเงินปันผลอย่าง
สมํ/าเสมอและต่อเนื/องในระยะยาว โดยคํานึงถึงประโยชน์ที/ได้รับต่อการพฒันาและเพิ/มคุณภาพของ
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ทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก โดยมีกลยทุธ์การบริหารทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ
ครั 1งแรก ดงันี 1 

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน 

บริษัทจดัการมีความประสงค์ที/จะดําเนินการบริหารทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก ให้มี
ประสทิธิภาพ โดยบริษัทจดัการจะติดตามผลการดําเนินงานในแตล่ะปี โดยเปรียบเทียบกบังบประมาณ
ประจําปี รวมถึงผลประกอบการของกองทุนรวมในปีที/ผ่านมา เพื/อให้มั/นใจว่าผลประกอบการของ
ทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกจะได้รับผลกําไร ในกรณีที/ผลประกอบการของทรัพย์สินที/
กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที/คาดไว้ บริษัทจดัการจะทําการวิเคราะห์อย่าง
ละเอียดเพื/อหาสาเหตุ และจะดําเนินการร่วมกับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิดในการพฒันา
แผนการดําเนินการเพื/อปรับปรุงผลการดําเนินงานของทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก ให้
เป็นไปตามเป้าหมายหรือที/คาดการณ์ไว้ 

นอกจากนั 1น บริษัทจดัการจะร่วมมือกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจและ
พฒันาความสมัพนัธ์กับลกูค้า พร้อมทั 1งบริหารจัดการให้อตัราการเช่าและอตัราค่าเช่าอยู่ในระดบัที/
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อกองทุนรวม ในขณะเดียวกันบริษัทจัดการจะควบคุมและบริหารต้นทุน
คา่ใช้จ่ายและความเสี/ยงเกี/ยวกบัการบริหารจดัการทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก 

การบริหารจัดการผลตอบแทนและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื"อให้ได้รับผลตอบแทน 

ในการสร้างผลกําไรของกองทนุรวมในสว่นของการลงทนุในทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก
เพื/อให้ได้ผลตอบแทนสงูสดุ กลยุทธ์ในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนรวมจะรวมถึงการ
ประเมินและการใช้กลยทุธ์การกําหนดอตัราค่าเช่าให้อยู่ในระดบัที/เหมาะสม โดยดําเนินกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื/อดงึดดูผู้ เช่ารายใหมต่ลอดจนการตอ่อายผุู้ เช่ารายเดิมในอตัราค่าเช่าที/สามารถแข่งขนัได้
และรักษาอตัราการเช่าให้อยูใ่นระดบัสงูเพื/อสร้างผลตอบแทนอยา่งมั/นคงของกองทนุรวมในระยะยาว 

การพัฒนาประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

บริษัทจัดการจะร่วมมือกับผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการเพิ/มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรก พร้อมทั 1งควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
โดยจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่คณุภาพของการให้บริการ  

การรักษาคุณภาพของการลงทุนได้อย่างต่อเนื"อง 

บริษัทจดัการจะประสานงานกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อยา่งใกล้ชิด เพื/อเพิ/มศกัยภาพของทรัพย์สินที/
กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก ซึ/งกลยทุธ์ในการเพิ/มศกัยภาพดงักลา่วจะรวมถึง 

(1) การกําหนดกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก โดยปรับเปลี/ยน
กลยทุธ์ทางการตลาด ระดบัการบริการ และการกําหนดราคาให้เหมาะสมกบัความต้องการของ
ลกูค้าในกลุม่เป้าหมายที/กําหนด 
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(2) การดูแลรักษาพื 1นที/ของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรก เช่น การปรับปรุงพื 1นที/
สาธารณะและพื 1นที/ส่วนกลาง การปรับปรุงพื 1นที/เฉพาะส่วนให้เหมาะสมกับการใช้งาน และ
ความต้องการของลกูค้า 

(3) การปรับปรุงภาพลักษณ์ของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรก การบํารุงรักษา
ทรัพย์สนิดงักลา่วให้ได้มาตรฐาน และการซ่อมแซมทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก
ให้เหมาะสมกบัการใช้งาน เพื/อสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า  
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3.8 สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาที"เกี"ยวข้อง  

 ในการที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุในทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก ได้มีการจดัทําสญัญาที/สําคญัที/
เกี/ยวข้องกบัการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิ โดยมีรายละเอียดที/สาํคญัของสญัญาดงักลา่วดงัตอ่ไปนี 1 

1. สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาซื -อขายทรัพย์สินที"กองทุนรวมลงทุน 

สญัญาจะซื 1อจะขายอสงัหาริมทรัพย์และสญัญาซื 1อขายสงัหาริมทรัพย์มีข้อกําหนดและเงื/อนไขที/สําคญั
บางสว่นดงัต่อไปนี 1 ทั 1งนี 1 ตามข้อกําหนดและเงื/อนไขในสญัญาจะซื 1อจะขายอสงัหาริมทรัพย์และสญัญา
ซื 1อขายสงัหาริมทรัพย์ที/จะได้ตกลงกนัตอ่ไป 

กองทุนรวมจะลงทุนในที/ดิน อาคาร สิ/งปลูกสร้าง รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ ส่วนควบ เครื/องมือ 
เครื/องใช้และสิ/งอํานวยความสะดวกตา่งๆ ทั 1งที/ติดตรึงตราและไมต่ิดตรึงตราถาวรของโครงการอาคารสิริ
ภิญโญ ซึ/งเป็นมลูคา่เงินลงทนุรวมกนัไม่เกิน 1,821,000,000 (หนึ/งพนัแปดร้อยยี/สิบเอ็ดล้านบาท) บาท
โดยมีรายละเอียดตามสรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาจะซื 1อจะขายอสงัหาริมทรัพย์และสญัญาซื 1อขาย
สงัหาริมทรัพย์ ดงันี 1 

ก. สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาจะซื -อจะขายอสังหาริมทรัพย์ 
ผู้จะขาย  บริษัท ปภานนั จํากดั (“ผู้จะขาย”) 

ผู้จะซื -อ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสริิ ไพร์มออฟฟิศ (“ผู้จะซื -อ”) 

ทรัพย์สินที"จะซื -อขาย (1)  ที/ดินตามโฉนดที/ดินเลขที/ 1251 เลขที/ดิน 77 ตําบลถนนพญาไท อําเภอราชเทวี จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ซึ/งเป็นที/ตั 1งของโครงการอาคารสิริภิญโญ รวมถึงระบบสาธารณปูโภค
ใดๆ และสว่นควบของที/ดินดงักลา่ว ซึ/งผู้จะขายเป็นผู้ ถือกรรมสิทธิaและใช้ในการประกอบ
กิจการอาคารสาํนกังาน และ 

(2)  อาคาร 17 ชั 1น และชั 1นใต้ดิน 2 ชั 1น จํานวน 1 อาคาร ตั 1งอยูเ่ลขที/ 475 ถนนศรีอยธุยา แขวง
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รวมถึงอาคาร สิ/งปลกูสร้างใดๆ ซึ/งได้ปลกู
สร้างในที/ดิน และ ส่วนควบและทรัพย์สินที/ติดตรึงตราอยู่กับอาคารและสิ/งปลกูสร้าง
ดงักลา่ว รวมถึงสาธารณปูโภค งานระบบตา่งๆ ทั 1งที/ติดตรึงตราและไมต่ิดตรึงตราถาวรกบั
อาคารและสิ/งปลูกสร้างดังกล่าว เช่น ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบ
สขุาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบสื/อสาร และระบบสาธารณูปโภคที/ใช้ในการประกอบ
กิจการอาคารสาํนกังาน และสิ/งอํานวยความสะดวกต่างๆ ซึ/งเป็นสว่นควบของอาคารนั 1น 
(“อาคารสิริภิญโญ”) ซึ/งผู้ จะขายเป็นผู้ ถือกรรมสิทธิaและใช้ในการประกอบกิจการ
โครงการอาคารสริิภิญโญ 

(รวมเรียกวา่ “ทรัพย์สินที"จะซื -อขาย”) 

ราคาทรัพย์สินที"จะซื -อ
ขาย  

ณ วนัจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิa ผู้จะซื 1อจะชําระราคาทรัพย์สนิที/จะซื 1อขายให้แก่ผู้จะขาย เป็นเงิน
จํานวนรวมทั 1งสิ 1น 1,612,000,000 (หนึ/งพนัหกร้อยสบิสองล้านบาท) บาท  

เงื"อนไขบังคับก่อน หน้าที/ในการซื 1อขายทรัพย์สินที/จะซื 1อขายของคู่สญัญาภายใต้สญัญาฉบับนี 1จะเกิดขึ 1นต่อเมื/อ
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คู่สญัญาฝ่ายใดๆ ที/ต้องรับผิดชอบได้ปฏิบตัิตามเงื/อนไขต่างๆ ที/กําหนดไว้ดงัต่อไปนี 1จนสําเร็จ
ครบถ้วนทกุประการ หรือจนเป็นที/พอใจแก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ/งแล้ว อาทิ 
1. ผู้จะขายได้ดําเนินการให้ทรัพย์สินที/จะซื 1อขายรวมถึงส่วนดดัแปลง ปรับปรุง และต่อเติม 

และ/หรือ ส่วนหนึ/งส่วนใดของทรัพย์สินที/จะซื 1อขายได้ก่อสร้างอย่างถูกต้องตามแบบ
ก่อสร้างที/ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการที/เกี/ยวข้อง โดยไม่มีการชํารุด และ/หรือ 
ข้อบกพร่องใดๆ ที/เป็นสาระสําคญัอนัเป็นผลให้ไม่สามารถใช้ทรัพย์สินที/จะซื 1อขายเพื/อการ
ประกอบกิจการอาคารสํานกังานสิริภิญโญ และ/หรือ กิจการอื/นใดที/เกี/ยวเนื/องกับกิจการ
อาคารสาํนกังานสริิภิญโญได้ตามวตัถปุระสงค์ในการจดัตั 1งและจดัการกองทนุรวม 

2. ผู้ จะขายได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และ/หรือ ใบรับรองการก่อสร้าง และ/หรือ 
ใบอนุญาตหรือเอกสารอื/นใดที/ออกโดยหน่วยงานราชการที/เกี/ยวข้อง ซึ/งเกี/ยวข้องกับ
ทรัพย์สนิที/จะซื 1อขายครบถ้วนตามที/กฎหมายกําหนดแล้ว 

3. สิ/งปลกูสร้างใดๆ ที/ไม่ได้เป็นส่วนหนึ/งของอาคารสํานกังานสิริภิญโญและทรัพย์สินที/จะซื 1อ
ขายได้มีการรื 1อถอนออกไปเรียบร้อยแล้ว 

การจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิjในทรัพย์สนิ
ที"จะซื -อขาย 

ผู้จะซื 1อและผู้จะขายตกลงจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิaในทรัพย์สินที/จะซื 1อขายภายในวนัและเวลา
ตามที/คูส่ญัญาได้ตกลงกนั ทั 1งนี 1 ไมเ่กิน 7 วนัทําการหลงัจากวนัที/ลงนามในสญัญาจะซื 1อจะขาย
อสงัหาริมทรัพย์ฉบบันี 1 เว้นแต่คู่สญัญาทั 1งสองฝ่ายตกลงร่วมกันเพื/อขยายระยะเวลาดังกล่าว
ออกไป (“วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิj”) 
ทั 1งนี 1 ณ วนัจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิa ผู้จะขายตกลงจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี 1 
1. จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิaในทรัพย์สินที/จะซื 1อขาย โดยปราศจากภาระผกูพนัใดๆ และการ

รอนสทิธิใดๆ รวมถึงภาระจํายอม จํานอง สทิธิยดึหนว่ง บริุมสิทธิ หรือสิทธิอื/นใดในลกัษณะ
เดียวกัน เว้นแต่ภาระติดพนัตามสญัญาเช่าและให้บริการ ซึ/งเป็นการเช่าพื 1นที/บางสว่นใน
ทรัพย์สนิที/จะซื 1อขาย 

2. รับผิดชอบภาระหนี 1สินที/เกี/ยวเนื/องกบัทรัพย์สินที/จะซื 1อขาย หรือสญัญาเช่าและสญัญาจ้าง
บริการที/เกี/ยวเนื/องกบัทรัพย์สินดงักล่าว หรือภาษีอื/นใดที/เกี/ยวข้อง และค่าสาธารณูปโภค
ตา่งๆ เงินประกนั และคา่ใช้จ่ายอื/นๆ ทั 1งหมดที/เกิดขึ 1นหรืออาจจะเกิดขึ 1นในสว่นที/เป็นหน้าที/
ของผู้จะขาย จนถึงวนัจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิa 

ค่าใช้จ่าย ผู้จะขายตกลงจะรับผิดชอบค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรืออากรแสตมป์ อัน
เกี/ยวเนื/องกบัการซื 1อขายทรัพย์สนิที/จะซื 1อขายทั 1งหมดที/เกิดตามสญัญาฉบบันี 1 และผู้จะซื 1อตกลง
จะรับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิaในทรัพย์สนิที/จะซื 1อขาย 

คาํรับรองของผู้จะขาย ผู้จะขายรับรองและรับประกนัตอ่ผู้จะซื 1อวา่ ณ วนัทําสญัญานี 1 ทรัพย์สนิที/จะซื 1อขายตามสญัญานี 1
ไมอ่ยูใ่นบริเวณหรือแนวเขต หรืออยู่ภายใต้บงัคบัการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ของหน่วยงานของ
รัฐ และ/หรือ รัฐวิสาหกิจใด และไม่มีส่วนหนึ/งส่วนใดของทรัพย์สินที/จะซื 1อขายเป็นสาธารณ
สมบตัิของแผน่ดิน ทรัพย์สนิของแผน่ดิน ที/ดินของรัฐ และ/หรือ เป็นของบคุคลอื/น และ/หรือ เป็น
หรืออาจเป็นภารยทรัพย์ของบคุคลอื/น และ/หรือ บคุคลอื/นมีบริุมสิทธิเหนือทรัพย์สินที/จะซื 1อขาย
ดงักลา่ว 
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เหตุผิดนัดผิดสัญญา เมื/อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ/งดังต่อไปนี 1 ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดผิดสัญญา ซึ/งให้สิทธิแก่
คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ/งในการบอกเลิกสญัญาฉบบันี 1 และ/หรือ เรียกค่าเสียหายจากคู่สญัญา
อีกฝ่ายหนึ/งได้ 
(1) เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของผู้ จะขายที/เกิดขึ 1นก่อนหรือในวันจดทะเบียนโอน

กรรมสทิธิa 
(ก) ผู้จะขายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือผิดคํารับรอง ตามที/กําหนดไว้ในสญัญา

จะซื 1อจะขายอสงัหาริมทรัพย์ฉบบันี 1 หรือสญัญาซื 1อขายสงัหาริมทรัพย์ หรือเมื/อบริษัท 
แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือผิดคํารับรอง ตามที/
กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั 1งสิทธิและการกระทําการ หรือสญัญาอื/นใดที/ได้มีการเข้าทํา
โดยบริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) กับกองทนุรวม และผู้จะขายหรือบริษัท แสนสิริ 
จํากดั (มหาชน) ไมส่ามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาดงักลา่ว
ได้ภายใน 30 วนัทําการนบัจากวนัที/ผู้จะขายได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้จะ
ซื 1อ หรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญาจะซื 1อจะขายอสังหาริมทรัพย์ฉบับนี 1 หรือ
สญัญาอื/นใดดงักล่าว หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที/คู่สญัญาได้ตกลงกัน เว้นแต่เป็น
เหตสุดุวิสยั ผู้จะซื 1อมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันี 1ได้ทนัที (ทั 1งนี 1 ผู้จะซื 1ออาจพิจารณา
ขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้ไม่เกิน 30 วัน หากการผิดสญัญาดังกล่าวไม่มี
ความเสี/ยงตอ่หรืออาจก่อให้เกิดความเสยีหายอยา่งร้ายแรงตอ่ผู้จะซื 1อ) 

(ข) ผู้จะขายถกูศาลสั/งพิทกัษ์ทรัพย์ หรือถกูศาลสั/งให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขั 1นตอนการเลิก
บริษัท การชําระบัญชี หรือมีการร้องขอให้ฟื1นฟูกิจการของผู้ จะขายต่อศาลหรือ
หน่วยงานราชการที/เกี/ยวข้อง ซึ/งผู้จะซื 1อเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้จะ
ขายในการปฏิบตัิตามสญัญาจะซื 1อจะขายอสงัหาริมทรัพย์ฉบบันี 1 

(ค) ในกรณีที/ผู้ จะขายได้หยุดประกอบกิจการทั 1งหมด หรือบางส่วนซึ/งทําให้ผู้ จะซื 1อไม่
สามารถหาประโยชน์จากทรัพย์สนิที/จะซื 1อขายได้อยา่งมีนยัสาํคญั  

(ง) ในกรณีที/การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิaในทรัพย์สินที/จะซื 1อขายไม่สามารถกระทําได้
เนื/องจากความผิดของผู้จะขาย เว้นแตเ่ป็นเหตสุดุวิสยั 

(2) เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของผู้ จะซื 1อที/เกิดขึ 1นก่อนหรือในวันจดทะเบียนโอน
กรรมสทิธิa 
ในกรณีที/ผู้ จะซื 1อฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือผิดคํารับรอง ตามที/กําหนดไว้ใน
สญัญาจะซื 1อจะขายอสงัหาริมทรัพย์ฉบบันี 1 หรือสญัญาซื 1อขายสงัหาริมทรัพย์ สญัญาก่อตั 1ง
สทิธิและการกระทําการ หรือสญัญาอื/นใดที/ได้มีการเข้าทํากบับริษัท แสนสริิ จํากดั (มหาชน) 
และผู้จะซื 1อไมส่ามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาฉบบันี 1 หรือสญัญา
อื/นใดดงักลา่วได้ ภายใน 30 วนัทําการ นบัจากวนัที/ผู้จะซื 1อได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากผู้จะขาย หรือทราบถึงเหตแุห่งการผิดสญัญานั 1น หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที/คู่สญัญา
ได้ตกลงกนั เว้นแตเ่ป็นเหตสุดุวิสยั ผู้จะขายมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันี 1ได้ทนัที (ทั 1งนี 1 ผู้จะ
ขายอาจพิจารณาขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้ไม่เกิน 30 วัน หากการผิดสญัญา
ดงักลา่วไมม่ีความเสี/ยงตอ่หรืออาจก่อให้เกิดความเสยีหายอยา่งร้ายแรงตอ่ผู้จะขาย) 
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การเลิกสัญญา และ
การเรียกค่าเสียหาย 

(1) ผู้จะซื 1อมีสิทธิเลิกสญัญาจะซื 1อจะขายอสงัหาริมทรัพย์ฉบบันี 1 โดยบอกกลา่วให้แก่ผู้จะขาย
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และ/หรือ ฟ้องร้องให้ปฏิบัติตามสัญญาจะซื 1อจะขาย
อสงัหาริมทรัพย์ฉบบันี 1 และ/หรือ เรียกค่าเสียหายจากผู้จะขายได้ หากเหตผิุดนดัผิดสญัญา
เกิดจากความผิดของผู้จะขาย รวมถึงเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที/ต้อง
เลิกและชําระบญัชีของผู้จะซื 1อ หรือในกรณีที/ผู้ จะซื 1อไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินที/จะซื 1อ
ขายได้ หากเหตผิุดนดัผิดสญัญาเกิดจากความผิดของผู้จะขาย 

(2) ผู้จะขายมีสิทธิเลิกสญัญาจะซื 1อจะขายอสงัหาริมทรัพย์ฉบบันี 1 โดยบอกกล่าวให้แก่ผู้ จะซื 1อ
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และ/หรือ ฟ้องร้องให้ปฏิบัติตามสัญญาจะซื 1อจะขาย
อสงัหาริมทรัพย์ฉบบันี 1 และ/หรือ เรียกค่าเสียหายจากผู้จะซื 1อได้ หากเหตผิุดนดัผิดสญัญา
เกิดจากความผิดของผู้จะซื 1อ 

(3) ให้สญัญาจะซื 1อจะขายอสงัหาริมทรัพย์ฉบบันี 1เป็นอนัสิ 1นผลทนัที ในกรณีดงัต่อไปนี 1 โดยที/
คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายไมม่ีสทิธิเรียกคา่เสยีหายใดๆ จากคูส่ญัญาอีกฝ่าย เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตก
ลงกนัเป็นอยา่งอื/น 
(ก) เมื/อไม่สามารถโอนกรรมสิทธิaในทรัพย์สินที/จะซื 1อขายภายในระยะเวลาที/กําหนด โดย

เหตสุดุวิสยั หรือเหตอืุ/นใดอนัมิใช่ความผิดของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ/ง และคู่สญัญา
ตกลงเลกิสญัญา หรือ  

(ข) เมื/อคู่สญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลิกสญัญาจะซื 1อจะขายอสงัหาริมทรัพย์
ฉบบันี 1 หรือสญัญาซื 1อขายสงัหาริมทรัพย์ 

(4) ผู้จะซื 1อมีสทิธิเลกิสญัญาหากในวนัหรือก่อนวนัจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิaในทรัพย์สินที/จะซื 1อ
ขายเกิดเหตุการณ์ใดๆ อันเป็นผลให้ทรัพย์สินที/จะซื 1อขาย (โดยสภาพ) ด้อยค่าลงอย่างมี
นยัสําคญัหรือเป็นอุปสรรคที/ทําให้ผู้จะซื 1อไม่สามารถดําเนินกิจการได้ตามวตัถุประสงค์ที/
กําหนดไว้ในโครงการจดัการลงทนุของกองทนุรวมของผู้จะซื 1อ 

 
ข. สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาซื -อขายสังหาริมทรัพย์  
ผู้ขาย บริษัท ปภานนั จํากดั (“ผู้ขาย”) 

ผู้ซื -อ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสริิ ไพร์มออฟฟิศ (“ผู้ซื -อ”) 

ทรัพย์สินที"ซื -อขาย เฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ เครื/องมือ เครื/องใช้และสิ/งอํานวยความสะดวกตา่งๆ ที/ติดตรึงตราและไม่ติด
ตรึงตราถาวรและเกี/ยวเนื/องกับการประกอบกิจการอาคารสํานกังาน ซึ/งปัจจุบนัใช้ชื/อในการ
ประกอบกิจการว่าอาคารสิริภิญโญ นอกจากอสงัหาริมทรัพย์ที/ลงทุน เช่น โต๊ะทํางาน เก้าอี 1 ตู้
เอกสาร ชั 1นวางของ เครื/องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สํานกังาน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อํานวย
ความสะดวกอื/นๆ ซึ/งผู้ ขายเป็นผู้ ถือกรรมสิทธิaและใช้ในการประกอบกิจการอาคารสํานักงาน
ดงักลา่ว 

 ราคาทรัพย์สินที"ซื -อ
ขาย 

81,721,495 (แปดสบิเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื/นหนึ/งพนัสี/ร้อยเก้าสบิห้าบาท) บาท 

การโอนกรรมสิทธิjใน ผู้ ซื 1อและผู้ ขายตกลงให้กรรมสิทธิaในทรัพย์สินที/ซื 1อขายมีผลเป็นการโอนอย่างสมบูรณ์ตาม
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ทรัพย์สินที"ซื -อขาย กฎหมายในทนัทีในวนัที/ผู้ขายได้สง่มอบการครอบครองทรัพย์สินดงักลา่ว และได้ดําเนินการจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิaในทรัพย์สินที/จะซื 1อขายตามสญัญาจะซื 1อจะขายอสงัหาริมทรัพย์ต่อเจ้า
พนกังานที/เกี/ยวข้องเสร็จสิ 1นแล้ว และผู้จะซื 1อได้มีการชําระราคาทรัพย์สนิที/จะซื 1อขายตามสญัญา
จะซื 1อจะขายอสงัหาริมทรัพย์และชําระราคาทรัพย์สินที/ซื 1อขายตามสญัญาซื 1อขายสงัหาริมทรัพย์
ฉบบันี 1แล้ว เว้นแตคู่ส่ญัญาทั 1งสองฝ่ายตกลงร่วมกนัเพื/อขยายระยะเวลาดงักลา่วออกไป 

เหตุผิดนัดผิดสัญญา เมื/อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ/งดงัตอ่ไปนี 1ถือเป็นเหตผิุดนดัผิดสญัญา 
(1)  เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของผู้ ขายที/เกิดขึ 1นก่อนหรือในวันโอนกรรมสิทธิaใน

สงัหาริมทรัพย์ 
(ก) ผู้ขายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือผิดคํารับรอง ตามที/กําหนดไว้ในสญัญาซื 1อ

ขายสังหาริมทรัพย์ฉบับนี 1 หรือสัญญาจะซื 1อจะขายอสังหาริมทรัพย์ และผู้ ขายไม่
สามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาซื 1อขายสงัหาริมทรัพย์ฉบบันี 1
หรือสญัญาจะซื 1อจะขายอสงัหาริมทรัพย์ภายใน 30 วนัทําการนบัจากวนัที/ผู้ขายได้รับ
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ ซื 1อ หรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญาซื 1อขาย
สงัหาริมทรัพย์ฉบบันี 1 หรือสญัญาจะซื 1อจะขายอสงัหาริมทรัพย์ หรือภายในระยะเวลา
ใดๆ ที/คูส่ญัญาได้ตกลงกนั เว้นแตเ่ป็นเหตสุดุวิสยั ผู้ซื 1อมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันี 1ได้
ทนัที (ทั 1งนี 1 ผู้ซื 1ออาจพิจารณาขยายระยะเวลาดงักลา่วออกไปได้ไมเ่กิน 30 วนั หากการ
ผิดสญัญาดงักลา่วไมม่ีความเสี/ยงตอ่หรืออาจก่อให้เกิดความเสยีหายอยา่งร้ายแรงตอ่ผู้
ซื 1อ) 

(ข) ในกรณีที/ผู้ขายถกูศาลสั/งพิทกัษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสั/งให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขั 1นตอน
การเลิกบริษัท การชําระบญัชี หรือมีการร้องขอให้ฟื1นฟูกิจการของผู้ขายต่อศาลหรือ
หนว่ยงานราชการที/เกี/ยวข้อง ซึ/งผู้ซื 1อเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ขายใน
การปฏิบตัิตามสญัญาซื 1อขายสงัหาริมทรัพย์ฉบบันี 1 

(ค) ในกรณีที/ผู้ขายได้หยดุประกอบกิจการทั 1งหมด หรือบางสว่นซึ/งทําให้ผู้ซื 1อไม่สามารถหา
ประโยชน์จากทรัพย์สนิที/ซื 1อขายได้อยา่งมีนยัสาํคญั 

(ง) ในกรณีที/การจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิaในทรัพย์สนิที/จะซื 1อขายตามสญัญาจะซื 1อจะขาย
อสงัหาริมทรัพย์ไม่สามารถกระทําได้เนื/องจากความผิดของผู้ ขาย เว้นแต่เป็นเหตุ
สดุวิสยั หรือมีเหตผิุดนดัผิดสญัญาโดยความผิดของผู้ซื 1อที/เกิดขึ 1นก่อนวนัโอนกรรมสิทธิa

ในสงัหาริมทรัพย์ 
(2) ในกรณีที/ผู้ซื 1อฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือผิดคํารับรองตามที/กําหนดไว้ในสญัญา

ซื 1อขายสงัหาริมทรัพย์ฉบบันี 1 หรือสญัญาจะซื 1อจะขายอสงัหาริมทรัพย์ และผู้ซื 1อไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาซื 1อขายสงัหาริมทรัพย์ฉบบันี 1 หรือสญัญา
จะซื 1อจะขายอสงัหาริมทรัพย์ภายใน 30 วนัทําการนบัจากวนัที/ผู้ซื 1อได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์
อักษรจากผู้ ขาย หรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั 1น หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที/
คู่สญัญาได้ตกลงกัน เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสยั (ทั 1งนี 1 ผู้ ขายอาจพิจารณาขยายระยะเวลา
ดงักล่าวออกไปได้ไม่เกิน 30 วนั หากการผิดสญัญาดงักล่าวไม่มีความเสี/ยงต่อหรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสยีหายอยา่งร้ายแรงตอ่ผู้ขาย) 
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การเลิกสัญญา และ
การเรียกค่าเสียหาย 

(1) ผู้ซื 1อมีสทิธิเลกิสญัญาซื 1อขายสงัหาริมทรัพย์ฉบบันี 1 โดยบอกกลา่วให้แก่ผู้ขายทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และ/หรือ ฟ้องร้องให้ปฏิบตัิตามสญัญาซื 1อขายสงัหาริมทรัพย์ฉบบันี 1 และ/หรือ 
เรียกค่าเสียหายจากผู้ขายได้ หากเหตผิุดนดัผิดสญัญาเกิดจากความผิดของผู้ขาย รวมถึง
เรียกร้องคา่เสยีหายและคา่ใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที/ต้องเลกิและชําระบญัชีของผู้ซื 1อ หรือในกรณี
ที/ผู้ซื 1อกองทนุรวมไมส่ามารถลงทนุในทรัพย์สนิที/ซื 1อขายได้หากเหตผิุดนดัผิดสญัญาเกิดจาก
ความผิดของผู้ขาย 

(2) ผู้ขายมีสทิธิเลกิสญัญาซื 1อขายสงัหาริมทรัพย์ฉบบันี 1 โดยบอกกลา่วให้แก่ผู้ซื 1อทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และ/หรือ ฟ้องร้องให้ปฏิบตัิตามสญัญาซื 1อขายสงัหาริมทรัพย์ฉบบันี 1 และ/หรือ 
เรียกคา่เสยีหายจากผู้ซื 1อได้ หากเหตผิุดนดัผิดสญัญาเกิดจากความผิดของผู้ซื 1อ 

(3) ให้สญัญาซื 1อขายสงัหาริมทรัพย์ฉบบันี 1เป็นอนัสิ 1นผลทนัที ในกรณีเกิดเหตกุารณ์ดงัต่อไปนี 1 
โดยที/คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายไมม่ีสทิธิเรียกคา่เสยีหายใดๆ จากคูส่ญัญาอีกฝ่าย เว้นแตคู่ส่ญัญา
จะตกลงกนัเป็นอยา่งอื/น  
(ก) เมื/อไมส่ามารถสง่มอบการครอบครองในทรัพย์สินที/ซื 1อขายภายในระยะเวลาที/กําหนด 

โดยเหตุสุดวิสยั หรือเหตุอื/นใดอันมิใช่ความผิดของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ/ง และ
คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญา หรือ 

(ข) เมื/อคู่สญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลิกสญัญาซื 1อขายสงัหาริมทรัพย์ฉบบันี 1 
หรือสญัญาจะซื 1อจะขายอสงัหาริมทรัพย์ 

(4) ผู้ ซื 1อมีสิทธิเลิกสัญญาหากในวันหรือก่อนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิaในทรัพย์สินตาม
สญัญาจะซื 1อจะขายอสงัหาริมทรัพย์ เกิดเหตุการณ์ใดๆ อนัเป็นผลให้ทรัพย์สินที/จะซื 1อขาย
ตามสญัญาจะซื 1อจะขายอสงัหาริมทรัพย์ (โดยสภาพ) ด้อยค่าลงอย่างมีนยัสําคญัหรือเป็น
อปุสรรคที/ทําให้ผู้ซื 1อไม่สามารถดําเนินกิจการได้ตามวตัถุประสงค์ที/กําหนดไว้ในโครงการ
จดัการลงทนุของกองทนุรวมของผู้ซื 1อ 

 
2. สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาเกี"ยวกับการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิที"ลงทุน 

ก. สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาก่อตั -งสทิธิและการกระทาํการ 
ผู้ให้สัญญา บริษัท แสนสริิ จํากดั (มหาชน) (“ผู้ให้สัญญา”) 
ผู้รับสัญญา กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสริิ ไพร์มออฟฟิศ (“กองทุนรวม”) 
การใช้ชื"อ และ/หรือ
เครื"องหมายการค้า 
และ/หรือ เครื"องหมาย
บริการ 
 

ตลอดระยะเวลาที/ผู้ ให้สญัญา และ/หรือ บุคคลใดๆ ที/ผู้ ให้สญัญาเสนอชื/อให้ปฏิบตัิหน้าที/เป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมแทน ยงัคงปฏิบตัิหน้าที/เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทนุรวมตามสญัญาแตง่ตั 1งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และตราบเทา่ที/กองทนุรวมยงัคงลงทนุใน
ทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก ผู้ ให้สญัญาตกลงยินยอมให้กองทนุรวมใช้ชื/อ และ/
หรือ เครื/องหมายการค้า และ/หรือ เครื/องหมายบริการ และ/หรือ ตราสญัลกัษณ์ และ/หรือ 
รูปภาพ และ/หรือ เครื/องหมายอื/นใดที/ใช้ในการสื/อความหมายให้ประชาชนทั/วไปเข้าใจว่า
ทรัพย์สินที/กองทนุรวมลงทุนครั 1งแรกในหรือมีไว้นั 1น เป็นทรัพย์สินของผู้ ให้สญัญา และ/หรือ อยู่
ภายใต้การดแูล และบริหารจดัการของผู้ ให้สญัญา และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้องกับผู้ ให้
สญัญาที/เกี/ยวเนื/องกับทรัพย์สินที/จะซื 1อขายดงักล่าว ทั 1งนี 1 ให้รวมถึงชื/อ และ/หรือ เครื/องหมาย
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การค้า และ/หรือ เครื/องหมายบริการ และ/หรือ ตราสญัลกัษณ์ และ/หรือ รูปภาพ และ/หรือ 
เครื/องหมายอื/นใดที/เกี/ยวเนื/องกบัทรัพย์สนิที/จะซื 1อขายดงักลา่ว ที/ผู้ ให้สญัญา และ/หรือ บริษัทที/มี
ความเกี/ยวข้องกบัผู้ให้สญัญาจะได้มีในอนาคตด้วย 
ทั 1งนี 1 ในกรณีที/ผู้ ให้สัญญา และ/หรือ บุคคลใดๆ ที/ผู้ ให้สัญญาเสนอชื/อให้ปฏิบัติหน้าที/เป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมแทน ไม่ได้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม
ตามสญัญาแต่งตั 1งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อีกต่อไป กองทุนรวมจะดําเนินการระงบัการใช้ชื/อ 
และ/หรือ เครื/องหมายการค้า และ/หรือ เครื/องหมายบริการ และ/หรือ ตราสญัลกัษณ์ และ/หรือ 
รูปภาพ และ/หรือ เครื/องหมายอื/นใดดงักลา่ว โดยกองทนุรวมจะดําเนินการดงักลา่วให้แล้วเสร็จ
ภายใน 6 เดือนนบัจากวนัที/ผู้ ให้สญัญา และ/หรือ บุคคลใดๆ ที/ผู้ ให้สญัญาเสนอชื/อให้ปฏิบัติ
หน้าที/ เ ป็นผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมแทนดังกล่าว ไม่ไ ด้ เ ป็นผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

การประกันการมีผู้เช่า
สาํหรับพื -นที"เช่าที" ว่าง
และการให้เช่าพื -นที"
รับประกัน 

(1) ในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิa ในทรัพย์สินที/จะซื 1อขายภายใต้สัญญาจะซื 1อจะขาย
อสงัหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินที/จะซื 1อขายนั 1นมีพื 1นที/ให้เช่าว่างอยู่โดยไม่มีผู้ เช่าเป็นจํานวน 
3,404 ตารางเมตร (“พื -นที" รับประกัน”) ผู้ ให้สญัญาตกลงจะรับประกันอตัราค่าเช่าและ
ค่าบริการสําหรับพื 1นที/รับประกันดังกล่าว โดยมีระยะเวลารับประกัน 3 ปี นับแต่วันจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิaในทรัพย์สินที/จะซื 1อขายภายใต้สญัญาจะซื 1อจะขายอสงัหาริมทรัพย์ 
หรือจนถึงวนัที/บคุคลภายนอกเข้าทําสญัญาเช่าพื 1นที/รับประกนักบักองทนุรวม แล้วแต่เหตุ
ใดจะเกิดขึ 1นก่อน โดยผู้ให้สญัญาตกลงรับประกนัรายได้ตามอตัราค่าเช่าและค่าบริการของ
พื 1นที/รับประกันดงักล่าวที/ตารางเมตรละ 550 บาทต่อเดือน ตลอดระยะเวลาที/กําหนดไว้
ข้างต้น 

(2) ในกรณีที/บคุคลภายนอกประสงค์จะเช่าพื 1นที/รับประกนัดงักล่าว กองทนุรวมจะดําเนินการ
เข้าทําสญัญาเช่าพื 1นที/ดงักลา่วในฐานะผู้ให้เช่ากบับคุคลภายนอกดงักลา่วโดยตรง  

(3) ในกรณีที/อตัราค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่าพื 1นที/รับประกันที/กองทุนรวมจะทํากับ
บุคคลภายนอกมีจํานวนตํ/ากว่าอตัราค่าเช่าและค่าบริการที/ผู้ ให้สญัญารับประกันไว้กับ
กองทนุรวม ผู้ให้สญัญาตกลงที/จะชําระเงินสว่นตา่งระหวา่งอตัราคา่เช่าและคา่บริการที/ผู้ ให้
สญัญารับประกันไว้กับกองทุนรวม กับอัตราค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่าพื 1นที/
รับประกนัที/กองทนุรวมทํากบับคุคลภายนอก ให้กบักองทนุรวม ในระหว่างระยะเวลา 3 ปี 
นับแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิaในทรัพย์สินที/จะซื 1อขายภายใต้สัญญาจะซื 1อจะขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 

(4) ในกรณีที/อัตราค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่าพื 1นที/รับประกันที/กองทุนรวมทํากับ
บุคคลภายนอกมีจํานวนสูงกว่าอัตราตามที/ผู้ ให้สญัญารับประกันไว้กับกองทุนรวม ผู้ ให้
สญัญาตกลงให้คา่เช่าและคา่บริการทั 1งหมดคงเป็นของกองทนุรวมตามที/กําหนดในสญัญา
ดงักลา่ว 

(5) ทั 1งนี 1 ในกรณีที/พื 1นที/รับประกันบางส่วนเกิดเหตกุารณ์ตามข้อ (3) และ/หรือ ข้อ (4) ข้างต้น 
และ/หรือ กองทุนรวมไม่สามารถหาบคุคลภายนอกมาเช่าพื 1นที/รับประกันได้ในระยะเวลา
รับประกัน ผู้ ให้สญัญาจะรับประกันแต่เพียงส่วนต่างระหว่างอตัราค่าเช่าและค่าบริการที/
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ผู้ ให้สญัญารับประกนัไว้กบักองทนุรวม กบัอตัราค่าเช่าและค่าบริการเฉลี/ยตามสญัญาเช่า
พื 1นที/รับประกนัที/กองทนุรวมทํากบับคุคลภายนอก 

(6) ในกรณีที/บุคคลภายนอกซึ/งเช่าพื 1นที/รับประกันใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาเช่าพื 1นที/
รับประกนัก่อนครบกําหนดระยะเวลารับประกนั ผู้ให้สญัญาตกลงที/จะชําระเงินตามอตัราคา่
เช่าและคา่บริการที/รับประกนัไว้กบักองทนุรวม จนครบกําหนดระยะเวลารับประกนั เว้นแต่
ในกรณีที/ผู้ ให้สญัญาสามารถหาผู้ เช่ารายใหม่เพื/อเช่าพื 1นที/รับประกนัดงักล่าวแทนที/ผู้ เช่า
เดิม โดยที/มีอตัราคา่เช่าและคา่บริการ รวมทั 1งระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าฉบบัใหม่ไม่
น้อยกวา่อตัราคา่เช่าและค่าบริการ รวมทั 1งระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าเดิมที/เหลืออยู ่
ซึ/งหากอตัราค่าเช่าและค่าบริการ และ/หรือ ระยะเวลาการเช่าของผู้ เช่ารายใหม่น้อยกว่าผู้
เช่ารายเดิมเพียงเท่าใด ผู้ ให้สญัญาจะต้องรับผิดชอบในการชําระส่วนต่างของค่าเช่าและ
คา่บริการให้แก่กองทนุรวมเพียงเทา่นั 1น 

(7) อนึ/ง สําหรับเงินหรือค่าตอบแทนใดๆ ที/กองทนุรวมได้รับจากผู้ ให้สญัญาหรือผู้ เช่ารายใหม่
ข้างต้น จะไม่นํามาเป็นฐานในการคํานวณค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โดยจะ
เป็นไปตามสญัญาแตง่ตั 1งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

การเช่าพื -นที"โดยผู้ให้
สัญญา 

(1) ในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิa ผู้ ให้สญัญา และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้องกับผู้ ให้
สญัญาเป็นผู้ เช่าพื 1นที/ในทรัพย์สินที/จะซื 1อขายภายใต้สญัญาจะซื 1อจะขายอสงัหาริมทรัพย์
ตามพื 1นที/ที/กําหนดในสญัญารวมเป็นพื 1นที/ทั 1งหมดจํานวน 11,813 ตารางเมตร ผู้ ให้สญัญา 
และ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้องกบัผู้ ให้สญัญาตกลงที/จะเช่าพื 1นที/ทั 1งหมดดงักลา่วต่อไป และ
ผู้ ให้สญัญา และ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้องกบัผู้ ให้สญัญาตกลงที/จะเข้าทําสญัญาเช่าพื 1นที/
ฉบบัใหม่สําหรับการเช่าพื 1นที/ดงักลา่วกบักองทนุรวม โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี นบัตั 1งแต่วนั
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิaทรัพย์สินที/จะซื 1อขายตามสญัญาจะซื 1อจะขายอสงัหาริมทรัพย์ 
(“ระยะเวลาการเช่าเริ"มต้น”) ที/อตัราคา่เช่าและคา่บริการรวมตารางเมตรละ 580 บาทต่อ
เดือนสําหรับปีที/ 1 อัตรา 600 บาทต่อเดือนสําหรับปีที/ 2 และอัตรา 620 บาทต่อเดือน
สาํหรับปีที/ 3 ตามลาํดบั และผู้ให้สญัญา และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้องกบัผู้ ให้สญัญา
ตกลงให้คํามั/นที/จะเช่าพื 1นที/ดงักลา่วต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี นบัตั 1งแต่วนัที/ระยะเวลา
การเช่าเริ/มต้นสิ 1นสดุลง (“ระยะเวลาการต่อสัญญา”) ที/อตัราค่าเช่าและค่าบริการรวม
ตารางเมตรละ 640 บาทต่อเดือนสําหรับปีที/ 1 และอตัรา 650 บาทต่อเดือนสําหรับปีที/ 2 
ตามลาํดบั  

(2) ทั 1งนี 1 หากผู้ ให้สญัญา และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้องกบัผู้ ให้สญัญา ไม่ประสงค์จะต่อ
อายสุญัญาเช่าพื 1นที/ดงักลา่ว ภายหลงัจากครบกําหนดระยะเวลาการตอ่สญัญา ผู้ให้สญัญา 
และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้องกบัผู้ ให้สญัญา จะต้องแจ้งให้กองทนุรวมทราบถึงความ
ประสงค์นั 1นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนสิ 1นสุดระยะเวลาการต่อสญัญา รวมถึงแจ้งให้
กองทุนรวมทราบถึงพื 1นที/ที/จะไม่ทําการต่ออายสุญัญาเช่าและกําหนดการในการย้ายออก
จากพื 1นที/ดงักลา่ว  

(3) หากผู้ให้สญัญา และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้องกบัผู้ ให้สญัญามีความประสงค์ที/จะเช่า
พื 1นที/ดงักลา่วตอ่ไปหลงัจากสิ 1นสดุระยะเวลาการตอ่สญัญา ผู้ให้สญัญา และ/หรือ บริษัทที/มี
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ความเกี/ยวข้องกบัผู้ให้สญัญาจะต้องแจ้งจํานวนระยะเวลาที/ประสงค์จะเช่าพื 1นที/ดงักลา่วตอ่
และตกลงให้อตัราคา่เช่าและคา่บริการสําหรับสญัญาเช่าพื 1นที/ฉบบัใหม่ที/ทํากบักองทนุรวม
เป็นไปตามราคาตลาดในขณะนั 1น ทั 1งนี 1 ราคาดงักลา่วต้องไมต่ํ/ากวา่ตารางเมตรละ 650 บาท
ตอ่เดือน  

(4) ในกรณีที/ (ก) ผู้ ให้สญัญา และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้องกบัผู้ ให้สญัญา ได้แจ้งความ
ประสงค์ที/จะไม่ต่ออายุสญัญาเช่าพื 1นที/ส่วนใดส่วนหนึ/ง หรือทั 1งหมด ภายหลงัจากสิ 1นสุด
ระยะเวลาการตอ่สญัญา และ (ข) มีบคุคลภายนอกประสงค์จะเช่าพื 1นที/ตามสญัญาเช่าพื 1นที/
ที/ผู้ ให้สญัญา และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้องกับผู้ ให้สญัญา เช่าจากกองทุนรวมก่อน
ระยะเวลาสิ 1นสดุสญัญาเช่า และ (ค) ผู้ให้สญัญา และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้องกบัผู้ ให้
สญัญาย้ายออกจากพื 1นที/ที/บุคคลภายนอกประสงค์จะเช่าดงักล่าว ก่อนระยะเวลาสิ 1นสุด
สญัญาเช่า ผู้ให้สญัญา และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้องกบัผู้ ให้สญัญาตกลงเลิกสญัญา
เช่าพื 1นที/ ที/ ทําไ ว้กับกองทุนรวม เพื/อให้กองทุนรวมนําพื 1นที/ดังกล่าวออกให้เช่าแก่
บคุคลภายนอก 

(5) ในกรณีที/อัตราค่า เช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าพื 1นที/ ที/กองทุนรวมจะทํากับ
บคุคลภายนอกตาม (4) ข้างต้น มีจํานวนตํ/ากว่าอตัราค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่า
พื 1นที/ที/กองทนุรวมทํากบัผู้ให้สญัญา และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้องกบัผู้ ให้สญัญา หรือ
ในกรณีที/กองทุนรวมไม่สามารถหาผู้ เช่ารายใหม่ได้ ผู้ ให้สญัญาตกลงที/จะชําระเงินค่าเช่า
และคา่บริการ หรือ สว่นตา่งระหวา่งอตัราคา่เช่าและคา่บริการตามสญัญาเช่าพื 1นที/ที/กองทนุ
รวมทํากับผู้ ให้สญัญา และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้องกับผู้ ให้สญัญา กับอตัราค่าเช่า
และค่าบริการตามสญัญาเช่าพื 1นที/ที/กองทนุรวมทํากบับคุคลภายนอก (แล้วแต่กรณี) ทั 1งนี 1 
จนกวา่จะครบกําหนดระยะเวลาการตอ่สญัญาข้างต้น 

(6) ในกรณีที/อตัราคา่เช่าและคา่บริการตามสญัญาเช่าพื 1นที/ที/กองทนุรวมทํากบับคุคลภายนอก
มีจํานวนสูงกว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่าพื 1นที/ที/กองทุนรวมทํากับผู้ ทํา
สญัญา และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้องกับผู้ ให้สญัญา ผู้ ให้สญัญาตกลงให้ค่าเช่าและ
คา่บริการทั 1งหมดคงเป็นของกองทนุรวม 

(7) ในกรณีที/มีบุคคลภายนอกซึ/งเช่าพื 1นที/เช่าแทนผู้ ให้สัญญา และ/หรือ บริษัทที/มีความ
เกี/ยวข้องกบัผู้ ให้สญัญา และบคุคลดงักลา่วได้ใช้สิทธิในการบอกเลิกสญัญาเช่าก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาการต่อสญัญา ผู้ ให้สญัญาตกลงที/จะชําระเงินค่าเช่าและค่าบริการให้แก่
กองทนุรวมตามจํานวนที/ผู้ ให้สญัญา และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้องกบัผู้ ให้สญัญา ได้
ชําระตามสญัญาเช่าพื 1นที/เดิมของตน จนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าที/เหลืออยู่ตาม
สญัญาเช่าดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที/ผู้ ให้สัญญาสามารถหาผู้ เช่ารายใหม่เพื/อเช่าพื 1นที/
ดงักลา่วแทนที/ผู้ เช่ารายดงักล่าวที/ใช้สิทธิในการบอกเลิกสญัญาเช่าก่อนครบกําหนดระยะ
สิ 1นสุดการเช่า โดยที/มีอัตราค่าเช่าและระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่าอัตราค่าเช่าและ
ระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าเดิมที/เหลอือยู ่ในกรณีที/ระยะเวลาการเช่า และ/หรือ อตัรา
ค่าเช่าของผู้ เช่ารายใหม่น้อยกว่าผู้ ให้สญัญาเพียงเท่าใด ผู้ ให้สญัญาจะต้องรับผิดชอบใน
การชําระสว่นตา่งของคา่เช่าให้แก่กองทนุรวมเพียงเทา่นั 1น 
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(8) ไม่ว่าในกรณีใดๆ ที/ผู้ ให้สญัญา และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้องกบัผู้ ให้สญัญาซึ/งได้เช่า
พื 1นที/ภายในทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก มีการย้ายออกจากพื 1นที/เช่าดงักลา่ว 
กองทนุรวมมีสทิธิกําหนดให้คงสภาพไว้ซึ/งอปุกรณ์ตกแตง่ที/ติดตรึงตราถาวรใดๆ หรือให้ปรับ
สภาพสถานที/เช่าให้กลบัคืนสูส่ภาพเดิมก่อนมีการเช่าด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ให้สญัญาได้ทั 1งสิ 1น 

(9) อนึ/ง สําหรับเงินหรือค่าตอบแทนใดๆ ที/กองทนุรวมได้รับจากผู้ ให้สญัญาหรือผู้ เช่ารายใหม่
ข้างต้น จะนํามาเป็นฐานในการคํานวณค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามที/กําหนด
ไว้ในสญัญาแตง่ตั 1งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

การควบคุมให้มีการ
การปฏิบัตติามสัญญา 

ผู้ ให้สญัญาตกลงควบคุม ดูแลและดําเนินการใดๆ ที/จําเป็นในการป้องกนัและเยียวยา เพื/อให้ 
บริษัทที/มีความเกี/ยวข้องกับผู้ ให้สญัญา ปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงื/อนไขในสญัญาที/บุคคล
ดงักลา่วเป็นคู่สญัญากบักองทนุรวมอย่างเคร่งครัด ซึ/งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง สญัญาเช่าพื 1นที/ 
สญัญาซื 1อขายทรัพย์สนิ รวมถึงเอกสารและสญัญาอื/นใดที/เกี/ยวเนื/องและเกี/ยวกบัการลงทนุของ
กองทนุรวมในทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรก โดยเฉพาะอย่างยิ/ง ผู้ ให้สญัญาจะใช้
ความพยายามอยา่งสดุความสามารถในการป้องกนัและเยียวยา (รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินใดๆ) เพื/อมิให้บริษัทที/มีความเกี/ยวข้องกบัผู้ให้สญัญาผิดนดั กระทําการฝ่าฝืนเงื/อนไข 
หรือก่อให้เกิดเหตแุห่งการเลิกสญัญา หรือกระทําผิดข้อสญัญาใดๆ ตามที/กําหนดไว้ในสญัญา
เช่าพื 1นที/ระหวา่งกองทนุรวมและบริษัทที/มีความเกี/ยวข้องกบัผู้ ให้สญัญา ตลอดระยะเวลาที/ผู้ ให้
สญัญาตกลงรับผิดชอบในการดําเนินการสําหรับระยะเวลาการเช่าเริ/มต้นหรือระยะเวลาการต่อ
สญัญา 

การรับประกัน
ค่าใช้จ่ายส่วนทุน 
(Capital Expenditure) 

ผู้ ให้สญัญาตกลงที/จะรับประกนัค่าใช้จ่ายส่วนทนุ (Capital Expenditure) ที/ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานของกองทุนรวม เป็นระยะเวลา 12 เดือนนบัแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิa

ทรัพย์สนิที/จะซื 1อขาย เป็นจํานวนไม่เกินอตัราร้อยละ 3 ของรายได้ที/กองทนุรวมได้รับจากค่าเช่า 
ค่าบริการและรายได้จากการรับประกนัการมีผู้ เช่าในช่วงเวลาเดียวกนั ทั 1งนี 1 ค่าใช้จ่ายส่วนทุน 
(Capital Expenditure) หมายถึง รายจ่าย อนัมีลกัษณะเป็นการลงทนุเพื/อปรับปรุงและพฒันา
ทรัพย์สนิให้มีมลูคา่เพิ/มสงูขึ 1น ซึ/งนอกเหนือไปจากการซอ่มแซมหรือบํารุงรักษาตามปกติ 

การประกันกาํไรจาก
การดาํเนินงานของ
ทรัพย์สินที"กองทุนรวม
จะเข้าลงทุนครั-งแรก  

ผู้ให้สญัญาตกลงที/จะรับประกนักําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ
ครั 1งแรก ให้กบักองทนุรวมสําหรับช่วงเวลา 12 เดือนนบัตั 1งแต่วนัที/กองทนุเข้าลงทนุ ซึ/งคิดเป็น
จํานวนเงิน 114.2 ล้านบาท โดยในกรณีที/กําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะ
เข้าลงทุนครั 1งแรกน้อยกว่าจํานวนที/ได้ระบุไว้ข้างต้น ผู้ ให้สญัญาตกลงที/จะชําระเงินส่วนต่าง
ให้แก่กองทุนรวม ทั 1งนี 1 กําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก 
หมายถึง รายได้จากการดําเนินงานสทุธิของอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมลงทนุครั 1งแรก ลบด้วย
จํานวนรวมของ (ก) คา่ใช้จ่ายทั 1งหมดของทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก (ซึ/งรวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ตามจํานวนที/จ่ายจริง) (ข) ค่า
บํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก (Maintenance Expense) 
และ (ค) ค่าภาษีโรงเรือน โดยค่าใช่จ่ายดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึง (1) ค่าธรรมเนียมผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ (2) รายการกําไรหรือขาดทนุทางบญัชีที/ยงัไมรั่บรู้จากการประเมินราคาทรัพย์สนิ 
(3) คา่ใช้จ่ายที/จดัเป็นคา่ใช้จ่ายสว่นทนุ (Capital Expenditure) ของอาคารและ (4) ค่าใช้จ่ายที/
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มีนยัสําคญัซึ/งไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที/เกิดขึ 1นตามปกติของทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก 
ซึ/งในกรณีดงักลา่ว กองทนุรวมและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะตกลงกนัโดยสจุริตเป็นรายกรณี 

การแปลงสภาพเป็น
กองทรัสต์เพื"อการ
ลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพย์ 
(REIT) 

ในกรณีที/มีกฎหมาย และ/หรือ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ใดๆ กําหนดให้กองทนุรวมต้อง
แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์เพื/อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT) กองทนุรวมและผู้ ให้สญัญา
จะตกลงร่วมกันในการพิจารณาดําเนินการแปลงสภาพดงักล่าว โดยหากกองทุนรวมและผู้ ให้
สญัญาตกลงที/จะแปลงสภาพกองทนุรวมเป็น REIT แล้ว ผู้ ให้สญัญาจะใช้ความพยายามอย่าง
เต็มที/ในการช่วยเหลือกองทนุรวมเพื/อให้การแปลงสภาพดงักลา่วประสบผลสําเร็จ รวมถึงแต่ไม่
จํากดัเพียง การลงมติเห็นชอบในการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื/อการแปลงสภาพ
ดังกล่าว ในกรณีที/ผู้ ให้สญัญาเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม การดําเนินการใดๆ เพื/อ
ดําเนินการโอนกรรมสทิธิaในทรัพย์สนิที/กองทนุรวมลงทนุไปยงั REIT การประสานงานกบัผู้ เช่าใน
ทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะลงทนุครั 1งแรก การประสานงานกับหน่วยงานราชการที/เกี/ยวข้อง เพื/อ
ประโยชน์ในการแปลงสภาพจากกองทนุรวมเป็น REIT ดงักลา่ว เป็นต้น 

คาํรับรองและคาํ
ยนิยอม 

(1) ในกรณีที/กองทุนรวมตรวจพบภายหลงัวนัทําสญัญาฉบบันี 1ว่า คํารับรองใดๆ ที/ได้ให้ไว้ไม่
ถูกต้อง หรือไม่เป็นจริงในสาระสําคัญอันมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการเข้าทําและ
ปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี 1ของกองทุนรวม ผู้ ให้สญัญายงัคงต้องรับผิดต่อกองทุนรวม ใน
บรรดาความเสียหายใดๆ ที/เกิดขึ 1นจากการผิดคํารับรองดงักลา่ว รวมทั 1งรับผิดชอบสําหรับ
คา่ใช้จ่าย คา่ธรรมเนียม คา่ปรับใดๆ (ถ้ามี) ในการดําเนินการแก้ไขเปลี/ยนแปลงใดๆ เพื/อให้
เป็นไปตามคํารับรอง  

(2) ในกรณีที/กองทนุรวมมีหรือได้รับคําสั/ง ไม่ว่าจากหน่วยงานราชการหรือจากหน่วยงานใดๆ 
รวมถึงศาล กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐอื/นๆ ให้กองทนุรวมมีหน้าที/รื 1อถอน
ส่วนหนึ/งส่วนใดในทรัพย์สินที/จะซื 1อขายตามสญัญาจะซื 1อจะขายอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ ให้
สญัญาตกลงที/จะเป็นผู้ รับผิดชอบซึ/งคา่ใช้จ่าย และ/หรือ ค่าปรับใดๆ (หากมี) ที/เกิดขึ 1นและ
ที/เกี/ยวข้องกบัการดําเนินการรื 1อถอนดงักลา่ว 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่ง
การเลิกสัญญา 

• ในกรณีที/คู่สัญญารายใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือผิดคํารับรองที/ เป็น
สาระสําคญัของสญัญาฉบบันี 1 และไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถูกต้องตาม
สญัญาฉบบันี 1ภายใน 30 วนันบัจากวนัที/ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสญัญานั 1น 
หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที/คู่สญัญาได้ตกลงกัน คู่สญัญาอีกฝ่ายมีสิทธิเรียกค่าเสียหาย
จากคูส่ญัญานั 1นได้ เว้นแตเ่ป็นเหตสุดุวิสยั 

• คู่สญัญารายใดได้ตกลงประนอมหนี 1 หรือถูกศาลสั/งพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถกูฟ้องเป็น
บุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลสั/งให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขั 1นตอนการเลิกบริษัท การชําระ
บญัชี หรือมีการร้องขอให้ฟื1นฟูกิจการของคู่สญัญารายนั 1นต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที/
เกี/ยวข้อง ซึ/งคูส่ญัญาอีกฝ่ายเห็นวา่มีผลกระทบตอ่ความสามารถของคูส่ญัญารายนั 1นในการ
ชําระหนี 1 หรือปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี 1 

• ในกรณีที/ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมมีมติให้เลกิโครงการจดัการลงทนุของกองทนุรวม  

• ในกรณีที/กองทนุรวมใช้สทิธิเลกิสญัญาจะซื 1อจะขายอสงัหาริมทรัพย์ ก่อนการโอนกรรมสิทธิa

ในทรัพย์สนิที/จะซื 1อขายภายใต้เงื/อนไขที/กําหนดในสญัญาดงักลา่วแล้ว กองทนุรวมมีสิทธิใช้
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เหตดุงักลา่วถือเป็นเหตผิุดสญัญาภายใต้สญัญาฉบบันี 1เช่นกนั 
การเลิกสัญญาและการ
เรียกค่าเสียหาย 

• กองทนุรวมมีสิทธิเลิกสญัญาฉบบันี 1 โดยบอกกล่าวให้แก่ผู้ ให้สญัญาทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และ/หรือ ฟ้องร้องให้ปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี 1 และ/หรือ เรียกค่าเสียหายจากผู้ ให้
สญัญา รวมถึงเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที/ต้องเลิกและชําระบญัชีของ
กองทนุรวม หรือในกรณีที/กองทุนรวมไม่สามารถลงทนุในทรัพย์สินได้ หากมีเหตผิุดนดัผิด
สญัญาตามสญัญาฉบบันี 1อนัเกิดจากความผิดของผู้ให้สญัญาดงักลา่ว 

• ผู้ ให้สญัญามีสิทธิเลิกสญัญาฉบบันี 1 โดยบอกกลา่วให้แก่กองทนุรวมทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และ/หรือ ฟ้องร้องให้ปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี 1 และ/หรือ เรียกค่าเสียหายจากกองทนุ
รวมได้ หากมีเหตผิุดนดัผิดสญัญาตามสญัญาฉบบันี 1อนัเกิดจากความผิดของกองทนุรวม 

• ให้สญัญาฉบับนี 1เป็นอนัสิ 1นผลทนัที ในกรณีดงัต่อไปนี 1 โดยที/คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิ
เรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื/นใดจากคู่สญัญา เว้นแต่
คูส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอื/น 
(1) เมื/อไม่สามารถโอนกรรมสิทธิaในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรก ภายใน

ระยะเวลาที/กําหนดในสัญญาที/เกี/ยวข้อง โดยข้อจํากัดทางกฎหมาย หรือโดยเหตุ
สดุวิสยั หรือโดยเหตอืุ/นใดอนัมิใช่ความผิดของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ/ง และคู่สญัญา
ทั 1งสองฝ่ายตกลงเลกิสญัญา  

(2) เมื/อคูส่ญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลกิสญัญาฉบบันี 1  
(3) เมื/อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมมีมติให้เลิกกองทนุรวม โดยในการลงมติของผู้ ถือ

หน่วยลงทนุไม่ได้เกิดจากการเสนอของผู้ ให้สญัญา และ/หรือ กลุ่มบคุคลเดียวกนัของ
ผู้ให้สญัญาดงักลา่วในฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

• เมื/อเกิดเหตกุารณ์ใดๆ อนัเป็นผลให้ทรัพย์สนิที/กองทนุรวมลงทนุด้อยค่าลงอย่างมีนยัสําคญั
หรือเป็นอปุสรรคที/ทําให้กองทนุรวมไม่สามารถดําเนินกิจการได้ตามวตัถปุระสงค์ที/กําหนด
ไว้ในโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมมีสิทธิเลิกสญัญาฉบบันี 1 โดยบอก
กลา่วให้แก่ผู้ ให้สญัญาทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยที/คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียก
ค่าเสียหาย เว้นแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ 1นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงของคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ/ง 

 
ข. สัญญาแต่งตั -งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

คู่สัญญา • กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสริิ ไพร์มออฟฟิศ (“กองทุนรวม”) โดย บริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั (“บริษัทจัดการ”) 

• บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 จํากดั (“ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์”) 

การแต่งตั -งผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

กองทนุรวมตกลงแตง่ตั 1งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้ปฏิบตัิหน้าที/เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทุนรวม และผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลง รับปฏิบัติหน้า ที/ เ ป็นผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมภายใต้ข้อกําหนดและเงื/อนไขตามที/ระบุไว้ในสญัญาแต่งตั 1ง
ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ฉบับนี 1 โดยบริษัทจัดการในฐานะผู้ จัดการกองทุนรวมจะเป็น
ผู้ดําเนินการใดๆ ภายใต้สญัญาฉบบันี 1แทนกองทนุรวมและเพื/อประโยชน์ของกองทนุรวม และ



กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสริิ ไพร์มออฟฟิศ 

- 56 – 

 

ให้สัญญาแต่งตั 1งผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ฉบับนี 1มีผลใช้บังคับนับแต่วันจดทะเบียนโอน
กรรมสทิธิaในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมลงทนุ 

หน้าที"ของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

• ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงปฎิบตัิหน้าที/ในการบริหารและจัดการอสงัหาริมทรัพย์ที/
กองทุนรวมลงทุนตามที/ ไ ด้ กํ าหนดไ ว้ โดยละเ อียดในสัญญาแต่งตั 1งผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ หรือหน้าที/ใดๆ ที/คู่สญัญาจะได้ตกลงกันเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยการ
ปฏิบัติหน้าที/ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานประจําปี (“แผนการ

ดาํเนินงาน”) โครงการ และกฎหมายที/เกี/ยวข้อง ซึ/งรวมถึงหน้าที/แต่ไม่จํากดัเพียงหน้าที/
ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี 1 

• หน้าที/จัดทําแผนการดําเนินงาน เพื/อเป็นแนวทางในการปฎิบัติหน้าที/ในฐานะผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ และจะเสนอแผนการดําเนินงานดังกล่าวให้กองทุนรวมเพื/อขออนุมัติ
ภายใน 30 วนัหลงัวนัสิ 1นสดุรอบปีบญัชีก่อนปีที/จะขออนมุตัิ 

• หน้าที/ในการดแูลรักษาให้อสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมลงทนุอยู่ในสภาพที/ดีและพร้อมที/
จะใช้หาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา ตามความเหมาะสมแก่กรณี 

• หน้าที/จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุนให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ที/กองทนุรวมกําหนด  

• หน้าที/จดัหาผู้ เช่าเพื/อเช่าพื 1นที/ในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมลงทนุ ดําเนินการ และ/หรือ 
ประสานงานกบักองทนุรวม รวมถึงให้ความช่วยเหลอืแก่กองทนุรวม ในการจดัการให้ผู้ เชา่
ได้รับบริการต่างๆ ในอาคารสํานักงาน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงระบบวิศวกรรมไฟฟ้า 
ระบบนํ 1าประปา รวมถึงการบริการอื/นใดที/จําเป็นสําหรับอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวม
ลงทนุ 

• หน้าที/ในการจดัให้มีประกนัความเสี/ยงภยัทรัพย์สิน (Property All Risks Insurance) การ
ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) การประกนัภยัความรับ
ผิดตอ่บคุคลภายนอก (Public Liability Insurance) การประกนัอคัคีภยั (Fire Insurance) 
และ/หรือ การประกันภัยอื/นใดที/อาจจัดให้มีขึ 1นตามความจําเป็นและสมควรแก่
สถานการณ์ แก่อสังหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุน กับผู้ รับประกันภัยซึ/งเป็นบริษัท
ประกันภยัที/มีชื/อเสียง ตามรายละเอียดและวงเงินที/กองทนุรวมเห็นชอบ โดยกําหนดให้
กองทนุรวมเป็นผู้ เอาประกนัภยัและเป็นผู้ รับผลประโยชน์จากการประกนัภยัดงักลา่ว 

หน้าที"ของกองทุนรวม กองทุนรวมตกลงดําเนินการและให้ความร่วมมือใดๆ ตามที/จําเป็นและสมควร เพื/อช่วยให้
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถปฏิบตัิหน้าที/ตามสญัญานี 1ได้อย่างเต็มที/เท่าที/กองทุนรวม
สามารถกระทําได้ ภายใต้บทบญัญตัิของกฎหมายที/เกี/ยวข้อง ซึ/งรวมถึงหน้าที/ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี 1 

• หน้าที/ในการชําระคา่ตอบแทนแก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

• รับผิดชอบบรรดาคา่ใช้จ่าย คา่ดําเนินการ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากร (ยกเว้นเงินได้นิติ
บคุคลของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์) หรือเงินจํานวนใดๆ ที/เกี/ยวกบัหรือเกี/ยวเนื/องกบัการ
บริหารอสังหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุนภายใต้ข้อกําหนดและเงื/อนไขของสญัญา
แตง่ตั 1งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ฉบบันี 1 

• หน้าที/ที/เกี/ยวข้องกบังานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพื/อเป็นการช่วยให้เกิดการเปิดเผยข้อมลูที/
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มีคณุภาพ โปร่งใส เทา่เทียม และเป็นที/ต้องการของผู้ ถือหน่วยลงทนุ เจ้าหนี 1 นกัวิเคราะห์ 
นกัลงทุน และสาธารณะ ซึ/งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมและการ
วางแผนเกี/ยวกับกลยุทธ์ในการสร้างฐานผู้ ถือหน่วยลงทุน ในอันที/จะสะท้อนมูลค่าที/
แท้จริงของหน่วยลงทุนไปยงัราคาตลาดของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ตกลงให้ความร่วมมือใดๆ ตามที/ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์พิจารณาว่า
จําเป็นและเห็นสมควร 

ค่าตอบแทน ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสทิธิที/จะได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบตัิตามสญัญานี 1จากกองทนุ
รวมเป็นรายเดือน ตามอตัราที/กําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตั 1งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยกองทนุ
รวมจะชําระค่าตอบแทนในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที/กองทนุ
รวมได้รับใบแจ้งหนี 1จากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
กองทุนรวมตกลงชําระค่าตอบแทนในการจัดการและบริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ตามรายละเอียดดงันี 1 

• คา่ตอบแทนในอตัรารายเดือนเท่ากบัจํานวนรวมของ (ก) ร้อยละ 1 ของรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการรวม และ (ข) ร้อยละ 5.75 ของกําไรจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวม 
(“ค่าตอบแทนพื -นฐาน”) และ 

• ค่าตอบแทนพิเศษในอตัรารายปีเท่ากับร้อยละ 30 ของส่วนต่างของ (ก) กําไรจากการ
ดําเนินงานที/เกิดขึ 1นจริง และ (ข) กําไรจากการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปี
ตามรายละเอียดที/ปรากฏในสญัญาฉบบันี 1  หากกําไรจากการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงานประจําปีมีจํานวนมากกว่ากําไรจากการดําเนินงานที/เกิดขึ 1นจริง ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์จะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนพิเศษ  

ทั 1งนี 1 “กําไรจากรายได้คา่เช่าและค่าบริการรวม” คํานวณจาก ก – ((ก÷ข) × ค) โดย ก = 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวมสุทธิ (ซึ/งหมายถึงรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ หลงัหัก
สว่นลดค่าเช่าและค่าบริการ) ; ข = รายได้รวมจากอสงัหาริมทรัพย์ (ซึ/งรวมถึงรายได้ค่า
เช่าและค่าบริการรวมสุทธิ และรายได้จากอสังหาริมทรัพย์อื/นๆ เช่น รายได้ค่าไฟฟ้า 
รายได้ค่านํ 1าประปา รายได้ค่าโทรศพัท์ และรายได้ค่าที/จอดรถ และรายได้อื/นๆ เป็นต้น)   
และ ค = ค่าใช้จ่ายทั 1งหมดของอสงัหาริมทรัพย์ ซึ/งหมายถึง (i) ค่าใช้จ่ายทั 1งหมดของ
อสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมลงทุน (ซึ/งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารทรัพย์สิน  ตามจํานวนที/จ่ ายจริง )  ( ii)  ค่า บํา รุง รักษาและซ่อมแซม
อสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมลงทนุ (Maintenance Expense) และ (iii) ค่าภาษีโรงเรือน 
โดยค่าใช้จ่ายดงักล่าวข้างต้นไม่รวมถึง (1) ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (2) 
รายการกําไรหรือขาดทุนทางบัญชีที/ยังไม่รับรู้จากการประเมินราคาทรัพย์สิน (3) 
ค่าใช้จ่ายที/จัดเป็นค่าใช้จ่ายส่วนทุน (Capital Expenditure) ของอาคารและ (4) 
คา่ใช้จ่ายซึ/งไมใ่ช่คา่ใช้จ่ายที/เกิดขึ 1นตามปกติของอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมลงทนุ 

• คา่นายหน้า (Commission) ในอตัราดงัตอ่ไปนี 1 
- สําหรับผู้ เช่ารายใหม่ที/สญัญาเช่ามีอายุตั 1งแต่ 3 ปีขึ 1นไป : 1 เดือนของค่าเช่าและ

คา่บริการเดือนแรก 
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- สาํหรับผู้ เช่ารายใหมที่/สญัญาเช่ามีอายนุ้อยกว่า 3 ปี: สดัสว่นของค่าเช่าและค่าบริการ
เดือนแรก โดยคํานวณจากระยะเวลาของสญัญาเช่าใหมต่อ่ระยะเวลา 3 ปี 

- สาํหรับผู้ เช่ารายเดิมที/มีการขยายพื 1นที/เช่าเพิ/มเติม : 1/2 เดือนของค่าเช่าและค่าบริการ
เดือนแรกของพื 1นที/ที/เช่าเพิ/มเติม 

อนึ/ง รายได้คา่เช่าและคา่บริการรวม และกําไรจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวม ที/ใช้ในการ
คํานวณคา่ตอบแทนพื 1นฐานสว่นหนึ/งคํานวณจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวมที/ได้จากการ
เช่าพื 1นที/จํานวน 11,813 ตารางเมตรของแสนสริิ และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้องกบัแสนสิริ 
ตามที/ระบุไว้ในสญัญาก่อตั 1งสิทธิและการกระทําการ ซึ/งจะคํานวณจากอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการรวมตารางเมตรละ 525 บาทต่อเดือน และเติบโตในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี ตลอด
ระยะเวลา 5 ปี ทั 1งนี 1 เพื/อความเข้าใจที/ตรงกนั รายได้จากการรับประกนัการมีผู้ เช่าสําหรับพื 1นที/
เช่าที/ว่างจํานวน 3,404 ตารางเมตร ตลอดระยะเวลารับประกนั 3 ปี ตามที/ระบไุว้ในสญัญา
ก่อตั 1งสทิธิและการกระทําการ จะไมนํ่ามาคํานวณเป็นคา่ตอบแทนพื 1นฐานข้างต้น 
ทั 1งนี 1 กองทนุรวมและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะตกลงกนัโดยสจุริตเป็นรายกรณี ในช่วงเวลา
ใดๆ ที/ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปฏิบตัิหน้าที/ไมค่รบรอบเดือน ให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้รับ
ค่าตอบแทนตามที/กําหนดไว้ในข้อนี 1ตามสดัสว่นระยะเวลาที/ได้ปฏิบตัิหน้าที/จริง โดยให้หนึ/ง
เดือนมี 30 วนั 

ระยะเวลาของสัญญา สญัญานี 1มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปี และในกรณีที/คู่สญัญามิได้ตกลงเป็นประการอื/น ให้
สญัญานี 1มีผลใช้บังคบัต่อไปโดยอตัโนมัติคราวละ 5 ปี โดยคู่สญัญาจะตกลงกันเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัสิ 1นสดุระยะเวลาตามสญัญาฉบบันี 1
เพื/อให้สญัญานี 1มีผลใช้บังคับต่อไป ตลอดระยะเวลาของสญัญานี 1 กองทุนรวมตกลงจะไม่
แตง่ตั 1งบคุคลอื/นใดให้ทําหน้าที/ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามสญัญาฉบบันี 1 เว้นแต่บคุคล
นั 1นเป็นบคุคลที/ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เสนอ 

ข้อตกลงกระทาํการ
หรือละเว้นกระทาํการ 

• ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะไมก่ระทําการใดๆ รวมทั 1งการลงนามในเอกสารใดๆ และการให้
ถ้อยคําตอ่เจ้าหน้าที/ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เจ้าหน้าที/สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือ เจ้าหน้าที/ของหนว่ยราชการอื/นใดในนามกองทนุรวม และจะไม่ก่อภาระ 
หน้าที/ ความผกูพนัใดๆ ในนามของกองทนุรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากกองทนุรวม
เป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าก่อนการดําเนินการดงักลา่ว เว้นแตก่ารกระทําดงักลา่วเป็น
สว่นหนึ/งในการปฏิบตัิหน้าที/ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

• ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะแจ้งให้กองทุนรวมทราบทนัทีในกรณีที/จะมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ 1นแก่กองทนุรวมเนื/องจากการปฏิบตัิหน้าที/ตามสญัญาฉบบันี 1 และ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะดําเนินการใดๆ ในกรณีที/มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดงักลา่วได้ต่อเมื/อได้รับความยินยอมลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุรวมแล้ว
เทา่นั 1น 

• ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะดําเนินการแจ้งให้กองทนุรวมทราบในทนัทีที/เกิดเหตกุารณ์ใดๆ 
ที/อาจก่อให้เกิดสิทธิแก่บุคคลใดๆ ในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินจํานวนใดๆ ต่อ
กองทุนรวมที/มิใช่การใช้สิทธิเรียกร้องตามทางค้าปกติ และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
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จะต้องใช้ความพยายามตามสมควรในการเยียวยาเหตกุารณ์หรือความเสยีหายเช่นวา่นั 1น 

• ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะปฏิบตัิตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในสว่นที/เกี/ยวกบัคณุสมบตัิของผู้ ที/ปฏิบตัิหน้าที/ตาม
สญัญาฉบบันี 1อยา่งเคร่งครัด 

• ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะทําความเข้าใจในสญัญาต่างๆ ที/เกี/ยวข้องกับการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุน และตกลงดําเนินการใดๆ ภายในอํานาจหน้าที/ของ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ/งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เห็นว่าจําเป็นและเหมาะสมเพื/อ
ป้องกนัมิให้กองทนุรวมปฏิบตัิผิดสญัญาดงักลา่วอยา่งมีนยัสาํคญั และต้องแจ้งให้กองทนุ
รวมทราบในทนัทีเมื/อมีเหตกุารณ์ใดๆ หรือมีเหตอุนัควรทราบวา่การกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการใด ๆ ของกองทุนรวมอาจถือว่าเป็นการปฏิบตัิผิดสญัญาหรือฝ่าฝืนเงื/อนไขที/
กําหนดไว้ในสญัญาตา่งๆ ที/เกี/ยวข้องกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมลงทนุ 
เพื/อให้กองทนุรวมทราบและดําเนินการแก้ไขตอ่ไป 

• ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะไม่ใช้หรือยินยอมให้บคุคลอื/นใช้อสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวม
ลงทนุด้วยประการใดๆ หรือกระทําการใดๆ ไมว่า่โดยตนเองหรือยอมให้ผู้ อื/นใช้หรือกระทํา
การใดๆ ที/นา่รังเกียจ นา่กลวั หรืออาจกระทบกระเทือนความปลอดภยั และความสงบสขุ
หรือเป็นอนัตรายต่อสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
กองทนุรวม และจะไมนํ่าวตัถทีุ/เป็นเชื 1อเพลงิหรือเป็นอนัตรายมาเก็บไว้ในอสงัหาริมทรัพย์
ที/กองทนุรวมลงทนุ รวมทั 1งจะไม่กระทําหรือยอมให้ผู้ อื/นกระทําการใดๆ ซึ/งอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือเดือดร้อนรําคาญแก่กองทุนรวม เช่น กระจายเสียงดังเกินสมควร 
นอกจากนี 1 ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะไม่วางสิ/งของหรือวตัถุใดๆ เหลื/อมลํ 1าออกมาบน
ทางเท้า หรือถนนอันเป็นการกีดขวางการจราจร รวมทั 1งจะไม่กระทําหรือยอมให้ผู้ อื/น
กระทําการใดๆ อนัเป็นการขดัตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน ทั 1งนี 1 
กองทนุรวมตกลงยินยอมให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ใช้พื 1นที/ในสว่นกลางซึ/งเป็นสว่นของ
อสงัหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุนในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ให้แก่ลกูค้า หรือผู้ เช่า
พื 1นที/รายอื/นๆ ภายในโครงการอาคารสริิภิญโญ 

การเลิกสัญญา สญัญาแต่งตั 1งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นี 1อาจถูกบอกเลิกได้โดยคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ/งหาก
เกิดเหตุการณ์ใดๆ ดังต่อไปนี 1 ทั 1งนี 1 ให้คู่สัญญาที/เกี/ยวข้องแจ้งการบอกเลิกสัญญาให้แก่
คูส่ญัญาฝ่ายหนึ/งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั 
(1) ในกรณีที/ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ถูกศาลสั/งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกศาลสั/งให้

ล้มละลาย หรืออยูใ่นขั 1นตอนการเลกิบริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสั/งให้ฟื1นฟกิูจการ
ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ/งกองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการชําระหนี 1หรือปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี 1 กองทนุรวมมีสิทธิ
บอกเลกิสญัญาได้ 

(2) คูส่ญัญาทั 1งสองฝ่ายตกลงกนัให้มีการเลกิสญัญาฉบบันี 1  
(3) หากผลการดําเนินงานประจําปีของอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมลงทนุตํ/ากวา่งบประมาณ

ที/ระบใุนแผนการดําเนินงานประจําปีที/ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้เสนอและได้รับอนมุตัิ
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จากกองทนุรวมเป็นระยะเวลาติดต่อกนัเกินกว่า 2 ปีงบประมาณ (Fiscal Year) หรือใน
กรณีที/อตัราการปลอ่ยเช่าเฉลี/ย (Occupancy Rate) ณ สิ 1นปี สําหรับอสงัหาริมทรัพย์ที/
กองทนุรวมลงทนุลดลงตํ/ากว่าร้อยละ 80 เป็นระยะเวลาต่อเนื/องกนัเกินกว่า 2 ปี กองทนุ
รวมอาจพิจารณาให้มีการเลิกสัญญาฉบับนี 1ไ ด้  ทั 1ง นี 1 อัตราการปล่อยเช่าเฉลี/ย 
(Occupancy Rate) ให้คิดคํานวณจากจํานวนพื 1นที/ที/ปล่อยเช่าจริงหารด้วยพื 1นที/ที/
สามารถปลอ่ยให้เช่าได้ทั 1งหมด (Net Leasable Area) โดยจํานวนพื 1นที/ที/ปลอ่ยให้เช่าได้
ทั 1งหมด ไม่รวมถึงพื 1นที/ที/ไม่สามารถปล่อยให้เช่าได้ในขณะใดขณะหนึ/ง เนื/องจากเหตุ
สดุวิสยั หรือเนื/องจากการซอ่มแซมพื 1นที/ดงักลา่ว 
ทั 1งนี 1 เงื/อนไขดงักลา่วจะได้รับการยกเว้นในกรณีที/ปีงบประมาณใดมีการซอ่มแซม ปรับปรุง 
หรือเปลี/ยนแปลงอสงัหาริมทรัพย์ครั 1งใหญ่ (Major Renovation) ซึ/งกระทบพื 1นที/ใน
อสงัหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุนมากกว่าร้อยละ 20 ของพื 1นที/ทั 1งหมด หรือมีการ
ซอ่มแซม ปรับปรุง หรือเปลี/ยนแปลง พื 1นที/ภายนอกที/ติดกบัอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวม
ลงทนุหรือก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงตอ่อสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมลงทนุ 
อยา่งไรก็ดี ในกรณีที/ผลการดําเนินงานประจําปีของอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมลงทนุตํ/า
กว่างบประมาณที/ระบใุนแผนการดําเนินงานประจําปีที/ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้เสนอ
และได้รับอนมุตัิจากกองทนุรวม อนัเป็นผลมาจากเหตสุดุวิสยั และ/หรือ ผลกระทบจาก
สภาวะทางเศรษฐกิจ คู่สญัญาทั 1งสองฝ่ายตกลงจะใช้ความพยายามร่วมกันในการ
พิจารณาและแก้ไขผลกระทบที/มีต่อผลการดําเนินงานของอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวม
ลงทุน แต่กองทุนรวมจะไม่สามารถอ้างเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุแห่งการเลิกสญัญา
ฉบบันี 1ได้ 

(4) ในกรณี ที/ผู้ บ ริหารอสังหา ริมท รัพย์ขาดคุณสมบัติ ในการปฏิบัติหน้าผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ภายใต้สญัญาฉบบันี 1 ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสิทธิในการสรรหาบคุคล
ใดๆ ซึ/งมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เพื/อมาปฏิบตัิหน้าที/ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามข้อกําหนดและ
เงื/อนไขของสญัญาฉบบันี 1แทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ ซึ/งบคุคลดงักลา่วจะต้องได้รับ
การอนมุตัิโดยมติของที/ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมด้วย ในกรณีดงักลา่วนี 1มิ
ให้ถือว่าสญัญาฉบบันี 1ระงบัหรือสิ 1นสดุลง ทั 1งนี 1 หากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่สามารถ
สรรหาบคุคลใดๆ มาทําหน้าที/แทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการสรรหาบุคคลใดๆ ที/มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที/
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เพื/อมา
ปฏิบตัิหน้าที/ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ เพื/อให้การบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมลงทนุสามารถดําเนินไปอย่างต่อเนื/อง อนึ/ง บคุคลดงักลา่ว
ต้องได้รับอนมุตัิโดยมติของที/ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเช่นกนั 

(5) ในกรณีที/กองทนุรวมเลิกกองทุนรวมตามที/กําหนดไว้ในข้อ 35. การเลิกโครงการจดัการ
กองทุนรวม ของรายละเอียดโครงการจัดการกองทนุรวม ทั 1งนี 1 หากการยกเลิกโครงการ
ดงักล่าวเกิดจากความผิดของกองทุนรวมเอง ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สงวนสิทธิที/จะ
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เรียกร้องคา่เสยีหายตามที/เกิดขึ 1นจริงจากกองทนุรวมเนื/องจากการเลิกสญัญาฉบบันี 1 ทั 1งนี 1 
การที/บริษัทจดัการพิจารณาเลกิกองทนุรวม เมื/อเห็นวา่อสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมลงทนุ
มีมลูค่ารวมกนัแล้วไม่ถึงร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมภายในรอบ
ระยะเวลาบญัชีใดๆ ไมถื่อเป็นความผิดของกองทนุรวม 

(6) ในกรณีที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต มีคําสั/งให้เลกิกองทนุ
รวม และกองทนุรวมได้แจ้งให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทราบถึงคําสั/งให้เลิกกองทุนรวม
เป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว ทั 1งนี 1 หากการเลิกกองทุนรวมดงักล่าวเกิดจากความผิดของ
กองทนุรวมเอง ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สงวนสิทธิที/จะเรียกร้องค่าเสียหายตามที/เกิดขึ 1น
จริงจากกองทนุรวมเนื/องจากการเลกิสญัญาฉบบันี 1 

(7) ในกรณีที/คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ/งฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิหน้าที/ตามที/ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี 1 
โครงการ หรือกฎหมายใดๆ หรือปฏิบตัิตามหน้าที/ดงักลา่วไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ คู่สญัญา
ฝ่ายที/กระทําผิดตกลงจะแก้ไขเหตกุารณ์ดงักลา่วภายในระยะเวลา 90 วนันบัแต่ได้รับแจ้ง
จากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ/งให้แก้ไขเหตกุารณ์ดงักลา่ว ในกรณีที/คูส่ญัญาฝ่ายที/กระทําผิดไม่
สามารถแก้ไขเหตกุารณ์ดงักลา่วได้ภายในระยะเวลาที/กําหนด คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ/งมีสทิธิ
บอกเลกิสญัญาได้ ทั 1งนี 1 เว้นแตก่รณีที/ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไมส่ามารถนําสง่รายได้จาก
การบริหารอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมลงทนุให้แก่กองทนุรวมได้ตามที/กําหนดไว้สญัญา
นี 1 ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงจะแก้ไขเหตกุารณ์ดงักลา่วภายในระยะเวลา 15 วนันบั
แตไ่ด้รับแจ้งจากกองทนุรวมให้แก้ไขเหตกุารณ์ดงักลา่ว ในกรณีที/ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ไมส่ามารถแก้ไขเหตกุารณ์ดงักลา่วได้ภายในระยะเวลาที/กําหนด กองทนุรวมมีสิทธิบอก
เลกิสญัญาฉบบันี 1ได้ 

(8) ทั 1งนี 1 เพื/อประโยชน์ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอยา่งตอ่เนื/องคูส่ญัญาตก
ลงร่วมกนัวา่ให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปฏิบตัิหน้าที/ตามสญัญาฉบบันี 1ตอ่ไปจนกว่าจะได้
มีการแต่งตั 1งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใหม่ให้มาปฏิบตัิหน้าที/บริหารอสงัหาริมทรัพย์
แทน ทั 1งนี 1 ยกเว้นการเลกิสญัญาดงักลา่วเป็นผลมาจากข้อ (1) ข้อ  

ผลของการเลกิสัญญา • ให้ถือวา่คูส่ญัญาปราศจากภาระหน้าที/ซึ/งจะต้องผกูพนักนัตามสญัญาฉบบันี 1 แต่ทั 1งนี 1 ไม่
ตดัสทิธิผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที/จะได้รับคา่ตอบแทนตามสว่นของระยะเวลาที/ผา่นพ้นไป
จริงที/ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ปฏิบัติหน้าที/ตามสัญญานี 1จนถึงวันที/ผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ได้สิ 1นสดุการทําหน้าที/เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ ค่าใช้จ่าย 
และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ ที/เกิดมีหรืออาจเกิดมีขึ 1นเนื/องจากการปฏิบตัิหน้าที/ดงักลา่วของ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และไม่ตัดสิทธิคู่สญัญาฝ่ายที/มิได้ปฏิบัติผิดสญัญา ในการ
เรียกร้องคา่เสยีหายตามที/เกิดขึ 1นจริงจากการที/คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ/งปฏิบตัิผิดสญัญานี 1  

• ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงสง่มอบบรรดาทรัพย์สนิ เอกสารและหลกัฐานที/เกี/ยวข้องกบั
การทําหน้าที/เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทั 1งหมดให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใหม ่
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที/ได้มีการแตง่ตั 1งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใหม ่

• ในกรณีที/การบอกเลิกสญัญาฉบบันี 1ไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
กองทนุรวมตกลงชําระเงินชดเชยเนื/องจากการเลิกสญัญาเท่ากบัค่าตอบแทนเป็นจํานวน 
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1 เดือน 

ความรับผิดชดใช้ (1) ในกรณีที/มีข้อพิพาท หรือความเสียหายใดๆ เกิดขึ 1นกับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต้องถกูฟ้องคดีหรือต้องชําระคา่เสยีหายใดๆ แทนกองทนุรวมไป
ก่อน ซึ/งเกิดขึ 1นจากการปฏิบตัิหน้าที/โดยชอบของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามสญัญา
ฉบบันี 1 กองทุนรวมตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที/เกิดขึ 1นจริง
ทั 1งหมดเกี/ยวกบักระบวนพิจารณาตามกฎหมาย ค่าจ้างที/ปรึกษากฎหมาย ทนายความ 
เพื/อแก้ไขข้อพิพาทหรือตอ่สู้คดีดงักลา่วให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จนครบถ้วน เว้นแต่
กรณีพิพาท การฟ้องคดี หรือความรับผิดต้องชําระค่าเสียหายต่างๆ ดงักลา่วข้างต้นนั 1น 
เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าที/โดยไม่ใช้ความระมดัระวงั
ตามมาตรฐานของผู้มีวิชาชีพเยี/ยงนั 1นพงึกระทํา ซึ/งรวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงการกระทําผิด
โดยจงใจของพนกังาน เจ้าหน้าที/ หรือบคุคลอื/นใด ที/อยูใ่นความควบคมุดแูลของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ทั 1งนี 1 ความรับผิดในเรื/องดงักลา่วของกองทนุรวมจะจํากดัเฉพาะความ
รับผิดของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในสว่นที/ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต้องรับผิดชอบเกิน
กวา่จํานวนเงินทดแทนหรือเงินชดเชยใดๆ ที/ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้รับมาโดยทางอื/น 
เช่น คา่สนิไหมทดแทนจากบริษัทประกนัภยั (ถ้ามี)  

(2) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องแจ้งเหตกุารณ์ดงักลา่วให้กองทนุรวมทราบภายใน 7 วนั
นบัแต่วนัที/ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทราบหรือมีเหตุอนัควรทราบถึงเหตกุารณ์ดงักล่าว 
โดยการแจ้งดงักลา่วต้องระบถุึง รายละเอียด สาเหต ุและประมาณการของความเสยีหาย
ดังกล่าวเป็นอย่างน้อย โดยกองทุนรวมและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางและใช้ความพยายามอย่างเต็มที/และกระทําการโดยสจุริตในการ
ป้องกนัหรือลดความเสยีหายดงักลา่ว 

การเก็บข้อมูลเป็น
ความลับ 

ระหวา่งที/สญัญานี 1มีผลใช้บงัคบั หรือภายหลงัจากที/มีการเลกิสญัญานี 1 คูส่ญัญาตกลงที/จะเก็บ
รักษาข้อมลูของกองทนุรวมและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นความลบั และจะไม่เปิดเผยข้อมลู
อนัเป็นความลบัใดๆ ที/เกี/ยวกบัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ/ง ซึ/งคู่สญัญานั 1นได้ล่วงรู้มาหรือได้รับการ
เปิดเผยให้ทราบในระหวา่งอายแุหง่สญัญานี 1ให้แก่บคุคลใดๆ ทราบ เว้นแต ่

• เป็นการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วแก่กรรมการ พนกังาน ที/ปรึกษา หรือตวัแทนของคู่สญัญา 
เพื/อประโยชน์ในการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี 1 โดยที/บคุคลดงักล่าวตกลงจะเก็บข้อมลูที/
ได้รับไว้เป็นความลบัเช่นเดียวกนั 

• เป็นการเปิดเผยโดยอํานาจของกฎหมาย หรือคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ/งยินยอมอนญุาตเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรให้เปิดเผยได้ หรือเป็นไปตามข้อบงัคบัและแนวทางการปฏิบตัิงานของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ 

• เป็นข้อมลูที/สาธารณชนทราบเป็นการทั/วไปอยูก่่อนแล้ว 
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3.9 การทาํธุรกรรมกับบุคคลที"เกี"ยวข้อง 

ภายหลงัจากที/กองทนุรวมได้ลงทุนในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรกแล้ว กองทนุรวมจะให้เช่า
พื 1นที/บางส่วนคิดเป็นพื 1นที/ประมาณ 11,813 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 64.33 ของพื 1นที/ให้เช่าทั 1งหมด 
(ข้อมลู ณ วนัที/ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556) ในทรัพย์สินดงักลา่วแก่ แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้อง 
ทั 1งนี 1 แสนสริิเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมดของพลสั พร๊อพเพอร์ตี 1 ซึ/งเป็นบคุคลที/
กองทนุรวมจะแต่งตั 1งให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมต่อไป โดยการให้เช่าดงักลา่วจะไม่น้อย
กวา่อตัราตลาดที/กองทนุรวมทํากบัผู้ เช่ารายอื/น 

บริษัทจัดการเห็นว่า การทําธุรกรรมกับบุคคลที/เกี/ยวข้องข้างต้น ไม่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อยา่งมีนยัสาํคญั เนื/องจากเป็นไปตามทางการค้าปกติ (Arm’s Length Basis) และเป็นประโยชน์
ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

3.10 การลงทุนในอนาคต 

สําหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนเพิ/มเติม และ/หรือ ปรับการลงทุน (ปรับ 
Portfolio) โดยอาจทําการซื 1อ ขาย หรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ให้กับกองทุนรวม และจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินที/ลงทุนเพิ/มเติม โดยจะมีแนวทางการลงทุนและการบริหารจัดการภายใต้ขอบเขต และทิศทาง
เดียวกนักบัวตัถปุระสงค์ของโครงการ นโยบายการลงทุนในการลงทนุครั 1งแรก ทั 1งนี 1 ผู้ จดัการกองทนุรวมจะ
พิจารณาดําเนินการใดๆ ที/ไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเป็นไปตามที/กําหนด
ไว้ในโครงการกําหนด 

ภายหลงัจากปี พ.ศ. 2556 กองทนุรวมอาจมีข้อจํากดัในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์เพิ/มเติม อย่างไรก็ตาม หากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุมตัิให้กองทุนรวมสามารถ
ลงทนุเพิ/มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ได้ หรือหากกองทนุรวมสามารถแปลง
สภาพจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพื/อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT) หรือด้วยเหตอืุ/น
ใด กองทนุรวมอาจพิจารณาลงทนุเพิ/มเติมตามหลกัเกณฑ์ที/สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 
โดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นสาํคญั 

อนึ/ง ในการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพื/อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT) นั 1น 
กองทุนรวมอาจต้องได้ รับมติอนุมัติจากผู้ ถือหน่วยลงทุน เพื/อทําการแปลงสภาพจากกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพื/อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT) ก่อนที/จะสามารถทําการเพิ/มทนุหรือ
กู้ ยืมเงินเพื/อไปลงทุนเพิ/มเติมได้ โดยเงื/อนไขดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศอื/นๆ ที/เกี/ยวข้อง 
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3.11 ความเสี"ยงในการลงทุน  

 การลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมมีความเสี/ยง ผู้ลงทุนควรพิจารณารายละเอียดที/ระบุไว้ในโครงการ
ฉบบันี 1อยา่งรอบคอบ โดยเฉพาะอยา่งยิ/งปัจจยัความเสี/ยงดงัรายละเอียดข้างท้ายนี 1ก่อนการตดัสนิใจในการซื 1อ
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

 ข้อความดงัตอ่ไปนี 1แสดงถึงปัจจยัความเสี/ยงที/มีนยัสําคญับางประการอนัอาจมีผลกระทบต่อกองทนุรวมหรือ
ราคาหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม และนอกจากปัจจยัความเสี/ยงที/ปรากฏในโครงการฉบบันี 1แล้วยงัอาจมีปัจจยั
ความเสี/ยงอื/นๆ ซึ/งกองทนุรวมไมอ่าจทราบได้ในขณะนี 1หรือเป็นความเสี/ยงที/กองทนุรวมพิจารณาในขณะนี 1ว่า
ไมเ่ป็นสาระสําคญั แต่ความเสี/ยงดงักลา่วอาจเป็นปัจจยัความเสี/ยงที/มีนยัสําคญัต่อไปในอนาคต ทั 1งนี 1 ความ
เสี/ยงทั 1งหลายที/ปรากฏในโครงการฉบบันี 1และความเสี/ยงที/อาจมีขึ 1นในอนาคตอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญั
ตอ่ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวม 

 คําอธิบายเกี/ยวกับแนวทางการบริหารเพื/อลดความเสี/ยง มาตรการในการป้องกันความเสี/ยง และ/หรือ 
ความสามารถของกองทนุรวมในการลดความเสี/ยงข้อใดข้อหนึ/งไมถื่อเป็นคํารับรองของกองทนุรวมว่า กองทนุ
รวมจะดําเนินมาตรการในการป้องกันความเสี/ยงตามที/กําหนดไว้ได้ทั 1งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นข้อ
ยืนยนัวา่ความเสี/ยงตา่งๆ ตามที/ระบใุนโครงการฉบบันี 1จะลดลงหรือทําให้หมดไป  

 ทั 1งนี 1 เนื/องจากความสาํเร็จ และ/หรือ ความสามารถในการลดความเสี/ยงยงัขึ 1นอยู่กบัปัจจยัหลายประการที/อยู่
นอกเหนือการควบคมุของกองทนุรวมข้อความในลกัษณะที/เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking 
Statements) ที/ปรากฏในรายละเอียดของโครงการฉบบันี 1 เช่น การใช้ถ้อยคําวา่ “เชื/อวา่” “คาดวา่” “คาดการณ์
วา่” “มีแผนจะ” “ตั 1งใจ” “ประมาณ” หรือประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี/ยวกบั
ผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี/ยนแปลงของกฎหมายที/เกี/ยวข้องในการประกอบธุรกิจของ
กองทุนรวม นโยบายของรัฐ เป็นต้น เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อนัเป็นความเห็นของบริษัท
จัดการกองทุน เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ที/ปรึกษาทางการเงิน ผู้ รับประกันการจัด
จําหนา่ยหนว่ยลงทนุ หรือบคุคลใดๆ และมิได้เป็นการรับรองความถกูต้องของสมมติฐาน รวมถึงมิได้เป็นการ
รับรองผลการประกอบการหรือเหตกุารณ์ในอนาคตดงักลา่ว อีกทั 1งมิได้เป็นการรับประกนั และ/หรือ รับรองว่า
ผลการดําเนินงานจริงที/จะเกิดขึ 1นในอนาคตจะเป็นไปตามประมาณการงบกําไรขาดทุน นอกจากนี 1 ผลการ
ดําเนินงานที/เกิดขึ 1นจริงกบัการคาดการณ์หรือคาดคะเนอาจมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญั 

 ข้อมลูในส่วนนี 1ที/อ้างถึงหรือเกี/ยวข้องกบัรัฐบาล หน่วยงานราชการหรือเศรษฐกิจอาจเป็นข้อมลูที/รวบรวมมา
จากข้อมลูที/มีการเปิดเผยหรือจากสิ/งพิมพ์ของรัฐบาล หนว่ยงานราชการหรือจากแหลง่ข้อมลูอื/นๆ โดยที/กองทนุ
รวมอาจไมส่ามารถตรวจสอบหรือรับรองความถกูต้องของข้อมลูดงักลา่วได้ 

 เนื/องจากผลตอบแทนในการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเป็นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทนุจึงไม่
ควรคาดหวงัที/จะได้รับผลตอบแทนในระยะสั 1น นอกจากนั 1น ราคาเสนอขายของหนว่ยลงทนุกบัมลูคา่ของหนว่ย
ลงทนุในอนาคตอาจลดตํ/าลงหรือสงูขึ 1น หรือผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับคืนต้นทนุในการลงทนุ ดงันั 1น ผู้ ที/ประสงค์จะ
ซื 1อหน่วยลงทุนจึงควรปรึกษาที/ปรึกษาที/เกี/ยวข้องเพื/อขอคําปรึกษาเกี/ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมก่อนตดัสนิใจลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 
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(ก) ความเสี"ยงที"เกิดจากการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

1)  ความเสี"ยงจากการที" ผู้เช่าพื -นที" ในทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั-งแรกไม่ให้
ความยินยอมในการเปลี"ยนตัวผู้ให้เช่าจากเจ้าของทรัพย์สินเดิมเป็นกองทุนรวม 
หรือไม่ต่ออายุสัญญาเช่าพื -นที"และสัญญาบริการ 

ก่อนการลงทนุของกองทนุรวม ปภานนั ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1ง
แรกให้เช่าพื 1นที/แก่ผู้ เช่าพื 1นที/รายย่อยในโครงการอาคารสิริภิญโญตามสญัญาเช่าพื 1นที/และ
สญัญาบริการ เมื/อกองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรกแล้ว 
กองทุนรวมจะจัดหาผลประโยชน์โดยการให้ผู้ เช่าพื 1นที/เช่าพื 1นที/จากกองทุนรวมโดยตรงแทน 
ปภานัน ดงันั 1น ผู้ เช่าพื 1นที/ในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรกต้องยินยอมเปลี/ยน
คูส่ญัญาเช่าพื 1นที/และสญัญาบริการจากเจ้าของพื 1นที/เดิมเป็นกองทนุรวม และชําระค่าเช่าพื 1นที/
และค่าบริการให้แก่กองทนุรวมในฐานะผู้ ให้เช่า ทั 1งนี 1 หากผู้ เช่าพื 1นที/รายใดไม่ยินยอมเข้าเป็น
คูส่ญัญาเช่าพื 1นที/และสญัญาบริการโดยตรงกบักองทนุรวมและไมชํ่าระคา่เช่าให้แก่กองทนุรวม 
กองทนุรวมอาจมีความเสี/ยงในสว่นของการไม่ได้รับค่าเช่าและค่าบริการ ซึ/งอาจสง่ผลกระทบ
โดยตรงตอ่รายได้ของกองทนุรวม และสง่ผลโดยตรงตอ่ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ
กองทนุรวม 

อย่างไรก็ดี ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรกนี 1 กองทุนรวมโดย
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะดําเนินการแจ้งและอธิบายถึงรายละเอียดที/เกี/ยวข้องกบักองทนุรวม
ให้ผู้ เช่าพื 1นที/ได้ทราบ เพื/อประสานงานในการให้ความยินยอมในการเปลี/ยนคู่สญัญาเช่าพื 1นที/
และสญัญาบริการจากเจ้าของพื 1นที/เดิมเป็นกองทนุรวม และเนื/องจากข้อสญัญาอื/นๆ ในสญัญา
เช่าพื 1นที/กบัผู้ เช่ารายย่อย รวมถึงผู้ ให้บริการสาธารณปูโภคและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่ได้
เปลี/ยนแปลงจากเดิม กล่าวคือ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี 1 จํากัด ยังทําหน้าที/เป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์และให้บริการสาธารณปูโภคอยู่ การปฏิเสธที/จะให้ความยินยอมดงักลา่วจึงมี
โอกาสเกิดขึ 1นได้น้อย 

นอกจากนี 1 สญัญาเช่าทรัพย์สนิที/จะเข้าทําระหวา่งเจ้าของทรัพย์สนิกบักองทนุรวม ยงักําหนดไว้
วา่หากผู้ เช่าไมต่กลงยินยอมในการเปลี/ยนตวัผู้ ให้เช่า เจ้าของทรัพย์สินในฐานะผู้ ให้เช่าเดิมจะ
ยงัคงเป็นผู้ให้เช่ากบัผู้ เช่ารายนั 1นๆ ต่อไปจนกว่าสญัญาจะสิ 1นสดุลง ทั 1งนี 1 ผลประโยชน์ใดๆ ซึ/ง
รวมถึงเงินประกันการเช่าจากผู้ เช่าอนัเป็นผลประโยชน์ที/กองทนุรวมควรจะได้รับ ซึ/งเจ้าของ
ทรัพย์สินได้รับจากผู้ เช่าดงักลา่ว เจ้าของทรัพย์สินจะดําเนินการสง่มอบผลประโยชน์ดงักลา่ว
ให้แก่กองทุนรวมภายใน 15 วันนับจากวันที/เจ้าของทรัพย์สินได้รับผลประโยชน์นั 1น อีกทั 1ง 
กองทนุรวมยงักําหนดให้เจ้าของทรัพย์สนิต้องดําเนินการตา่งๆ ตามที/จําเป็นเพื/อรักษาสิทธิและ
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามสญัญาเช่า 
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2) ความเสี"ยงจากฐานะทางการเงนิของผู้รับประกันกาํไรจากการดาํเนินงานของทรัพย์สิน
ที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั-งแรก  

  แม้ว่ากองทุนรวมจะได้รับประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้า
ลงทุนครั 1งแรก ตลอดระยะเวลา 1 ปีแรกของการลงทุนตามรายละเอียดที/เปิดเผยในข้อ 
3.7.5 การรับประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก 
แสนสิริซึ /งเป็นผู้ รับประกันมิได้จ ัดให้มีหนงัสือคํ 1าประกันของธนาคารพาณิชย์หรือการ
รับประกันในลกัษณะอื/นที/เทียบเท่าซึ/งครอบคลมุตามจํานวนและระยะเวลาที/ผู้ รับประกัน
ได้รับประกันไว้ ดงันั 1น กองทุนรวมอาจมีความเสี/ยงในกรณีที/แสนสิริประสบปัญหาทาง
การเงินและไม่สามารถให้การสนบัสนุนทางด้านการเงินตามที/ได้รับประกันไว้ให้แก่กองทุน
รวมได้ 

  อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการได้วิเคราะห์งบการเงินของแสนสิริ (รายละเอียดตามภาคผนวก 
3 สรุปฐานะการเงินและความสามารถในการรับประกันกําไรจากการดําเนินงานของ
ทรัพย์สินที/กองทุนรวมลงทุนของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)) และมีความเห็นว่าผู้ รับ
ประกันจากการดําเนินงานของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรกมีฐานะทาง
การเงินที/มั/นคงพอที/จะปฏิบตัิตามการรับประกันได้ 

3)  ความเสี"ยงของผลประกอบการของกองทุนรวมขึ -นอยู่กับความสามารถของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์  

  กองทนุรวมจะแตง่ตั 1งให้ พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินที/กองทนุ
รวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรก โดยพลสั พร็อพเพอร์ตี 1 จะมีหน้าที/ต่างๆ เกี/ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกตามที/กองทนุรวมจะมอบหมายให้ รวมถึงการร่วม
กําหนดนโยบายการจดัการผลประโยชน์และการประกอบธุรกิจของทรัพย์สินดงักลา่ว อาทิเช่น 
การหาผู้ เช่าพื 1นที/สาํนกังานรายใหมห่รือการตอ่สญัญาเช่าพื 1นที/และสญัญาบริการกบัผู้ เช่าพื 1นที/
ปัจจบุนั การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขาย การบํารุงรักษาหรือพฒันาทรัพย์สนิที/
กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกให้อยูใ่นสภาพที/ดีและเหมาะแก่การจดัหาผลประโยชน์ โดยการ
บริหารดงักลา่วจะสง่ผลโดยตรงตอ่ผลประกอบการของกองทนุรวม 

  อย่างไรก็ตาม หากพลสั พร็อพเพอร์ตี 1 ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที/ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้
เนื/องจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ/ง แม้ว่ากองทุนรวมได้กําหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ไว้เพียงพอและน่าสนใจ กองทุนรวมอาจไม่สามารถแต่งตั 1งบุคคลอื/นเพื/อทํา
หน้าที/บริหารทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกได้ดีเทียบเทา่กบัการบริหารจดัการของ 
พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 ซึ/งอาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อผลประกอบการ ฐานะ
การเงินและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 
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4)  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวมและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาํเนินการของกองทุนรวม 

แม้วา่บริษัทจดัการจะได้กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบตัิหน้าที/ของพลสั พร็อพเพอร์ตี 1 ใน
ฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการจัดการทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะลงทนุอย่างระมดัระวงั 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวมกับพลสั พร็อพเพอร์ตี 1 ในฐานะผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ยงัอาจเกิดขึ 1นได้ เนื/องจากพลสั พร็อพเพอร์ตี 1 ยังคงทําหน้าที/ในการบริหาร
จัดการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสํานักงานแห่งอื/นๆ นอกเหนือจากโครงการอาคารสิริ
ภิญโญ ตามที/เปิดเผยในข้อ 21 

อยา่งไรก็ตาม ด้วยความต้องการของผู้ เช่าพื 1นที/สํานกังานที/แตกต่างกนัในการเลือกสถานที/เช่า
เพื/อเป็นสํานกังาน เช่น สถานที/ตั 1ง สิ/งอํานวยความสะดวก งบประมาณ ความสะดวกในการ
เดินทาง และความสะดวกในการติดต่อทางธุรกิจ เป็นต้น ผู้ เช่าพื 1นที/จึงเป็นผู้ กําหนดว่าจะทํา
การเช่าอาคารสํานกังานแห่งใด นอกจากนี 1 ทางกองทุนรวมได้ว่าจ้างพลสั พร็อพเพอร์ตี 1 ให้
บริหารทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะลงทนุครั 1งแรกผา่นโครงสร้างสญัญาที/จะสร้างแรงจูงใจให้ พลสั 
พร็อพเพอร์ตี 1 สร้างผลกําไรให้แก่กองทนุรวมอยา่งตอ่เนื/อง ซึ/งช่วยลดความเสี/ยงที/เกิดจากความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วได้ 

อยา่งไรก็ดี ในปัจจบุนั พลสั พร็อพเพอร์ตี 1ทําหน้าที/ดแูลโครงการอาคารสาํนกังานหลายโครงการ 
แต่เป็นเพียงการทําหน้าที/ในฐานะผู้ดแูลอาคาร (Building manager) โดยมิได้มีหน้าที/ในการ
จดัหาผู้ เช่า ยกเว้นโครงการอาคารสริิภิญโญ  

ทั 1งนี 1 บริษัทจัดการได้กําหนดแนวทางในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ซึ/งมีรายละเอียดตามข้อ 20 ข้อมลูผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ/งผู้จดัการกองทนุ
สามารถเปลี/ยนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี 1 

� กรณีที/ผลการดําเนินงานประจําปีของอสังหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุนตํ/ากว่า
งบประมาณที/ระบใุนแผนการดําเนินงานประจําปีที/ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้เสนอและ
ได้รับอนุมตัิจากกองทุนรวมเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 2 ปีงบประมาณ (Fiscal 
Year) หรือ 

� กรณีที/อตัราการปลอ่ยเช่าเฉลี/ย (Occupancy Rate) ณ สิ 1นปี สําหรับอสงัหาริมทรัพย์ที/
กองทนุรวมลงทนุลดลงตํ/ากวา่ร้อยละ 80 เป็นระยะเวลาตอ่เนื/องกนัเกินกวา่ 2 ปี  

ทั 1งนี 1 เงื/อนไขดงักลา่วจะได้รับการยกเว้นในกรณีที/ปีงบประมาณใดมีการซอ่มแซม ปรับปรุง หรือ
เปลี/ยนแปลงอสงัหาริมทรัพย์ครั 1งใหญ่ (Major Renovation) หรือเป็นผลมาจากเหตสุดุวิสยั 
และ/หรือ ผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจ 

5) ความเสี"ยงจากการประกันภยั 

 การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเสี/ยงด้านการดําเนินการและการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก เนื/องจากแม้วา่กองทนุรวมจะจดัให้มีการประกนัภยั
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ในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรกอย่างเพียงพอและเหมาะสมซึ/งจะเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายที/เกี/ยวข้องแล้วก็ตาม แต่กองทนุรวมอาจไม่สามารถจดัทําประกนัภยัที/
คุ้มครองความเสี/ยงบางประเภทที/อาจเกิดขึ 1นได้ หรือแม้วา่กองทนุรวมสามารถจดัหาประกนัภยั
ได้ แต่อตัราเบี 1ยประกันอาจไม่คุ้ มกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที/กองทุนรวมอาจได้รับ เช่น 
ความสญูเสียจากสงคราม หรือการก่อการร้าย เป็นต้น หรือกองทนุรวมอาจไม่สามารถใช้สิทธิ
เรียกร้องตามที/ระบใุนกรมธรรม์ประกนัภยัที/เกี/ยวข้องได้ไมว่า่ทั 1งหมดหรือบางสว่น หรืออาจเกิด
ความลา่ช้าในการชดเชยความเสยีหายตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่วได้โดยที/ไม่ใช่ความผิด
ของกองทุนรวม ดังนั 1น กองทุนรวมอาจมีความเสี/ยงจากความสูญเสียทางการเงินเมื/อเกิด
เหตุการณ์ร้ายแรงที/กองทุนรวมอาจไม่ได้รับการชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอ หรือไม่
สามารถจดัให้มีการประกนัภยัประเภทดงักลา่วได้ ซึ/งอาจสง่ผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทน
ที/ผู้ ถือหนว่ยลงทนุคาดวา่จะได้รับ 

  อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้กองทุนรวมเป็นผู้ รับผลประโยชน์ภายใต้การ
ประกันภยัที/มีอยู่เดิมของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก เพื/อให้กองทุนรวมได้รับ
การประกนัภยัทรัพย์สินสําหรับความเสี/ยงทกุประเภท (Property All Risks Insurance) การ
ประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และการประกันภยั
ธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) โดยในสว่นของการประกนัภยัทรัพย์สิน
สําหรับความเสี/ยงทุกประเภท กองทุนรวมจะเป็นผู้ รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้ เดียว โดยจะ
กําหนดวงเงินเอาประกนัไมต่ํ/ากวา่มลูคา่ต้นทนุทดแทน (Replacement Cost) ที/ไม่รวมค่าที/ดิน
และฐานราก ซึ/งประเมินโดยผู้ประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ในรอบการประเมินลา่สดุก่อนที/จะ
มีการตอ่อายกุรมธรรม์ ซึ/งบริษัทจดัการมีความเห็นวา่การกําหนดวงเงินประกนัไม่ตํ/ากว่ามลูค่า
ทดแทน (Replacement Cost) ที/ไมร่วมคา่ที/ดินและฐานรากตลอดระยะเวลาการเช่าแม้ว่าอายุ
ของสญัญาเช่าจะเหลือน้อยลง มีความสมเหตุสมผล เนื/องจากมูลค่าทดแทนดงักล่าวน่าจะ
เพียงพอสาํหรับการก่อสร้างโครงการใหมห่ากเกิดความเสยีหายกบัโครงการทั 1งหมด 

  สาํหรับการประกนัภยัความรับผิดต่อบคุคลภายนอก บคุคลที/สามที/ได้รับความเสียหายจะเป็น
ผู้ รับผลประโยชน์โดยจะกําหนดวงเงินประกันตามที/กองทุนรวมเห็นเหมาะสม ในขณะที/การ
ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) กองทนุรวมจะกําหนดวงเงิน
เอาประกนัที/กองทนุรวมเห็นเหมาะสมและเพียงพอในการชดเชยการสญูเสียรายได้ของกองทนุ
รวมระหว่างการซ่อมแซมหรือก่อสร้างใหม่ โดยกองทนุรวมจะเป็นผู้ รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้
เดียวภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัดงักลา่ว 

6)  ความเสี"ยงที"อาจเกิดขึ -นจากการกู้ยมืเงนิ 

ในกรณีที/กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการกู้ ยืมเงินตามหลกัเกณฑ์ที/กําหนดไว้ในโครงการ 
กองทุนรวมอาจมีความเสี/ยงที/อาจเกิดขึ 1นจากการกู้ ยืมเ งินดังกล่าวได้ เนื/องจากการ
เปลี/ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ อตัราดอกเบี 1ยและความสามารถในการชําระหนี 1ของคู่สญัญา
ที/เกี/ยวข้องซึ/งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม ทําให้กองทุนรวมมีสภาพ
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คลอ่งไมเ่พียงพอ รวมถึงกองทนุรวมอาจมีความเสี/ยงที/จะมีความสามารถในการชําระคืนเงินต้น
และดอกเบี 1ยลดลง และอาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถของกองทนุรวมในการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทั 1งนี 1 กองทนุรวมจะใช้ความพยายามในการดําเนินการใดๆ เพื/อลดความ
เสี/ยงดงักลา่ว เช่น การป้องกนัความเสี/ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี 1ย หรือการขอขยาย
ระยะเวลาการชําระหนี 1 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินการใดๆ ดงักล่าว กองทนุรวมจะ
คํานึงถึงข้อกําหนดตามกฎหมายที/เกี/ยวข้อง และประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็น
สาํคญั 

(ข)  ความเสี"ยงที"เกี"ยวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน 

1) ความเสี"ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ"งอาจมีผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์ 

 ทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุมีความเสี/ยงจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจ และการ
ชะลอตวัของระบบเศรษฐกิจ ทั 1งในระดบัประเทศและระดบัโลก  

 นอกจากนี 1 ทรัพย์สินดงักลา่วอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี/ยนแปลงจากปัจจยัมหภาคอื/นๆ 
เช่น ปัจจยัทางการเมือง การวางผงัเมือง การเปลี/ยนแปลงโครงสร้างประชากร หรือการโยกย้าย
ของชุมชน อนัอาจสง่ผลกระทบต่อสถานะหรือนโยบายของผู้ เช่า ทําให้อตัราการเช่าพื 1นที/และ
อตัราคา่เช่าในทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกลดลง 

2) ความเสี"ยงจากการแข่งขันที"สูงขึ -น 

 ผลประกอบการของกองทนุรวมอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสงัหาริมทรัพย์ การ
เพิ/มขึ 1นของจํานวนผู้ประกอบการในตลาดที/จะส่งผลให้อุปทานของตลาดเพิ/มขึ 1น ทําให้มีการ
แขง่ขนัสงูขึ 1น 

3) ความเสี"ยงจากกรณีการถกูเวนคืนที"ดิน 

 กองทนุรวมมีความเสี/ยงในกรณีที/มีการเวนคืนทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกโดย
หนว่ยงานของรัฐ ซึ/งทําให้กองทนุรวมไม่อาจใช้ทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกเพื/อ
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้ 

 ในกรณีที/เกิดการเวนคืนดงักลา่ว กองทนุรวมอาจไม่ได้รับค่าชดเชยจากการเวนคืน หรือได้รับ
คา่ชดเชยดงักลา่วมากกวา่หรือน้อยกวา่มลูคา่ที/กองทนุรวมใช้ในการลงทนุในทรัพย์สนิที/กองทนุ
รวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก ซึ/งอาจสง่ผลให้ผลตอบแทนที/ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับจากการลงทนุ
ไมเ่ป็นไปตามที/ประมาณการไว้ทั 1งในสว่นของเงินปันผลและเงินคืนทนุจากการลงทนุ  

 อย่างไรก็ดี จากการที/บริษัทจดัการได้ตรวจสอบกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที/เกี/ยวข้อง ได้แก่ 
สาํนกังานโยธากรุงเทพมหานคร การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน
แห่งประเทศไทย ในส่วนของข้อมูลเท่าที/มีอยู่ ณ ปัจจุบันที/สามารถตรวจสอบได้ ในเบื 1องต้น 
พบว่าที/ตั 1งของทรัพย์สินของกองทุนรวมที/จะเข้าลงทุนครั 1งแรกดงักล่าวไม่ตกอยู่ภายใต้เขต
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เวนคืนของเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าในอนาคต อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการไม่สามารถประเมิน
ถึงโอกาสในการถกูเวนคืนได้ เนื/องจากการเวนคืนที/ดินเป็นนโยบายและความจําเป็นในการใช้
พื 1นที/ของรัฐบาลในเวลานั 1น  

4)  ความเสี"ยงจากการที" ผู้เช่ารายใหญ่ย้ายออกจากพื -นที"ที" เช่าก่อนหรือเมื"อครบกําหนด
อายุสัญญาเช่า  

 ภายหลงัจากที/กองทนุรวมได้ลงทนุในทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกแล้ว กองทุน
รวมจะให้เช่าพื 1นที/บางสว่นคิดเป็นพื 1นที/ประมาณ 11,813 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 64.33 
ของพื 1นที/ให้เช่าทั 1งหมด (ข้อมลู ณ วนัที/ 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) ในทรัพย์สินดงักลา่วแก่แสนสิริ 
และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้อง ทั 1งนี 1 แสนสิริเป็นบริษัทที/มีชื/อเสียงและมีฐานะการเงินที/
มั/นคง ทําให้คาดได้วา่กองทนุรวมจะมีรายได้คา่เช่าและคา่บริการที/แนน่อนบนพื 1นที/เช่าดงักลา่ว
ตลอดระยะเวลาที/ผู้ เช่ารายใหญ่ข้างต้นยงัคงเช่าพื 1นที/ อย่างไรก็ดี ภายหลงัการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้อง ไม่ได้
แสดงเจตจํานงอยา่งชดัเจนว่าจะเช่าพื 1นที/ดงักลา่วต่อไปภายหลงัสิ 1นสดุสญัญา ทั 1งนี 1 ในกรณีที/
แสนสริิ และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้อง ไมป่ระสงค์ที/จะต่อสญัญาเช่าพื 1นที/ กองทนุรวมอาจ
ไมส่ามารถหาผู้ เช่ารายใหมเ่พื/อเช่าพื 1นที/ที/วา่งลง หรือการหาผู้ เช่ารายใหมอ่าจใช้ระยะเวลานาน 
หรืออตัราค่าเช่าและค่าบริการที/ผู้ เช่ารายใหม่เช่าอาจตํ/ากว่าอตัราค่าเช่าที/แสนสิริ และ/หรือ 
บริษัทที/มีความเกี/ยวข้อง เช่าในปัจจบุนั ซึ/งจะสง่ผลตอ่ผลการดําเนินงานของทรัพย์สนิที/กองทนุ
รวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรก และส่งผลต่อผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตามลาํดบั ทั 1งนี 1 เพื/อลดผลกระทบจากเหตกุารณ์ดงักลา่วที/อาจเกิดขึ 1น แสนสิริ และ/หรือ บริษัท
ที/มีความเกี/ยวข้อง ตกลงที/จะเช่าพื 1นที/ในโครงการอาคารสิริภิญโญภายหลงัการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรก เป็นระยะเวลาเริ/มต้น 3 ปี ที/อัตราค่าเช่าและ
คา่บริการรวมตารางเมตรละ 580 บาทตอ่เดือน 600 บาทตอ่เดือน และ 620 บาทต่อเดือน ในปี
ที/ 1 ถึงปีที/ 3 ตามลําดบั และตกลงให้คํามั/นที/จะเช่าพื 1นที/ดงักลา่วต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี 
นบัตั 1งแตว่นัที/ระยะเวลาการเช่าเริ/มต้นสิ 1นสดุลง ที/อตัราคา่เช่าและค่าบริการรวมตารางเมตรละ 
640 บาทตอ่เดือนและ 650 บาทตอ่เดือน ในปีที/ 1 และปีที/ 2 ตามลาํดบั(รายละเอียดปรากฏใน
สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาก่อตั 1งสทิธิและการกระทําการ)  

 ทั 1งนี 1 ในกรณีที/ผู้ เช่ารายใหญ่ดงักล่าวย้ายออกจากพื 1นที/ที/เช่าในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้า
ลงทนุครั 1งแรกหรือไมต่อ่อายสุญัญาเช่าพื 1นที/ และกองทนุรวมมีความเห็นว่าเหตกุารณ์ดงักลา่ว
สง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการของกองทนุรวมอยา่งมีนยัสาํคญั ดงันั 1น เพื/อรองรับผลกระทบที/
อาจเกิดขึ 1น กองทนุรวมได้เตรียมการดงันี 1 

• ในระหวา่งช่วงระยะเวลาการตอ่อายสุญัญาเช่า 2 ปีนั 1น หากแสนสริิ และ/หรือ บริษัทที/มี
ความเกี/ยวข้อง ไม่ประสงค์จะต่ออายุสญัญาเช่า แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที/มีความ
เกี/ยวข้อง จะต้องแจ้งให้กองทนุรวมทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 1 ปีก่อนสิ 1นสดุระยะเวลา
การเช่าดงักลา่ว เพื/อให้กองทนุรวมมีเวลาเพียงพอที/จะสามารถหาผู้ เช่าพื 1นที/รายใหมม่า
เช่าพื 1นที/แทนได้อยา่งตอ่เนื/อง และ 
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• เมื/อได้มีการแจ้งให้กองทุนรวมทราบถึงความประสงค์ที/จะไม่ต่ออายุสญัญาเช่าแล้ว 
และกองทนุรวมสามารถจดัหาผู้ เช่ารายใหม่ที/ประสงค์จะเช่าพื 1นที/ดงักลา่วแทนได้แล้ว  
แสนสริิ และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้อง ยินยอมที/จะเลกิสญัญาเช่าก่อนครบกําหนด
เพื/อให้กองทนุรวมสามารถทําสญัญาเช่าฉบบัใหมก่บัผู้ เช่ารายใหมไ่ด้โดยตรง และ 

• หากอตัราคา่เช่าและคา่บริการของสญัญาเช่าที/กองทนุรวมทํากบัผู้ เช่ารายใหมม่ีอตัราที/
ตํ/ากวา่อตัราที/แสนสริิ และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้อง เช่าอยู่ในขณะนั 1น แสนสิริตก
ลงที/จะรับประกนัส่วนต่างของอตัราค่าเช่าและค่าบริการ ของสญัญาเช่าที/กองทนุรวม
ทํากบัแสนสริิ และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้อง กบัของสญัญาเช่าที/กองทนุรวมทํากบั
ผู้ เช่ารายใหม ่จนกวา่จะครบกําหนดระยะเวลาการตอ่อายสุญัญาเช่า 2 ปีดงักลา่วนี 1 

 อย่างไรก็ตาม หากกองทุนรวมไม่สามารถจัดหาผู้ เช่ารายใหม่มาเช่าพื 1นที/ที/ว่างลงได้ทั 1งหมด
ภายหลงัระยะเวลาการเช่าพื 1นที/ดงักลา่ว อาจสง่ผลกระทบตอ่การจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม
อยา่งมีนยัสาํคญั ซึ/งบริษัทจดัการอาจพิจารณานําทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกนี 1
ออกเสนอขาย (ตามรายละเอียดที/ระบไุว้ในข้อ 5.1.17 เงื/อนไขพิเศษ) หากบริษัทจดัการเห็นว่า 
สภาพตลาดในช่วงเวลาดงักล่าวมีความเหมาะสม และการขายทรัพย์สินดงักลา่วจะเป็นการ
สร้างผลตอบแทนที/ดีกวา่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

 อนึ/ง ทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกเป็นกรรมสิทธิaในที/ดิน และอาคารสํานกังานให้
เช่า ซึ/งตั 1งอยู่ในทําเลที/มีศกัยภาพ โดยตั 1งอยู่ใกล้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) สถานี
พญาไท และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ (ARL) สถานีพญาไท ซึ/งเป็นปัจจยัที/สง่ผลให้มลูค่า
อสงัหาริมทรัพย์ในบริเวณดงักลา่วมีการปรับตวัสงูขึ 1นตลอดระยะเวลาที/ผ่านมา โดยข้อมลูจาก
บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด สถิติราคาที/ดินที/ซื 1อขายจริงในย่านพญาไท-
พหลโยธินระหว่างปี พ.ศ. 2544 – 2555 ปรับตวัสงูขึ 1นถึงร้อยละ 260 จาก 200,000 บาทต่อ
ตารางวา เป็น 1 ล้านบาทตอ่ตารางวา ซึ/งบริษัทจดัการคาดว่าการนําทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะ
เข้าลงทนุครั 1งแรกออกเสนอขายจะเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที/ดีให้แก่ผู้ลงทนุได้ 

 (ค) ความเสี"ยงโดยตรงต่อกองทุนรวมหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน 

1) ความเสี"ยงโดยทั"วไป 

 ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั/วไป ทั 1งในระดบัประเทศและระดบัโลก ซึ/งรวมถึงอตัราเงิน
เฟ้อ อัตราดอกเบี 1ย อัตราแลกเปลี/ยนเงินตรา ราคาเครื/ องอุปโภคและบริโภค ราคา
อสงัหาริมทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการคลงัของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย 
และหนว่ยงานราชการอื/น อาจมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน และการลงทนุ
ของกองทุนรวม นอกจากนี 1 ภาวะตกตํ/าทางเศรษฐกิจโดยทั/วไปตลอดจนการลดลงของความ
ต้องการของผู้บริโภค อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวม ซึ/งอาจสง่ผลกระทบต่อราคาซื 1อขายหน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ซึ/งอาจมีราคาสงู
หรือตํ/ากวา่ราคาที/ได้เสนอขาย  
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 นอกจากนี 1 ราคาของหน่วยลงทุนที/ซื 1อขายในตลาดหลกัทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอกหลายประการซึ/งเป็นปัจจัยที/กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ความ
เคลื/อนไหวหรือความเปลี/ยนแปลงของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ อัตราดอกเบี 1ย
ภายในประเทศและต่างประเทศ อตัราแลกเปลี/ยนเงิน นโยบายหรือมาตรการทั 1งทางตรงหรือ
ทางอ้อมที/มีผลการต่อนําเข้าหรือส่งออก สภาวะของธุรกิจท่องเที/ยว เงินตราต่างประเทศ 
สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ ปัจจยัความเสี/ยงในการดําเนินงานและ
ทางธุรกิจโดยทั/วไป ความผนัผวนของตลาดเครื/องอุปโภคและบริโภค ระเบียบข้อบงัคบั ภาษี
อากร และนโยบายอื/นใดของรัฐบาล เป็นต้น ซึ/งไม่มีหลกัประกันได้ว่าความเปลี/ยนแปลงของ
ปัจจัยภายนอกดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อราคาของหน่วยลงทุน 
ผลตอบแทนจากการลงทนุ และการบริหารจดัการโครงการของกองทนุรวม 

2)  ความเสี"ยงทางการเมือง 

  ความขดัแย้งทางการเมืองอาจสง่ผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาด
หลกัทรัพย์ในประเทศไทย ซึ/งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทนุ
รวม ทั 1งนี 1 จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบนั หรือใน
อนาคต หรือการเปลี/ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการเติบโตของ
กองทนุรวม 

3)  ความเสี"ยงจากภยัธรรมชาติ อุบัติภยั และการก่อวินาศกรรม 

การเกิดภยัธรรมชาติ อบุตัิภยั การก่อวินาศกรรม และเหตสุดุวิสยัอื/นๆ แม้จะมีโอกาสเกิดขึ 1นไม่
บ่อยครั 1งนัก แต่หากเกิดขึ 1นในบริเวณที/ตั 1งของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรก 
นอกจากจะสร้างความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมแล้ว อาจก่อให้เกิดความสญูเสียแก่
ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ เช่าและผู้มาใช้บริการในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรก
อย่างประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ดี กองทุนรวมจะจัดให้มีการทําประกันภยัในลกัษณะจํากัด
วงเงินที/ครอบคลมุความเสยีหายที/เกิดจากอบุตัิภยั และเหตสุดุวิสยัอื/นๆ อาทิ ความเสียหายต่อ
เครื/องจกัร ภยัโจรกรรม ภยัตอ่เครื/องไฟฟ้า ไว้สาํหรับทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก 
ทั 1งนี 1 เป็นไปตามเงื/อนไขที/กําหนดในกรมธรรม์ประกนัภยัซึ/งกองทนุรวมได้จดัให้มีตามมาตรฐาน
ทั/วไป โดยมีการทําประกันคุ้ มครองวินาศภัย และประกันภัยซึ/งครอบคลุมความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาที/กองทุนรวมลงทุนตามที/สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด 

4)  ความเสี"ยงจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเข้าลงทุน 

  ก่อนการลงทนุในทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกบริษัทจดัการได้ทําการศกึษาข้อมลู
รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์นั 1นๆ โดยทําการตรวจสอบเอกสารที/ เกี/ยวข้อง (Due 
Diligence) ประกอบกับการศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการ
ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินโดยที/ปรึกษากฎหมาย และรายงานการตรวจ
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สภาพอสงัหาริมทรัพย์ที/ได้จดัทําขึ 1นจากการดําเนินการตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวม
จะเข้าลงทุนครั 1งแรกอย่างเต็มที/ตามมาตรฐานวิชาชีพของที/ปรึกษานั 1นๆ อย่างไรก็ตาม การ
กระทําดงักล่าวมิได้เป็นการประกนัว่า อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวปราศจากความเสียหาย หรือ
ความบกพร่อง ที/อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม รายงานของผู้ประเมิน
ราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินโดยที/ปรึกษากฎหมาย และ
รายงานการตรวจสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกที/บริษัทจดัการใช้เป็น
พื 1นฐานในการประเมินและตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย์อาจมีข้อบกพร่อง มีความไม่ถูกต้อง 
เนื/องจากความบกพร่องบางอย่างของอสงัหาริมทรัพย์อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถ
ตรวจพบได้ เนื/องจากข้อจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคหรือวิธีการที/ใช้ในการ
ตรวจสอบ หรือปัจจยัอื/นๆ ที/เป็นข้อจํากดัในการตรวจสอบของทั 1งผู้ประเมินราคาและวิศวกร 

  นอกจากนั 1นแล้ว ทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรกอาจจะมีการละเมิดกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ที/เกี/ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ/งการศึกษาข้อมูลรายละเอียดและการ
ตรวจสอบเอกสารที/เกี/ยวข้อง (Due Diligence) ของบริษัทจดัการไมส่ามารถครอบคลมุถึงได้ ซึ/ง
อาจจะส่งผลให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายที/เกินกว่าที/บริษัทจดัการได้ประมาณการไว้ก่อนการลงทุน
หรือก่อให้เกิดหน้าที/ที/ต้องปฏิบตัิตามข้อผกูพนัที/เกี/ยวกบัการละเมิดกฎข้อบงัคบัดงักลา่วที/ถูก
กําหนดโดยหนว่ยราชการที/เกี/ยวข้อง 

5)  การเปลี"ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที"เกี"ยวข้อง  

  ผลการดําเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากการมีผล
บงัคบัใช้ของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ/งเป็นปัจจัยที/
กองทนุรวมไมส่ามารถควบคมุหรือคาดการณ์ได้ สาํหรับการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด 
ระเบียบ ข้อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือ คําสั/ง ของหน่วยงานราชการ หรือ
หนว่ยงานที/มีอํานาจตามกฎหมาย ถือเป็นเหตกุารณ์ที/ไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกนั ดงันั 1น 
กองทุนรวมจึงไม่สามารถที/จะประเมินผลกระทบจากการเปลี/ยนแปลงดังกล่าวได้ และไม่
สามารถรับประกนัได้ว่าการเปลี/ยนแปลงดงักลา่วจะไม่สง่ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและ
การจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

6)  ราคาของหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี"ยนแปลงได้ภายหลังการเสนอขาย 

  ภายหลงัจากที/หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัท
จัดการไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสภาวะการซื 1อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะมี
เสถียรภาพ ราคาตลาดของหนว่ยลงทนุอาจลดลงภายหลงัวนัเริ/มต้นของการซื 1อขายหน่วยลงทนุใน
ตลาดหลกัทรัพย์ ซึ/งราคาดงักล่าวอาจไม่สอดคล้องกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทุน
รวม ซึ/งราคาซื 1อขายของหน่วยลงทุนนั 1นขึ 1นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิเช่น ผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม ความผนัผวนของหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ และปริมาณการซื 1อขายของหน่วย
ลงทนุ ฯลฯ ดงันั 1น ผู้ลงทนุอาจไม่สามารถที/จะขายหน่วยลงทนุได้ในราคาที/เสนอขายหน่วยลงทุน 
หรือในราคาตามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยของกองทนุรวม 
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7)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าที"แท้จริงซึ"งกองทุนรวมจะได้รับ
หากมีการจาํหน่ายทรัพย์สินออกไปทั -งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

  มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมซึ/งได้กลา่วไว้ ณ ที/นี 1 ได้คํานวณโดยใช้ข้อมลูจากรายงานการ
ประเมินค่าทรัพย์สินที/ลงทุนเป็นข้อมูลพื 1นฐาน ดังนั 1น ในกรณีที/กองทุนรวมต้องจําหน่าย
ทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื/อการปรับโครงสร้างการลงทุนหรือเพื/อการเลิกกองทุนรวมมูลค่า
ดงักล่าวอาจสงูหรือตํ/ากว่ามูลค่าที/แท้จริงซึ/งกองทุนรวมจะได้รับหากมีการจําหน่ายทรัพย์สิน
ออกไปทั 1งหมด หรือบางสว่น 

8)  ความเสี"ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื -อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง 

  เนื/องจากกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิดซึ/งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
สภาพคล่องในการซื 1อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี/และปริมาณการซื 1อขายหน่วย
ลงทนุนั 1นในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ/งอยู่บนพื 1นฐานของปริมาณความต้องการของผู้ซื 1อ-ผู้ขาย (bid-
offer) ซึ/งปริมาณความต้องการของผู้ซื 1อ-ผู้ขาย ขึ 1นอยู่กับปัจจัยหลายประการที/กองทนุรวมไม่
สามารถควบคมุได้ อาทิเช่น ปริมาณความต้องการในการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
ของตลาดในช่วงเวลาดงักลา่ว ดงันั 1น จึงมีความเสี/ยงที/หน่วยลงทนุนี 1จะขาดสภาพคลอ่งในการ
ซื 1อขายในตลาดรอง 

9)  ความเสี"ยงด้านภาษี 

  ในการขาย โอนหรือรับโอนสทิธิการเช่าหรือการขาย โอนหรือรับโอนอสงัหาริมทรัพย์ (ในกรณีที/
กองทนุรวมลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์) ในอนาคตนั 1น อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที/เกิด
จากการซื 1อหรือขายหรือโอนหรือรับโอนกรรมสิทธิaหรือโอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าใน
อสงัหาริมทรัพย์ซึ/งกองทนุรวมอาจต้องรับภาระทั 1งหมดหรือบางสว่น โดยที/อตัราค่าธรรมเนียม
และอตัราภาษีที/กองทนุรวมจะต้องชําระดงักลา่วอาจแตกตา่งจากอตัราที/เป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

  นอกจากนี 1 ในอนาคตภาระภาษีของกองทุนรวม และ/หรือ ภาระภาษีของผู้ ถือหน่วยลงทุน
สาํหรับการซื 1อขายหนว่ยลงทนุและการได้รับเงินปันผลจากกองทนุรวมอาจเปลี/ยนแปลงไปจาก
อตัราในปัจจบุนั  

10) ความเสี"ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื"น 

  การที/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ไม่ตํ/ากว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ทําให้การลงทุน
กระจกุตวัอยูใ่นอสงัหาริมทรัพย์ ในขณะที/กองทนุรวมประเภทอื/นจะมีนโยบายการกระจายการ
ลงทนุในตราสารทางการเงินประเภทตา่งๆ 

11) ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวม 

  การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทนุรวม ซึ/ง
ขึ 1นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ 
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ความสามารถของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ต้นทนุในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ คา่ใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานต่างๆ การแข่งขนั การเปลี/ยนแปลงกฎหมายและข้อบงัคบัที/เกี/ยวข้องกบัทรัพย์สิน 
ภยัธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดงันั 1น จึงมีความเสี/ยงที/นกัลงทนุจะไม่ได้รับเงินปันผลตามที/
คาดการณ์ 

12) ความเสี"ยงจากการใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการกําหนดราคา
ซื -อขายหน่วยลงทุน 

  การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมที/บริษัทจัดการประกาศ เป็นการ
คํานวณโดยใช้รายงานการประเมินคา่หรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั 1งล่าสุดเป็น
ฐานในการกําหนดมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ ซึ/งมูลค่าดังกลา่วอาจไม่ใช่มูลค่าที/จะซื 1อขายได้
จริงของอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

3.12 เงื"อนไขการลงทุน 

(1) ในกรณีที/บริษัทจดัการระดมทนุได้ไม่เพียงพอที/จะลงทนุในทรัพย์สินตามที/ระบไุว้ในโครงการนี 1 บริษัท
จดัการจะดําเนินการขอเพิกถอนการจดัตั 1งและจดัการกองทนุรวมและดําเนินการคนืเงินคา่จองซื 1อหนว่ย
ลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื 1อหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นเงินคา่จองซื 1อหนว่ยลงทนุ 

(2) ในกรณีที/บริษัทจัดการสามารถระดมทุนได้เพียงพอที/จะลงทุนในทรัพย์สินได้ตามที/ระบุไว้ข้างต้น 
(แล้วแต่กรณี) แต่ (ก) ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินได้ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั 1งหมดเนื/องจาก
ทรัพย์สินที/เป็นอสงัหาริมทรัพย์ไม่เป็นไปตามข้อตกลงที/กําหนดไว้หรือมิได้เป็นไปตามข้อกําหนดใน
โครงการ หรือมีเหตุอื/นใดอนัทําให้กองทนุรวมไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินที/เป็นอสงัหาริมทรัพย์ได้ 
และ/หรือ (ข) เกิดเหตุสุดวิสัยขึ 1นกับทรัพย์สินที/เป็นอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ (ค) มีเหตุอื/นใดที/มี
ผลกระทบต่อทรัพย์สินที/เป็นอสงัหาริมทรัพย์และบริษัทจดัการเห็นว่าเหตดุงักลา่วอาจมีผลกระทบต่อ
การลงทนุของกองทนุรวม บริษัทจดัการสงวนสทิธิที/จะ 

(2.1) พิจารณาลงทุนในทรัพย์สินที/เป็นอสงัหาริมทรัพย์ เฉพาะในกรณีที/ทรัพย์สินที/บริษัทจัดการจะ
พิจารณาลงทุนมีมลูค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทั 1งหมดของกองทนุรวม
ภายหลงัการลงทนุ โดยบริษัทจดัการสงวนสิทธิที/จะปรับเปลี/ยนข้อกําหนด และ/หรือ เงื/อนไขในสญัญา
ที/เกี/ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที/เป็นอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว รวมถึงพิจารณาเจรจากับคู่สญัญาที/
เกี/ยวข้องในการปรับเปลี/ยนเงื/อนไขการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนและเงินอื/นใด หรือข้อสญัญาหรือ
ข้อกําหนดใดๆ ตามความเหมาะสม ทั 1งนี 1 หลงัจากกองทนุรวมได้ลงทุนแล้ว หากมีจํานวนเงิน
สว่นที/เหลอืจากจํานวนเงินที/บริษัทจดัการได้รับจากการเสนอขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการอาจ
พิจารณาดําเนินการลดทนุและคืนเงินที/เหลอืดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือ 

(2.2) พิจารณาเลกิกองทนุรวมก่อนการลงทนุในทรัพย์สนิที/เป็นอสงัหาริมทรัพย์หากทรัพย์สินที/บริษัท
จัดการจะพิจารณาลงทุนมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั 1งหมดของ
กองทุนรวมภายหลงัการลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชําระบญัชีกองทุนรวมเพื/อคืนเงินลงทุน
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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 อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคญั
ถึงแม้ทรัพย์สินที/บริษัทจัดการจะพิจารณาให้กองทนุรวมลงทนุมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิทั 1งหมดของกองทนุรวมภายหลงัการลงทนุ บริษัทจดัการอาจเลือกที/จะ
ไม่ลงทนุโดยให้เลิกกองทนุรวมตามข้อ (2.2) ก็ได้ ทั 1งนี 1 ในกรณีที/บริษัทจดัการเลือกที/จะลงทุน
ตามที/กําหนดไว้ในข้อ (2.1) ของวรรคก่อนแล้ว หากบริษัทจดัการประสงค์จะนําเงินที/ได้จากการ
ระดมทุนส่วนที/เหลือไปลงทุนเพิ/มเติมในทรัพย์สินอื/นนอกจากทรัพย์สินตามที/กําหนดไว้ใน
โครงการ บริษัทจดัการจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ซึ/งในกรณี
ดงักล่าวบริษัทจัดการจะไม่นบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนที/มีส่วนได้เสียกับการลงทุน
ดงักลา่วในการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุนั 1น 

 ในกรณีที/ต้องเลกิกองทนุรวมตาม (2.2) ข้างต้น เงินลงทนุที/ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับคืนจะเป็นไป
ตามยอดเงินคงเหลือหลงัจากการชําระบญัชี ซึ/งอาจใกล้เคียงกบัจํานวนเงินทนุของโครงการที/
จดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมหลงัหกัคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที/เกี/ยวข้องกบัการจดัตั 1งกองทนุ
รวม ดงันั 1น ในกรณีดงักล่าวนี 1ผู้ ถือหน่วยลงทุนจึงอาจมีความเสี/ยงที/จะได้รับเงินลงทุนคืนใน
จํานวนที/ตํ/ากวา่มลูคา่ที/ตราไว้ตอ่หนว่ยลงทนุ  

3.13 ข้อมูลการประเมินค่าทรัพย์สิน 

มลูคา่และราคาประเมินของทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 1  
 

ทรัพย์สิน มูลค่าที"
กองทุนรวม
จะเข้าลงทุน 
(ล้านบาท) 

ราคาประเมิน
ตาม

โครงสร้าง
ของกองทุน

รวม 
(ล้านบาท) 

ผู้ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ 

วิธีการประเมิน วันที"ประเมิน มูลค่าที"
กองทุน

รวมจะเข้า
ลงทุนเมื"อ
เทียบกบั

ราคา
ประเมิน 

โครงการ
อาคารสริิ
ภิญโญ 

ไมเ่กิน 
1,821.00 

1,833.40 บริษัท เอเชีย 
แอสเซ็ท แอพ
เพรซลั จํากดั 

วิธีรายได้ 
(Income 

Approach) 

9 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2556 

ไมเ่กินร้อย
ละ 99.32 

1,821.00 บริษัท เพ็ชรส
ยาม แอพไพรซลั 

จํากดั 

วิธีรายได้ 
(Income 

Approach) 

4 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2556 

ไมเ่กินร้อย
ละ 100.00 

ที"มา: บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซลั จํากดั และบริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซลั จํากดั 

โดยราคาประเมินตามวิธีรายได้ตามโครงสร้างของกองทนุรวมนั 1นได้คํานึงถึงโครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์
ของกองทนุรวมตามรายละเอียดที/ได้เปิดเผยในข้อ 3.7 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้า
ลงทนุครั 1งแรก 
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ทั 1งนี 1 สมมติฐานที/ผู้ประเมินใช้ในการประเมินมลูค่าทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกสามารถสรุปได้
ดงันี 1 

สมมติฐาน บริษัท เพช็รสยาม  
แอพไพรซัล จาํกดั  

บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท  
แอพเพรซัล จาํกัด  

วิธีการประเมินมูลค่า วิธีรายได้ (Income Approach) 
โดยเป็นการคิดลดจากกระแสเงินสดของ
ทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรก 
โดยพิจารณาถึ ง โค รงส ร้างการจัดห า
ประโยชน์ตามที/เปิดเผยไว้ในข้อ 3.7 การ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที/กองทุน
รวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก โดยประมาณการ
กระแสเงินสดจากทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะ
เข้าลงทุนเป็นระยะเวลา 10 ปี และคํานวณ
มูลค่า  ณ จุดสิ 1นสุดการประมาณการ 
(Terminal Value หรือ Reversionary 
Value) โดยใช้ประมาณการกระแสเงินสดรับ
สทุธิในปีที/ 11 หารด้วยอตัราผลตอบแทน
จากการลงทนุ (Capitalization Rate) 

วิธีรายได้ (Income Approach) 
โดยเป็นการคิดลดจากกระแสเงินสดของ
ทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรก 
โดยพิจารณาถึ ง โค รงส ร้างการจัดห า
ประโยชน์ตามที/เปิดเผยไว้ในข้อ 3.7 การ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที/กองทุน
รวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรก โดยประมาณการ
กระแสเงินสดจากทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะ
เข้าลงทนุเป็นระยะเวลา 10 ปีและคํานวณ
มูลค่า  ณ จุดสิ 1นสุดการประมาณการ 
(Terminal Value หรือ Reversionary 
Value) โดยใช้ประมาณการกระแสเงินสดรับ
สทุธิในปีที/ 11 หารด้วยอตัราผลตอบแทน
จากการลงทนุ (Capitalization Rate) 

รายได้ (1) รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 
- พื 1นที/ให้เช่าสุทธิเท่ากับ 18,364 ตาราง

เมตร ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดย
มีรายละเอียดดงันี 1  
- พื 1นที/สาํนกังาน 2,912 ตารางเมตร ใน

อัตราค่าเช่าตลาดที/ 540 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน จากนั 1นปรับ
เพิ/มขึ 1นเป็นรายปีร้อยละ 4 ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ 

- พื 1นที/ร้านค้า 235.18 ตารางเมตร ใน
อัตราค่าเช่าตลาดที/ 700 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน จากนั 1นปรับ
เพิ/มขึ 1นเป็นรายปีร้อยละ 4 ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ 

- แสนสิริและบริษัทที/มีความเกี/ยวข้อง 
เช่าพื 1นที/ 11,813 ตารางเมตร ในอตัรา
ค่าเช่าที/ 580 บาท 600 บาท 620 
บาท 640 บาท และ 650 บาทต่อ

(1) รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 
- พื 1นที/ให้เช่าสุทธิเท่ากับ 18,364 ตาราง

เมตร ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดย
มีรายละเอียดดงันี 1  
- พื 1นที/สาํนกังาน 2,912 ตารางเมตร ใน

อัตราค่าเช่าตลาดที/ 520 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน จากนั 1นปรับ
เ พิ/ มขึ 1น เ ป็นรายปี ร้อยละ  5  เ ป็ น
ระยะเวลา 5 ปี และเป็นรายปีร้อยละ 
4 ตลอดระยะเวลาประมาณการที/
เหลอื 

- พื 1นที/ร้านค้า 235.18 ตารางเมตร ใน
อัตราค่าเช่าตลาดที/ 700 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน จากนั 1นปรับ
เ พิ/ มขึ 1น เ ป็นรายปี ร้อยละ  5  เ ป็ น
ระยะเวลา 5 ปี และเป็นรายปีร้อยละ 
4 ตลอดระยะเวลาประมาณการที/
เหลอื 
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สมมติฐาน บริษัท เพช็รสยาม  
แอพไพรซัล จาํกดั  

บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท  
แอพเพรซัล จาํกัด  

ตารางเมตรตอ่เดือน ในช่วงระยะเวลา
ปีที/ 1 ถึงปีที/  5 ตามลําดับ จากนั 1น 
ปรับอตัราคา่เช่าตามอตัราตลาด 

- พื 1นที/เช่ารับประกันโดยแสนสิริ 3,404  
ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่าที/ 550 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็น
ระยะเวลา 3 ปี จากนั 1น ปรับอตัราค่า
เช่าตามอตัราตลาด 

- อตัราการเช่าพื 1นที/ ปีที/ 1-3 อยู่ที/ร้อยละ 
99 ปีที/ 4-5 อยู่ที/ร้อยละ 97 ปีที/ 6-8 อยู่ที/
ร้อยละ 95 ตอ่จากนั 1นคงที/ที/ร้อยละ 92  

- แสนสิริและบริษัทที/มีความเกี/ยวข้อง 
เช่าพื 1นที/ 11,813 ตารางเมตร ในอตัรา
ค่าเช่าที/ 580 บาท 600 บาท 620 
บาท 640 บาท และ 650 บาทต่อ
ตารางเมตรตอ่เดือน ในช่วงระยะเวลา
ปีที/ 1 ถึงปีที/  5 ตามลําดับ จากนั 1น 
ปรับอตัราคา่เช่าตามอตัราตลาด 

- พื 1นที/เช่ารับประกันโดยแสนสิริ 3,404  
ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่าที/ 550 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็น
ระยะเวลา 3 ปี จากนั 1น ปรับอตัราค่า
เช่าตามอตัราตลาด 

- อตัราการเช่าพื 1นที/ ปีที/ 1-5 อยู่ที/ร้อยละ 
94 (ยกเว้นพื 1นที/ที/เช่าโดยแสนสิริและ
บริษัทที/มีความเกี/ยวข้องแ ละพื 1นที/ที/มีการ
รั บ ป ร ะ กัน ก า ร มี ผู้ เ ช่ า โ ด ย แ ส น สิ ริ ) 
ตอ่จากนั 1นคงที/ที/ร้อยละ 90 

(2) รายได้อื/นๆ 
- รายได้จากค่าไฟฟ้า และอื/นๆ คิดที/ 18.5  

ล้านบาทในปีแรก โดยปรับปรุงตามอตัรา
การเช่าพื 1นที/ และปรับเพิ/มขึ 1นร้อยละ 2 
ตอ่ปีทกุๆ ปี ทั 1งนี 1 รายได้จากค่าไฟฟ้าและ
อื/นๆ ในปีแรกเท่ากบัประมาณ 18.3 ล้าน
บาท 

- รายได้จากคา่โทรศพัท์คิดที/ 2.5  ล้านบาท
ในปีแรก โดยปรับปรุงตามอัตราการเช่า
พื 1นที/ และปรับเพิ/มขึ 1นร้อยละ 2 ต่อปีทกุๆ 
ปี ทั 1งนี 1 รายได้จากค่าโทรศพัท์ในปีแรก
เทา่กบัประมาณ 2.5 ล้านบาท 

(2) รายได้อื/นๆ 
- รายได้จากค่าไฟฟ้าและโทรศัพท์ คิดที/

21.0 ล้านบาทในปีแรก โดยปรับปรุงตาม
อตัราการเช่าพื 1นที/ และปรับเพิ/มขึ 1นร้อยละ 
2 ต่อปีทกุๆ ปี ทั 1งนี 1 รายได้จากค่าไฟฟ้า
และโทรศัพท์ในปีแรกเท่ากับประมาณ 
20.8 ล้านบาท 

- รายได้อื/นๆ คิดที/ร้อยละ 0.5 ของรายได้
คา่เช่าและคา่บริการ 

(3) รายได้ค่าที/จอดรถยนต์ 548 คนั คิดที/ 
1,500 บาทต่อคันต่อเดือน จากนั 1น
ปรับเพิ/มขึ 1นเป็นรายปีร้อยละ 4 ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ 

(3) รายได้คา่ที/จอดรถยนต์ 548 คนั คิดที/ 
1,500 บาทตอ่คนัตอ่เดือน จากนั 1นปรับ
เพิ/มขึ 1นเป็นรายปีร้อยละ 5 เป็น
ระยะเวลา 5 ปี และเป็นรายปีร้อยละ 4 
ตลอดระยะเวลาประมาณการที/เหลอื 
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สมมติฐาน บริษัท เพช็รสยาม  
แอพไพรซัล จาํกดั  

บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท  
แอพเพรซัล จาํกัด  

ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่าย
ส่วนทุน  

(1) ต้นทนุขาย 
- ต้นทุนค่าไฟฟ้าและอื/นๆ คิดที/ร้อยละ 85 

ของรายได้จากคา่ไฟฟ้า และอื/นๆ 
- ต้นทุนค่าโทรศพัท์ คิดที/ร้อยละ 85 ของ

รายได้คา่โทรศพัท์ 
- ต้นทุนค่าที/จอดรถยนต์ คิดที/ ร้อยละ 1 

ของรายได้คา่ที/จอดรถยนต์ 

(1) ต้นทนุขาย 
- ต้นทุนค่าไฟฟ้าและค่าโทรศพัท์ คิดที/ร้อย

ละ 85 ของรายได้จากค่าไฟฟ้า และค่า
โทรศพัท์ 
 

(2) ต้น ทุน ค่ า ใ ช้ จ่ า ยส า ธ า รณูป โภค
สว่นกลาง คิดที/ 7.2 ล้านบาทต่อปี 
และปรับเพิ/มขึ 1นร้อยละ 2 ทกุๆ ปี 

(2) ต้ น ทุน ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
สว่นกลาง คิดที/ร้อยละ 5.5 ของรายได้
คา่เช่าและคา่บริการ 

(3) ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง คิดที/ 650,000 
บาทต่อเดือน และปรับเพิ/มขึ 1นร้อยละ 
2 ทกุๆ ปี 

(3) คา่ใช้จ่ายสว่นกลาง คิดที/ประมาณ 7.5 
ล้านบาทต่อปี และปรับเพิ/มขึ 1นร้อยละ 
2 ทกุๆ ปี 

(4) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด คิดที/  100,000 
บาทต่อเดือน และปรับเพิ/มขึ 1นร้อยละ 
2 ทกุๆ ปี 

(4) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซึ/งรวมถึงต้นทุน
ค่าที/จอดรถยนต์ คิดที/ร้อยละ 1 ของ
รายได้คา่เช่าและคา่บริการ 

(5) คา่ประกนัภยั  
- เบี 1ยประกนัภยัความเสี/ยงทกุประเภท อยู่

ที/ร้อยละ 0.075 ของมลูค่าต้นทนุทดแทน 
(Replacement Cost) ก่อนหกัค่าเสื/อม 
(ไมร่วมคา่ที/ดินและไมร่วมคา่ฐานราก)  

- เบี 1ยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก อยู่ที/ร้อย
ละ 0.075 ของประมาณการรายได้ที/
กองทนุรวมจะได้รับระยะเวลา 24 เดือน 

- เ บี 1ย ป ร ะ กัน ภัย ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่อ
บคุคลภายนอก อยูที่/ 30,000 บาทตอ่ปี 

(5) คา่ประกนัภยั  
- เบี 1ยประกนัภยัความเสี/ยงทกุประเภท อยู่

ที/ร้อยละ 0.075 ของมลูค่าต้นทนุทดแทน 
(Replacement Cost) ก่อนหกัค่าเสื/อม 
(ไมร่วมคา่ที/ดินและไมร่วมคา่ฐานราก)  

- เบี 1ยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก อยู่ที/ร้อย
ละ 0.075 ของประมาณการรายได้ที/
กองทนุรวมจะได้รับระยะเวลา 24 เดือน 

- เ บี 1ย ป ร ะ กัน ภัย ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่อ
บคุคลภายนอก อยูที่/ 30,000 บาทตอ่ปี 

(6) คา่ซอ่มแซมและบํารุงรักษา ร้อยละ 2 
ของรายได้ทั 1งหมด 

(6) ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา ร้อยละ 2 
ของรายได้คา่เช่าและคา่บริการ 

(7) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ส่ ว น ทุ น  (Capital 
Expenditure) คิดเป็นประมาณร้อย
ละ 3 ของรายไ ด้จากค่า เช่ าและ
ค่าบริการ ยกเว้นในปีแรก ซึ/งแสนสิริ
จะรับประกันค่าใช้จ่ายส่วนทุนใน
อตัราไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้จาก

(7) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ส่ ว น ทุ น  (Capital 
Expenditure) คิดเป็นประมาณร้อยละ 
3 ของรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ 
ยกเว้นในปีแรก ซึ/งแสนสิริจะรับประกนั
คา่ใช้จ่ายสว่นทนุในอตัราไมเ่กินร้อยละ 
3 ของรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ 
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สมมติฐาน บริษัท เพช็รสยาม  
แอพไพรซัล จาํกดั  

บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท  
แอพเพรซัล จาํกัด  

ค่าเช่าและค่าบริการ (รายละเอียด
เป็นไปตามข้อ 3.8 สรุปสาระสําคัญ
ของร่างสญัญาที/เกี/ยวข้อง) 

(รายละเอียดเป็นไปตามข้อ 3.8 สรุป
สาระสาํคญัของร่างสญัญาที/เกี/ยวข้อง) 

(8) ค่าภาษีโรงเรือน คิดที/อัตราร้อยละ 
12.5 ของร้อยละ 50 ของรายได้คา่เช่า
และคา่บริการ 

(8) ค่าภาษีโรงเรือน คิดที/อัตราร้อยละ 
12.5 ของร้อยละ 50 ของรายได้ค่าเช่า
และคา่บริการ 

ค่าธรรมเนียมผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

(1) คา่ตอบแทนฐานในอตัรารายเดือนเทา่กบั 
ก. ร้อยละ 1 ของรายได้คา่เช่าและคา่บริการ(1) 
ข. ร้อยละ 5.75 ของกําไรจากรายได้คา่เช่าและคา่บริการ(1) 

(ผู้ลงทนุสามารถศกึษารายละเอียดเพิ/มเติมในข้อ 28.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที/เรียก
เก็บจากกองทนุรวม) 
(2) ค่านายหน้า (Commission) คิดเป็น

ประมาณร้อยละ 0.05 ของรายได้จาก
ค่าเช่าและค่าบริการโดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลในอดีตและสมมุติฐานอัตราผู้
เช่ารายใหม ่

(2) ค่านายหน้า (Commission) คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 0.1 ของรายได้จากคา่
เช่าและคา่บริการโดยอ้างอิงจากข้อมลู
ในอดีตและสมมุติฐานอตัราผู้ เช่าราย
ใหม ่

อัตราส่วนลด   ร้อยละ 8.75 ร้อยละ 9.00 
อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน 

ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 5.00 

หมายเหตุ: (1) ผู้ประเมินได้พิจารณารวมถึงการคิดค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในอัตราพิเศษ ที/ผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ยินดีจะลดให้สาํหรับพื 1นที/เช่าที/แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที/มีความเกี/ยวข้อง จะเข้าทําสญัญา
เช่าภายหลงัจากที/กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรกตามสญัญาแต่งตั 1ง
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้ลงทนุสามารถศึกษารายละเอียดเพิ/มเติมในภาคผนวก 1 สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงการ
อาคารสริิภิญโญของบริษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซลั จํากดั และบริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซลั จํากดั และ
สามารถขอรายงานการประเมินคา่ทรัพย์สนิฉบบัเต็มจากบริษัทจดัการ  

นอกจากนี 1 เพื/อให้ทราบราคาประเมินของโครงการอาคารสริิภิญโญโดยปราศจากโครงสร้างการจดัหาประโยชน์
ของกองทุนรวมตามที/จะมีการทําสญัญาต่างๆ ที/เกี/ยวข้อง ณ วันที/กองทุนรวมเข้าลงทุน บริษัทจัดการได้
ดําเนินการให้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั 1ง 2 ราย ทําการประเมินราคาดงักล่าว โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ/มเติมในภาคผนวก 2 สรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงการอาคารสิริภิญโญโดยไม่มี
โครงสร้างกองทนุรวม 
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ทั 1งนี 1 จากการตรวจสอบสมมติฐานหลกัของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินที/ใช้ในการประเมินมลูค่าทรัพย์สินที/กองทนุ
รวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรก บริษัทจดัการไม่พบสิ/งที/เป็นเหตุให้เชื/อว่าสมมติฐานหลกัที/ใช้ในการประเมินมลูค่า
ดงักลา่วไมส่มเหตสุมผล อยา่งไรก็ตาม ผลประกอบการณ์ที/เกิดขึ 1นจริงอาจแตกต่างจากสมมติฐานดงักลา่วได้ 
หรือเหตกุารณ์ตา่งๆ อาจไมเ่ป็นไปตามที/คาดการณ์ไว้ 

อนึ/ง บริษัทจัดการได้มีการตรวจสอบสมมุติด้านค่าใช้จ่ายสว่นทนุ (Capital Expenditure) ของผู้ประเมินค่า
ทรัพย์สนิทั 1งสองราย รวมถึงพิจารณาโครงการปรับปรุงอาคารสิริภิญโญระหว่างปี พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560 ซึ/ง
จดัทําโดยพลสั พร็อพเพอร์ตี 1 โดย ณ วนัที/ได้มีการตรวจสอบสมมติฐาน บริษัทจดัการไม่พบสิ/งที/เป็นเหตใุห้เชื/อ
วา่สมมติฐานหลกัที/ใช้ในการประเมินมลูคา่ดงักลา่วไมส่มเหตสุมผล และเห็นวา่มีความเหมาะสมและเพียงพอ
สาํหรับการรองรับโครงการปรับปรุงอาคารสริิภิญโญที/จดัทําโดยพลสั พร็อพเพอร์ตี 1ดงักลา่ว 

ความสมเหตสุมผลในการลงทนุ 

บริษัทจัดการมีความเห็นว่ามลูค่าที/กองทุนรวมจะเข้าลงทนุในทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรกมี
ความสมเหตสุมผล โดยได้มีการพิจารณาจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี 1 

1. มูลค่าที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั-งแรกจะไม่สูงกว่าราคา
ที"ได้จากรายงานประเมินค่าตํ"าสุด  

บริษัทจัดการได้ตรวจสอบรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินและมีความเห็นว่าราคาที/ได้จากรายงาน
ประเมินค่าดงักลา่วเป็นราคาที/มีความสมเหตสุมผล เนื/องจากได้ตั 1งอยู่บนสมมตุิฐานที/เหมาะสม โดยได้
คํานงึถึงโครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุรวม ผลการดําเนินงานที/ผา่นมาในอดีตของทรัพย์สนิ
ที/ประเมินคา่ สภาพภาวะแวดล้อมในปัจจบุนั และสะท้อนมมุมองในอนาคตของผู้ประเมินอิสระทั 1ง 2 ราย
ที/มีตอ่ทรัพย์สินดงักลา่ว ดงันั 1น บริษัทจดัการจึงมีความเห็นว่ามลูค่าที/กองทนุรวมจะลงทนุในทรัพย์สินที/
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรกซึ/งจะไม่สูงกว่าราคาที/ได้จากรายงานประเมินค่าตํ/าสดุ น่าจะมีความ
เหมาะสมดีแล้ว 

2. ทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั-งแรกมีจุดเด่นและศักยภาพหลายประการ 

ทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรกเป็นอาคารสํานกังานที/มีความสวยงาม ตั 1งอยู่ในทําเลที/มี
ศกัยภาพ โดยตั 1งอยู่ใกล้กบัรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพ (BTS) สถานีพญาไท และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต 
เรล ลงิค์ (ARL) สถานีพญาไท และสามารถเชื/อมตอ่กบัถนนสาํคญัหลายสาย และใกล้ทางขึ 1นลงทางด่วน
อุรุพงษ์และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และตั 1งอยู่ในย่านธุรกิจใกล้อาคารศูนย์การค้าและโรงแรมชั 1นนํา 
นอกจากนี 1 โครงการอาคารสิริภิญโญยงัได้รับการบริหารที/เน้นด้านคุณภาพและมีการบํารุงรักษาสภาพ
อาคารเป็นอย่างดี ซึ/งเป็นจุดดึงดูดที/สําคัญอันหนึ/งที/ทําให้อาคารมีผู้ เช่าอย่างต่อเนื/อง นอกจากนี 1 
ทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรกได้รับการบริหารจัดการโดยพลัส พร็อพเพอร์ตี 1 ซึ/งมีเป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที/มีความน่าเชื/อถือ ประสบการณ์และความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที/ และเป็น
ผู้ประกอบการที/ให้บริการด้านการบริหารอสงัหาริมทรัพย์แก่โครงการชั 1นนําของประเทศไทย โดยมีธุรกิจ
บริการครอบคลมุทั 1งในด้าน ตวัแทนซื 1อ ขาย เช่า อสงัหาริมทรัพย์ การบริหารจดัการเพื/อที/พกัอาศยั การ
บริหารจัดการทรัพยากรอาคาร และที/ปรึกษาการลงทุนด้านอสงัหาริมทรัพย์ สําหรับด้านผลการ
ดําเนินงาน ทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกมีอตัราการเช่าพื 1นที/ที/สงูและเติบโตต่อเนื/อง และมี
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โอกาสในการเติบโตของอตัราค่าเช่าเฉลี/ยจากแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื/องของความต้องการพื 1นที/
อาคารสํานกังานให้เช่าในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ/งเป็นผลมาจากการขยายตวัของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (SME) เกี/ยวกบัการสง่ออก และการลงทนุจากตา่งประเทศ โดยความต้องการที/เพิ/มขึ 1นเป็นผล
มาจากการขยายตวัทางธุรกิจของผู้ เช่าเดิมที/เช่าพื 1นที/อยูแ่ล้ว รวมถึงมาจากความต้องการจากผู้ เช่าพื 1นที/ที/
เป็นบริษัทที/จดัตั 1งใหม ่

3. ราคาที"ได้จากรายงานประเมินยังไม่ได้คํานึงถึงปัจจัยเชิงคุณภาพของทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะ
เข้าลงทุนครั-งแรกบางประการ  

การประเมินค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สินทั 1ง 2 ราย ไม่ได้มีการคํานึงถึงปัจจยัเชิงคณุภาพของ
ทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกบางประการ อาทิ ชื/อเสียง ประสบการณ์ และความน่าเชื/อถือ
ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และคณุภาพของอสงัหาริมทรัพย์ภายหลงัมีการปรับปรุงให้มีความทนัสมยั 
ซึ/งคาดว่าน่าจะช่วยให้ผู้ เช่ามีความมั/นใจในคณุภาพและบริการของทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทุน
ครั 1งแรก ซึ/งคาดวา่จะสง่ผลให้อตัราการเช่าอยูใ่นระดบัที/สงู และ/หรือ สามารถปรับอตัราคา่เช่าได้สงูขึ 1น  

4. โอกาสในการปรับตัวของราคาอสังหาริมทรัพย์ที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั-งแรก 

การลงทนุในทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกเป็นการลงทนุในกรรมสิทธิaในทรัพย์สิน ซึ/งรวมถึง
กรรมสิทธิaในที/ดินพื 1นที/รวมกว่า 2 ไร่ 3 งาน 13.4 ตารางวา ริมถนนศรีอยธุยาและใกล้กบัสถานีรถไฟฟ้า
พญาไท ซึ/งเป็นที/ดินที/มีศกัยภาพและอยู่ในทําเลที/ดี สง่ผลให้มีโอกาสค่อนข้างสงูที/มลูค่าที/ดินและมลูค่า
โดยรวมของทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรกปรับเพิ/มขึ 1นในอนาคต ซึ/งการที/กองทุนรวมมี
กรรมสิทธิa โดยสมบูรณ์ในทรัพย์สินที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรกนั 1น ในอนาคตหากราคา
อสงัหาริมทรัพย์ปรับเพิ/มขึ 1น กองทนุรวมอาจพิจารณานําทรัพย์สินที/กองทนุรวมลงทนุออกเสนอขายตาม
เกณฑ์ที/กําหนดไว้ในข้อ 5.1.17 ซึ/งอาจได้รับกําไรจากมลูค่าที/เพิ/มขึ 1นของทรัพย์สินนอกเหนือจากการหา
ผลประโยชน์ในรูปคา่เช่าอยา่งเดียว โดยผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูเพิ/มเติมเกี/ยวกบัการนําทรัพย์สนิออก
ประมลูได้ในข้อ 5 หลกัเกณฑ์การลงทนุ อยา่งไรก็ดี การขายทรัพย์สนิดงักลา่วขึ 1นอยูก่บัปัจจยัตา่งๆ หลาย
ประการ เช่น กฎหมายที/เกี/ยวข้อง สภาพเศรษฐกิจ และสภาวะตลาดในขณะนั 1น เป็นต้น 

5. ประมาณการผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) 

กองทนุรวมจะเข้าลงทนุในโครงการอาคารสิริภิญโญ โดยมีมลูค่าการลงทุนไม่เกิน 1,821.00 ล้านบาท 
บริษัทจัดการมีความเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที/เหมาะสมซึ/งสามารถยอมรับได้ เนื/องจากอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ของโครงการ ที/กองทนุคาดว่าจะได้รับจากการ
ลงทนุที/ราคา 1,821.00 ล้านบาท อยู่ในอตัราประมาณ ร้อยละ 8.9 ต่อปี (โดยคํานวณจากกระแสเงินสด
สทุธิจากทรัพย์สินที/ประมาณการโดย บริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซลั จํากัด ซึ/งเป็นผู้ประเมินราคาที/ให้
ราคาตํ/าสดุ) ซึ/งถือได้ว่ากองทนุรวมเป็นทางเลือกหนึ/งของการลงทนุที/ให้อตัราผลตอบแทนที/น่าพอใจแก่
นกัลงทนุเมื/อเทียบกบัอตัราผลตอบแทนและความเสี/ยงของตราสารหนี 1รัฐบาลและตราสารหนี 1ภาคเอกชน
ที/มีอนัดบัความนา่เชื/อถือในระดบัที/สามารถลงทนุได้ (Investment Grade) ดงัที/แสดงในตารางดงันี 1 
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ตารางแสดงอตัราผลตอบแทน ณ วนัที/ 27 มกราคม พ.ศ. 2557  

 

 

 

 

ที"มา : Bloomberg 

ทั 1งนี 1 มลูค่าในการลงทุนสดุท้ายจะขึ 1นอยู่กับสภาวะตลาดในช่วงที/มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 
และเป็นมลูคา่ที/แสนสริิจะยอมรับได้จากการจําหน่ายทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก ซึ/งเป็น
มลูคา่ไมเ่กิน 1,821.00 ล้านบาท โดยหากกองทนุรวมสามารถลงทนุในมลูคา่ที/ตํ/ากวา่ 1,821.00 ล้านบาท 
อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการที/คาดวา่จะได้รับนั 1น อาจสงูขึ 1นกวา่อตัราร้อยละ 8.9 ตอ่ปี 

อยา่งไรก็ดี มลูคา่ทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะลงทนุครั 1งแรกอาจลดลงจากการประเมินค่า หรือการสอบทาน
ประเมินค่าทรัพย์สินในรอบต่อๆ ไป ซึ/งอาจส่งผลให้บริษัทจดัการต้องลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทุน
รวมเพื/อลดสภาพคลอ่งสว่นเกินที/เกิดจากการที/มลูคา่ของทรัพย์สนิลดลงจากการประเมินคา่ หรือการสอบ
ทานการประเมินคา่ทรัพย์สนิดงักลา่ว อนัจะสง่ผลให้มลูคา่ที/ตราไว้ของหนว่ยลงทนุลดลงด้วย  

ทั 1งนี 1 ผู้ลงทนุสามารถศกึษารายละเอียดเพิ/มเติมเกี/ยวกบัประมาณการอตัราผลตอบแทนภายในซึ/งคาํนวณ
จากประมาณการกระแสเงินสดรับของโครงการอาคารสิริภิญโญโดยปราศจากโครงสร้างการจัดหา
ประโยชน์ของกองทนุรวมได้ในภาคผนวก 2 สรุปการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิโครงการอาคารสริิภิญโญโดย
ไมม่ีโครงสร้างกองทนุรวม 

เมื/อพิจารณาจากปัจจยัข้างต้น บริษัทจดัการมีความเห็นวา่ราคาที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก ซึ/งจะไม่สงู
กวา่ราคาที/ได้จากรายงานประเมินคา่ตํ/าสดุเป็นราคาที/มีความเหมาะสม 

ประเภท อายุ 10 ปี อายุ 15 ปี อายุ 20 ปี 
ตราสารหนี 1รัฐบาล 3.99 4.24 4.38 

ตราสารหนี 1ภาคเอกชน 
(ความนา่เชื/อถือระดบั A+) 

5.24   5.57 5.80 

ตราสารหนี 1ภาคเอกชน 
(ความนา่เชื/อถือระดบั BBB+) 

6.45 6.80 7.02 
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4.  การกู้ยืมเงนิ 

ในการจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ กองทนุรวมอาจกู้ยืมเงินได้ ทั 1งนี 1 ไม่ว่าจะมีการให้หลกัประกนัไว้ด้วยหรือไม่ก็
ตาม และต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 1 

(1) เป็นการกู้ยืมเงินเพื/อดําเนินการดงัตอ่ไปนี 1 

(ก) ปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมหรืออสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมมีสิทธิการเช่าให้อยู่ในสภาพดี
และมีความพร้อมที/จะใช้หาผลประโยชน์  

(ข)  ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ/มเติมบนที/ดินที/มีอยู่แล้วซึ/งเป็นของกองทนุรวมหรือที/กองทนุรวมมีสิทธิการ
เช่า เพื/อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

(ค)  ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ/มเติม อย่างไรก็ตาม ตามประกาศ
คณะกรรมการก.ล.ต. ที/ กน. 11/2552 เรื/อง หลกัเกณฑ์ เงื/อนไข และวิธีการในการกู้ ยืมเงินในนามของ
กองทนุรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สินของกองทนุรวม และที/ได้แก้ไขเพิ/มเติม การกู้ ยืมเงินเพื/อ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ/มเติม จะต้องเป็นไปตามเงื/อนไข
ดงัตอ่ไปนี 1ด้วย 

� บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องทําสญัญากู้ยืมเงินภายในวนัที/ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

� บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
เพิ/มเติมภายในสองเดือนนบัแตว่นัที/ทําสญัญากู้ยืมเงินดงักลา่ว 

(2) เป็นการกู้ยืมเงินโดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเป็นสาํคญั ทั 1งนี 1 ในกรณีที/เป็นการกู้ยืม
เงินเพื/อปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าตาม (1) (ก) หรือเพื/อต่อเติมหรือก่อสร้างอาคาร
เพิ/มเติมบนที/ดินที/มีอยู่แล้วที/กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าตาม (1) (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึง
กําหนดเวลาเช่าที/เหลอือยูต่ามสญัญาเช่าด้วย และ 

(3) จํานวนเงินที/กู้ ยืมต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมและในกรณีที/ต่อมาภายหลงั
จํานวนเงินที/กู้ยืมเกินอตัราสว่นดงักลา่ว แต่การเกินอตัราสว่นนั 1นมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ/มเติม บริษัทจดัการ
กองทนุรวมจะคงอตัราสว่นการกู้ยืมเงินไว้ต่อไปก็ได้แต่จะกู้ยืมเงินเพิ/มเติมอีกไม่ได้จนกว่าอตัราสว่นการกู้ยืมเงิน
จะลดลงจนน้อยกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

เงื/อนไขพิเศษ 

 กองทนุรวมอาจเข้าทําสญัญาซื 1อขายลว่งหน้า (Derivative) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื/อป้องกนัความเสี/ยง (Hedging) 
จากอตัราแลกเปลี/ยน (Foreign Exchange Rate Risk) และ/หรือ อตัราดอกเบี 1ย (Interest Rate Risk) ที/เกิดขึ 1นจาก
การกู้ ยืมเงินไม่ว่าทั 1งจํานวนหรือบางสว่น เช่น กองทุนรวมอาจจะเข้าลงทนุทําสญัญา Swap อตัราดอกเบี 1ยกับ
คูส่ญัญาที/เป็นธนาคารพาณิชย์เพื/อป้องกนัความเสี/ยงจากความไมแ่นน่อนของอตัราดอกเบี 1ย  
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5.  หลักเกณฑ์การลงทุน 

5.1 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั-งแรก 

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์และการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์
จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 1 

5.1.1 บริษัทจัดการต้องมีการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื 1อหรือเช่า
อสงัหาริมทรัพย์เพื/อประกอบการตดัสินใจลงทนุรวมทั 1งตรวจสอบและสอบทาน (การทํา due diligence) 
แล้ว และมีความเห็นวา่อสงัหาริมทรัพย์ที/จะลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 1 

(ก) มีความเหมาะสมสาํหรับการลงทนุของผู้ลงทนุทั/วไป 

(ข) มีศกัยภาพในการก่อให้เกิดรายได้ เช่น ตั 1งอยู่ในทําเลที/ดีและมีทางเข้าออกที/เหมาะสมตามสภาพ 
ไมม่ีลกัษณะผกูติดกบัการใช้งานของผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วงอนัจะทําให้เปลี/ยนลกัษณะการใช้งานเป็น
ประการอื/นได้ยาก และไม่มีข้อจํากดัในการจดัหาผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วงรายใหม่ เป็นต้น ทั 1งนี 1 ในการ
พิจารณาให้ความเห็นในเรื/องดังกล่าวบริษัทจัดการจะจัดให้มีความเห็นของบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สนิเพื/อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

(ค) มีเอกสารสิทธิหรือเอกสารสญัญาที/ครบถ้วน ชดัเจน บงัคบัได้ตามกฎหมายและเพียงพอต่อการที/
กองทนุรวมจะใช้ดําเนินการหรือจดัหาผลประโยชน์ได้ 

ในกรณีที/อาจมีความเสี/ยงจากการลงทุนตามวรรคหนึ/ง บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลความเสี/ยงที/
ครบถ้วนเพียงพอตอ่การตดัสนิใจของผู้ลงทนุ และไมก่่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

5.1.2  อสงัหาริมทรัพย์ที/จะลงทนุต้องตั 1งอยูใ่นประเทศไทย 

5.1.3 ต้องเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที/ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ในสภาพที/เหมาะสมต่อการจัดหาผลประโยชน์ได้ 
หรือเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที/ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ โดยต้องมีการก่อสร้างไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าโครงการ ณ วนัที/สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมตัิให้บริษัทจัดการจัดตั 1งและจัดการ
กองทนุรวม และในการคํานวณมลูค่าโครงการ มิให้นบัมลูค่าที/ดินที/เป็นที/ตั 1งของโครงการ ทั 1งนี 1 สดัสว่น
ความคืบหน้าของการก่อสร้างต้องได้รับการรับรองจากบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิ 

5.1.4 ต้องเป็นการลงทุนโดยการซื 1อหรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือโดยการได้มาซึ/งสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือ
พื 1นดิน โดยผู้มีกรรมสทิธิaหรือสทิธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วยินยอมที/จะขาย ให้เช่า หรือให้
สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์นั 1น 

5.1.5 อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ต้องไมอ่ยูใ่นบงัคบัแหง่ทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาท
ใดๆ เว้นแตจ่ะเป็นประโยชน์แก่กองทนุรวมและได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5.1.6 อสงัหาริมทรัพย์ต้องไม่เป็นที/ดินว่างเปล่า เว้นแต่จะแสดงได้ว่าจะเป็นประโยชน์ที/จะส่งเสริมให้เกิด
รายได้แก่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม และได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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5.1.7 ในการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะไม่ทําสญัญาเช่าที/มีข้อตกลงหรือเงื/อนไขที/ก่อให้เกิดหน้าที/
มากกวา่หน้าที/อนัเป็นปกติที/ผู้ เช่าพึงต้องกระทําเมื/อสญัญาเช่าสิ 1นสดุลง หรือทําสญัญาเช่าช่วง เว้นแต่
ได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องเป็นการเช่าจากบคุคลดงัตอ่ไปนี 1 

(1) ต้องเป็นการเช่าจากผู้มีสิทธิที/จะให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์นั 1นได้ ทั 1งนี 1 ในกรณีที/อสงัหาริมทรัพย์ที/
เช่าเป็นที/ดิน ที/ดินนั 1นจะต้องมีการออกโฉนดที/ดินหรือหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ให้แล้ว 

(2) ในกรณีที/เป็นการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ หรือในกรณีที/เป็นการเช่าอาคาร โรงเรือน หรือสิ/งปลกู
สร้างที/ผู้ ให้เช่ามิได้เป็นผู้มีกรรมสิทธิaตามโฉนดที/ดินหรือผู้มีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ บริษัทจัดการต้องจัดให้มีสถาบันการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบี 1ยเงิน
ให้กู้ยืมของสถาบนัการเงินหรือบริษัทประกนัภยัเป็นผู้ รับประกนัความเสยีหายที/อาจเกิดขึ 1นจาก
การบอกเลิกสญัญาของบคุคลดงักลา่ว หรือในกรณีที/มิได้จดัให้ผู้ รับประกนัความเสียหายเพื/อ
ป้องกนัความเสียหายเช่นว่านั 1น บริษัทจดัการต้องเปิดเผยความเสี/ยงให้ผู้ลงทนุทราบโดยต้อง
ระบไุว้ในหนงัสือชี 1ชวนสว่นสรุปข้อมูลสําคญัถึงผลกระทบที/อาจจะเกิดขึ 1นกบัผลประกอบการ
ของกองทุนรวม หากผู้มีกรรมสิทธิaตามโฉนดที/ดิน หรือผู้มีสิทธิครอบครองตามหนงัสือรับรอง
การทําประโยชน์บอกเลกิสญัญา 

5.1.8 บริษัทจดัการจะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที/มีมลูค่ารวมกนัไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที/จดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือวันจดทะเบียนเพิ/มเงินทุน สําหรับกรณีการเพิ/มเงินทุนจดทะเบียนเพื/อ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ/มเติมแล้วแตก่รณี และดํารงอตัราสว่น
การลงทนุดงักลา่วทกุวนัสิ 1นรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี 1 

(1) รอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสดุท้ายก่อนสิ 1นอายโุครงการ หรือ 

(2) กรณีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5.1.9 บริษัทจดัการจะถืออสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมได้มาจากการ
ลงทุนไว้อย่างน้อย 1 ปี เว้นแต่มี เหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5.1.10 ในกรณีที/กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่จัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่าแก่เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันของบคุคลดงักล่าว นอกจากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ในส่วนที/ไม่มีนยัสําคญั เป็นการทํา
ธุรกรรมในลกัษณะที/มิได้มีความเกี/ยวข้องกนัเป็นพิเศษ (At Arm’s Length Transaction) และได้ระบไุว้
ในโครงการแล้ว 

5.1.11 ในกรณีที/กองทุนรวมได้มาซึ/งกรรมสิทธิa ในอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทจัดการประสงค์จะจัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วโดยการให้เช่าแก่เจ้าของเดิม บริษัทจดัการต้องกําหนดค่าเช่า
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ที/เรียกเก็บจากเจ้าของเดิมในลกัษณะที/เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกับคู่ค้า
ทั/วไปที/เป็นบคุคลภายนอก 

5.1.12 ภายหลงัที/กองทนุรวมได้ลงทนุในทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรก กองทนุรวมจะจดัให้มีการ
ประกันภยัอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้เสียของกองทุนรวมที/มีต่ออสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ 
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทนุ เพื/อคุ้มครองความเสียหายที/จะเกิดขึ 1นกับกองทนุรวม 
โดยจะจดัให้มีการประกนัภยัดงัต่อไปนี 1ตลอดระยะเวลาที/กองทนุรวมลงทนุในทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะ
เข้าลงทนุครั 1งแรก 

(1) การประกันภยัทรัพย์สินสาํหรับความเสี"ยงทุกประเภท (Property All Risks Insurance)  

กองทนุรวมเป็นผู้ เอาประกนัภยัสําหรับความเสี/ยงทกุประเภทอนัเนื/องมาจากการเกิดวินาศภยัต่อ
อสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยที/กองทุนรวมจะเป็นผู้ ชําระเบี 1ยประกันภัยทั 1งหมด และเป็นผู้ รับ
ประโยชน์แต่เพียงผู้ เดียว ทั 1งนี 1 วิธีจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะเป็นไปตามที/กําหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกนัภยั โดยที/การทําประกนัดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์  

 (2) การประกันภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)   

 กองทุนรวมเป็นผู้ เอาประกันภยัสําหรับความเสี/ยงภยัต่อบุคคลที/สามที/อาจได้รับความเสียหาย  
และ/หรือ บาดเจ็บจากความชํารุดบกพร่องของอาคาร โรงเรือน หรือสิ/งปลกูสร้าง และ/หรือ เกิด
อบุตัิเหต ุโดยที/กองทนุรวมจะชําระเบี 1ยประกนัภยัทั 1งหมด ทั 1งนี 1 ในกรณีที/ผู้ ให้เช่า หรือผู้ ให้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์แก่กองทุนรวม หรือผู้ เช่าอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวม หรือผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ได้ทําประกนัภยันั 1นไว้แล้ว บริษัทจดัการสามารถทําประกนัภยัความรับผิดเฉพาะ
กรณีที/กองทนุรวมอาจถกูไลเ่บี 1ยให้ต้องรับผิด  

(3)   การประกันภยักรณีธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance)  

 กองทุนรวมเป็นผู้ เอาประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงักสําหรับรายได้ที/กองทุนรวมได้รับจากการ
ลงทนุ โดยที/กองทนุรวมตกลงชําระเบี 1ยประกนัภยั และกองทนุรวมจะเป็นผู้ รับประโยชน์แต่เพียงผู้
เดียวภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว  

5.1.13 ราคาอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมลงทนุหรือจําหนา่ย 

(1) การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการจะลงทนุใน
ราคาที/ไมส่งูกวา่ราคาที/เปิดเผยไว้ในรายละเอียดโครงการ และหากราคาที/จะลงทนุซึ/งเปิดเผยไว้
ในรายละเอียดโครงการสงูกว่าราคาตํ/าสดุที/ได้จากรายงานการประเมินค่าเกินกว่าร้อยละ 10 
บริษัทจดัการจะชี 1แจงข้อเท็จจริงและเหตผุลของการลงทนุในราคาดงักลา่วในไว้ในรายละเอียด
โครงการและหนงัสอืชี 1ชวน 

(2) การขายอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ โอนสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมได้มาจากการ
ลงทนุ บริษัทจดัการจะกระทําโดยเปิดเผยและเพื/อประโยชน์ที/ดีที/สดุของกองทนุรวมเป็นสําคญั 
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หากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ โอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์มีราคาที/ตํ/ากว่า
ราคาสงูสดุที/ได้จากรายงานการประเมินคา่เกินกวา่ร้อยละ 10 บริษัทจดัการจะชี 1แจงข้อเท็จจริง
และเหตุผลที/จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ โอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในราคา
ดงักล่าวไว้ในหนงัสือสรุปข้อมูลสําคญัที/จัดทําขึ 1นตามหลกัเกณฑ์ที/สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(3)   รายงานการประเมินคา่ของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินตาม (1) และ (2) บริษัทจดัการจะจดัทํา
ขึ 1นล่วงหน้าก่อนการลงทุนในหรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วไม่เกิน 6 เดือน ทั 1งนี 1 บริษัทจดัการจะจดัให้มีการประเมินค่าทรัพย์สิน
ใหมห่ากมีเหตกุารณ์หรือปัจจยัใดๆ ที/ทําให้มลูค่าทรัพย์สินที/ทําการประเมินมีการเปลี/ยนแปลง
อยา่งมีนยัสาํคญั 

5.1.14 การทําธุรกรรมกบับริษัทจดัการ บคุคลที/เกี/ยวข้องกบับริษัทจดัการ และบคุคลที/เกี/ยวข้อง บริษัทจดัการ
จะปฏิบตัิ ดงันี 1 

(1)   ในการลงทนุครั 1งแรก หากเป็นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ของบริษัทจดัการหรือบคุคลที/เกี/ยวข้องกบับริษัทจดัการ บริษัทจดัการต้องยื/นคํารับรองของบคุคล
ที/จะแต่งตั 1งให้เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ/งได้
รับรองวา่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับรายงานการประเมินของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินและรายงาน
เกี/ยวกับการตัดสินใจลงทุนของบริษัทจัดการ และรับรองว่าได้ทําการตรวจสอบการลงทุนตาม
โครงการแล้ว และเห็นวา่เป็นธุรกรรมในลกัษณะที/เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนการทําธุรกรรม
กบัคู่ค้าทั/วไปที/มิได้มีความเกี/ยวข้องกันเป็นพิเศษ (At Arm’s Length Transaction) ทั 1งนี 1 เมื/อ
บริษัทจัดการได้รับอนุมตัิจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จัดตั 1งและจัดการกองทุนรวม 
บริษัทจดัการจะแต่งตั 1งบุคคลที/ทําการรับรองดงักลา่วเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม เว้น
แตม่ีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2)   ในการลงทนุในหรือจําหนา่ยไปซึ/งอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ภายหลงั
จากการลงทุนครั 1งแรก หากเป็นการทําธุรกรรมกับบคุคลที/เกี/ยวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ที/กําหนดในประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที/ สน. 29/2549 เรื/อง การกระทํา
ที/อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการจดัการกองทนุและหลกัเกณฑ์ใน การป้องกนั 
ลงวนัที/ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และที/แก้ไขเพิ/มเติม ซึ/งรวมถึงการได้รับความเห็นชอบหรือการ
รับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือ การได้รับมติอนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ นอกจากนี 1 หาก
ธุรกรรมดังกล่าวเป็นการลงทุนกับบริษัทจัดการหรือบุคคลที/เกี/ยวข้องกับบริษัทจัดการ บริษัท
จดัการจะดําเนินการได้ต่อเมื/อผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษร
แล้วว่าการลงทุนดงักล่าวเป็นธุรกรรมในลกัษณะที/เป็นทางค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกับ
ลกูค้าทั/วไปที/มิได้มีความเกี/ยวข้องกนัเป็นพิเศษ (At Arm’s Length Transaction) 

5.1.15 บริษัทจดัการจะนําอสงัหาริมทรัพย์ไปแสวงหาผลประโยชน์ได้เฉพาะการให้เช่าพื 1นที/โดยตรง หรือให้เช่า
แก่ผู้ประกอบกิจการอื/นเพื/อนําอสงัหาริมทรัพย์ไปจดัหาประโยชน์ ทั 1งนี 1 ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงันี 1 
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(1) หากเป็นการลงทุนในอาคารโรงแรม บริษัทจัดการจะนําอาคารดังกล่าวให้เช่าแก่ผู้ประกอบ
กิจการโรงแรมเทา่นั 1น 

(2) หากเป็นการให้เช่าพื 1นที/และมีการจัดหาผลประโยชน์โดยการให้บริการประกอบด้วย เช่น 
Serviced Apartment บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี 1 

(ก) ดําเนินการให้กองทุนรวมมีรายได้จากการให้เช่าพื 1นที/และการให้เช่าเครื/องใช้อุปกรณ์
ตกแต่ง ที/ เ กี/ ยว เ นื/ อง โดยตรงจากการใ ห้ เช่ า พื 1น ที/นั 1น  เช่น  ชุด รับแขก ชุดค รัว 
เครื/องปรับอากาศ เป็นต้น รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายได้ทั 1งหมดที/ได้จากการ
จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์นั 1นในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีใดๆ  

(ข) รายงานผลการดําเนินงานเกี/ยวกับการจดัหาผลประโยชน์ตาม (ก) ของแต่ละอาคารให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วนันบัแตว่นัสิ 1นรอบปีบญัชี  

(ค) หากกองทุนรวมมีรายได้น้อยกว่าที/กําหนดตาม (ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้
ประกอบกิจการรายอื/นนําอสังหาริมทรัพย์ไปจัดหาผลประโยชน์ หรือจําหน ่าย
อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว หรือเลิกกองทุนรวม 
ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ 1นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี และแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัที/บริษัทจดัการได้ดําเนินการดงักลา่ว
แล้วเสร็จ 

5.1.16 บริษัทจดัการจะจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ให้เกิดรายได้ประจําไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
รายได้ทั 1งหมดของกองทนุรวมในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี เว้นแตก่รณีดงัตอ่ไปนี 1 

(1) ในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีแรกและประจําปีสดุท้ายของปีที/สิ 1นอายโุครงการ หรือ 

(2) เมื/อได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5.1.17 เงื/อนไขพิเศษ 

(1) ภายหลงัจากการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิของกองทนุรวมครั 1งแรกแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี และทกุๆ 
วนัสิ 1นรอบระยะเวลาบญัชีรายไตรมาสของกองทนุรวม หากมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
ในตลาดหลกัทรัพย์ (ซึ/งคํานวณจากราคาปิดของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมถัวเฉลี/ยถ่วง
นํ 1าหนกัด้วยปริมาณการซื 1อขายในตลาดหลกัทรัพย์ในไตรมาสนั 1นๆ) ตํ/ากวา่มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ
ต่อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ณ วนัสิ 1นรอบระยะเวลาบญัชีรายไตรมาสเดียวกนัที/ประกาศ
โดยบริษัทจดัการตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที/เกี/ยวข้อง เกินกว่าร้อยละ 20  
บริษัทจัดการอาจพิจารณานําทรัพย์สินที/กองทุนรวมลงทุนออกเสนอขาย โดยวิธีการเปิดเผย
และให้โอกาสผู้ ที/ประสงค์จะซื 1อทรัพย์สนิดงักลา่วอยา่งเสมอภาคกนั  

(2) หากราคาที/ผู้ ที/ประสงค์จะซื 1อเสนอมามีมลูคา่สงูกว่ามลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ณ วนั
สิ 1นรอบระยะเวลาบัญชีรายไตรมาสข้างต้น หรือราคาสงูสดุที/ได้จากรายงานการประเมินค่า 
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(แล้วแตอ่ยา่งใดจะสงูกวา่) เกินกวา่ร้อยละ 30 บริษัทจดัการอาจจําหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่วของ
กองทุนรวม ทั 1งนี 1 บริษัทจัดการจะดําเนินการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ดัง
ตอ่ไป 

-  ในกรณีที/การขอมติกระทําโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ ถือหน่วยลงทุน ต้องได้รับ
คะแนนเสยีงเกินกึ/งหนึ/งของจํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมดที/มีสิทธิออกเสียง
ของกองทนุรวม 

-  ในกรณีที/การขอมติกระทําโดยการเรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ต้องได้รับคะแนนเสยีงเกิน
กึ/งหนึ/งของจํานวนหน่วยลงทุนทั 1งหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนที/เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน  

ทั 1งนี 1 บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนที/มีส่วนได้เสียกับการลงทุน
ดงักลา่วในการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

อนึ/ง หากการเสนอขายทรัพย์สนิที/กองทนุรวมลงทนุตามข้อ (1) ข้างต้นไมส่าํเร็จ หรือไม่มีผู้ ที/ประสงค์
จะซื 1อในมูลค่าที/บริษัทจดัการกําหนดไว้ บริษัทจดัการสงวนสิทธิที/จะไม่ต้องดําเนินการเปรียบเทียบ
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลกัทรัพย์กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมตามข้อ (1) รวมทั 1งจะไมจ่ดัให้มีการเสนอขายทรัพย์สนิที/กองทนุรวมลงทนุครั 1งใหมภ่ายใน
ระยะเวลา 12 เดือนถดัจากวนัที/มีการเสนอขายทรัพย์สินครั 1งลา่สดุ เว้นแต่จะมีผู้ ที/แสดงความจํานง
เสนอซื 1อทรัพย์สินของกองทุนรวมซึ/งบริษัทจัดการจะดําเนินการพิจารณาราคาเสนอซื 1อของบุคคล
ดงักลา่วและอาจพิจารณานําทรัพย์สินที/กองทนุรวมลงทนุออกเสนอขาย โดยวิธีการเปิดเผยและให้
โอกาสผู้ ที/ประสงค์จะซื 1อทรัพย์สนิดงักลา่วอยา่งเสมอภาคตอ่ไป 

5.2 การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื"น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื"น 

 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ/งทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ/งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี 1เพื/อการบริหารสภาพ
คลอ่งของกองทนุรวม  

(1) พนัธบตัรรัฐบาล 

(2) ตั�วเงินคลงั 

(3) พนัธบตัร หรือหุ้นกู้ ที/สถาบนัสินเชื/อเพื/อธุรกิจหลกัทรัพย์ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที/มีกฎหมายเฉพาะ
จดัตั 1งขึ 1นเป็นผู้ออก 

(4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสนิเชื/อที/อยูอ่าศยั 

(5) บตัรเงินฝากที/ธนาคารหรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ทั 1งนี 1 หากเป็นบตัรเงินฝากที/มีการจ่ายผลตอบแทนหรือ
การชําระเงินลงทุนอ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปรต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อนการลงทนุ 
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(6) ตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงินที/ธนาคาร บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สถาบนัสินเชื/อเพื/อธุรกิจ
หลกัทรัพย์ หรือกองทนุเพื/อการฟื1นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกั
หลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บี 1ย หรือผู้คํ 1าประกนั ทั 1งนี 1 หากเป็นตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงินที/มีการจ่าย
ผลตอบแทนหรือการชําระคืนเงินลงทุนอ้างอิงกับตัวแปร ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการลงทนุ 

(7) หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิที/จะซื 1อหน่วยลงทนุของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี 1 หรือกองทนุรวม
อื/นที/มีนโยบายการลงทนุในตราสารแหง่หนี 1 หรือเงินฝาก 

(8) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

(9) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตา่งประเทศ ตามเงื/อนไขดงัตอ่ไปนี 1 

(ก)   ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตา่งประเทศที/อยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงานกํากบั
ดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื 1อขายหลักทรัพย์ที/ เป็นสมาชิกสามัญของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที/มีการซื 1อขายในตลาดซื 1อขายหลกัทรัพย์ที/เป็นสมาชิกของ World Federations of 
Exchange (WFE) 

(ข) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที/มีทรัพย์สินเช่นเดียวกับทรัพย์สินที/กองทุน
รวมอสงัหาริมทรัพย์สามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ และ 

(ค) ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตา่งประเทศที/จดัตั 1งขึ 1นเพื/อผู้ลงทนุทั/วไป 

(10) สญัญาซื 1อขายลว่งหน้าโดยมีวตัถปุระสงค์เพื/อป้องกนัความเสี/ยงที/อาจเกิดขึ 1นจากการลงทนุ ทั 1งนี 1 ในกรณี
ที/สญัญาซื 1อขายล่วงหน้ามีสินค้าหรือตัวแปรอื/นใดที/มิใช่ราคาหลกัทรัพย์ อัตราแลกเปลี/ยนเงิน อัตรา
ดอกเบี 1ย ดชันีทางการเงิน ดชันีกลุ่มหลกัทรัพย์ หรืออนัดบัความน่าเชื/อถือของหลกัทรัพย์ที/เป็นตราสาร
แหง่หนี 1 สญัญาซื 1อขายลว่งหน้าดงักลา่วต้องได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย  

(11) หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื/นใดที/มิใช่อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื/น ตามที/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

 การลงทนุในหรือมีไว้ซึ/งทรัพย์สนิตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) ที/นิติบคุคลใดนิติบคุคลหนึ/งเป็นผู้ออก ผู้
รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บี 1ย ผู้คํ 1าประกนั หรือผู้ รับฝากเงิน ต้องมีมลูค่ารวมกันทั 1งสิ 1นไม่
เกินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม เว้นแตใ่นช่วงระยะเวลาดงัตอ่ไปนี 1 

(ก)   ภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวม 

(ข)   ช่วงระยะเวลา 60 วนัก่อนวนัจ่ายเงินลดเงินทนุจดทะเบียนหรือวนัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ค) ช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการหรือวนัเลกิกองทนุรวม 
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การคํานวณอัตราส่วนการลงทนุตามวรรคสอง ไม่นับรวมตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงินที/กองทนุเพื/อการ
ฟื1นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้คํ 1าประกันโดยต้องเป็นการรับ
อาวลัแบบไม่มีเงื/อนไข หรือสลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บี 1ย หรือคํ 1าประกันเงินต้นและดอกเบี 1ยเต็มจํานวน
อยา่งไมม่ีเงื/อนไข 

5.3 การลงทุนในหุ้นที"มีสิทธิออกเสียงเป็นพิเศษ 

กองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ/งหุ้นที/มีสทิธิออกเสยีงเป็นพิเศษได้ไมเ่กิน 1 หุ้น ตามเงื/อนไขดงัตอ่ไปนี 1 

(1) หุ้นดงักลา่วออกโดยบริษัทที/เช่าอสงัหาริมทรัพย์จากกองทนุรวม โดยหุ้นนั 1นให้สทิธิพิเศษในการอนมุตัิการ
ดําเนินงานบางประการของบริษัทที/เช่าอสงัหาริมทรัพย์ (Golden Share) ทั 1งนี 1 ตามที/ได้กําหนดไว้ใน
ข้อบงัคบัของบริษัทดงักลา่ว และ 

(2) บริษัทที/เช่าอสงัหาริมทรัพย์ตกลงจ่ายค่าเช่าให้แก่กองทนุรวมในอตัราผนัแปรตามผลประกอบการของ
อสงัหาริมทรัพย์ที/เช่า 

เงื/อนไขพิเศษ 

การลงทุนใน หรือมีไว้ซึ"งทรัพย์สิน และการหาประโยชน์จากทรัพย์สิน 

กองทนุรวมมีหลกัเกณฑ์การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตลอดจนการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามที/ระบไุว้
ในข้อ 5.1 ข้อ 5.2 และ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที/ สน. 25/2552 รวมถึงประกาศอื/นๆ ที/
เกี/ยวข้อง 

ในการบริหารจดัการ และหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิตา่งๆ ที/กองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้นั 1น กองทนุรวม
อาจปรับปรุง เปลี/ยนแปลง พฒันา เพิ/มศกัยภาพในทรัพย์สนิตา่งๆ ดงักลา่วได้ ไมว่า่จะเป็นเพื/อการให้เชา่พื 1นที/
โดยตรง หรือให้เชา่แก่ผู้ประกอบกิจการเพื/อนําทรัพย์สนิดงักลา่วไปหาผลประโยชน์ ทั 1งนี 1 รวมถงึการดําเนินการ
ใดๆ เพื/อประโยชน์ของทรัพย์สนิตามที/บริษัทจดัการ หรือคณะกรรมการลงทนุ(ถ้ามี) จะเห็นสมควรได้อีกด้วย 
แตท่ั 1งนี 1จะต้องไมเ่ป็นการขดัตอ่ข้อกําหนด กฎเกณฑ์ และเงื/อนไขที/กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื/น
ใดที/เกี/ยวข้องกําหนด 

นอกจากนี 1 กองทุนรวมสามารถนําเงินประกันการเช่า(เงินมดัจํา) ที/ได้เรียกเก็บจากผู้ เช่า ไปดําเนินการลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื/นหรือหาดอกผลตามที/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดได้ 
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6.  ข้อกาํหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

6.1 ข้อกาํหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมน้่อยกวา่ปีละ 2 ครั 1ง 

(1) ในกรณีที/กองทนุรวมมีกําไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิที/ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี ทั 1งนี 1 กําไรสทุธิที/ปรับปรุงแล้ว 
หมายความว่า กําไรสทุธิที/หกักําไรที/ยงัไม่เกิดขึ 1น (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือสอบทาน
การประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ รวมทั 1งปรับปรุงด้วยรายการอื/น
ตามแนวทางที/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด เพื/อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทนุรวม 

(2) ในกรณีที/กองทนุรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุจากกําไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ 

อยา่งไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิ และ/หรือ กําไรสะสมดงักลา่วข้างต้น จะทําได้ก็ต่อเมื/อการ
จ่ายเงินปันผลดงักลา่วไม่ทําให้กองทุนรวมเกิดผลขาดทุนสะสมเพิ/มขึ 1นในรอบระยะเวลาบญัชีที/มีการ
จ่ายเงินปันผลนั 1น 

การจ่ายเงินปันผลตาม (1) และ (2) บริษัทจดัการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุภายใน 90 วนันบัแตว่นัรอบปีบญัชีหรือ วนัสิ 1นรอบระยะเวลาบญัชีที/มีการจ่ายเงินปันผลนั 1น แล้วแต่
กรณี 

บริษัทจดัการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 30 วนันบัตั 1งแต่วนัถัด
จากวันที/มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื/อจ่ายเงินปันผล เว้นแต่กรณีที/มีเหตุจําเป็นให้ไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนผ่านตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และจะแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

เงื/อนไขเพิ/มเติม 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที/จะประกาศจ่ายตอ่หนว่ยลงทนุระหวา่งปีบญัชีมีมลูคา่ตํ/ากวา่หรือ
เทา่กบั 0.10 บาท บริษัทจดัการสงวนสิทธิที/จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั 1งนั 1นและให้สะสมเงินปันผลดงักลา่วเพื/อ
นําไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลที/จะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป 

สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที/ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที/
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื/นใดที/มีอํานาจตามกฎหมาย ได้
แก้ไขเปลี/ยนแปลง เพิ/มเติม ประกาศ กําหนด สั/งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอย่างอื/น บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั 1น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือเป็นการแก้ไข
เพิ/มเติมโครงการ 
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6.2 เงื"อนไข และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

(1) ในกรณีที/ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการว่ามีบุคคลใดหรือกลุม่บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมใดเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมด บริษัทจดัการจะไมจ่่ายเงิน
ปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั 1นในสว่นที/เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่าย
ได้แล้วทั 1งหมด 

 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที/ระบุข้างต้น บริษัทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหนว่ยลงทนุที/มีสทิธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะรายที/อยูใ่นกลุม่
บคุคลนั 1น โดยจะใช้วิธีการเฉลี/ยตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro 
Rata Basis) เป็นฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทนุ ที/มีสิทธิในการได้รับเงินปันผล
ของกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมด) ทั 1งนี 1 ใน
กรณีที/มีเงินปันผลที/ไมอ่าจแจกจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะยกเงินปันผล
สว่นดงักลา่วให้เป็นรายได้แผน่ดิน โดยถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุนั 1นรับทราบและยินยอมให้ดําเนินการแล้ว 
และในระหวา่งที/กองทนุรวมยงัมิได้ดําเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินปันผล
สว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิสว่นอื/นของกองทนุรวมโดยไมนํ่ามารวมคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุรวม เว้นแตส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนว่ยงานอื/นใดที/เกี/ยวข้องจะประกาศกําหนด 
สั/งการ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื/น 

(2) ในกรณีที/บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที/ถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/
จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมดเป็นบคุคลตามข้อ 7.1 (1) 

 บริษัทจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั 1นในส่วนที/เกินกว่าร้อยละ 50 
ของจํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมด 

 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที/ระบุข้างต้น บริษัทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหนว่ยลงทนุที/มีสทิธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะรายที/อยูใ่นกลุม่
บคุคลนั 1น โดยจะใช้วิธีการเฉลี/ยตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro 
Rata Basis) เป็นฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทนุ ที/มีสิทธิในการได้รับเงินปันผล
ของกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมด) 
ทั 1งนี 1 ในกรณีที/มีเงินปันผลที/ไม่อาจแจกจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะยก
เงินปันผลส่วนดงักล่าวให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนนั 1นรับทราบและยินยอมให้
ดําเนินการแล้ว และในระหวา่งที/กองทนุรวมยงัมิได้ดําเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและ
แยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สินส่วนอื/นของกองทุนรวมโดยไม่นํามารวมคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื/นใดที/เกี/ยวข้อง
จะประกาศกําหนด สั/งการ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื/น 

(3) ในกรณีที/บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที/ถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/
จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมดเป็นบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนตามข้อ 7.1 (2) ในช่วงระยะเวลาที/บุคคล
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ดงักลา่วถือหนว่ยลงทนุที/รับไว้ตามสญัญารับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ แต่ทั 1งนี 1 ต้องไม่เกินหนึ/ง
ปีนบัแต่วนัที/รับหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลดงักล่าวตามสดัส่วนการถือ
หนว่ยลงทนุของบคุคลนั 1น 

(4) ในกรณีที/ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการกองทุนรวมว่าผู้ ที/เคยเป็นเจ้าของหรือผู้ โอนสิทธิการเช่าใน
อสงัหาริมทรัพย์ ผู้ ให้เช่าหรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ และกลุม่บคุคลเดียวกันของบคุคลดงักลา่วถือ
หน่วยลงทนุรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมด บริษัทจดัการจะปฏิบตัิ
ตามข้อ (1) โดยอนโุลม 

(5) บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียน และอตัราเงินปันผล โดย  

1.  ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 

2.  ปิดประกาศไว้ในที/เปิดเผย ณ ที/ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ที/
ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  

3.  ส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหน่วยที/มีชื/ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วย ณ วันปิดสมุดทะเบียน และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ หรือแจ้งข้อมลูผา่นตลาดหลกัทรัพย์ 

(6)  บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเป็นเช็คขีด
คร่อมเฉพาะสั/งจ่ายในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามชื/อและที/อยูที่/ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(7)  ในกรณีที/ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดงักล่าวไปใช้เพื/อการอื/นใด
นอกจากเพื/อประโยชน์ของกองทนุรวม 

 

7. หลักเกณฑ์และข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุน 

หลกัเกณฑ์และข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุจะเป็นไปตามที/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั 1งนี 1 ในกรณี
ที/สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื/นใดที/มีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปลี/ยนแปลง เพิ/มเติม 
ประกาศ กําหนด สั/งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอย่างอื/นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที/จะดําเนินการให้เป็นไป
ตามนั 1น  

7.1 บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้ว
ทั 1งหมด เว้นแตเ่ป็นกรณีดงัตอ่ไปนี 1 

(1) เป็นการจดัสรรหนว่ยลงทนุไมเ่กินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมดให้แก่บคุคล
ใดบคุคลหนึ/งดงัตอ่ไปนี 1 
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(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุนประกันสงัคม กองทุนสํารองเลี 1ยงชีพ หรือกองทุน
รวมเพื/อผู้ลงทนุทั/วไป  

(ข) นิติบคุคลที/จดัตั 1งขึ 1นตามกฎหมายไทยซึ/งไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล  

(ค) บุคคลอื/นใดที/ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื/อมีเหตุจําเป็นและ
สมควร 

(2) เป็นการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บริษัทจดัจําหนา่ยหน่วยลงทนุซึ/งรับหน่วยลงทนุไว้ตามสญัญารับประกนั
การจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุจะถือหนว่ยลงทนุที/รับไว้ในสว่นที/เกิน 1 ใน 
3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมดไมเ่กิน 1 ปีนบัแตว่นัที/บริษัทจดัจําหนา่ยหน่วยลงทนุรับ
หนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

7.2  เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ ที/กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนัของบคุคลดงักลา่วถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรวมกนัได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/
จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมด 

7.3 ในการพิจารณาความเป็นกลุม่บุคคลเดียวกันตามข้อ 7.1 และข้อ 7.2 ให้เป็นไปตามประกาศที/ สน. 25/2552 
เรื/อง หลกัเกณฑ์ เงื/อนไข และวิธีการจดัตั 1งและจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัที/ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
และที/แก้ไขเพิ/มเติม 

7.4   ภายใต้ข้อ 7.5 และข้อ 7.6 ในกรณีที/ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการวา่มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใด
ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมด บริษัท
จดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี 1 

(1) รายงานตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที/บริษัทจดัการรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
ดงักลา่ว  

(2) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนในเรื/องใดๆ บริษัทจัดการต้องไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันนั 1นในส่วนที/เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมด รวมใน
จํานวนเสยีงในการขอมติ   

(3) ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั 1นเฉพาะหน่วยลงทนุในสว่นที/เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมด  

(4) แจ้งให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนส่วนที/บุคคลดงักล่าวถือเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมด 

ในกรณีที/ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลงกับ
บุคคลอื/น อันเป็นการปกปิดหรืออําพรางลกัษณะที/แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนัใดที/ประสงค์จะถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมดของกองทนุ
รวม สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตั 1งและจดัการกองทนุรวม 
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7.5 ในกรณีที/บุคคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที/ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/
จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมดเป็นบคุคลตามข้อ 7.1 (1) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี 1 

(1) รายงานตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที/บริษัทจดัการรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
ดงักลา่ว  

(2) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนในเรื/องใดๆ บริษัทจัดการต้องไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกันนั 1นในส่วนที/เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมด รวมใน
จํานวนเสยีงในการขอมติ 

(3) ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุม่บุคคลเดียวกันนั 1นในส่วนที/เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมด 

(4)  แจ้งให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัจําหน่ายหน่วยลงทนุในสว่นที/เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมด 

7.6 ในกรณีที/บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที/ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/
จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมดเป็นบริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุตามข้อ 7.1 (2) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี 1
ในช่วงระยะเวลาที/บคุคลดงักลา่วถือหนว่ยลงทนุที/รับไว้ตามสญัญารับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ แต่
ทั 1งนี 1 ต้องไมเ่กิน 1 ปีนบัแตว่นัที/รับหนว่ยลงทนุ   

(1) รายงานตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที/บริษัทจดัการรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
ดงักลา่ว 

(2) ในการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุในเรื/องใดๆ ให้บริษัทจดัการนบัคะแนนเสยีงของบคุคลดงักลา่วได้เฉพาะ
ในสว่นที/ไมเ่กินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมด  

(3) จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลดงักลา่วตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลนั 1น 

7.7 ในกรณีที/ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการกองทุนรวมว่าผู้ ที/เคยเป็นเจ้าของหรือผู้ โอนสิทธิการเช่าใน
อสงัหาริมทรัพย์ ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ และกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว ถือหน่วย
ลงทนุรวมกนัเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมด บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามข้อ 7.4 
โดยอนโุลม 

7.8 บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้กบัผู้ลงทนุต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่าย
ได้แล้วทั 1งหมด หากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที/มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะ
ดงัตอ่ไปนี 1 

(1) มีการลงทนุเพื/อให้ได้มาซึ/งสทิธิในที/ดินตามประมวลกฎหมายที/ดิน หรือ 
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(2) มีการลงทนุเพื/อให้ได้มาซึ/งกรรมสิทธิaในอาคารชุด ทั 1งนี 1 เมื/อคํานวณพื 1นที/ห้องชุดที/กองทนุรวมจะลงทนุรวม
กบัพื 1นที/ห้องชดุที/ถือกรรมสิทธิaโดยผู้ลงทนุต่างด้าวในอาคารเดียวกนัอยู่ก่อนแล้วคิดเป็นสดัสว่นเกินร้อยละ 
49 ของพื 1นที/ห้องชดุทั 1งหมดในอาคารชดุนั 1น 

ดงันั 1น กองทุนรวมนี 1มีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนของผู้ ลงทุนต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมด โดยบริษัทจดัการ และ/หรือ นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ จะปฏิเสธการโอนหน่วย
ลงทนุที/จะมีผลทําให้กองทนุรวมมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นผู้ลงทนุตา่งด้าวเกินกวา่อตัราดงักลา่ว 

7.9  เพื/อประโยชน์สงูสดุของการบริหารจดัการกองทุนรวม การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือการรับ
ลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการแต่เพียงผู้ เดียว โดยบริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที/จะรับหรือปฏิเสธที/จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมหรือรับลงทะเบียนการโอน
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมให้แก่บคุคลใดก็ได้ โดยบคุคลที/บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที/จะไมเ่สนอขายหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมหรือไมรั่บลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมให้นั 1น รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง 
พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ ที/มีถิ/นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ/งปกติมีถิ/นที/อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สนิของบคุคลดงักลา่ว และบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นซึ/งจดัให้มีขึ 1นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

7.10 เงินปันผลสว่นที/ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามข้อ 7.4(3) ข้อ 7.5(3) และข้อ 7.7 บริษัทจดัการจะยกเงิน
ปันผลส่วนดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนทั 1งปวงรับทราบและยินยอมให้
ดําเนินการแล้วและในระหวา่งที/บริษัทจดัการยงัมิได้ดําเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยก
เงินปันผลส่วนนั 1นออกจากทรัพย์สินอื/นของกองทุนรวมโดยไม่นํามารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุรวม 

7.11 ในกรณีที/ปรากฏพฤติการณ์วา่บริษัทจดัการดําเนินการใดๆ หรือบคุคลใดถือหนว่ยลงทนุโดยรู้เห็นหรือตกลงกบั
บคุคลอื/น อนัเป็นการปกปิดหรืออําพรางลกัษณะที/แท้จริงในการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคล
เดียวกันใดที/ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมด  
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตั 1งและจดัการกองทนุรวม 
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8. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

ภายหลงัจากบริษัทจัดการได้ดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการยื/นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์ เพื/อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

เมื/อนําหนว่ยลงทนุไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะสามารถ
ทําการซื 1อ / ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ “การซื 1อ / ขายหน่วยลงทนุจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์” ได้ โดยปฏิบตัิตามกฎ 
ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์ 

 

9. การโอนหน่วยลงทุน 

กองทนุรวมไมม่ีข้อจํากดัการโอนหนว่ยลงทนุ เว้นแตที่/เป็นไปตามข้อ 7. “หลกัเกณฑ์และข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ” และ
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 

9.1 วิธีการโอนหน่วยลงทุนที" มีใบหน่วยลงทุนหรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุผู้ ถือหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุประเภทใบหน่วยลงทนุที/ประสงค์จะโอนหน่วย
ลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องแสดงใบหน่วยลงทนุที/กรอกรายละเอียดครบถ้วนและมีลายมือชื/อสลกัหลงัทั 1งของผู้
โอนและผู้ รับโอนแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมทั 1งแนบเอกสารการโอนหน่วยลงทุนตามที/นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะกําหนด การโอนหน่วยลงทุนจะมีผลใช้กล่าวอ้างต่อบุคคลภายนอกได้โดยสมบรูณ์และให้ถือว่าได้รับการ
รับรองจากนายทะเบียนหนว่ยลงทนุเมื/อนายทะเบียนหนว่ยลงทนุทําการบนัทกึรายชื/อผู้ รับโอนในทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเรียบร้อยแล้ว ทั 1งนี 1 ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ตามที/นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนด 

สําหรับกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุผู้ ถือหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุประเภทหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุหรือ
สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ ให้การโอนหนว่ยลงทนุเป็นไปตามที/นายทะเบียนหนว่ยลงทนุกําหนด 

9.2 วิธีการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที/ประสงค์จะโอนหนว่ยลงทนุในระบบไร้ใบหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที/ระบโุดยนาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ทั 1งนี 1 
ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามที/นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือ ตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนด 
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10. การรับชาํระหนี -ด้วยทรัพย์สินอื"น 

หากมีการผิดนดัชําระหนี 1หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี 1หรือลกูหนี 1ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชําระหนี 1ได้ บริษัทจดัการจะรับชําระหนี 1ด้วยทรัพย์สนิอื/นทั 1งที/เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื/อกองทนุรวม
ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื/อนไข และวิธีการจดัการกองทนุ ดงันี 1 

10.1 ก่อนการรับชําระหนี 1ด้วยทรัพย์สนิอื/นที/มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครั 1ง บริษัทจดัการต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ/งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกันเกินกึ/ง
หนึ/งของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 
โดยผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั 1นการรับชําระหนี 1ด้วย
ทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมากกวา่การถือหรือมีไว้ซึ/งตราสารแหง่หนี 1หรือสทิธิเรียกร้อง
นั 1น 

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ/ง บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียด
เกี/ยวกบัทรัพย์สินที/กองทนุรวมจะได้จากการรับชําระหนี 1 มลูค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตผุล
และความจําเป็นในการรับชําระหนี 1  

10.2 เมื/อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับชําระหนี 1 บริษัทจดัการจะนําทรัพย์สินดงักลา่วมารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม โดยจะกําหนดราคาทรัพย์สนินั 1นเพื/อใช้ในการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที/สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกบัทรัพย์สนิที/ได้จากการรับชําระหนี 1ดงันี 1 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที/กองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึ/งทรัพย์สิน
ดงักลา่วตอ่ไปเพื/อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้   

(2) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที/กองทนุรวมไมส่ามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจําหน่ายทรัพย์สิน
ดงักลา่วในโอกาสแรกที/สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั และใน
ระหวา่งที/บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจําหน่ายทรัพย์สินดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิดงักลา่วก็ได้  

ในกรณีที/มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจา่ยจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

 

11. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม (ถ้ามี) 

หากบริษัทจดัการเห็นสมควร บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดให้มีคณะกรรมการลงทนุของกองทุนรวม (Investment 
Committee) ได้ ทั 1งนี 1 หากบริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวม การพิจารณาให้แนว
ทางการลงทุนในการซื 1อ เช่า ให้เช่า จําหน่าย โอน หรือรับโอนซึ/งอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ รวมทั 1งการตดัสนิใจถึงแนวทางการซอ่มแซมอสงัหาริมทรัพย์ในกรณีที/เกิดความเสียหายทั 1งหมดหรือ
อยา่งมีนยัสาํคญักบัอสงัหาริมทรัพย์ซึ/งรวมถึงความเสยีหายจากการโดนเวนคืน จะกระทําผ่านมติของคณะกรรมการ
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ลงทนุของกองทนุรวม โดยองค์ประกอบ อํานาจหน้าที/ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมมี
ดงัตอ่ไปนี 1 

11.1 องค์ประกอบ 

คณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมจะประกอบด้วย 

(1) กรรมการที/ได้รับการแต่งตั 1งโดยบริษัทจัดการในนามของกองทุนรวม ซึ/งเป็นบคุลากรของบริษัทจัดการที/
ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ในฐานะตวัแทนของบริษัทจดัการ จํานวนไม่
น้อยกวา่ 1 คน 

(2) กรรมการที/ได้รับการแต่งตั 1งโดยบริษัทจัดการในนามของกองทุนรวมที/เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือตวัแทนผู้
ถือหน่วยลงทุน โดยพิจารณาจากผู้ ที/ได้รับการเสนอชื/อจากผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ/งถือหน่วยลงทนุรวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมดของกองทนุรวมจํานวน 1 คน ทั 1งนี 1 
หากผู้ ถือหน่วยลงทุนเสนอรายชื/อของกรรมการลงทุนเกินกว่าจํานวนของกรรมการลงทุนที/กําหนด ให้
บริษัทจดัการพิจารณาแต่งตั 1งกรรมการลงทุนตามที/บริษัทจดัการเห็นสมควร ทั 1งนี 1 กรรมการที/ได้รับการ
เสนอชื/อโดยผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านการลงทุน และ/หรือ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

ทั 1งนี 1 จํานวนกรรมการลงทนุของกองทนุรวมจะต้องมีตวัแทนของบริษัทจัดการซึ/งได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จดัการ
กองทนุอสงัหาริมทรัพย์ จํานวนไม่น้อยกว่ากึ/งหนึ/งของจํานวนกรรมการลงทุนของกองทนุรวมทั 1งหมดและกรรมการ
ลงทุนของกองทุนรวมจะต้องมีหน้าที/ คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือ
กฎหมายอื/นใดที/เกี/ยวข้องกําหนด และกรรมการลงทุนตามข้อ (2) มีสิทธิได้รับเบี 1ยประชุมตามที/กําหนดไว้ใน
โครงการ 

กรรมการลงทุนแต่ละท่านในคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
กรรมการลงทนุที/ปฏิบตัิหน้าที/จนครบวาระแล้วอาจได้รับการแตง่ตั 1งให้ดํารงตําแหนง่กรรมการลงทนุได้อีก 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการที/แตง่ตั 1งโดยบริษัทจดัการและพิจารณาถอดถอน
กรรมการที/เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือตวัแทนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีที/บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่า
กรรมการดงักลา่วมีการกระทําพฤติกรรมที/ไม่เหมาะสมที/จะปฏิบตัิหน้าที/เป็นคณะกรรมการลงทนุของกองทนุ
รวม หรือมีการกระทําที/ทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทนุรวม และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ในการเปลี/ยนแปลงจํานวนคณะกรรมการลงทุนตามที/บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยหากมีการถอดถอน
กรรมการที/เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเสนอชื/อบคุคล
ใหมต่ามเงื/อนไขที/ระบไุว้ในข้อ 11.1 (2) ข้างต้น 

หากตําแหนง่กรรมการใดๆ เกิดว่างลงไม่ว่าด้วยเหตใุด บริษัทจดัการมีสิทธิแต่งตั 1งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่ง
แทนกรรมการที/ว่างลงได้ตามเกณฑ์ที/กําหนดไว้ข้างต้น โดยให้กรรมการลงทุนที/ได้รับการแต่งตั 1งขึ 1นใหม่
ดงักลา่วมีวาระการดํารงตําแหนง่เพียงเทา่กบัระยะเวลาตามวาระที/เหลอือยูข่องกรรมการลงทนุผู้ที/ตนได้รับการ
แตง่ตั 1งให้เข้ามาดํารงตําแหนง่แทนที/  
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อนึ/ง ในกรณีที/คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมหมดวาระลงหรือคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที/ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที/ภายใต้อํานาจและหน้าที/ของ
คณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมแทนจนกวา่จะมีการตั 1งคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมขึ 1นใหม ่

11.2 รูปแบบการตัดสินใจ 

(1) การเรียกประชมุ  

 ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนให้กรรมการคนใดคนหนึ/งเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื/อ
พิจารณาและลงมติตามวิธีการที/กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะส่งหนงัสือเชิญประชุม ซึ/ง
ระบุถึง วนั เวลา สถานที/ของการประชุม โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามควรแก่กรณีให้แก่กรรมการทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่กรณีฉกุเฉินไม่
จําเป็นต้องสง่หนงัสอืเชิญประชุม ในกรณีที/ไม่มีการสง่หนงัสือเชิญประชุม หากกรรมการได้เข้าร่วมใน
การประชมุแล้ว ให้ถือวา่กรรมการดงักลา่วสละสทิธิในการได้รับหนงัสอืเชิญประชมุ  

(2) กําหนดการประชมุของคณะกรรมการลงทนุ  

 คณะกรรมการลงทุนจะจัดให้มีการประชุมปีละ 1 ครั 1งเป็นอย่างน้อย หรือตามที/กําหนดโดย
คณะกรรมการลงทนุ 

 

(3) วิธีการประชมุ 

 คณะกรรมการลงทนุอาจประชมุโดยจดัให้มีการประชมุด้วยวิธีการใดๆ ตามความเหมาะสมรวมถึงการ
ประชมุทางโทรศพัท์หรือลงมติโดยไม่ต้องจดัประชุมก็ได้ โดยกรรมการคนหนึ/งคนใดอาจเสนอมติที/ทํา
ขึ 1นเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื/อเวียนให้คณะกรรมการลงทนุพิจารณาและลงนามในมติดงักลา่ว ทั 1งนี 1 จะ
แยกลงชื/อในแตล่ะต้นฉบบัของมติ หรือลงชื/อร่วมกนัในต้นฉบบัเดียวกนัก็ได้  

(4)  องค์ประชมุ  

 ในการประชมุคณะกรรมการลงทนุกรณีจดัให้มีการประชมุ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุเกินกวา่กึ/ง
หนึ/งของกรรมการทั 1งหมด และต้องมีกรรมการที/เป็นตวัแทนของบริษัทจัดการรวมกันไม่น้อยกว่ากึ/ง
หนึ/งของกรรมการที/เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมประชุมด้วย จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั 1งนี 1 ในการ
ประชุมนั 1นอาจเป็นในลักษณะการนั/งประชุมร่วมกัน หรือการประชุมทางโทรศัพท์ (Telephone 
Conference) ก็ได้  

(5)  มติของที/ประชมุ 

 กรณีจดัใหมี้การประชมุ  
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 ในการพิจารณาลงมติใดๆ จะต้องได้รับมติเสียงข้างมากจากคณะกรรมการลงทุนที/เข้าประชุม ถ้า
คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที/ประชมุมีสทิธิออกเสยีงเพิ/มขึ 1นอีกเสยีงหนึ/งเป็นเสยีงชี 1ขาด 

 กรณีไม่จดัใหมี้การประชมุ 

 คณะกรรมการลงทนุอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที/ทําขึ 1นเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมติดงักลา่ว
จะต้องมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบรวมกันเกินกว่ากึ/ งหนึ/งของ
คณะกรรมการลงทุนทั 1งหมด ทั 1งนี 1 กรรมการสามารถจดัสง่มติที/ได้ลงนามแล้วมายงับริษัทจดัการทาง
โทรสาร ซึ/งบริษัทจดัการจะถือเอาประโยชน์จากสาํเนามติที/ลงลายมือชื/อโดยกรรมการซึ/งสง่ทางโทรสาร
ถึงบริษัทจัดการเป็นการลงมติที/มีผลสมบูรณ์ในทนัที โดยกรรมการที/นําส่งมติทางโทรสารดงักล่าว
จะต้องนําสง่ต้นฉบบัของมติให้บริษัทจดัการต่อไป เพื/อบริษัทจดัการจะเก็บรักษาต้นฉบบัของมติที/ได้รับ
มาไว้เป็นหลกัฐานที/บริษัทจดัการถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ/มขึ 1นอีก
เสยีงหนึ/งเป็นเสยีงชี 1ขาด 

 ทั 1งนี 1 หากมติเสียงข้างมากดงักล่าวหรือการดําเนินการตามมติดงักล่าวอาจเป็นการขดัต่อกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบงัคบั ตลอดจนคําสั/งใดๆ ตามที/หน่วยงานที/มีอํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนด และ/
หรือ จรรยาบรรณ กรรมการซึ/งเป็นตวัแทนของบริษัทจดัการมีสทิธิใช้สทิธิยบัยั 1งพิเศษ (Veto Right)  

 อนึ/ง ในกรณีที/มีวาระที/กรรมการที/ได้ รับการแต่งตั 1งโดยบริษัทจัดการอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ วาระดงักลา่วจะถกูนําเสนอตอ่ที/ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื/อทําการลงมติตอ่ไป 

(6) ประธานที/ประชมุ  

 ให้บริษัทจดัการแตง่ตั 1งกรรมการรายใดรายหนึ/งซึ/งเป็นตวัแทนของบริษัทจดัการทําหน้าที/เป็นประธาน
กรรมการ และเป็นประธานในที/ประชุม ประธานในที/ประชุมมีอํานาจและหน้าที/ในการดําเนินการ
ประชมุให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และถกูต้องตามที/กําหนดไว้ในข้อนี 1  

(7) รายงานการประชมุ  

 บริษัทจดัการจะต้องทํารายงานการประชุมกรรมการให้ประธานในที/ประชุมครั 1งนั 1นลงนามรับรองและเก็บ
รักษาไว้ รวมทั 1งจดัให้มีสําเนาเพื/อให้กรรมการตรวจสอบได้ ณ สํานกังานใหญ่ของบริษัทจดัการในวนั
และเวลาทําการของบริษัทจดัการ 

11.3 สิทธิ หน้าที" และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 

คณะกรรมการลงทนุมีหน้าที/ในการตดัสิน พิจารณา และ/หรือ วินิจฉัยเรื/องต่างๆ ที/เกี/ยวกับการบริหารกองทนุรวม 
ดงันี 1  

(1) พิจารณา ตดัสนิใจ ลงทนุ ซื 1อ เช่า เช่าช่วง ให้เช่า จําหนา่ย โอน หรือรับโอนซึ/งอสงัหาริมทรัพย์ ทั 1งนี 1 จะต้อง
ไมข่ดักบัประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(2) ให้คําปรึกษาแก่บริษัทจดัการในเรื/องการจ่ายเงินปันผล และ/หรือ การลดทนุ ทั 1งนี 1 จะต้องไมข่ดักบัประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) พิจารณาแนวทางการซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ในกรณีที/เกิดความเสียหายทั 1งหมดหรืออย่างมีนยัสําคญั
กบัอสงัหาริมทรัพย์ซึ/งรวมถึงความเสียหายจากการโดนเวนคืน ทั 1งนี 1 จะต้องไม่ขดักบัประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื/นที/เกี/ยวข้องทั 1งที/มีอยู่แล้วและที/จะมี
ขึ 1นในภายหน้า 

(4) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื/องงบประมาณที/เกี/ยวเนื/องกบัการจดัการทรัพย์สินที/กองทนุรวมลงทนุ
ตามที/ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นําเสนอแก่กองทุนรวม เพื/อให้เป็นไปตามที/กําหนดในโครงการจัดการ
กองทนุรวม 

(5) กํากับดแูลและพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามหน้าที/ที/กําหนดใน
โครงการจดัการกองทนุรวม 

(6)   ดําเนินการอื/นใดตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ทั 1งนี 1 จะต้องไม่ขดักับประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื/นที/เกี/ยวข้องทั 1งที/มีอยูแ่ล้วและที/จะมีขึ 1นในภายหน้า   

(7)  คณะกรรมการลงทนุทกุท่านจะต้องเก็บรักษาข้อมลูจากการประชุมเป็นความลบั และไม่นําไปเปิดเผยให้
บคุคลใดๆ ทราบ และ/หรือ ใช้เพื/อประโยชน์อย่างอื/นที/มิใช่ประโยชน์ของกองทนุรวม เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กําหนดโดยชดัแจ้งให้เปิดเผย หรือข้อมลูดงักลา่วเป็นข้อมลูที/ได้ถกูเปิดเผยให้ผู้ลงทนุทั/วไปทราบแล้ว 

(8) คณะกรรมการลงทนุจะต้อง พิจารณา ตดัสนิใจ ในเรื/องใดๆ ด้วยความโปร่งใส สจุริต และตั 1งอยู่บนพื 1นฐาน
ของการปฏิบตัิตามกฎหมายตา่งๆ ที/เกี/ยวข้องทั 1งที/มีอยูแ่ล้วและจะมีขึ 1นในภายหน้า 

 

12. ชื"อ ที"อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ เงื"อนไขการเปลี"ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที"เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม 

12.1  ชื"อ ที"อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 ชื/อ   : ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) 

 ที/อยู ่ :  เลขที/ 1 ซอยกสกิรไทย ถนนราษฎร์บรูณะ  

   แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

 โทรศพัท์  : 0-2470-3201  

 โทรสาร  : 0-2470-1996-7 

หรือบคุคลอื/นที/มีหน้าที/ คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
คุณสมบัติของผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ โดยบริษัทจัดการจะขอความเห็นชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอ่ไป 
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12.2 เงื"อนไขการเปลี"ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(ก) เมื/อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ/ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตั 1ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้คู่สญัญาฝ่ายที/จะเลิกสญัญาบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ/งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

(ข) ในกรณีที/บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ/งไม่ปฏิบตัิตามหน้าที/หรือความ
รับผิดชอบตามที/ตกลงไว้ ผู้ ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั 1งผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ/งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 30 วนั 

(ค) ในกรณีที/มีการเปลี/ยนแปลงเงื/อนไขในโครงการจดัการกองทนุรวม หรือมีการแก้ไขเปลี/ยนแปลงกฎหมาย 
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื/นใด อนัจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ไมส่ามารถตกลงที/จะแก้ไขเปลี/ยนแปลงสญัญาแต่งตั 1งผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกบั
ประกาศคําสั/ง ระเบียบและข้อบงัคบัดงักลา่ว ทั 1งนี 1 เนื/องจากการเปลี/ยนแปลงดงักลา่วมีผลให้เป็นการ
เพิ/มภาระหน้าที/แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที/ดงักล่าว
ต่อไป ผู้ ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตั 1งผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้บริษัท
จดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

(ง) ในกรณีที/ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที/มีมติโดยเสยีงข้างมาก ซึ/งคิดตามจํานวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกว่ากึ/งหนึ/ง
ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมดของกองทนุรวม เรียกร้องให้มีการเปลี/ยนแปลงผู้ดแูล
ผลประโยชน์ โดยบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

(จ) ในกรณีที/ผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัิข้อใดข้อหนึ/งตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรื/อง คณุสมบตัิของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัตั 1งแต่วนัถดัจากวนัที/บริษัทจดัการตรวจพบ
เอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดงักล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัตั 1งแต่วนัถัดจาก
วนัที/แก้ไขเสร็จสิ 1น  

ในกรณีที/ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาที/กําหนดดงักล่าว บริษัท
จดัการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี/ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนันบัตั 1งแต่วนัถัดจากวนัที/ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข เมื/อได้รับอนุญาตจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจ ัดการจะแต่งตั 1งผู้ด ูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแล
ผลประโยชน์เดิมโดยพลนั ทั 1งนี 1 เว้นแตส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั/งการเป็นอยา่งอื/น  

(ฉ) หากผู้ดแูลผลประโยชน์นําข้อมลูที/เกี/ยวข้องกบัการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมลูอื/นใดที/เกี/ยวข้องกับ
การจัดการกองทุนรวมไปเปิดเผยโดยมิชอบ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั 1งผู้ ดูแล
ผลประโยชน์นี 1ได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยผู้ ดูแล
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ผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายและความเสยีหายให้แก่บริษัทจดัการ และ/หรือ กองทนุรวม 
รวมถึงค่าใช้จ่ายที/เกิดจากการที/บริษัทจัดการต้องติดต่อกบับคุคลอื/นที/เกี/ยวข้องกบัการเปลี/ยนผู้ดแูล
ผลประโยชน์ด้วย   

(ช) เมื/อมีผู้ ใดเสนอหรือยื/นคําร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที/เกี/ยวข้องในส่วนที/เกี/ยวกับผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม (ก) เพื/อเลิกกิจการหรือเพื/อการอื/นใดที/คล้ายคลึงกัน หรือ (ข) เพื/อฟื1นฟู
กิจการ ประนอมหนี 1 หรือผ่อนผนัการชําระหนี 1 จดัการทรัพย์สิน ชําระบญัชีเลิกกิจการ หรือร้องขออื/นใด
ที/คล้ายคลงึกนั ภายใต้กฎหมายปัจจุบนั หรือในอนาคต หรือตามข้อบงัคบัต่างๆ บริษัทจดัการสามารถ
บอกเลกิสญัญาแตง่ตั 1งผู้ดแูลผลประโยชน์นี 1ได้ทนัที 

(ซ) เมื/อหนว่ยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี/ยวกบัการปฏิบตัิงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ว่ามีความผิด
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจัดการทราบหรือประกาศเป็นการทั/วไป บริษัท
จดัการสามารถบอกเลกิสญัญาแตง่ตั 1งผู้ดแูลผลประโยชน์นี 1ได้ทนัที 

ในทุกกรณีการเปลี/ยนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์จะต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
เนื/องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทุนรวมต้องมีผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ ดงันั 1นในกรณีที/ผู้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้าที/ลงตามข้อ 12.2 “เงื/อนไขการเปลี/ยนผู้ดแูลผลประโยชน์” 
ผู้ดูแลผลประโยชน์นั 1นต้องทําหน้าที/ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอน
ทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทั 1งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั/งของบริษัท
จัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื/นใดที/จําเป็น เพื/อให้การโอนทรัพย์สินและ
เอกสารทั 1งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ 1น และภายในเวลาอนัสมควรที/
สามารถทํางานได้ตอ่เนื/อง 

ในกรณีที/สญัญาแตง่ตั 1งผู้ดแูลผลประโยชน์สิ 1นสดุลงเนื/องจากผู้ดแูลผลประโยชน์บอกเลิกสญัญา หากบริษัทจดัการ
ยงัไม่สามารถหาผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานได้ภายในวนัสิ 1นสดุสญัญาดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์
ยงัต้องปฏิบตัิหน้าที/ตามสญัญาแต่งตั 1งผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั 1งผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่
โดยผู้ ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์จากกองทุนรวมตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาที/ผู้ดูแลผลประโยชน์นั 1นได้ปฏิบตัิหน้าที/จนถึงวนัที/ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้สิ 1นสดุการทําหน้าที/เป็นผู้ดูแล
ผลประโยชน์ รวมทั 1งค่าใช้จ่ายใดๆ ที/เกิดขึ 1นจริงเนื/องจากการปฏิบตัิหน้าที/ตามสญัญาแต่งตั 1งผู้ดแูลผลประโยชน์
นบัตั 1งแตว่นัสิ 1นสดุสญัญาเป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจดัการจะแต่งตั 1งผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่และสามารถปฏิบตัิ
หน้าที/ดงักลา่วได้ 

ในกรณีการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิ 1นสดุลงผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องรวบรวมและโอนทรัพย์สินทั 1งหมดและเอกสาร
หลกัฐานของกองทนุรวมให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ที/มาแทนหรือดําเนินการอย่างอื/นตามคําสั/งของบริษัทจดัการหรือ
สํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการใดๆที/จําเป็นเพื/อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั 1งหลาย
เป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัที/การเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิ 1นสดุลง 
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12.3  สถานที"เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม 

 ชื/อ   : ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) 

 ที/อยู ่ :  400/22 อาคารธนาคารกสกิรไทย ถนนพหลโยธิน  

   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 โทรศพัท์  : 0-2470-3201  

 โทรสาร  : 0-2470-1996-7 

และ/หรือ สถานที/อื/นใดที/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาต 

หรือในกรณีที/มีการเปลี/ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม ่บริษัทจดัการจะจดัเก็บทรัพย์สินและเอกสารสําคญัของ
กองทนุรวมไว้ที/สาํนกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมรายใหม ่

อย่างไรก็ตาม ในกรณีทรัพย์สินที/ลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะทําการเก็บรักษาเอกสารสิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุน ได้แก่ โฉนดที/ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ และสญัญาซื 1อขาย
อสงัหาริมทรัพย์ สญัญาเช่า หรือสญัญาโอนสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หนงัสือกรมธรรม์ประกนัภยัไว้ที/สํานกังาน
ของผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินที/โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ที/ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ได้ 

 

13.  ชื"อ ที"อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี  

 ชื/อ  :  บริษัท สาํนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกัด 

 ที/อยู ่  :  ชั 1น 33 อาคารเลครัชดา เลขที/ 193/136 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 

   เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

      โทรศพัท์   : 0-2264-7777 

 โทรสาร  : 0-2264-0789-90 

หรือบคุคลอื/นที/ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี เพื/อเป็นผู้สอบบญัชีของกองทนุ
รวม และที/ได้มีการแก้ไขเพิ/มเติม รวมทั 1งกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื/นใดที/เกี/ยวข้องโดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

14.  ชื"อ ที"อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

 ชื/อ   :  ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน)  

 ที/อยู ่  :  ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาชิดลม) 

    สายงานปฏิบตัิการธุรกรรมการเงินและหลกัทรัพย์  
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   ทีมบริการทะเบียนหลกัทรัพย์ 1 อาคาร 2 ชั 1น 3 เลขที/ 1060 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 104000 

 โทรศพัท์  : 0-2256-2323-8 

 โทรสาร  : 0-2256-2405-6  

หรือบคุคลอื/นที/ได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ทราบ และจะติดประกาศไว้ ณ ที/เปิดเผยของบริษัทจดัการ 

 

15. ชื"อ ที"อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ของที"ปรึกษาทางการเงนิ 

ชื/อ  : ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน)  

ที/อยู ่  :  หน่วยงานวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ชั 1น 9 โซน B สํานกังานใหญ่ 
เลขที/ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์  : 0-2544-6679  

โทรสาร  : 0-2544-2185  
 

16. ชื"อ ที"อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับประกันการจัดจาํหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ชื/อ  : ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน)  

ที/อยู ่  :  1. สาํนกังานใหญ่ เลขที/ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 

     กรุงเทพมหานคร 10900 

    2.  และสาขาตา่งๆ ทั/วประเทศ 

    3.  หน่วยงานวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ชั 1น 9 โซน B สํานกังานใหญ่ 
เลขที/ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์  : 0-2544-6679  

โทรสาร  : 0-2544-2185  

บริษัทจดัการอาจแตง่ตั 1งผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุซึ/งเป็นนิติบคุคลที/ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์เพื/อทําหน้าที/เป็นผู้ รับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพิ/มเติมในภายหลงั 
โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตั 1งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบและจะติดประกาศไว้ ณ ที/เปิดเผยของบริษัทจดัการ
และผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ 
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17. ชื"อ ที"อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั 1งผู้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ/มเติมในภายหลัง ซึ/ งเป็นบุคคลธรรมดาหรือ 
นิติบุคคลที/สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบเพื/อทําหน้าที/ เป็นผู้ สนับสนุนการขายของ 
กองทุนรวม และบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั 1งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบและจะติดประกาศไว้ ณ ที/
เปิดเผยของบริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ 

 

18. ชื"อ ที"อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

ชื/อ  :   บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จาํกัด 

 ที/อยู ่                   : 71 อาคารเอส.เค. ชั 1นที/ 10 ถนนกรุงธนบรีุ  

   แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 

 โทรศพัท์            :           0-2440-0306-7 

โทรสาร : 0-2440-0308-9 
 

ชื/อ  :  บริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จาํกัด 

  ที/อยู ่ : 138 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก  

   แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

โทรศพัท์ :          0-2275-4157-8 

โทรสาร :          0-2275-4159 

ในการประเมินคา่ทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะลงทนุ บริษัทจดัการได้ทําการแต่งตั 1งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ/งเป็นบริษัท
ประเมินคา่ทรัพย์สนิที/อยูใ่นบญัชีรายชื/อที/ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย เพื/อทํา
การประเมินคา่ทรัพย์สนิที/กองทนุจะลงทนุ 

อนึ/ง บริษัทจัดการจะแต่งตั 1งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินที/อยู่ในบัญชีรายชื/อที/ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื/อทําหน้าที/เป็นผู้ประเมินค่าหรือทําการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมในครั 1ง
ตอ่ไป โดยบริษัทจดัการจะไมแ่ตง่ตั 1งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ/งให้ทําการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ และ/
หรือ สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เดียวกนั ติดตอ่กนัเกิน 2 ครั 1ง 
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19. ที"ปรึกษาของกองทุนรวม 

บริษัทจดัการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลงทนุอาจแต่งตั 1งบคุคลใดเป็นที/ปรึกษา ที/ปรึกษาทางการเงิน หรือที/
ปรึกษาอื/นของกองทนุรวม โดยกองทนุรวมจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมของที/ปรึกษา ทั 1งนี 1 เมื/อมีการแต่งตั 1งที/
ปรึกษารายใหม ่บริษัทจดัการจะต้องแจ้งการแตง่ตั 1งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบ
ตอ่ไป 

19.1 ที/ปรึกษาของกองทุนรวมซึ/งมีหน้าที/ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่บริษัทจัดการและคณะกรรมการลงทุน
เกี/ยวกับการซื 1อ จําหน่าย โอน รับโอน กรรมสิทธิa และ/หรือ สิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ หรือการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว เพื/อประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม 

 บริษัทจดัการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลงทนุอาจทําการแตง่ตั 1งบคุคลอื/นที/เป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลรายเดียวหรือหลายรายที/มีความรู้และประสบการณ์เกี/ยวกับการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ไมน้่อยกวา่ 5 ปี เพื/อทําหน้าที/เป็นที/ปรึกษากองทนุรวม 

 ทั 1งนี 1 ที/ปรึกษาต้องไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจลงทนุหรือการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

19.2 ที/ปรึกษาทางการเงินซึ/งมีหน้าที/ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่บริษัทจัดการเกี/ยวกับการจัดตั 1ง การระดม
เงินทนุ การวางแผนทางการเงินเพื/อการลงทนุ ให้กบักองทนุรวม  

 บริษัทจัดการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลงทุนอาจแต่งตั 1งบุคคลหรือนิติบุคคลใดให้เป็นที/ปรึกษา
ทางการเงินของกองทนุรวม โดยที/บคุคลดงักลา่วจะต้องมีหน้าที/คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที/
กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื/นใดที/เกี/ยวข้อกําหนด 

19.3 ที/ปรึกษาอื/นซึ/งมีหน้าที/ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่บริษัทจดัการเกี/ยวกับการจดัตั 1งกองทุนรวมหรือการ
จดัการกองทนุรวม เช่น ที/ปรึกษาเฉพาะด้าน ที/ปรึกษากฎหมาย ที/ปรึกษาทางวิศวกรรม เป็นต้น 
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20. ข้อมูลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ชื/อ  : บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี - จาํกัด 

ที/อยู ่  : 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั 1น 10 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก)  

    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110  

โทรศพัท์ : 0-2688-7555 

โทรสาร : 0-2611-6633 

บริษัทจัดการอาจทําการแต่งตั 1งบุคคลอื/นที/ เป็นนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายเพื/อทําหน้าที/ในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมแทนบริษัทจัดการ ทั 1งนี 1 ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องเป็นผู้ ที/มีความสามารถในการ
บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในสว่นที/ได้รับมอบหมาย และมีบคุลากรที/มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที/สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนด
เพิ/มเติม โดยกองทุนรวมจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที/เกิดขึ 1น ทั 1งนี 1 เมื/อมีการแต่งตั 1งผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์รายใหม่ บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั 1งพร้อมทั 1งรับรองว่าบุคคลดงักล่าวมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามที/สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบ
ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที/แตง่ตั 1งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีวาระตามอายสุญัญาจ้างบริหารคราวละ 5 ปี และสามารถตอ่อายไุด้โดยอตัโนมตัิ อยา่งไร
ก็ดี บริษัทจดัการอาจแตง่ตั 1งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพิ/มเติมหรือเปลี/ยนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ เมื/อที/ประชุมผู้
ถือหน่วยลงทุนมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ/งหนึ/งของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมดของกองทุน
รวม โดยในการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่นับจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์และบคุคลที/เกี/ยวข้องรวมในมติดงักลา่วด้วย  

ทั 1งนี 1 บริษัทจัดการอาจเปลี/ยนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ตามเงื/อนไขต่างๆ ที/ระบุไว้ในสญัญาแต่งตั 1งผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ เช่น กรณีที/ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปฏิบตัิผิดสญัญาแต่งตั 1งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือกรณีที/
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ถูกศาลสั/งให้ล้มละลาย หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ขาดคุณสมบตัิในการปฏิบตัิหน้าที/
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไมด่ําเนินการแก้ไขเหตภุายในระยะเวลาที/กําหนด หรือหากผล
การดําเนินงานประจําปีของอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุนตํ/ากว่างบประมาณที/ระบุในแผนการดําเนินงาน
ประจําปีที/ผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้เสนอและได้รับอนุมัติจากกองทุนรวมเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 2 
ปีงบประมาณ (Fiscal Year) หรือในกรณีที/อัตราการปล่อยเช่าเฉลี/ย (Occupancy Rate) ณ สิ 1นปี สําหรับ
อสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมลงทนุลดลงตํ/ากวา่ร้อยละ 80 (แปดสบิ) เป็นระยะเวลาตอ่เนื/องกนัเกินกวา่ 2 ปี กองทนุ
รวมอาจพิจารณาให้มีการเลิกสญัญาฉบบันี 1ได้ ทั 1งนี 1 อตัราการปลอ่ยเช่าเฉลี/ย (Occupancy Rate) ให้คิดคํานวณ
จากจํานวนพื 1นที/ที/ปลอ่ยเช่าจริงหารด้วยพื 1นที/ที/สามารถปลอ่ยให้เช่าได้ทั 1งหมด (Net Leasable Area) โดยจํานวน
พื 1นที/ที/ปลอ่ยให้เช่าได้ทั 1งหมด ไม่รวมถึงพื 1นที/ที/ไม่สามารถปลอ่ยให้เช่าได้ในขณะใดขณะหนึ/ง เนื/องจากเหตสุดุวิสยั 
หรือเนื/องจากการซ่อมแซมพื 1นที/ดงักล่าว เว้นแต่กรณีที/มีเหตุอนัสมควรที/นอกเหนือจากการควบคุมของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ หรือกองทุนรวมตดัสินใจไม่ดําเนินการใดๆ ตามที/ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เสนอแนะโดยที/การ
ดําเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื/อประโยชน์สูงสุดของอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุน ไม่ว่าเป็นการ
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ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานประจําปีหรือไมก็่ตาม และการไม่ดําเนินการดงักลา่วก่อให้เกิดผลกระทบในทาง
ลบตอ่อสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมลงทนุอยา่งมีนยัสาํคญั  

อยา่งไรก็ดี ในกรณีที/ผลการดําเนินงานประจําปีของอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมลงทนุตํ/ากว่างบประมาณที/ระบใุน
แผนการดําเนินงานประจําปีที/ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้เสนอและได้รับอนมุตัิจากกองทนุรวม อนัเป็นผลมาจาก
เหตสุดุวิสยัอนัหมายถึงเหตใุดๆ ที/ก่อให้เกิดผลพิบตัิซึ/งไมอ่าจป้องกนัได้ และ/หรือ ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจซึ/ง
พิจารณาจากสภาวะทางเศรษฐกิจตกตํ/าที/มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัโดยตรงต่อการดําเนินธุรกิจของ
ทรัพย์สนิที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกและธุรกิจอาคารสาํนกังานในระดบัเดียวกนัที/ตั 1งอยูใ่นบริเวณใกล้เคยีงกนั
โดยคู่สัญญาทั 1งสองฝ่ายตกลงจะใช้ความพยายามร่วมกันในการพิจารณาและแก้ไขผลกระทบที/มีต่อผลการ
ดําเนินงานของอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมลงทนุโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยของกองทนุรวมเป็นสําคญั 
แตก่องทนุรวมจะไมส่ามารถอ้างเหตกุารณ์ดงักลา่วเป็นเหตแุหง่การเลกิสญัญาแตง่ตั 1งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ 

ทั 1งนี 1 ในการปฏิบตัิหน้าที/ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่ว่าตามระยะเวลาใดๆ ภายหลงัจากที/ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติ
ให้เลิกสญัญาแต่งตั 1งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามที/กําหนดไว้ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนใน
อตัราที/กําหนดไว้ในโครงการโดยจะคํานวณคา่ตอบแทนเป็นอตัราสว่นของระยะเวลาตามที/ได้ปฏิบตัิหน้าที/จริง และ/
หรือ คา่เสยีหายใดๆ ที/เกิดมีหรืออาจเกิดมีขึ 1นเนื/องจากการปฏิบตัิหน้าที/ดงักลา่วของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ/มเติมในข้อ 3.8 สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาที/เกี/ยวข้อง สญัญาแต่งตั 1ง
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
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21. ข้อมูลบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี - จาํกัด 

บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 จํากดั (“พลัส พร็อพเพอร์ตี -”) เริ/มดําเนินการเมื/อเดือนกนัยายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลการ
ดําเนินงานเติบโตอยา่งตอ่เนื/องภายใต้ทนุจดทะเบียนปัจจบุนัถึง 600 ล้านบาท (ชําระแล้วเต็มจํานวน) นบัเป็นทนุจด
ทะเบียนของผู้ให้บริการที/มีธุรกิจหลกัคือการให้บริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ที/มากที/สดุในประเทศไทย ด้วยศกัยภาพ
และโครงสร้างขององค์กรที/เข้มแข็ง พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 ได้ก้าวขึ 1นสู่การเป็นผู้ นําด้านบริการอสงัหาริมทรัพย์ โดย
แบง่เป็น 2 ธุรกิจหลกัคือ 

• ธุรกิจตัวแทนเรื/องการซื 1อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ และบริหารงานขายโครงการพร้อมให้คําปรึกษาด้าน
อสงัหาริมทรัพย์ 

• ธุรกิจการบริหารจดัการด้านอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจร 

พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 เป็นบริษัทในเครือแสนสริิ ที/ได้รับการยอมรับ และเชื/อถือในการให้บริการเกี/ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์
ทั 1งจากภาครัฐและเอกชนมากวา่ 15 ปี โดยได้รับความไว้วางใจในการให้บริการด้านการบริหารจดัการอาคารเพื/อการ
พกัอาศยัและอาคารเพื/อการพาณิชย์ กว่า 200 โครงการ รวมพื 1นที/กว่า 6.5 ล้านตารางเมตร และการบริหารจดัการ
อาคารเพื/อการพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นอาคารสํานักงาน อาคารพาณิชย์ ศูนย์สรรพสินค้า รวมถึงอาคาร
สถาบนัการศกึษานั 1น พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 ได้ให้การบริการจดัการบนพื 1นที/รวมกวา่ 1 ล้านตารางเมตร  

รายชื�อโครงการอสงัหาริมทรพัย์เพื�อการพาณิชย์ทั�งหมดที� ฝ่ายบริหารทรพัยากรอาคารของ พลสั พร็อพเพอร์ตี� ดูแล 
(ข้อมูล ณ ตลุาคม 2556) 

ลาํดับที" ชื"อโครงการ ประเภทโครงการ 
1 คลงัสนิค้า โชติธนวฒัน์ คลงัสนิค้า 
2 ซนั สแควร์ ศนูย์การค้า/คอมมวินิตี 1 มอลล์/อาคารพาณิชย์ 
3 เสนา เฟสท์ ศนูย์การค้า/คอมมวินิตี 1 มอลล์/อาคารพาณิชย์ 
4 มาร์เก็ตพลสั ศนูย์การค้า/คอมมวินิตี 1 มอลล์/อาคารพาณิชย์ 
5 อาคาร ไทยพาณิชย์ สามคัคีประกนัภยั อาคารสาํนกังาน 
6 อาคาร สริิภิญโญ อาคารสาํนกังาน 
7 ทิสโก้ ทาวเวอร์ อาคารสาํนกังาน 
8 อาคาร สริินรัตน์ อาคารสาํนกังาน 
9 เจมส์ ทาวเวอร์ อาคารสาํนกังาน 
10 อาคาร สทิธิวรกิจ อาคารสาํนกังาน 
11 ชาร์เตอร์ สแควร์ อาคารสาํนกังาน 
12 อยธุยา แคปิตอล ออโต้ลสี  อาคารสาํนกังาน 
13 อยธุยา แคปิตอล เซอร์วิสเซส อาคารสาํนกังาน 
14 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (นอร์ท ปาร์ค) อาคารสาํนกังาน 
15 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (รัชดา) อาคารสาํนกังาน 
16 แอทสาทร อาคารสาํนกังาน 
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ลาํดับที" ชื"อโครงการ ประเภทโครงการ 
17 สภาวิชาชีพบญัชี อาคารสาํนกังาน 
18 นานาสแควร์ อาคารสาํนกังาน 
19 กลุม่ปิยะมาตา (อาคารเกียรตินาคิน) อาคารสาํนกังาน 
20 ลเิบอร์ตี 1 ทาวเวอร์ อาคารสาํนกังาน 
21 อาคารวรรณสรณ์ อาคารสาํนกังาน 
22 อาคารสยามกิตติa อาคารสาํนกังาน 
23 จตัรัุสจามจรีุ อาคารสาํนกังาน และศนูย์การค้า 
24 The style by TOYOTA  อื/นๆ 
25 ราชครู เมดิคอล อื/นๆ 
26 อาคารมหาจกัรีสริินธร คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาฯ อื/นๆ 
27 คณะครุศาสตร์ จฬุาฯ อื/นๆ 

ก่อนที/กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 1งแรกในโครงการอาคารสริิภิญโญ โครงการดงักลา่วได้รับการพฒันาและบริหารงาน
โดย พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 และภายหลงักองทุนรวมเข้าลงทนุในทรัพย์สินดงักล่าวแล้ว กองทนุรวมจะยงัคงแต่งตั 1งให้ 
พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เช่นเดิม โดยจะมีหน้าที/ในการดแูลและจดัการอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทนุรวมให้อยูใ่นสภาพดีและสมบรูณ์พร้อมสาํหรับการจดัหาผลประโยชน์   

ในการทําหน้าที/ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์นั 1น พลัส พร็อพเพอร์ตี 1 มีทั 1งความพร้อมในการให้บริการด้าน
อสงัหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร โดยเฉพาะการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ที/ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9001:2008 ด้านบริหารอาคาร และด้วยประสบการณ์และความเชี/ยวชาญของทีมงานกว่า 15 ปี ทําให้ พลสั 
พร็อพเพอร์ตี 1 เข้าใจในรายละเอียดของการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ทกุรูปแบบ สามารถปรับกลยุทธ์ พร้อมนําเสนอ
ระบบการจดัการให้เหมาะสมกบัโครงการ และสถานการณ์ในปัจจุบนั เพื/อเป้าหมายแห่งความพึงพอใจ สร้างความ
น่าเชื/อถือ ทําให้ผู้อาศยั ผู้ ใช้อาคารและเจ้าของโครงการได้รับผลประโยชน์สงูสดุร่วมกัน เมื/อพิจารณาจากปัจจัย
ดงักลา่ว บริษัทจดัการมีความเห็นว่า พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 มีความพร้อมและความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที/เป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม จึงนา่จะมั/นใจได้วา่การบริหารภายใต้ พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 จะสามารถสร้าง
ผลประโยชน์สงูสดุให้กบักองทนุรวมได้ 

นอกจากนี 1 การที/พลสั พร็อพเพอร์ตี 1ทําหน้าที/ดูแลโครงการอาคารสํานกังานหลายโครงการ จะไม่ทําให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนรวม เนื/องจากในปัจจุบัน พลสั พร็อพเพอร์ตี 1ทําหน้าเป็นเพียงผู้ ดูแลอาคาร 
(Building manager) สําหรับโครงการอาคารสํานกังานในข้างต้นเกือบทั 1งหมด โดยมิได้มีหน้าที/ในการจดัหาผู้ เช่า 
ยกเว้นโครงการอาคารสริิภิญโญ ซึ/งพลสั พร็อพเพอร์ตี 1ทําหน้าที/ในการจดัหาผู้ เช่าด้วยเช่นกนั  

อนึ/ง กองทุนรวมจะกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะจ่ายให้กบัพลสั พร็อพ
เพอร์ตี 1โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 1 

ค่าธรรมเนียมผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

อัตรา 

คา่ตอบแทนฐาน จํานวนรวมของ  
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ค่าธรรมเนียมผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

อัตรา 

• ร้อยละ 1 ของรายได้คา่เช่าและคา่บริการรวม และ  

• ร้อยละ 5.75 ของกําไรจากรายได้คา่เช่าและคา่บริการรวม  
คา่ตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนพิเศษในอตัรารายปี เท่ากับร้อยละ 30  ของสว่นต่างของ 

(ก) กําไรจากการดําเนินงานที/เกิดขึ 1นจริง และ (ข) กําไรจากการ
ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปี 
โดย “กําไรจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวม” คํานวณจาก ก – ((ก÷

ข) × ค) โดย ก = รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวมสทุธิ (ซึ/งหมายถึง
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ หลงัหกัสว่นลดค่าเช่าและค่าบริการ) ; ข = 
รายได้รวมจากอสงัหาริมทรัพย์ (ซึ/งรวมถึงรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
รวมสุทธิ และรายได้จากอสังหาริมทรัพย์อื/นๆ เช่น รายได้ค่าไฟฟ้า 
รายได้ค่านํ 1าประปา รายได้ค่าโทรศัพท์ และรายได้ค่าที/จอดรถ และ
รายได้อื/นๆ เป็นต้น)   และ ค = คา่ใช้จ่ายทั 1งหมดของอสงัหาริมทรัพย์ 

คา่นายหน้า (Commission) 
 

ในอตัราดงัตอ่ไปนี 1 
- สําหรับผู้ เช่ารายใหม่ที/มีสญัญาเช่าพื 1นที/อายตุั 1งแต่ 3 ปีขึ 1นไป : 1 

เดือนของคา่เช่าและคา่บริการเดือนแรก 

- สาํหรับผู้ เช่ารายใหมที่/มีสญัญาเช่าพื 1นที/อายนุ้อยกวา่ 3 ปี : สดัสว่น
ของค่าเช่าและค่าบริการเดือนแรก โดยคํานวณจากระยะเวลาของ
สญัญาเช่าใหมต่อ่ระยะเวลา 3 ปี 

- สําหรับผู้ เช่ารายเดิมที/มีการขยายพื 1นที/เช่าเพิ/มเติม : 1/2 เดือนของ
คา่เช่าและคา่บริการเดือนแรกของพื 1นที/ที/เช่าเพิ/มเติม 

(ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูเพิ/มเติมเกี/ยวกบัคา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ในข้อ 3.8 สรุปสาระสาํคญัของ
ร่างสญัญาที/เกี/ยวข้อง สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาแตง่ตั 1งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์) 

โดยบริษัทจดัการมีความเห็นวา่โครงสร้างคา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วมีความเหมาะสม เนื/องจาก
เป็นโครงสร้างค่าตอบแทนที/จะสร้างแรงจูงใจให้พลสั พร๊อพเพอร์ตี 1เพิ/มรายได้และลดค่าใช้จ่ายของทรัพย์สินที/
กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ  นอกจากนี 1 หากพิจารณาจากประมาณการของผู้ประเมินมลูคา่ทั 1ง 2 ราย อตัราคา่ตอบแทน
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมจะจ่ายให้พลสั พร็อพเพอร์ตี 1เฉลี/ยในปีแรกของประมาณการจะเป็นอตัราที/
ใกล้เคียงกบัอตัราที/พลสั พร็อพเพอร์ตี 1ได้รับอยูใ่นปัจจบุนัก่อนหน้าวนัที/กองทนุรวมเข้าลงทนุ  

สาํหรับแนวทางการควบคมุและดแูลการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 นั 1น บริษัทจดัการได้กําหนด
อตัราค่าตอบแทนในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 โดยคํานวณจากสดัสว่นของรายได้ค่าเช่า
และคา่บริการรวม รวมทั 1งกําหนดให้มีคา่ตอบแทนที/คํานวณจากผลกําไรจากการดําเนินงานของอสงัหาริมทรัพย์ ซึ/ง
จะเป็นสิ/งจูงใจให้ พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 ในการเพิ/มรายได้ให้แก่กองทนุรวมและบริหารต้นทนุและค่าใช้จ่ายได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ นอกจากนี 1 การที/บริษัทจดัการกําหนดให้มีค่าตอบแทนพิเศษในอตัรารายปีซึ/ง พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 จะ
ได้รับในกรณีที/สามารถบริหารอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรกให้มีกําไรจากการดําเนินงานที/
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เกิดขึ 1นจริงสงูกวา่กําไรจากการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปีที/มีการกําหนดไว้ ซึ/งค่าตอบแทนพิเศษ
ดงักล่าวจะเป็นแรงจูงใจให้ พลสั พร็อพเพอร์ตี 1 บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 1งแรกให้มีผล
ประกอบการที/ดีกวา่ที/จะมีการประมาณการในแตล่ะปี ซึ/งคาดวา่จะช่วยสร้างผลตอบแทนที/ดีให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ได้ ทั 1งนี 1 บริษัทจดัการมีความคิดเห็นวา่การกําหนดคา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีความเหมาะสมและจะเป็น
ผลดีตอ่กองทนุรวม  
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22. การเสนอขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื/อนไขที/ระบุไว้ในข้อนี 1 ทั 1งนี 1 ในกรณีที/
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื/นใดที/มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี/ยนแปลง เพิ/มเติม 
ประกาศ กําหนด สั/งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอย่างอื/น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที/จะดําเนินการให้เป็นไป
ตามนั 1น นอกจากนั 1น ในกรณีที/บริษัทจดัการเห็นว่าการเสนอขายหน่วยลงทนุครั 1งนี 1อาจมีปัญหาอปุสรรค หรือข้อจํากดัใน
การดําเนินการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี/ยนแปลงรายละเอียดการจองซื 1อและการจดัสรรหน่วยลงทนุที/ระบไุว้
ในเอกสารฉบบันี 1ตามความเหมาะสม ในกรณีที/เกิดปัญหา อปุสรรค หรือข้อจํากดัในการดําเนินการ ทั 1งนี 1 เพื/อให้การเสนอ
ขายหนว่ยลงทนุในครั 1งนี 1ประสบความสาํเร็จ 

22.1 วิธีการขอรับหนังสือชี -ชวน ใบจองซื -อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและวันเวลาทําการ
เสนอขายหน่วยลงทุน 

22.1.1 วิธีการขอรับหนังสือชี -ชวน ใบจองซื -อหน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน 

สาํหรับผู้จองซื 1อทั/วไป 

ผู้จองซื 1อทั/วไปสามารถติดตอ่ขอรับหนงัสือชี 1ชวนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั หนงัสือชี 1ชวนการเสนอขาย
หน่วยลงทุน และชุดเอกสารจองซื 1อหน่วยลงทุน ได้ที/บริษัทจัดการ ผู้ รับประกันการจัดจําหน่าย
หนว่ยลงทนุ และผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ตั 1งแต่วนัที/ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 ภายใน
วนัและเวลาทําการของบริษัทจดัการ ผู้ รับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ และผู้สนบัสนนุการ
ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) จนถึงเวลา 12.00 น. ของวนัที/ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557 

สาํหรับผู้จองซื 1อประเภทกองทนุ และผู้จองซื 1อพิเศษ 

ผู้ จองซื 1อประเภทกองทุน และผู้ จองซื 1อพิเศษสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี 1ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคญั หนงัสือชี 1ชวนการเสนอขายหน่วยลงทุน ชุดเอกสารจองซื 1อหน่วยลงทนุ ได้ที/บริษัทจดัการ  
และผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ ตั 1งแตว่นัที/ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 ภายในวนัและเวลา
ทําการของบริษัทจดัการ ผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ จนถึงเวลา 12.00 น. ของวนัที/ 26 
มีนาคม พ.ศ. 2557 

22.1.2 วัน เวลา ทาํการเสนอขายหน่วยลงทุน 

สําหรับผู้จองซื 1อทั/วไป ซึ/งรวมถึงผู้จองซื 1อประเภทกองทุน และผู้จองซื 1อพิเศษ ที/ประสงค์จะจองซื 1อ
หนว่ยลงทนุแบบผู้จองซื 1อทั/วไป 

ตั 1งแต่วันที/ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลาทําการของบริษัทจัดการ ผู้ รับประกันการจัด
จําหนา่ยหนว่ยลงทนุ และผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) จนถึงเวลา 12.00 น. ของวนัที/ 26 
มีนาคม พ.ศ. 2557 

สําหรับผู้จองซื 1อประเภทกองทนุ และผู้จองซื 1อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือ
ผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว 
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ตั 1งแต่วนัที/ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลาทําการของบริษัทจัดการ ผู้ รับประกันการจัด
จําหนา่ยหนว่ยลงทนุ และผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) จนถึงเวลา 12.00 น. ของวนัที/ 26 
มีนาคม พ.ศ. 2557 

22.2 วิธีการจองซื -อหน่วยลงทุน 

22.2.1 การกาํหนดราคาเสนอขายหรือราคาจองซื -อหน่วยลงทุน 

สาํหรับผู้จองซื 1อทั/วไป 

ผู้จองซื 1อทั/วไปทกุรายจะต้องชําระคา่จองซื 1อหนว่ยลงทนุที/ราคา 10.00 บาทตอ่หนว่ย  

สําหรับผู้จองซื 1อประเภทกองทนุ และผู้จองซื 1อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือ
ผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว 

ผู้จองซื 1อประเภทกองทนุ และผู้จองซื 1อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิ
ในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่วทกุรายจะต้อง
ชําระคา่จองซื 1อหนว่ยลงทนุที/ราคา 10.00 บาทตอ่หนว่ย 

22.2.2 ในการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนครั-งแรก บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายและ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื -อตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี - 

(1) เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ จองซื 1อทั/วไปเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหน่วยลงทุนที/
จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมด  

(2) เสนอขายและจดัสรรให้แก่ผู้จองซื 1อทั/วไปและผู้จองซื 1อประเภทกองทนุเป็นจํานวนรวมกนัไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมด 

(3)  เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื 1อพิเศษ หรือเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า 
หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนั ดงัตอ่ไปนี 1 

(ก) เสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลดงักลา่วรวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวน
หนว่ยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมด เว้นแต่เป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตาม (ข) และ (ค) ตาม
รายละเอียดด้านลา่ง 

(ข)  ในกรณีที/ผู้จองซื 1อพิเศษหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตาม (ก) แล้ว 
บริษัทจัดการจะเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทนุในส่วนของผู้จองซื 1อทั/วไปและผู้จองซื 1อ
ประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดงักล่าวอีกไม่ได้ เว้นแต่เป็นการเสนอขายและจัดสรรหน่วย
ลงทนุที/เหลอืจากการจองซื 1อของผู้จองซื 1อทั/วไปและผู้จองซื 1อประเภทกองทนุ และ 

(ค) ในกรณีที/เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสทิธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวม
จะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตาม (ก) 
แล้ว บริษัทจดัการจะเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทนุในสว่นของผู้จองซื 1อทั/วไปและผู้จอง
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ซื 1อประเภทกองทนุให้แก่บคุคลดงักลา่วอีกไมไ่ด้ เว้นแต่เป็นการเสนอขายและจดัสรรหน่วย
ลงทุนที/เหลือจากการจองซื 1อของผู้ จองซื 1อทั/วไป ผู้ จองซื 1อประเภทกองทุน และผู้ จองซื 1อ
พิเศษหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัตาม (ข) 

(4)   ในกรณีที/ผู้ จองซื 1อทั/วไปและผู้ จองซื 1อประเภทกองทุนจองซื 1อหน่วยลงทุนไม่ครบตามอัตราที/
กําหนดใน (1) และ (2) ให้จดัสรรหนว่ยลงทนุที/เหลอืให้แก่บคุคลดงัตอ่ไปนี 1 ตามลาํดบั 

(ก) ผู้จองซื 1อพิเศษ 

(ข) เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ที/ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมจะ
ลงทุนรวมทั 1งเจ้าของที/ดินที/กองทนุรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื 1นดิน หรือ
เจ้าของทรัพย์สนิที/เกี/ยวกบัสทิธิดงักลา่ว 

(ค) ผู้จดัการการจดัจําหน่าย และผู้ ร่วมจดัการการจดัจําหน่ายตามสญัญาการรับประกนัการ
จดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที/กลุม่บคุคลเดียวกนัของบุคคลตามวรรคหนึ/ง (4) (ก) และ (ข) ได้รับการจดัสรรหน่วย
ลงทนุ ให้ถือวา่เป็นการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลตามวรรคหนึ/ง (4) (ก) และ (ข) ด้วย 

22.2.3 วิธีการจองซื -อหน่วยลงทุนมีรายละเอียดดังนี - 

 สาํหรับผู้จองซื 1อทั/วไป 

(1) ผู้จองซื 1อหนว่ยลงทนุแตล่ะรายสามารถจองซื 1อหน่วยลงทนุได้ที/บริษัทจดัการ ผู้ รับประกนัการจดั
จําหนา่ยหนว่ยลงทนุ และผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ได้ตามวนั เวลา ที/ระบไุว้ในข้อ 
22.1.2 โดยจะต้องจองซื 1อหนว่ยลงทนุเป็นจํานวนหน่วยขั 1นตํ/า 5,000 หน่วย และเพิ/มเป็นจํานวน
ทวีคณูของ 1,000 หน่วย โดยไม่จํากดัจํานวนหน่วยลงทนุที/จะจองซื 1อ ทั 1งนี 1 หากผู้จองซื 1อทําการ
จองซื 1อมากกวา่ 1 รายการ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการนํามารวมและทําการจดัสรรให้เพียง
รายการเดียว รวมถึงไมส่ามารถใช้ชื/อร่วมในการจองซื 1อหนว่ยลงทนุได้ 

(2) ผู้จองซื 1อจะต้องชําระเงินค่าจองซื 1อหน่วยลงทนุครั 1งเดียวเต็มตามจํานวนที/จองซื 1อในวนัจองซื 1อ
ให้แก่บริษัทจดัการ ผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ และผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ 
(ถ้ามี) โดยจะต้องชําระที/ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย โดยจะหกักลบลบหนี 1กบับริษัทจดัการไม่ได้ 
พร้อมทั 1งกรอกรายละเอียดตา่งๆ ในชดุเอกสารจองซื 1อหนว่ยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน 

(3) ผู้จองซื 1อหน่วยลงทุนที/มีถิ/นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเรื/องของข้อกําหนด 
กฎระเบียบ และภาษีตา่งๆ ที/เกี/ยวเนื/องกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเอง 

สําหรับผู้จองซื 1อประเภทกองทนุ และผู้จองซื 1อพิเศษและเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้
สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว  
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ให้ผู้จองซื 1อประเภทกองทนุ และผู้จองซื 1อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิ
ในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดงักล่าวจองซื 1อหน่วย
ลงทนุผา่นผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ โดยต้องนําสง่ชุดเอกสารจองซื 1อที/ผู้จองซื 1อประเภท
กองทนุ หรือผู้จองซื 1อพิเศษ หรือเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/
กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื/อเพื/อแสดงความ
ประสงค์ที/จะจองซื 1อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน เพื/อเป็นเอกสาร
ประกอบการจองซื 1อ โดยผู้จองซื 1อประเภทกองทนุ และผู้จองซื 1อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิ
การเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าวจะต้องชําระเงินค่าจองซื 1อที/ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที/ผู้
รับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุจะได้มีกําหนดการตอ่ไป หากผู้จองซื 1อประเภทกองทนุ และผู้
จองซื 1อพิเศษและเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะ
ลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกันของบคุคลดงักลา่ว จองซื 1อมากกว่า 1 รายการ บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิในการนํามารวมและทําการจดัสรรให้เพียงรายการเดียว 

ในกรณีผู้จองซื 1อประเภทกองทนุ และผู้จองซื 1อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้
สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดงักล่าว จองซื 1อ
หนว่ยลงทนุผา่นช่องทางอื/น บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการจดัสรรตามเกณฑ์ที/กําหนดในข้อ 23 

ในการจองซื 1อผู้จองซื 1อจะต้องแจ้งความประสงค์ในชุดเอกสารจองซื 1อหน่วยลงทนุ เพื/อให้บริษัทจดัการ
ดําเนินการกบัหนว่ยลงทนุที/ได้รับการจดัสรรจากการจองซื 1อหนว่ยลงทนุตามวิธีการที/กําหนดไว้ วิธีใดวิธี
หนึ/ง ดงันี 1 

(1) ออกใบหน่วยลงทุน หรือหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือสมุดบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) โดยระบชืุ/อผู้ ถือหน่วยลงทนุและจัดสง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีการที/ระบุ
ในข้อ 26 

(2) ฝากหนว่ยลงทนุไว้ที/บริษัทนายหน้าซื 1อขายหลกัทรัพย์ที/ผู้จองซื 1อมีบญัชีซื 1อขายหลกัทรัพย์ ซึ/งจะ
นําหน่วยลงทุนที/ได้รับการจัดสรรเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากดั เพื/อเข้าบญัชีซื 1อขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซื 1อนั 1น 

 อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที/จะปฏิเสธการจองซื 1อหนว่ยลงทนุตามชุดเอกสารจองซื 1อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที/บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจองซื 1อหน่วยลงทุนดังกล่าวมี
ผลกระทบในอนาคตตอ่การลงทนุของกองทนุรวมหรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือต่อชื/อเสียงหรือต่อ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื 1อหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหน้า 
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22.3 การรับชาํระและการเก็บรักษาเงนิค่าจองซื -อหน่วยลงทุน 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 1งแรก การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื 1อหน่วยลงทุนมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี 1 

สาํหรับผู้จองซื 1อทั/วไป 

(1) ผู้จองซื 1อหนว่ยลงทนุจะต้องชําระค่าจองซื 1อครั 1งเดียวเต็มจํานวนที/จองซื 1อในวนัที/จองซื 1อ โดยชําระเป็นเงิน
สด เช็ค ดราฟท์ แคชเชียร์เช็ค เงินโอนจากเงินฝากบญัชีธนาคาร หรือคําสั/งหกับญัชีธนาคาร (รับเฉพาะเงิน
โอนหรือคําสั/งหกับญัชีจากบญัชีที/เปิดกบัผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุแต่ละราย) หรือวิธีอื/นใดที/บริษัท
จดัการยอมรับ โดยสามารถชําระเงินค่าจองซื 1อหน่วยลงทนุได้ที/บริษัทจดัการ ผู้ รับประกนัการจดัจําหน่าย
หน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั 1งนี 1 ผู้ จองซื 1อจะต้องลงวนัที/ที/จองซื 1อและขีด
คร่อมเฉพาะสั/งจ่ายบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัตามที/ผู้ รับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุแตล่ะรายได้เปิดไว้เพื/อการนี 1 โดยระบชืุ/อ ที/อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้
จองซื 1อลงบนด้านหลงัของเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คดงักลา่ว เพื/อความสะดวกในการติดต่อและเพื/อ
ผลประโยชน์ของผู้จองซื 1อหนว่ยลงทนุ 

กรณีที/จองซื 1อด้วยวิธีอื/นที/มิใช่เงินสด ผู้จองซื 1อจะต้องลงวนัที/ให้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินได้
ก่อนระยะเวลาการเสนอขายครั 1งแรกจะสิ 1นสดุลง (ก่อนเวลา 12.00 น.ของวนัที/ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557) 

ทั 1งนี 1 รายละเอียดวธีิการรับชําระเงินที/บริษัทจดัการ ผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุแตล่ะรายกําหนดอาจมคีวามแตกตา่งกนับ้าง ขอให้ผู้จองซื 1อทั/วไป
ปฏิบตัิตามเงื/อนไขที/บริษัทจดัการ ผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ย หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุแต่
ละรายจะกําหนด 

(2) หลงัจากที/บริษัทจดัการ ผู้ รับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ (ถ้า
มี) ได้รับชดุเอกสารจองซื 1อหนว่ยลงทนุ จะออกสาํเนาใบจองซื 1อหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 1อไว้เป็นหลกัฐาน 

(3) ในกรณีที/ผู้ จองซื 1อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื 1อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็คซึ/งไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัที/จองซื 1อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้จองซื 1อหน่วย
ลงทนุทําการจองซื 1อหนว่ยลงทนุในวนัทําการที/สามารถเรียกเก็บเงินได้ 

ในกรณีที/วนัทําการที/สามารถเรียกเก็บเงินได้นั 1นเป็นวนั และ/หรือ เวลาที/ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการ
เสนอขายไปแล้ว บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที/จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงบัการขายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 1อ
รายนั 1น 

ในกรณีที/เช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็คดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้จองซื 1อ บริษัท
จดัการขอสงวนสทิธิที/จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงบัการขายหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 1อรายนั 1น 
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(4) ผู้จองซื 1อหน่วยลงทุนที/ได้ทําการจองซื 1อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าจองซื 1อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแล้วจะเพิกถอนการจองซื 1อหนว่ยลงทนุ และ/หรือ ขอคืนเงินค่าจองซื 1อหน่วยลงทนุไม่ได้ เว้นแต่
จะได้รับอนมุตัิจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

(5) บริษัทจดัการ ผู้ รับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) จะ
นําเงินที/ได้รับจากการจองซื 1อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากที/ผู้ รับประกันการจัดจําหน่าย
หนว่ยลงทนุ หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) เปิดไว้เพื/อการชําระเงินคา่จองซื 1อหนว่ยลงทนุ 

สาํหรับผู้จองซื 1อประเภทกองทนุ และผู้จองซื 1อพิเศษ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว 

ผู้จองซื 1อประเภทกองทุนและผู้จองซื 1อพิเศษ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบคุคลดงักล่าวจะต้องจองซื 1อหน่วย
ลงทุนผ่านผู้ รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน และชําระค่าจองซื 1อตามจํานวนวิธีการและระยะเวลาที/
กําหนดหรือแจ้งโดยผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ 

สําหรับผู้จองซื 1อประเภทเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะ
ลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว 

ผู้จองซื 1อประเภทเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสทิธิการเช่า หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทนุ หรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว จะต้องจองซื 1อหนว่ยลงทนุผา่นผู้ รับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ 
และชําระคา่จองซื 1อตามจํานวนวิธีการและระยะเวลาที/กําหนดหรือแจ้งโดยผู้ รับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วย
ลงทนุ  

22.4 เงื"อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุน 

22.4.1 ในระหวา่งระยะเวลาก่อนปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครั 1งแรก หากบริษัทจดัการประสงค์จะยกเลิกการ
จัดตั 1งและจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการสามารถที/จะยุติการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อน
สิ 1นสดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

ทั 1งนี 1 บริษัทจดัการจะรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบการยตุิการขายหน่วยลงทุน
ตามวรรคหนึ/งภายใน 7 วนันบัแต่วนัที/ยตุิการขายหน่วยลงทุนนั 1น และให้การอนุมตัิให้จัดตั 1งและ
จดัการกองทนุรวมนั 1นสิ 1นสดุลงในวนัที/แจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

 22.4.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที/จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื 1อหน่วยลงทุนทั 1งหมดหรือบางส่วนใน
กรณีใดกรณีหนึ/งดงัตอ่ไปนี 1 

(1) กรณีที/บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดประสงค์จะจองซื 1อหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกวา่ 1 ใน 3 
ของจํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมด เว้นแตเ่ป็นกรณีที/ได้รับยกเว้นตามที/สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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(2) กรณีที/เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า และผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ ที/กองทุนรวมจะ
ลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบคุคลดงักลา่ว ประสงค์จะจองซื 1อหน่วยลงทุนรวมกนัเกิน
กวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมด 

(3) กรณีที/ผู้ลงทนุต่างด้าวประสงค์จะจองซื 1อหน่วยลงทนุเกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/
จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมด หากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที/มีการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะที/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

(4) กรณีเอกสารหรือข้อมลูที/บริษัทจดัการได้รับจากผู้จองซื 1อหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความเป็น
จริง หรือไมค่รบถ้วน 

(5) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสยัว่าการซื 1อหน่วยลงทุนของผู้จองซื 1อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น 
อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น 

(6) ในกรณีที/มีเหตุไม่พึงประสงค์จนทําให้บริษัทจัดการเห็นว่าอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมจะ
ลงทนุ มีมลูคา่รวมกนัแล้วไมถ่ึงร้อยละ 75 ของมลูคา่เงินที/กองทนุรวมระดมทนุได้หรือมลูคา่ของ
อสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทนุอาจไม่เป็นไปตามที/คาดหมายเช่น การเจรจาในการซื 1อ
อสงัหาริมทรัพย์บางรายการที/กองทุนรวมสนใจลงทนุไม่ประสบความสําเร็จ หรืออาจเกิดเหตุ
สดุวิสยัหรือเหตอุนัไมค่าดหมายกบัอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมคาดวา่จะลงทนุ จนเป็นเหตใุห้
กองทุนรวมไม่สามารถลงทุน หรือไม่ประสงค์จะลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที/จะพิจารณาลดขนาดกองทุนรวม หรือยกเลิกการจัดตั 1งกองทุนรวม 
โดยบริษัทจัดการอาจดําเนินการระงับการจองซื 1อบางส่วน หรือทั 1งหมด และ/หรือ ระงับการ
จดัสรรหนว่ยลงทนุบางสว่นหรือทั 1งหมด แล้วแตก่รณี 

(7) เพื/อประโยชน์สงูสดุของการบริหารจดัการกองทนุรวม การเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม
หรือการรับลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ
แตเ่พียงผู้ เดียว โดยบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที/จะรับหรือปฏิเสธที/จะเสนอขายหนว่ยลงทนุของ
กองทุนรวมหรือรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดย
บุคคลที/บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที/จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือไม่รับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้นั 1น รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผู้ ที/มีถิ/นฐานอยูใ่นสหรัฐอเมริกา บคุคลซึ/งปกติมีถิ/นที/อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึง
กองทรัพย์สนิของบคุคลดงักลา่ว และบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นซึ/งจดัให้มีขึ 1นและดําเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา 

(8) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที/จะปฏิเสธการจองซื 1อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที/บริษัท
จัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที/บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวมหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ หรือกรณีที/การจองซื 1อหน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุรวม
หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม เป็นต้น ทั 1งนี 1 เพื/อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ
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กองทุนรวม ผู้ ถือหน่วยลงทุน และชื/อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริษัทจดัการเป็นหลกั 

22.5 การคืนเงนิค่าจองซื -อหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าจองซื 1อหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 1อหน่วยลงทุนที/จองซื 1อผ่านตนเอง และจะดําเนินการให้
ผู้ รับประกันการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ หรือผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายแล้วแต่กรณี คืนเงินค่าจอง
ซื 1อหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 1อหน่วยลงทนุแต่ละราย โดยค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน (ถ้ามี) เป็นของผู้ รับประกนัการจดั
จําหนา่ยหนว่ยลงทนุ หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุแตล่ะรายนั 1น ภายใต้เงื/อนไขที/กําหนดดงัตอ่ไปนี 1 

22.5.1 กรณีที/ผู้จองซื 1อหนว่ยลงทนุถกูปฏิเสธการจองซื 1อ หรือไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทั 1งหมดหรือ
บางสว่น โดยไมม่ีดอกเบี 1ย และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ 

22.5.2 กรณีที/บริษัทจดัการต้องยตุิโครงการหลงัจากการสิ 1นสดุระยะเวลาการเสนอขายหากปรากฏกรณีอย่าง
ใดอยา่งหนึ/งดงัตอ่ไปนี 1 

(1)   จําหนา่ยหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 1อทั/วไปและผู้จองซื 1อประเภทกองทนุได้ไม่ถึงร้อยละ 50 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมดเว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 23.1 (3) (ข) และ (ค) 

(2) จําหนา่ยหนว่ยลงทนุให้ผู้จองซื 1อได้ไมถ่ึง 250 ราย 

(3) จําหนา่ยหนว่ยลงทนุได้มีมลูคา่น้อยกวา่ 500 ล้านบาท 

(4) จดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกวา่อตัราที/กําหนดในข้อ 23 

(5) จดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุตา่งด้าวเกินกวา่อตัราที/กําหนดในข้อ 23 

(6) มลูคา่หนว่ยลงทนุที/จําหนา่ยได้ไมเ่พียงพอที/จะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สทิธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ตามที/ระบไุว้ในโครงการ 

22.5.3 กรณีที/คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มี
คําสั/งให้บริษัทจดัการกองทนุรวมยตุิโครงการหลงัจากการสิ 1นสดุระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรือ มี
คําสั/งให้เพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตั 1งและจดัการกองทนุรวม และ/หรือ กรณีอื/นใดอนัมีเหตจํุาเป็นทําให้
ต้องยตุิโครงการ 

22.5.4 กรณีที/บริษัทจดัการประสงค์จะยกเลกิการจดัตั 1งและจดัการกองทนุรวม และได้ยตุิการขายหน่วยลงทนุ
ก่อนสิ 1นสดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุโดยบริษัทจดัการได้รายงานให้สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต ทราบการยตุิการขายหน่วยลงทนุดงักลา่วภายใน 7 วนันบัแต่วนัที/ยตุิการขายหน่วยลงทนุนั 1น 
ทั 1งนี 1 การอนุมตัิให้จัดตั 1งและจัดการกองทนุรวมนั 1นสิ 1นสดุลงในวนัที/แจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต 
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บริษัทจดัการจะสง่เงินคา่จองซื 1อหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 1อที/จองซื 1อหน่วยลงทนุผ่านตนเองและจะดําเนินการ
ให้ผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุแตล่ะรายแล้วแตก่รณีสง่เงินค่า
จองซื 1อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื 1อหน่วยลงทุนที/จองซื 1อผ่านผู้ รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุแตล่ะรายโดยการโอนเงินหรือชําระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั/งจ่ายในนามผู้จอง
ซื 1อหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 1อหน่วยลงทนุประเภทผู้จองซื 1อทั/วไปภายใน 14 วนันบัแต่วนัสิ 1นสดุระยะเวลาการ
เสนอขายหนว่ยลงทนุครั 1งแรก หรือภายใน 14 วนันบัแตว่นัที/การอนมุตัิให้จดัตั 1งและจดัการกองทนุรวมสิ 1นสดุลง
ตามข้อ 22.5.2 ข้อ 22.5.3 และข้อ 22.5.4 ทั 1งนี 1 หากเป็นกรณีการคืนเงินตามข้อ 22.5.1 บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิที/จะนําดอกเบี 1ยและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที/เกิดขึ 1นจากเงินที/ได้รับจากการจองซื 1อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
รวมเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

หากบริษัทจัดการ ผู้ รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนรายใดไม่
สามารถคืนเงินค่าจองซื 1อภายในกําหนดเวลาดงักลา่วได้อนัเนื/องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ ผู้ รับ
ประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้ สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายเอง บริษัทจัดการ ผู้ รับ
ประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย แล้วแต่กรณี จะชําระ
ดอกเบี 1ยร้อยละ 7.5 ตอ่ปี นบัแตว่นัที/ครบกําหนดเวลานั 1นจนถึงวนัที/ชําระเงินคา่จองซื 1อ 

22.6 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

ในกรณีที/จองซื 1อหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการผู้จองซื 1อหนว่ยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ
ในชุดเอกสารจองซื 1อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ พร้อมแนบเอกสาร
หลกัฐานประกอบสง่ให้บริษัทจดัการจนครบถ้วน 

ในกรณีที/จองซื 1อหน่วยลงทนุกบัผู้ รับประกันการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) ผู้จองซื 1อหน่วยลงทนุทกุรายจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในชุดเอกสารจองซื 1อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบส่งให้ผู้ รับ
ประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) จนครบถ้วน 

เอกสารประกอบการจองซื 1อหนว่ยลงทนุมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 1เว้นแต่บริษัทจดัการจะยินยอมผ่อนผนัให้เป็น
กรณีๆ ไปโดยบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลกัฐานอื/นๆเพิ/มเติมตามที/เห็นสมควร 

22.6.1 กรณีบุคคลธรรมดา 

(1) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง/ใบต่าง
ด้าว (กรณีบุคคลที/ไม่มีสญัชาติไทย) หรือสําเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที/เอกสารแสดงตน
ข้างต้น ไมไ่ด้ระบหุมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน หรือที/อยูข่องผู้จองซื 1อ) 

(2) เฉพาะกรณีที/ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทุน หรือเงินค่าจองซื 1อหน่วย
ลงทนุสว่นที/ไมไ่ด้รับการจดัสรรโดยการโอนเงินเข้าบญัชี ผู้จองซื 1อจะต้องแนบสําเนาสมดุบญัชี
เงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนั หรือสําเนารายการเดินบญัชีดงักลา่ว (Statement) ที/ได้
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เปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที/ระบเุลขที/บญัชี และชื/อบญัชีผู้จองซื 1อโดยจะต้องไม่
เป็นบญัชีร่วม  

หมายเหต ุ 

ให้ใช้เอกสารข้อ (1) - (2) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบบัรับรองสําเนาถูกต้อง ทั 1งนี 1 
สาํเนา Statement ต้องลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยเจ้าของบญัชีและธนาคาร (ห้ามใช้กระดาษ 
Reused) 

22.6.2 กรณีคณะบุคคล 

(1) สาํเนาเอกสารการจดัตั 1งคณะบคุคล 

(2) สําเนาบัตรประจําตัวผู้ เสียภาษีคณะบุคคล (ต้องระบุเลขประจําตัวผู้ เสียภาษีอากรในชุด
เอกสารจองซื 1อหนว่ยลงทนุ ในกรณีที/ประสงค์จะจองซื 1อแยกต่างหากจากการจองซื 1อในชื/อของ
บคุคลธรรมดา) 

(3) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม  

(4) หนงัสอืมอบอํานาจ หรือสาํเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสําเนาบตัร
ประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ  

(5) เฉพาะกรณีที/ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทุน หรือเงินค่าจองซื 1อหน่วย
ลงทนุสว่นที/ไมไ่ด้รับการจดัสรร โดยการโอนเงินเข้าบญัชีผู้จองซื 1อจะต้องแนบสําเนาสมดุบญัชี
เงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนั หรือสําเนารายการเดินบญัชีดงักลา่ว (Statement) ที/ได้
เปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที/ระบเุลขที/บญัชี และชื/อบญัชีผู้จองซื 1อโดยจะต้องไม่
เป็นบญัชีร่วม  

หมายเหต ุ

(ก)   ให้ใช้เอกสารข้อ (1) - (5) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบบัรับรองสําเนาถกูต้อง  
ทั 1งนี 1 สําเนา Statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชีและธนาคาร  
(ห้ามใช้กระดาษ Reused) 

(ข)   กองทุนส่วนบุคคลที/จองซื 1อโดยใช้หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนโดยไม่ได้ระบุเลข
ประจําตัวผู้ เสียภาษีอากรจะถือเป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคลธรรมดาที/ใช้หมายเลขบัตร
ประจําตวัประชาชนเดียวกนั และบริษัทจดัการจะรวมจํานวนจองซื 1อในใบจองซื 1อทกุใบเป็น 
1 รายการเพื/อใช้ในการจดัสรร 

22.6.3 กรณีนิติบุคคล 

(1) สาํเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์และสาํเนาหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัท
อายไุมเ่กิน 3 เดือน  
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(2) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที/ระบุในลักษณะให้ลงทุนในหน่วยลงทุน
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสริิ ไพร์มออฟฟิศ หรือลงทนุในหลกัทรัพย์นี 1ได้ 

(3) สาํเนาบญัชีรายชื/อผู้ ถือหุ้น (บอจ.5) อายไุมเ่กิน 3 เดือน 

(4)   หนงัสอืมอบอํานาจหรือสาํเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 

(5) สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มีอํานาจลงนามตามเอกสารข้อ 4 ตาม
จํานวนผู้มีอํานาจลงนามและโดยหนึ/งในนั 1นต้องเป็นกรรมการผู้ จัดการ) และของผู้ รับมอบ
อํานาจกระทําการแทน 

(6) เฉพาะกรณีที/ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทุน หรือเงินค่าจองซื 1อหน่วย
ลงทนุสว่นที/ไมไ่ด้รับการจดัสรรโดยการโอนเงินเข้าบญัชี ผู้จองซื 1อจะต้องแนบสําเนาสมดุบญัชี
เงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนั หรือสําเนารายการเดินบญัชีดงักลา่ว (Statement) ที/ได้
เปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที/ระบเุลขที/บญัชี และชื/อบญัชีผู้จองซื 1อโดยจะต้องไม่
เป็นบญัชีร่วม 

(7) สาํเนาบตัรประจําตวัผู้ เสยีภาษีนิติบคุคล 

หมายเหต ุ

ให้ใช้เอกสารหมายเลข (1) - (7) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทกุฉบบัรับรองสําเนาถกูต้อง ทั 1งนี 1 
สําเนา Statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยเจ้าของบญัชีและธนาคาร (ห้ามใช้กระดาษ 
Reused) 

22.6.4 กรณีนิติบุคคลที" เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั -งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์  

(1) สาํเนาหนงัสอืรับรองการเป็นนิติบคุคลซึ/งอาจออกโดยสว่นราชการของประเทศที/นิติบคุคลนั 1น
ตั 1งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที/ของนิติบุคคลนั 1นก็ได้ และหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดงักล่าว
ต้องออกมาไมเ่กิน 1 ปี โดยจะต้องมีรายละเอียดเกี/ยวกบัชื/อนิติบคุคล ผู้มีอํานาจลงลายมือชื/อ
ผกูพนันิติบคุคล และเงื/อนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือชื/อ ที/ตั 1งสาํนกังานใหญ่ 

(2) หนงัสอืมอบอํานาจที/นิติบคุคลตา่งประเทศนั 1น มอบอํานาจให้ Custodian หรือสาํเนา 

(3) หนงัสอืมอบอํานาจของ Custodian หรือสาํเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท  

(4) สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มีอํานาจลงนามตามเอกสารข้อ 3 ตาม
จํานวนผู้มีอํานาจลงนามและโดยหนึ/งในนั 1นต้องเป็นกรรมการผู้ จัดการ) และของผู้ รับมอบ
อํานาจกระทําการแทน 

(5) เฉพาะกรณีที/ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทุน หรือเงินค่าจองซื 1อหน่วย
ลงทนุสว่นที/ไมไ่ด้รับการจดัสรรโดยการโอนเงินเข้าบญัชี ผู้จองซื 1อจะต้องแนบสําเนาสมดุบญัชี
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เงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนั หรือสําเนารายการเดินบญัชีดงักลา่ว (Statement) ที/ได้
เปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที/ระบเุลขที/บญัชี และชื/อบญัชีผู้จองซื 1อโดยจะต้องไม่
เป็นบญัชีร่วม  

หมายเหต ุ  

ให้ใช้เอกสารหมายเลข (1) - (5) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทกุฉบบัรับรองสําเนาถูกต้อง  
ทั 1งนี 1 สําเนา Statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยเจ้าของบญัชีและธนาคาร (ห้ามใช้
กระดาษ Reused) โดยเอกสารตามข้อ (1) ต้องได้รับการรับรองลายมือชื/อโดยเจ้าหน้าที/ Notary 
Public และรับรองโดยสถานกงสลุของไทยอายไุมเ่กิน 1 ปี 

หมายเหต ุ 

- กรณีเป็นเอกสารที/มาจากตา่งประเทศ จะต้องมีการรับรองสาํเนาโดยผู้มีอํานาจลงนามของบริษัท  

-  ผู้ลงทนุทกุรายจะต้องให้การรับรองวา่ยินยอมที/จะผกูพนัตามข้อตกลงและข้อกําหนดตา่งๆ ตามที/ได้
ระบไุว้ในโครงการนี 1 และ/หรือ ตามประกาศ คําสั/ง ระเบียบต่างๆ ที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศ กําหนด ทั 1งที/ได้มีอยูใ่นปัจจบุนัและที/จะได้แก้ไขเพิ/มเติมในภายหน้า  

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบูรณ์ของเอกสารหรือขอเอกสารเพิ/มเติมหรือ
ทดแทน ซึ/งเป็นข้อปฏิบตัิตามกฎหมายกําหนด หรือระเบียบของบริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้ รับประกัน
การจําหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจําหน่าย และ/หรือ ผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั 1งนี 1 เพื/อให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
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23.  การจัดสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะดําเนินการจดัสรรหน่วยลงทนุในการเสนอขายครั 1งแรกตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื/อนไขที/ระบไุว้
ในข้อนี 1 ทั 1งนี 1 ในกรณีที/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื/นใดที/มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข
เปลี/ยนแปลง เพิ/มเติม ประกาศ กําหนด สั/งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผอ่นผนัเป็นอยา่งอื/น บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที/
จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั 1นนอกจากนั 1นในกรณีที/บริษัทจดัการเห็นว่าการเสนอขายหน่วยลงทนุในครั 1งนี 1อาจมี
ปัญหาอปุสรรคหรือข้อจํากดัในการดําเนินการบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลี/ยนแปลงรายละเอียดการจองซื 1อ
และการจดัสรรหนว่ยลงทนุตามที/ระบไุว้ในโครงการตามความเหมาะสม ทั 1งนี 1 เพื/อให้การเสนอขายหนว่ยลงทนุในครั 1ง
นี 1ประสบความสาํเร็จสงูสดุ 

ภายใต้หลกัเกณฑ์และเงื/อนไขที/ระบไุว้ในข้อนี 1บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 1อที/จองซื 1อและได้ชําระ
เงินคา่จองซื 1อหนว่ยลงทนุเต็มตามจํานวนที/จองซื 1อแล้วในกรณีที/จํานวนเงินคา่จองซื 1อที/ระบใุนใบจองซื 1อหน่วยลงทนุ
ไมต่รงกบัจํานวนเงินที/บริษัทจดัการได้รับชําระบริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ตามจํานวนเงินคา่จองซื 1อที/ได้รับ
ชําระเป็นเกณฑ์ 

23.1 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 1อภายใต้หลกัเกณฑ์และเงื/อนไขดงัตอ่ไปนี 1   

(1)  เสนอขายและจดัสรรให้แก่ผู้ จองซื 1อทั/วไปเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหน่วยลงทุนที/
จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมด 

(2)  เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้จองซื 1อทั/วไปและผู้จองซื 1อประเภทกองทุนเป็นจํานวนรวมกันไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 50 ของหนว่ยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมด 

(3)  เสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทนุให้กบัผู้จองซื 1อพิเศษ หรือเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่าหรือ
ผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทนุหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัดงัตอ่ไปนี 1 

(ก) เสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลดงักลา่วรวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมดเว้นแต่เป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตาม (ข) และ (ค) 
ข้างลา่งนี 1 

(ข)  ในกรณีที/ผู้จองซื 1อพิเศษหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตาม (ก) แล้ว
บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื 1อทั/วไปและผู้จองซื 1อ
ประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดงักล่าวอีกไม่ได้เว้นแต่เป็นการเสนอขายและจัดสรรหน่วย
ลงทนุที/เหลอืจากการจองซื 1อของผู้จองซื 1อทั/วไปและผู้จองซื 1อประเภทกองทนุและ 

(ค)  ในกรณีที/เจ้าของผู้ให้เช่าผู้ โอนสทิธิการเช่าหรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะ
ลงทนุหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่วได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตาม (ก) แล้ว
บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื 1อทั/วไปและผู้จองซื 1อ
ประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดงักล่าวอีกไม่ได้เว้นแต่เป็นการเสนอขายและจัดสรรหน่วย



กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสริิ ไพร์มออฟฟิศ 

- 130 – 

 

ลงทนุที/เหลอืจากการจองซื 1อของผู้จองซื 1อทั/วไปผู้จองซื 1อประเภทกองทนุและผู้จองซื 1อพิเศษ
หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัตาม (ข) 

(4)  ในกรณีที/ผู้จองซื 1อทั/วไปและผู้จองซื 1อประเภทกองทนุจองซื 1อหน่วยลงทนุไม่ครบตามอตัราที/กําหนด
ใน (1) และ (2) ให้จดัสรรหนว่ยลงทนุที/เหลอืแก่บคุคลดงัตอ่ไปนี 1ตามลาํดบั 

(ก)  ผู้จองซื 1อพิเศษ 

(ข)  เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทุน
รวมทั 1งเจ้าของที/ดินที/กองทนุรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื 1นดินหรือเจ้าของ
ทรัพย์สนิที/เกี/ยวกบัสทิธิดงักลา่ว 

(ค) ผู้ รับประกนัการจําหนา่ย และ/หรือ ผู้ ร่วมรับประกนัการจําหน่ายตามสญัญารับประกนัการ
จดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที/กลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลตามวรรคหนึ/ง (4) (ก) และ (ข) ได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุ
ให้ถือวา่เป็นการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลตามวรรคหนึ/ง (4) (ก) และ (ข) ด้วย 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสทิธิการเช่า และผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/
กองทนุรวมจะลงทนุหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่วรวมกนัได้ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมด 

ทั 1งนี 1 ผู้จองซื -อพิเศษ หมายความว่าบุคคลตามที/ได้ระบุไว้ในประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สน. 
25/2552 เรื/องหลกัเกณฑ์เงื/อนไขและวิธีการจัดตั 1งกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัที/ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 
2552 และที/แก้ไขเพิ/มเติม โดยประกาศ ก.ล.ต. ที/ สน. 10/2556 เรื/องหลกัเกณฑ์ เงื/อนไข และวิธีการจดัตั 1งและ
จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ (ฉบบัที/ 7) ลงวนัที/ 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 

ผู้จองซื -อประเภทกองทุน หมายความวา่ ผู้จองซื 1อพิเศษที/เป็นบคุคลใดบคุคลหนึ/งดงัตอ่ไปนี 1 

(ก) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(ข)  กองทนุสาํรองเลี 1ยงชีพ 

(ค) กองทนุประกนัสงัคม 

(ง) กองทนุรวมที/จดัตั 1งขึ 1นตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ซึ/งเป็นกองทนุรวมที/เสนอขาย
หนว่ยลงทนุตอ่ผู้ลงทนุเป็นการทั/วไป 

ทั 1งนี 1 ผู้จองซื -อพิเศษและผู้จองซื -อประเภทกองทุน หมายถึง เฉพาะกรณีที/บคุคลดงักลา่วได้จองซื 1อหน่วย
ลงทุนในช่วงเวลาและวิธีการเสนอขายหน่วยลงทุนสําหรับผู้ จองซื 1อประเภทกองทุนและผู้ จองซื 1อพิเศษที/ผู้
รับประกนัการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุกําหนดเทา่นั 1น หากทําการจองซื 1อหน่วยลงทนุในช่วงเวลาและวิธีการเสนอ
ขายหนว่ยลงทนุสาํหรับผู้จองซื 1อทั/วไปให้ถือเป็น “ผู้จองซื 1อทั/วไป” 
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การจดัสรรหนว่ยลงทนุแก่ผู้จองซื 1อทั/วไป และผู้จองซื 1อประเภทกองทนุ 

ในการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมให้แก่ผู้จองซื 1อทั/วไป บริษัทจดัการจะประชาสมัพนัธ์การเสนอขาย
หน่วยลงทนุอย่างกว้างขวางเพื/อให้มีการกระจายข้อมลูเกี/ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชนอย่าง
แพร่หลาย ในกรณีที/มีบคุคลใดจองซื 1อหน่วยลงทุนในส่วนที/เสนอขายหน่วยลงทนุแก่ผู้จองซื 1อทั/วไปเพื/อนําไป
ขายต่อหรือเป็นการซื 1อขายหน่วยลงทุนในบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์แบบไม่เปิดเผยชื/อผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จดัการจะจดัให้มีข้อกําหนดให้บคุคลนั 1นปฏิบตัิให้เป็นไปตามวรรคหนึ/งและข้อ 23.2 (1) โดยอนโุลม 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 1อทั/วไปเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมดและจะจัดสรรให้แก่ผู้ จองซื 1อทั/วไปและผู้จองซื 1อประเภทกองทุนเป็นจํานวน
รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมดเว้นแต่เป็นกรณีที/ได้รับยกเว้นตามข้อ 
23.2 (2) (ข) และ (ค) ทั 1งนี 1 ภายใต้หลกัเกณฑ์และเงื/อนไขดงัตอ่ไปนี 1 

การจดัสรรรอบแรก 

(ก)  ในกรณีที/จํานวนหนว่ยลงทนุที/ผู้จองซื 1อทั/วไปทกุรายจองซื 1อรวมกนัมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจํานวน
หนว่ยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมด จะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 1อทั/วไปทกุรายตามจํานวนที/จอง
ซื 1อ 

(ข)  ในกรณีที/จํานวนหน่วยลงทนุที/ผู้จองซื 1อทั/วไปทกุรายจองซื 1อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมดและจํานวนผู้ จองซื 1อทั/วไปมีจํานวนมากเป็นผลให้บริษัท
จดัการไมส่ามารถจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 1อทั/วไปทกุรายตามข้อ (ก) ข้างต้น บริษัทจดัการสงวน
สิทธิที/จะจดัสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลกั “small lot first” ให้แก่ผู้จองซื 1อทั/วไปโดยในการจดัสรรหน่วย
ลงทนุโดยวิธีดงักลา่วในรอบแรก จะจดัสรรตามจํานวนคา่จองซื 1อขั 1นตํ/าของผู้จองซื 1อ โดยใช้จํานวนคา่จอง
ซื 1อขั 1นตํ/าเป็นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื 1อทั/วไปทุกราย และในรอบต่อๆ ไปจะจัดสรร
หน่วยลงทนุที/เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้จองซื 1อทั/วไปข้างต้นที/ยงัไม่ได้รับการจดัสรรครบตามจํานวนที/
จองซื 1อ โดยจะใช้คา่ตํ/าสดุของมลูคา่จองซื 1อคงเหลอืที/ยงัไมไ่ด้รับการจดัสรรจากรอบที/แล้ว เป็นฐานในการ
จดัสรรหนว่ยลงทนุในรอบตอ่ไป โดยจะทําการจดัสรรหนว่ยลงทนุโดยวนเป็นรอบไปเรื/อยๆ จนกว่าจะครบ
ตามจํานวนหนว่ยลงทนุที/เสนอขาย และสําหรับการจดัสรรในรอบสดุท้าย หากมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอ
ต่อการจดัสรรให้แก่ผู้จองซื 1อทั/วไปทกุราย บริษัทจดัการจะพิจารณาจัดสรรปรากฏโดยวิธีสุม่รายชื/อโดย
คอมพิวเตอร์ (random) และ/หรือ ตามที/บริษัทจดัการจะเห็นสมควร 

 โดยหากผู้จองซื 1อทําการจองซื 1อหน่วยลงทนุมากกว่า 1 รายการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที/จะนํามารวมและ
ทําการจดัสรรให้เพียงรายการเดียวเทา่นั 1น 

 ทั 1งนี 1 

1. ในกรณีที/จํานวนหนว่ยลงทนุที/ผู้จองซื 1อทั/วไปทกุรายจองซื 1อรวมกนัมีจํานวนไมเ่กินร้อยละ 25 และจํานวน
หนว่ยลงทนุที/ผู้จองซื 1อประเภทกองทนุทกุรายจองซื 1อรวมกนัมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วย
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ลงทุนที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมด บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื 1อทั/วไปและผู้ จองซื 1อ
ประเภทกองทนุทกุรายตามจํานวนที/จองซื 1อ 

2.  ในกรณีที/จํานวนหนว่ยลงทนุที/ผู้จองซื 1อทั/วไปทกุรายจองซื 1อรวมกนัมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 25 แต่จํานวน
หน่วยลงทนุที/ผู้จองซื 1อประเภทกองทนุทกุรายจองซื 1อรวมกนัมีจํานวนเกินร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมด บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื 1อทั/วไปทุกรายตาม
จํานวนที/จองซื 1อ และสงวนสิทธิที/จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื 1อประเภทกองทนุตามสดัส่วนของ
จํานวนที/จองซื 1อ ซึ/งเมื/อรวมกับจํานวนหน่วยลงทนุที/จองซื 1อและจัดสรรให้แก่ผู้ จองซื 1อทั/วไปจะมีจํานวน
หนว่ยลงทนุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมด 

3.  ในกรณีที/จํานวนหน่วยลงทนุที/ผู้จองซื 1อทั/วไปทุกรายจองซื 1อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้อยละ 25 และ
จํานวนหน่วยลงทนุที/ผู้จองซื 1อประเภทกองทนุทกุรายจองซื 1อรวมกนัมีจํานวนมากกว่าร้อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมดและจํานวนผู้จองซื 1อทั/วไปมีจํานวนมาก เป็นผลให้บริษัท
จดัการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื 1อทั/วไปทุกรายตามข้อ (ก) ข้างต้น บริษัทจัดการจะ
จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 1อทั/วไปเป็นจํานวนร้อยละ 25 และผู้จองซื 1อประเภทกองทนุตามสดัสว่น
จํานวนที/จองซื 1อเป็นจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมด โดยจะ
ดําเนินการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 1อทั/วไปตามหลกัเกณฑ์และเงื/อนไขของข้อ (ข) 

4.  ในกรณีที/จํานวนหน่วยลงทนุที/ผู้จองซื 1อทั/วไปทุกรายจองซื 1อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้อยละ 25 และ
จํานวนหนว่ยลงทนุที/ผู้จองซื 1อประเภทกองทนุทกุรายจองซื 1อรวมกนัมีจํานวนไมเ่กินร้อยละ 25 ของจํานวน
หนว่ยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมดและจํานวนผู้จองซื 1อทั/วไปมีจํานวนมาก เป็นผลให้บริษัทจดัการไม่
สามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 1อทั/วไปทกุรายตามข้อ (ก) ข้างต้น บริษัทจดัการจะจดัสรรให้แก่ผู้
จองซื 1อทั/วไปเป็นจํานวนร้อยละ 25 และจะนําหน่วยลงทนุที/เหลือจากการจองซื 1อของผู้จองซื 1อประเภท
กองทุนซึ/งจองซื 1อไม่ถึงร้อยละ 25 มารวมจัดสรรให้แก่ผู้ จองซื 1อทั/วไปพร้อมกัน ทั 1งนี 1 บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 1อทั/วไปตามหลกัเกณฑ์และเงื/อนไขของข้อ (ข) ดงักลา่วข้างต้น 
โดยจํานวนหนว่ยลงทนุที/จดัสรรให้แก่ผู้จองซื 1อทั/วไปและผู้จองซื 1อประเภทกองทนุในสองกรณีดงักลา่วใน
ยอ่หน้านี 1 จะมีจํานวนหนว่ยลงทนุรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้ว
ทั 1งหมด 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที/มีหน่วยลงทุนเหลือจากการเสนอขายหน่วยลงทุนจากการจัดสรรให้กับผู้จองซื 1อพิเศษ 
และ/หรือ เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสทิธิการเช่า หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุจะลงทนุหรือกลุม่บคุคล
เดียวกนัตามข้อ 23.1 (3) (ก) ให้บริษัทจดัการใช้ดลุพินิจจดัสรรหนว่ยลงทนุที/เหลือให้แก่ผู้จองซื 1อทั/วไปจนครบ
จํานวนก่อนจดัสรรให้แก่ผู้จองซื 1อประเภทกองทนุ (ถ้ามี) หรือจดัสรรตามวิธีการอื/นใดที/บริษัทจดัการเห็นสมควร 

ในกรณีที/บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นวา่เพื/อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุรวมหรือผลประโยชน์ของ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวมหรือชื/อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวน
สทิธิที/จะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทั 1งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื 1อหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหน้า 
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สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเกิดขึ 1นหลงัจากที/นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการจดัสรรหน่วยลงทนุ
ของผู้จองซื 1อในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นั 1น โดยบริษัทจดัการ และ/หรือ นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ
จะออกและจัดส่งใบหน่วยลงทุน หรือหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือสมุดบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื 1อหน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย์ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัที/ผู้ ถือหน่วย
ได้รับจดัสรรหนว่ยลงทนุ และ/หรือ ดําเนินการอื/นใดตามความประสงค์ของลกูค้าที/ระบใุนคําขอเปิดบญัชี และ/
หรือ ใบจองซื 1อแล้วแต่กรณี หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี/ยนแปลง เพิ/มเติม แก้ไข รูปแบบ 
ระยะเวลา และ/หรือ เนื 1อหาของเอกสารการรับรองสิทธิตามที/บริษัทจดัการกําหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จองซื 1อ
หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 

23.2 ข้อจาํกัดการจัดสรรหน่วยลงทุน 

ข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด จะเป็นไปตามที/สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั 1งนี 1 ในกรณีที/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื/นใดที/มี
อํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี/ยนแปลง เพิ/มเติม ประกาศ กําหนด สั/งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอย่าง
อื/น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที/จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั 1น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ จองซื 1อหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหน้า 

(1) ในการเสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ผู้จองซื 1อทั/วไป บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี 1 

1.1 บริษัทจดัการจะไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมด เว้นแตเ่ป็นกรณีดงัตอ่ไปนี 1 

1.1.1 เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้แล้ว
ทั 1งหมดให้แก่บคุคลใดบคุคลหนึ/งดงัตอ่ไปนี 1 

(ก) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทนุประกนัสงัคม กองทนุสํารองเลี 1ยงชีพ หรือ
กองทนุรวมเพื/อผู้ลงทนุทั/วไป  

(ข) นิติบุคคลที/จัดตั 1งขึ 1นตามกฎหมายไทยซึ/งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
บคุคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์ มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 

(ค) บคุคลอื/นใดที/ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื/อมีเหตจํุาเป็น
และสมควร 

1.1.2 เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนซึ/งรับหน่วยลงทุนไว้ตาม
สญัญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจะถือ
หนว่ยลงทนุที/รับไว้ในสว่นที/เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมดไม่
เกิน 1 ปีนบัแต่วนัที/นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการจดัสรรหน่วยลงทนุของผู้
จองซื 1อในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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1.2 บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า และผู้ ให้สิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว รวมกนัเกินกว่า 
1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมด 

1.3 บริษัทจดัการจะไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ลงทนุตา่งด้าวเกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/
จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมด หากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที/มีการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี 1 

(ก) มีการลงทนุเพื/อให้ได้มาซึ/งสทิธิในที/ดินตามประมวลกฎหมายที/ดิน หรือ 

(ข) มีการลงทนุเพื/อให้ได้มาซึ/งกรรมสทิธิaในอาคารชดุ ทั 1งนี 1 เมื/อคํานวณพื 1นที/ห้องชดุที/กองทนุรวมจะ
ลงทนุรวมกบัพื 1นที/ห้องชุดที/ถือกรรมสิทธิaโดยผู้ลงทนุต่างด้าวในอาคารเดียวกนัอยู่ก่อนแล้วคิด
เป็นสดัสว่นเกินร้อยละ 49 ของพื 1นที/ห้องชดุทั 1งหมดในอาคารชดุนั 1น 

ในการนี 1 บริษัทจัดการจะแต่งตั 1งนายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื/อทําหน้าที/ควบคุมการถือหน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ/ง ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมครั 1งแรกให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที/กําหนดข้างต้น ทั 1งนี 1 ขั 1นตอนการโอนหน่วยลงทนุ
ของผู้ลงทนุตา่งด้าวจะมีขั 1นตอนมากกวา่ผู้ลงทนุไทย ซึ/งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ที/เป็นผู้ลงทนุต่างด้าวทราบทกุราย รวมทั 1งดําเนินการให้มีการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุที/จะ
เป็นผลทําให้กองทนุรวมมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุที/เป็นผู้ลงทนุตา่งด้าวถือหน่วยลงทนุเกินกว่าอตัราที/
กําหนดด้วย 

นอกจากนี 1 บริษัทจดัการจะแจ้งหลกัเกณฑ์ เรื/อง ห้ามมิให้มีการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ลงทนุ
ต่างด้าวเกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมด ให้แก่นายหน้าค้า
หลกัทรัพย์ทราบก่อนมีการนําหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เพื/อให้
นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และจะดําเนินการให้การเสนอขาย
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในเรื/องดงักลา่ว 

(2) ในการเสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุให้กบัผู้จองซื 1อพิเศษ หรือเจ้าของผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้
สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนั บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี 1  

(ก) เสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลดงักลา่วรวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุ
ที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมดให้แก่บุคคลดงักลา่ว ตามที/ได้มีการระบชืุ/อหรือลกัษณะของผู้ ที/จะได้รับการ
จดัสรรหนว่ยลงทนุกรณีดงักลา่วไว้อยา่งชดัเจนในโครงการและหนงัสือชี 1ชวนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั เว้น
แตเ่ป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตาม (ข) และ (ค) 

(ข) ในกรณีที/ผู้จองซื 1อพิเศษได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุตาม (ก) แล้ว บริษัทจดัการจะเสนอขายและจดัสรร
หนว่ยลงทนุในสว่นของผู้จองซื 1อทั/วไปให้แก่บคุคลดงักลา่วอีกไม่ได้ เว้นแต่เป็นการเสนอขายและจดัสรร
หนว่ยลงทนุที/เหลอืจากการจองซื 1อของผู้จองซื 1อทั/วไปและผู้จองซื 1อประเภทกองทนุ 
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(ค) ในกรณีที/เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ ที/กองทุนรวมจะลงทุน 
หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตาม (ก) แล้วบริษัทจดัการจะ
เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื 1อทั/วไปและผู้จองซื 1อประเภทกองทุนให้แก่บุคคล
ดงักลา่วอีกไมไ่ด้ เว้นแตเ่ป็นการเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทนุในสว่นของผู้จองซื 1อทั/วไปที/เหลือจาก
การจองซื 1อของผู้จองซื 1อทั/วไปและผู้จองซื 1อประเภทกองทนุ และผู้จองซื 1อพิเศษตาม (ข)  

ในกรณีที/อสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทนุเป็นสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื 1นดิน บริษัทจดัการ
จะนําหลกัเกณฑ์การจัดสรรหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ/งมาใช้บงัคบักับเจ้าของที/ดินหรือทรัพย์สินที/
เกี/ยวกบัสทิธิดงักลา่วด้วย 
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24. การเพิ"มเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

24.1  บริษัทจดัการอาจเพิ/มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมได้ เมื/อมีวตัถปุระสงค์เพื/อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ/มเติม หรือเพื/อดําเนินการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวม
ได้มาจากการลงทนุให้อยูใ่นสภาพที/ดีและมีความพร้อมที/จะใช้หาผลประโยชน์ 

24.2 ในการเพิ/มเงินทนุของกองทนุรวม บริษัทจดัการปฏิบตัิดงันี 1 

(1)   ขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนเกี/ยวกับวตัถุประสงค์ในการเพิ/มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม จํานวน
หน่วยลงทุน และจํานวนเงินทุนจดทะเบียนที/จะเพิ/ม วิธีการกําหนดราคาหน่วยลงทุนที/เสนอขาย และ
วิธีการเสนอขายหนว่ยลงทนุ โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 1 

(ก) ในกรณีที/การขอมติกระทําโดยการสง่หนงัสอืขอมติไปยงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ต้องได้รับคะแนนเสียงเกิน
กึ/งหนึ/งของจํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมดที/มีสทิธิออกเสยีงของกองทนุรวม 

(ข) ในกรณีที/การขอมติกระทําโดยการเรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 ของจํานวนหน่วยลงทนุทั 1งหมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุที/เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดย
ในการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื/อขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหน่วยลงทนุมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 
รายหรือไม่น้อยกว่ากึ/งหนึ/งของจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุทั 1งหมด ทั 1งนี 1 จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุที/มา
ประชุมดงักล่าวต้องมีหน่วยลงทุนนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที/
จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมดของกองทนุรวมดงักลา่ว จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

(2) ขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื/อแก้ไขเพิ/มเติมโครงการให้สอดคล้องกบัการเพิ/มเงินทุนจดทะเบียนตามที/
ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุตาม (1) โดยได้รับคะแนนเสยีงเกินกึ/งหนึ/งของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่าย
ได้แล้วทั 1งหมด 

24.3 ในการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 24.2 บริษัทจดัการจะระบขุ้อมลูเกี/ยวกบัการเพิ/มเงินทนุจดทะเบียน
ตามที/สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุมหรือหนงัสือที/มีถึงผู้ ถือหน่วยลงทุน
เพื/อขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

24.4 ในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ที/มีสิทธิออกเสียงตามข้อ 24.2 (1) บริษัทจัดการจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุดงัตอ่ไปนี 1มิได้ 

(1) เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสทิธิการเช่า หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทนุเพิ/มเติม ในกรณี
ที/เป็นการเพิ/มเงินทนุจดทะเบียนเพื/อซื 1อ เช่า หรือได้มาซึ/งอสงัหาริมทรัพย์เพิ/มเติม 

(2) เจ้าของอาคารหรือสิ/งปลกูสร้างที/กองทนุรวมเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์แก่กองทนุรวม ในกรณีที/
เป็นการเพิ/มเงินทุนจดทะเบียนเพื/อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที/ดีและพร้อมที/จะใช้หา
ประโยชน์ 

(3)   ผู้ ถือหน่วยลงทุนที/ได้รับสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุในสว่นที/เสนอขายให้กบัผู้ลงทนุเฉพาะเจาะจง ใน
กรณีที/จะเสนอขายหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ลงทนุเฉพาะเจาะจง 
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(4)   ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที/อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทนุรวมในเรื/องที/ขอมติ 

(5)   บคุคลที/มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะการเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนักบับคุคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) แล้วแต่
กรณี 

ในกรณีที/เป็นการเพิ/มเงินทนุจดทะเบียนโดยเสนอขายหน่วยลงทนุเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิม
บางราย หากผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติคดัค้านรวมกนัเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมด 
ห้ามมิให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการให้มีการเพิ/มเงินทนุจดทะเบียนในกรณีดงักลา่ว 

24.5 เมื/อได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 24.2 แล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี 1 

(1) ขอความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยต้องระบุข้อมูลตามที/สํานกังานคณะกรรมการ 
กลต. กําหนด พร้อมทั 1งจัดส่งร่างโครงการที/จะแก้ไขเพิ/มเติมและร่างหนังสือชี 1ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ/มเติมให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณา 

(2) เมื/อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ/มเติม โดยจดัสง่ แจกจ่าย หรือจดัให้มีหนงัสอืชี 1ชวนที/มีสาระสาํคญัไม่ต่างจากฉบบัร่างที/ผ่านการเห็นชอบ
จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้แก่ผู้ลงทนุ และจดทะเบียนเพิ/มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
ตามประกาศเกี/ยวกบัการจดทะเบียนเพิ/มเงินทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

ในกรณีที/บริษัทจัดการมิได้เสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 1 ปี นับแต่วันที/ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. การให้ความเห็นชอบให้เพิ/มเงินทนุจดทะเบียนดงักลา่วเป็นอนัสิ 1นสดุลง 

24.6 กรณีการเพิ/มเงินทนุจดทะเบียนเพื/อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ/มเติม 
บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่จองซื 1อหนว่ยลงทนุเมื/อเกิดเหตดุงันี 1  

(1)   เมื/อพ้นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนแล้ว หากปรากฏว่ามูลค่าหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้ไม่เพียง
พอที/จะลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ 1นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ดงักล่าว และคืนเงินค่าจองซื 1อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ (ถ้ามี)  ที/เกิดขึ 1นจากเงินที/ได้รับจากการ
จําหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 1อหนว่ยลงทนุภายใน 14 วนันบัแต่วนัสิ 1นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนเพิ/มเติมตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื 1อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ใดๆ (ถ้ามี) ภายในกําหนดเวลานั 1นได้อนัเนื/องจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัท
จดัการจะชําระดอกเบี 1ยในอตัราไมต่ํ/ากวา่ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัที/ครบกําหนดเวลานั 1นจนถึงวนัที/บริษัท
จดัการชําระเงินคา่จองซื 1อจนครบถ้วน  

(2)   เมื/อบริษัทจดัการไมส่ามารถลงทนุในทรัพย์สนิข้างต้นได้ภายใน 6 เดือนนบัจากวนัที/สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.รับจดทะเบียนเพิ/มทุน โดยบริษัทจัดการจะลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมโดยการลดจํานวน
หนว่ยลงทนุเฉพาะสว่นที/มีการเสนอขายเพื/อเพิ/มเงินทนุจดทะเบียนโดยคํานวณตามสดัสว่นของราคาที/เสนอ
ขายและเงินคา่จองซื 1อหนว่ยลงทนุ และคืนเงินคา่จองซื 1อหนว่ยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จอง
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ซื 1อหนว่ยลงทนุ พร้อมทั 1งจดทะเบียนลดเงินทนุของกองทนุรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบ
ที/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

24.7 ในกรณีที/บริษัทจดัการยงัไมไ่ด้มีการจดทะเบียนเพิ/มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะคืนเงิน
คา่จองซื 1อหนว่ยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื 1อหนว่ยลงทนุโดยให้นําความในข้อ 22.5 มาใช้
โดยอนโุลม 

เงื/อนไขเพิ/มเติม 

- เนื/องจากประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่อนญุาตให้กองทนุรวมเพิ/มทุนกรณีขาดสภาพคล่อง ดงันั 1น 
ในกรณีที/กองทุนรวมเกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที/จะดําเนินการขายจําหน่ายจ่ายโอน 
ทรัพย์สนิบางสว่นหรือทั 1งหมดของกองทนุรวมตามที/เห็นสมควร  

- สาํหรับเงื/อนไขของ “การเพิ/มเงินทนุจดทะเบียน” ข้างต้น เว้นแต่กรณีที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื/นใดที/มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี/ยนแปลง เพิ/มเติม ประกาศ กําหนด สั/งการ 
เห็นชอบ และ/หรือ ผอ่นผนัเป็นอยา่งอื/น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั 1น 
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25. การลดเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

25.1 ในกรณีที/กองทนุรวมมีสภาพคลอ่งสว่นเกินจากกรณีใดกรณีหนึ/งหรือหลายกรณีดงัต่อไปนี 1 หากบริษัทจดัการ
ประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการโดยการลด
เงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมเทา่นั 1น 

(1) กองทนุรวมมีการจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  

(2) มูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุน หรือมีไว้ลดลงจากการ
ประเมินคา่หรือสอบทานการประเมินคา่ทรัพย์สนิ  

(3) กองทนุรวมมีรายการทางบญัชีที/เป็นรายการคา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชีซึ/งทยอยตดัจ่าย 

25.2 ในการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะลดมลูคา่ของหนว่ยลงทนุและปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี 1 

(1) บริษัทจดัการสงวนสทิธิที/จะใช้ดลุยพินิจในการลดเงินทนุจดทะเบียน 

(2) ดําเนินการเฉลี/ยเงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที/มีชื/ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน
หนว่ยลงทนุ ทั 1งนี 1 เงินที/เฉลี/ยคืนดงักลา่วมิให้หกัออกจากกําไรสะสมของกองทนุรวม 

(3) ยื/นคําขอจดทะเบียนลดเงินทนุของกองทนุรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่
วนัที/ดําเนินการเฉลี/ยเงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามแบบที/จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(4) จดัให้มีข้อมลูเกี/ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครั 1งของกองทุนรวมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ
รายงานประจําปีของกองทนุรวม เพื/อให้ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบได้ โดยข้อมลูดงักลา่วต้องมีรายละเอียด
อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี 1 

(ก) เหตแุหง่การลดเงินทนุจดทะเบียน  

(ข) จํานวนเงินทนุจดทะเบียนและจํานวนเงินทนุจดทะเบียนตอ่หนว่ยลงทนุที/ลดในแตล่ะครั 1ง  

(ค) วนัปิดสมดุทะเบียน และวนัที/ดําเนินการเฉลี/ยเงินคืนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

เงื/อนไขเพิ/มเติม 

สําหรับเงื/อนไขของ “การลดเงินทุนจดทะเบียน” ข้างต้น เว้นแต่กรณีที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือ หนว่ยงานอื/นใดที/มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี/ยนแปลง เพิ/มเติม ประกาศ กําหนด สั/งการ เห็นชอบ 
และ/หรือ ผอ่นผนัเป็นอยา่งอื/น บริษัทจดัการกองทนุรวมจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั 1น 
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26.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

26.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที/ผู้จองซื 1อได้ระบุในเอกสารการจองซื 1อว่าจะ
เลอืกรับเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุแบบใดแบบหนึ/งดงัตอ่ไปนี 1 

1. ใบหนว่ยลงทนุ 

2. ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ (Scripless) 

3. หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

4. สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

26.2 เงื"อนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และระยะเวลาการส่งมอบ 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดแจ้งชื/อผู้จองซื 1อหน่วยลงทุนที/ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทั 1งนี 1 ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทุนที/ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมให้
ถือเป็นหลกัฐานที/ถกูต้องเกี/ยวกบัสทิธิในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

กรณีใบหนว่ยลงทนุ หรือหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) หรือสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรือหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือสมุดบญัชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที/มีรายการตามที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้แก่ผู้ จองซื 1อที/แสดง
ความจํานงขอรับใบหนว่ยลงทนุภายในเวลา 30 วนันบัตั 1งแตว่นัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

ในกรณีที/มีการเพิ/มเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรือหนงัสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที/มีรายการตามหลักเกณฑ์ที/
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที/แสดงความจํานงขอรับใบหน่วยลงทนุภายใน 30 วนั
นบัแตว่นัจดทะเบียนเพิ/มเงินทนุกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีที/มีการลดเงินทนุของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบนัทึกการลดมูลค่าที/ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนในระบบทะเบียน โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องส่งคืนใบหน่วยลงทุน หรือหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (ถ้ามี) หรือสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ตอ่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ  

ทั 1งนี 1 นายทะเบียนหน่วยลงทนุสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุน หรือหนงัสือรับรองสิทธิ
ในหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) หรือสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ตามที/กําหนดไว้ในโครงการ 

ทั 1งนี 1 ผู้ ถือหน่วยสามารถขอเปลี/ยนแปลงประเภทเอกสารสิทธิได้ตามความประสงค์ เพื/อเป็นหลกัฐานการยืนยนัการ
ถือหนว่ย การทํารายการซื 1อหรือขายคืน หรือโอนหน่วยลงทนุของผู้จองซื 1อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่น ใบหน่วยลงทนุ  
และ/หรือ หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) และ/หรือ สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 



กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสริิ ไพร์มออฟฟิศ 

- 141 – 

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี/ยนแก้ไข หรือเพิ/มเติมสําหรับรูปแบบหรือเงื/อนไขของเอก
สิทธิดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการภายใต้ขอบเขตตามที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

กรณีระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที/นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกชื/อผู้จองซื 1อหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียน
อาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ/งให้กับผู้ จองซื 1อหน่วยลงทุนเพื/อเป็น
หลกัฐานการยืนยนัการถือหนว่ยลงทนุ อยา่งไรก็ตาม ผู้จองซื 1อหน่วยลงทนุจะไม่สามารถทํารายการขายหน่วยลงทนุ
ผา่นตลาดหลกัทรัพย์ เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ดําเนินการแจ้งความประสงค์ให้นายทะเบียนดําเนินการโอนหน่วย
ลงทนุไปเข้าบญัชีซื 1อขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซื 1อหนว่ยลงทนุ ซึ/งเปิดไว้กบับริษัทนายหน้าซื 1อขายหลกัทรัพย์เป็นการ
ลว่งหน้าหรือตามที/ผู้จองซื 1อแจ้งไว้ในใบจองซื 1อหนว่ยลงทนุ ทั 1งนี 1 ตามหลกัเกณฑ์ และเงื/อนไขที/บริษัทจดัการกําหนด 

และในกรณีที/ผู้ จองซื 1อหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ให้นายทะเบียนดําเนินการโอนหน่วยลงทนุไปเข้าบญัชีซื 1อ
ขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซื 1อหน่วยลงทนุ เพื/อการซื 1อขายหลกัทรัพย์ผ่านตลาดหลกัทรัพย์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะนําหน่วยลงทุนฝากเข้าบญัชีหลกัทรัพย์ของผู้จองซื 1อผ่านนายหน้าซื 1อขายหลกัทรัพย์ (Broker) หรือนําหน่วย
ลงทุนฝากเข้าบัญชีหลกัทรัพย์ของบุคคลที/ได้รับการแต่งตั 1งจากบริษัทจัดการเพื/อผู้ จองซื 1อนั 1นที/มีอยู่กับบริษัท
สมาชิกของ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ตามที/ผู้จองซื 1อแจ้งไว้ในใบจองซื 1อหน่วยลงทนุหน่วย
ลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมและไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินการที/ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

 

27. สิทธิ หน้าที" และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ที"ปรึกษาของกองทุนรวม  
และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

27.1 สิทธิ หน้าที" และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

27.1.1 สทิธิของบริษัทจดัการ  

1) สิทธิในการดําเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศอื/นใดที/เกี/ยวข้องการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนรวมเพื/อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หลกัเกณฑ์การลงทุน และข้อจํากดัการลงทนุ ตลอดจนโครงการที/ได้รับอนมุตัิ ทั 1งนี 1
รวมถึงข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมกบับริษัทจัดการ และสญัญาต่างๆ ได้ทํา
ขึ 1น  

2)  สิทธิที/จะไม่อนุญาตให้มีการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที/การโอนหน่วยลงทุนนั 1นเป็นการขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั คําสั/ง หนงัสือเวียนที/หน่วยงานที/มีอํานาจตามกฎหมายได้ 
ประกาศ กําหนด และ/หรือ กรณีที/เป็นการขดัตอ่ข้อกําหนดที/ได้ระบไุว้ในโครงการนี 1  
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3)  สิทธิในการลาออกจากการทําหน้าที/เป็นบริษัทจัดการกองทนุรวมให้กับกองทนุรวม และ/หรือ เลิก
โครงการ ตามข้อ 27.1.3 (2) และข้อ 27.1.3 (3)   

4) สทิธิในการยบัยั 1งพิเศษ (veto right) สําหรับการดําเนินการหรือการตดัสินใจใดๆ ของคณะกรรมการ
ลงทนุ หรือการลงมติใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ เพื/อแก้ไขเพิ/มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการ ที/
ขดัต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ/หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือ โครงการ หรือ เป็นเหตุให้
บริษัทจดัการอาจเสยีชื/อเสยีงหรือได้รับความเสยีหาย หรือขดัตอ่ประโยชน์ของกองทนุรวม 

5) สทิธิในการดําเนินการจดัการ ในกรณีตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี 1  

-  สทิธิที/จะเลกิโครงการ/ยตุิโครงการ และ/หรือ กองทนุรวม เฉพาะในกรณีที/บริษัทจดัการบอก
กล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการกองทุนรวมให้แก่กองทนุรวมตามกําหนดและ
เงื/อนไขที/ได้ตกลงไว้จนครบถ้วน แต่กองทนุรวมไม่สามารถจดัหาบริษัทจดัการอื/นใดมารับ
หน้าที/ได้ภายในกําหนดเวลา 

-  สิทธิในการดําเนินการให้เป็นไปตามที/กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามที/สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื/นใดที/มีอํานาจตาม
กฎหมายประกาศ กําหนด อนมุตัิ เห็นชอบ ผอ่นผนั หรือสั/งการ  

-  สิทธิในการแก้ไข เพิ/มเติม เปลี/ยนแปลงโครงการ กรณีที/สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื/นใดที/มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
เปลี/ยนแปลง แก้ไข เพิ/มเติม ประกาศ กําหนด อนุมตัิ เห็นชอบ ผ่อนผนั และ/หรือ สั/งการ
เป็นอยา่งอื/น 

- สิทธิที/จะดําเนินการขายจําหน่ายจ่ายโอน ทรัพย์สินบางส่วนหรือทั 1งหมดของกองทุนรวม 
ตามที/เห็นสมควร ในกรณีที/กองทนุรวมเกิดปัญหาขาดสภาพคลอ่ง 

- สทิธิในการจดัการกองทนุรวม เพื/อให้บรรลซุึ/งวตัถปุระสงค์ของกองทนุรวมและรักษาไว้ซึ/ง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั 1งนี 1 จะต้องไม่ขดัต่อกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ 
กฎหมายอื/นใดที/เกี/ยวข้อง 

6) สทิธิในการสั/งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ แก้ไขคณุสมบตัิของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ และ/หรือ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื/อให้เป็นไปตามที/กฎหมายประกาศกําหนด  

7)  สทิธิในการรับคา่ธรรมเนียมในการจดัการกองทนุรวม และค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และหรือเงิน
ตอบแทนอื/นใด ตามที/กําหนดไว้ในโครงการ  

8) หากผู้ ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี/ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ ที/ได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ 
และ/หรือ นายทะเบียน ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะแจ้งให้บริษัทจดัการ และ/หรือ นายทะเบียน ทราบ 
หากมิได้มีการแจ้งเปลี/ยนแปลงดงักลา่ว บริษัทจดัการ และ/หรือ นายทะเบียน จะถือเอาข้อมลูที/ผู้
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ถือหนว่ยลงทนุได้เคยแจ้งไว้กบับริษัทจดัการ และ/หรือ นายทะเบียน เป็นข้อมลูที/ถกูต้องและเป็น
ปัจจบุนั 

9) ในกรณีที/บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐ
ตา่งประเทศ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ ไมว่า่ที/เกิดขึ 1นแล้วใน
ขณะนี 1หรือจะเกิดขึ 1นในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance 
(FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทจดัการมีสิทธิที/จะปฏิบตัิการและดําเนินการ
ต่าง ๆ เพื/อให้เป็นไปตามพันธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั 1น ซึ/ง
รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูต่าง ๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน การหกัภาษี ณ ที/จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ ตลอดจนมีสทิธิดําเนินการอื/นใดเทา่ที/จําเป็นสาํหรับการปฏิบตัิตามพนัธสญัญา หรือ
ข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศนั 1น  

10)  สิทธิอื/นใดตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื/นๆ ที/เกี/ยวข้อง ทั 1งที/มีอยูใ่นปัจจบุนั 
และที/ได้แก้ไขเพิ/มเติม 

27.1.2 หน้าที/และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีหน้าที/และความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริหาร
กองทนุรวมให้เป็นไปตามที/กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด รวมถึงหน้าที/และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี 1  

1) การบริหารกองทนุรวม  

(1) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที/ระบุไว้ในโครงการที/ได้ รับอนุมัติจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้อผูกพนัระหว่างบริษัทจัดการและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจน
ปฏิบัติหน้าที/ตามบทบัญญัติ ในมาตรา  125 และข้อกําหนดอื/นๆ ที/ เกี/ ยวข้องแห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 อยา่งเคร่งครัด  

(2) จัดให้มี ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแต่งตั 1งผู้ ด ูแ ล
ผลประโยชน์ และหนังสือชี 1ชวน โดยมีสาระสําคัญไม่ต่างจากร่างข้อผกูพนั ร่างสญัญา 
และร่างหนงัสือชี 1ชวน ที/ผ่านการพิจารณาจากสํานกังาน และดูแลให้ข้อผูกพนัและโครงการ
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และ
คําสั/งที/ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว โดยในกรณีที/ข้อกําหนดในข้อผูกพนั
หรือโครงการขดัหรือแย้งกับหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั/งนั 1น ให้บริษัท
จดัการดําเนินการเพื/อให้มีการแก้ไขข้อผกูพนัและโครงการโดยไมช่กัช้า 

(3) จดัส่ง แจกจ่าย และจดัให้มีหนงัสือชี 1ชวนที/เป็นปัจจุบนัและรายละเอียดของโครงการตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี 1 

(ก) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชน ให้บริษัทจัดการจัดส่ง
หนงัสอืชี 1ชวนให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไม่น้อยกว่า 1 วนัทําการก่อนการเริ/ม
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จดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือชี 1ชวนให้แก่ประชาชน และให้จัดส่งเอกสารดงักล่าวผ่าน
ระบบรับและเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี 1ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual 
Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ด้วย 
และหากมีการเปลี/ยนแปลงข้อมลูดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการดําเนินการให้ข้อมลูที/จดัสง่
นั 1นมีข้อมลูที/เป็นปัจจบุนัโดยไมช่กัช้าและให้กระทําผา่นระบบข้างต้นด้วย 

(ข) ในการเสนอขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องจดัให้มีการแจกจ่ายข้อมูล
ที /เ ป็นสาระสําคญัเกี /ยวก ับหน่วยลงท ุน และกองทุนรวมให้แก่ผู้ ลงท ุนอย่าง
เพียงพอ สาํหรับข้อมูลที/เป็นรายละเอียดโครงการให้บริษัทจดัการเตรียมไว้เพื/อให้ผู้
ลงทนุตรวจดหูรือร้องขอได้ ทั 1งนี 1 ข้อมลูดงักลา่วต้องเป็นปัจจบุนั 

(ค) เมื/อระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุสิ 1นสดุลงแล้ว บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือ
ชี 1ชวนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ที/ทําการทกุแห่งของบริษัทจัดการ เพื/อให้ประชาชน
สามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื/อผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ในกรณีที/หน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หากมีการแก้ไข
เพิ/มเติมโครงการบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งการแก้ไขเพิ/มเติมดงักล่าวให้ตลาด
หลกัทรัพย์ทราบโดยไม่ช ักช้า และไม่เกิน 10 วนัทําการนับตั 1งแต่วันถัดจากวันที/
ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้แก้ไขเพิ/มเติมโครงการ 
หรือวนัที/ได้มีมติให้แก้ไขเพิ/มเติมโครงการ แล้วแต่กรณี ทั 1งนี 1 จนกว่าจะเลิกกองทุน
รวม 

(4) ในกรณีที/บริษัทจดัการประสงค์จะตั 1งบริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุเป็นผู้ ทําหน้าที/ในการจดั
จําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มี
ความสมัพนัธ์กับเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า และผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ ที/
กองทนุรวมจะลงทนุในลกัษณะของการเป็นบคุคลเดียวกนั 

(5)  นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื/น รวมทั 1งการหา
ผลประโยชน์ การซื 1อ เช่า จําหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย สั/งโอน และเปลี/ยนแปลงเพิ/มเติม
ปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื/นที/ลงทนุไว้ ตามนโยบาย วตัถปุระสงค์ หลกัเกณฑ์ 
เงื/อนไข วิธีการที/กําหนดไว้ในโครงการ โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย  

(6) ในกรณีที/ปรากฎข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือ
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใดเกินกวา่หนึ/งในสามของจํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้ว
ทั 1งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที/สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
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(7)  ดําเนินการเพิ/มหรือลดจํานวนเงินทนุของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที/กําหนดไว้
ในโครงการ และ/หรือ ดําเนินการตามที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(8)  จดัสรรผลกําไรของกองทนุรวมเพื/อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการที/กําหนดไว้ในโครงการ และเป็นไปตามที/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(9) จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(10) จดัให้มีการประกนัภยัของกองทนุรวมตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(11) จัดให้มีการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์ ตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(12)  สง่มอบเอกสารหลกัฐานและข้อมูลต่างๆ ที/เกี/ยวข้องและจําเป็นต้องใช้ในการประเมินค่า
หรือสอบทานการประเมินค่าตามที/บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินร้องขอ รวมถึงการอํานวย
ความสะดวกให้แก่บคุคลดงัตอ่ไปนี 1 

(ก) บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินหรือบุคคลที/ได้รับมอบหมายจากบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สินในการสํารวจอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนเพื/อการ
ประเมินคา่ 

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที/ได้รับมอบหมายจากผู้ ดูแลผลประโยชน์ในการเข้า
ตรวจสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนตามที/กําหนดไว้ใน
สญัญาแตง่ตั 1งผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(13) จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ/งถือหน่วยลงทุน

รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมดร้องขอให้มี
การจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(14) เปลี/ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ/มเติมโครงการหรือ วิธีจดัการกองทนุรวม ตามข้อกําหนด เงื/อนไข 
หลกัเกณฑ์ ที/ระบไุว้ในโครงการ  

(15) กระทํานิติกรรมสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุรวม ซึ/งบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจ
กระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย  

(16) ปฏิบตัิการอื/นๆ เพื/อให้บรรลซุึ/งวตัถปุระสงค์ของกองทนุรวมและรักษาไว้ซึ/งผลประโยชน์ของ
ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมภายใต้ขอบเขต หน้าที/ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
กองทนุรวม ทั 1งนี 1 จะต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื/นใดที/เกี/ยวข้อง 
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(17)  ดําเนินการเลกิกองทนุรวม ตามที/กําหนดไว้ในโครงการ 

2)  การรบัและจ่ายเงินของกองทนุรวม  

จดัให้มีการรับจ่ายคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายต่างๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอื/นใด ตามที/กําหนด
ไว้ในโครงการ  

3)  การแต่งตั�งบคุคลที�เกี�ยวข้องเพื�อการจดัการกองทนุรวม 

(1) จดัให้มีคณะกรรมการลงทนุ  

(2) แต่งตั 1งบุคคลที/ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื/อทําหน้าที/
ดงัตอ่ไปนี 1 

(ก) ผู้จัดการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เพื/อทําหน้าที/ตดัสินใจลงทุนหรือจําหน่ายไปซึ/ง
อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

(ข) ผู้จดัการกองทนุรวมเพื/อทําหน้าที/ตดัสินใจลงทุนหรือจําหน่ายไปซึ/งทรัพย์สินตามข้อ 
5.2  เพื/อการบริหารสภาพคลอ่งของกองทนุรวม 

 ทั 1งนี 1 บริษัทจดัการกองทนุรวมจะประกาศรายชื/อผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์
ของบริษัทจดัการไว้ในที/เปิดเผย ณ ที/ทําการของบริษัทจดัการ  

(3) แตง่ตั 1งผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม ซึ/งมีคณุสมบตัิตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบตัิผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการ
เปลี/ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม และแต่งตั 1งผู้ดูแลผลประโยชน์อื/นแทนตาม
เงื/อนไขในการเปลี/ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ที/กําหนดไว้ในโครงการ ทั 1งนี 1 โดยได้รับอนญุาต
จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(4) แตง่ตั 1งนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ รวมถึงการเปลี/ยนตวันายทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวม และแต่งตั 1งนายทะเบียนหน่วยลงทนุอื/นที/มีคณุสมบตัิตามที/สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจ้งการแตง่ตั 1งดงักลา่วให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(5) แต่งตั 1งนายทะเบียนหน่วยลงทนุที/สามารถควบคมุการถือหน่วยลงทนุของผู้ลงทนุต่างด้าว 
ณ ขณะใดขณะหนึ/ง ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั 1งแรกให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(6) แต่งตั 1งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื/อประเมินค่าและสอบทานมลูค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม ทั 1งนี 1 บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวนั 1นจะต้องอยู่ในบัญชีรายชื/อที/ได้รับความ
เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(7) แต่งตั 1งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ทั 1งนี 1 ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วจะต้องมีคณุสมบตัิ
และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที/ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
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(8) แตง่ตั 1งที/ปรึกษา (ถ้ามี) ที/ทําหน้าที/เป็นที/ปรึกษาของบริษัทจดัการ และ/หรือ กองทนุรวม  

(9) แต่งตั 1งผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม ทั 1งนี 1 ผู้สอบบญัชีดงักลา่วจะต้องมีคุณสมบตัิและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื/องหลกัเกณฑ์การให้
ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี รวมถึงการเปลี/ยนตวัผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม และแต่งตั 1ง
ผู้สอบบญัชีอื/นที/มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามที/สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน 
และแจ้งการแตง่ตั 1งดงักลา่วให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(10) แต่งตั 1งผู้ ชําระบัญชีกองทุนรวมเพื/อทําหน้าที/รวบรวม แจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุและหน้าที/อื/นๆ ที/จําเป็นเพื/อให้การชําระบญัชีเสร็จสิ 1น เมื/อยตุิหรือเลกิกองทนุรวม  

(11) แตง่ตั 1งบคุคลอื/นใดเพื/อทําหน้าที/ตา่งๆ ที/เกี/ยวกบักองทนุรวม อาทิเช่น ผู้ควบคมุงานก่อสร้าง 
ผู้ เชี/ยวชาญตา่งๆ ผู้จดัทําประมาณการ ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดแูลรักษาความสะอาดสถานที/ 
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น  

4)  การดําเนินการอื�นๆ  

(1) ยื/นคําขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ/งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็น
กองทุนรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัตั 1งแต่วนัปิดการ
เสนอขายหนว่ยลงทนุครั 1งแรก  

(2) ยื/นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื/อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนทรัพย์สนิกองทนุรวม 

(3) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราที/สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด ในกรณีที/หลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรือถกูทําลาย  

(4) ดําเนินการแยกทรัพย์สนิของกองทนุรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจดัการ และนํา
ทรัพย์สินของกองทุนรวมไปฝากไว้กับผู้ ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือ บริษัทศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั   

(5) จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที/สํานักงานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซึ/งทะเบียนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(6) จดัทําบญัชีแสดงการลงทนุของกองทุนรวมไว้โดยถกูต้องและจัดทํารายงานการลงทนุของ
กองทุนรวมให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที/
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(7) คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้
เป็นไปตามประกาศว่าด้วยหลกัเกณฑ์เงื/อนไขและวิธีการจัดตั 1งและจัดการกองทุนรวม
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อสงัหาริมทรัพย์ หรือหลกัเกณฑ์และวิธีการที/สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด  

(8) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการจัดส่งเอกสารหรือแจ้งผ่านระบบข้อมูลของตลาด
หลกัทรัพย์ ในกรณีที/มีเหตกุารณ์หรือการเปลี/ยนแปลงใดๆ เกิดขึ 1นภายหลงัจากวนัที/คํานวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุตามข้อ 29.3 อนัมีผลกระทบต่อ
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมอยา่งมีนยัสาํคญั  

(9) จดัทํางบการเงินของกองทนุรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีสําหรับกิจการที/มีธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทนุ ตลอดจนมาตรฐานการบญัชีที/กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี รวมทั 1ง
จัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกสิ 1นปีการเงิน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุที/มีชื/ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 
เดือนนบัแตว่นัสิ 1นรอบปีบญัชี 

(10) จดัส่งสําเนารายงานการประเมินค่า และรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้อมด้วย
สําเนาเอกสารหลักฐานที/เกี/ยวข้องให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน และให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที/ได้รับรายงานดงักลา่ว 

(11) จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี 1ให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์โดยพลันเมื/อมีการลงทุนหรือจําหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สทิธิการเช่า 

(ก) เอกสารที/แสดงกรรมสิทธิaหรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาซื 1อ เช่า 
รับโอนสทิธิการเช่า หรือให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ แล้วแตก่รณี 

(ข) สัญญาเป็นหนังสือที/แสดงการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ 

ทั 1งนี 1 บริษัทจัดการจะมีหนงัสือแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที/เข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว
ด้วย 

(12) จดัสง่สาํเนาสญัญาดงัตอ่ไปนี 1ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ก) สญัญาแตง่ตั 1งบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัทําสญัญาหรือ
นบัแตว่นัแตง่ตั 1งผู้ดแูลผลประโยชน์ ในกรณีที/มีการแต่งตั 1งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
ก่อนการแตง่ตั 1งผู้ดแูลผลประโยชน์ แล้วแตก่รณี 

(ข) สญัญาแตง่ตั 1งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาแต่งตั 1งที/ปรึกษา (ถ้ามี) ภายใน 5 
วนัทําการนบัแตว่นัทําสญัญาดงักลา่ว 

(13) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ สั/งให้ผู้มีหน้าที/ต่างๆ ตามสญัญาแต่งตั 1ง อาทิเช่น ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ที/ปรึกษา ผู้คมุงานก่อสร้าง เป็นต้น จดัเตรียม จดัสง่ จดัทํารายงานต่างๆ 



กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสริิ ไพร์มออฟฟิศ 

- 149 – 

 

และ/หรือ ดําเนินการต่างๆ ตามที/ระบุไว้ในสญัญาแต่งตั 1ง และ/หรือ ตามที/คณะกรรมการ
ลงทนุ (ถ้ามี) และ/หรือ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ/หรือ ผู้มีอํานาจตามกฎหมายร้องขอ  

(14) จดัสง่หนงัสือสรุปข้อมลูที/เป็นสาระสําคญัเกี/ยวกบัการลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ 
และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที/ลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ และ/
หรือ สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นั 1น รวมทั 1งจดัให้มีข้อมลูที/เป็นสาระสําคญัดงักลา่วไว้ในที/
เปิดเผย ณ ที/ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสํานกังานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 15 วันนับแต่วันที/ลงทุนหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์นั 1น เพื/อให้ผู้ลงทนุสามารถตรวจดไูด้ โดยหนงัสอืสรุปข้อมลูจะมีสาระสาํคญั
ตามที/ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 เมื/อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมได้รับอนมุตัิให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แล้ว บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัสง่หนงัสือสรุปข้อมลูที/เป็นสาระสําคญัตามวรรคหนึ/งให้
ตลาดหลกัทรัพย์แทนการจดัสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทั 1งนี 1 ภายในวนัทําการถดัจากวนัซื 1อ เช่า 
จําหนา่ย หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื/น
ตามที/ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

(15) ดําเนินการขาย จําหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรือทั 1งหมดของกองทนุรวม ตามที/
เห็นสมควร  

(16) ปฏิบตัิหน้าที/อื/นๆ ตามที/กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดให้เป็นหน้าที/ของบริษัทจดัการ 

 

27.1.3 เงื/อนไขการเปลี/ยนบริษัทจดัการ  

กองทนุรวมอาจเปลี/ยนบริษัทจดัการได้เมื/อเกิดกรณีใดกรณีหนึ/งดงัตอ่ไปนี 1  

1) เมื/อผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติโดยเสียงข้างมากซึ/งคิดเป็นจํานวนเกินกว่ากึ/งหนึ/งของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมด ให้เปลี/ยนบริษัทจดัการ และมีการแต่งตั 1งบริษัทจดัการ
รายใหมข่ึ 1นในเวลาใดๆ ระหวา่งอายขุองกองทนุรวม โดยบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้
บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั   

2) ในกรณีที/มีการเปลี/ยนแปลงแก้ไขนโยบายในการจดัการตามที/กําหนดไว้ในโครงการตามมติที/ประชุม
ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือมีการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือกฎหมายอื/นๆ ที/เกี/ยวข้อง 
อันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ คําสั/ง ระเบียบ และ
ข้อบงัคบัดงักลา่ว ทั 1งนี 1 เนื/องจากการเปลี/ยนแปลงดงักลา่วมีผลให้เป็นการเพิ/มภาระหน้าที/แก่บริษัท
จดัการ และบริษัทจดัการไมป่ระสงค์จะรับหน้าที/ตอ่ไป บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที/
ในการจดัการกองทนุรวมต่อไป ทั 1งนี 1 บริษัทจดัการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุลว่งหน้าเป็นลาย
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ลกัษณ์อกัษรวา่ไมป่ระสงค์ที/จะรับหน้าที/ตอ่ไปเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนัก่อนวนัที/ให้มีผลเป็น
การสิ 1นสดุการปฏิบตัิหน้าที/ของบริษัทจดัการ โดยที/ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องดําเนินการจดัหา
บริษัทจดัการรายใหม่ที/มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื/อทําหน้าที/จดัการกองทนุรวมตามที/ระบไุว้ในโครงการแทนบริษัท
จดัการภายใน 180 วนันบัจากวนัที/ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ   

3) ในกรณีที/มีการเปลี/ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจดัการ การดําเนินการ การบริหารจดัการกองทนุ
รวม หรือมีการเปลี/ยนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหน่วย หรือกรณีอื/นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่
ประสงค์ที/จะปฏิบตัิหน้าที/ต่อไป บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที/ในการจดัการกองทนุ
รวมต่อไป ทั 1งนี 1 บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่
ประสงค์จะรับหน้าที/ต่อไป (ลาออก) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนัก่อนวันที/ให้มีผลเป็นการ
สิ 1นสุดการปฏิบตัิหน้าที/ของบริษัทจัดการ โดยที/ประชุมผู้ ถือหน่วยจะต้องดําเนินการจัดหาบริษัท
จดัการกองทนุรวมรายใหม่ที/มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายหลกัทรัพย์และได้รับความเห็นชอบ
จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื/อทําหน้าที/จัดการกองทนุรวมตามที/ระบุไว้ในโครงการแทน
บริษัทจดัการ 

4) ในกรณีที/บริษัทจดัการถูกเพิกถอนใบอนญุาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทจดัการกองทุน
รวม ซึ/งมีผลให้ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที/บริษัทจดัการได้ตอ่ไป 

 ในการเปลี/ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที/กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดให้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการขอความเห็นชอบ
ดงักล่าวก่อน โดยหากเป็นกรณีการเปลี/ยนตัวบริษัทจัดการตามที/กําหนดไว้ในข้อ (1) บริษัท
จดัการจะปฏิบตัิหน้าที/ตอ่ไปจนกว่าจะมีการแต่งตั 1งบริษัทจดัการรายใหม่ อย่างไรก็ดี การปฏิบตัิ
หน้าที/ดงักล่าวจะไม่เกินกว่า 180 วนันบัจากวนัที/ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เปลี/ยนบริษัทจัดการ  
หรือหากเป็นกรณีที/บริษัทจดัการได้ทําการบอกกลา่วการลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการตามข้อ 
(2) หรือ ข้อ (3) ข้างต้นนี 1 บริษัทจดัการจะปฏิบตัิหน้าที/ตอ่ไปจนกว่าจะมีการแต่งตั 1งบริษัทจดัการ
รายใหม่แต่ไม่เกิน 180 วนันบัจากวันที/บอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการ และมี
หน้าที/ต้องจดัหาบริษัทจดัการรายใหม่ที/มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และได้รับ
ความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อยา่งน้อย 1 ราย 

 ทั 1งนี 1 ในการปฏิบตัิหน้าที/ของบริษัทจัดการไม่ว่าตามระยะเวลาใดๆ ภายหลงัจากที/ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุมีมติให้เปลี/ยนบริษัทจดัการตามที/กําหนดไว้ในข้อ (1) หรือภายหลงัจากวนัที/มีผลเป็นการ
สิ 1นสดุการปฏิบตัิหน้าที/ของบริษัทจัดการตามที/กําหนดไว้ในข้อ (2) และข้อ (3) บริษัทจดัการมี
สทิธิได้รับค่าตอบแทนในอตัราที/กําหนดไว้ในโครงการโดยจะคํานวณค่าตอบแทนเป็นอตัราสว่น
ของระยะเวลาตามที/ได้ปฏิบัติหน้าที/จริง และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ที/เกิดมีหรืออาจเกิดมีขึ 1น
เนื/องจากการปฏิบตัิหน้าที/ดงักลา่วของบริษัทจดัการ 
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27.2 สิทธิ หน้าที" และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิ หน้าที/ และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี 1 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที/เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราที/กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั 1งผู้ดแูล
ผลประโยชน์ที/ทําขึ 1นกบับริษัทจดัการ 

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที/ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และข้อกําหนดอื/นๆ ที/เกี/ยวข้องแห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อกําหนดของโครงการจดัการกองทุน
รวมที/ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันที/ทําไว้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้
ปฏิบตัิตามให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที 

 ในกรณีที/บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม 
หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที/ตามมาตรา 125 และข้อกําหนดอื/นๆ ที/เกี/ยวข้อง แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ผู้ดแูลผลประโยชน์จะทํารายงานเกี/ยวกบัเรื/องดงักลา่วโดย
ละเอียดและสง่ให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันบัตั 1งแต่วนัที/ผู้ดแูลผลประโยชน์รู้หรือ
มีเหตอุนัควรที/จะรู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

(3) ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที/ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจดัการ ทั 1งนี 1 เพื/อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทั 1งปวง หรือเมื/อได้รับคําสั/งจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

(4) ดําเนินการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาดงัตอ่ไปนี 1 

(ก) ภายใน 30 วนันบัแตว่นัที/ได้รับแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์จากบริษัทจดัการ 

(ข) ทุกหนึ/งปีนับแต่วนัที/ผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจตราครั 1งก่อนแล้วเสร็จ ทั 1งนี 1 ค่าใช้จ่ายที/เกิดจากการ
ตรวจสอบทรัพย์สนิจะถือเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวม 

(5) บนัทกึสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที/ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถกูต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริงให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัแตว่นัที/เริ/มดําเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์นั 1น 

(6) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที/ผู้ดูแลผลประโยชน์พบว่าอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทนุรวมชํารุดบกพร่องอยา่งเป็นนยัสาํคญั 

(7) แจ้งให้บริษัทจดัการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลนั เมื/อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตกุารณ์หรือ
การเปลี/ยนแปลงใดๆ เกิดขึ 1น อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือมูลค่าสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอยา่งมีนยัสาํคญั 

(8) ตรวจสอบการลงทุนหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม
ให้เป็นไปตามโครงการและหลกัเกณฑ์ที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
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(9) จดัทําบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุรวมที/รับฝากไว้รวมทั 1งจดัทําบญัชีแสดงการ
รับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(10) รับรองว่าการคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมถกูต้อง
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที/สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยผู้ ดูแลผลประโยชน์
สามารถใช้ข้อมูลที/ได้รับจากบริษัทจดัการ ซึ/งอาจเป็นข้อมูลจากรายงานที/บริษัทจดัการจดัทําและได้รับ
รองรายงานดงักล่าวเอง หรือที/บริษัทจดัการได้รับจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือบุคคลที/มีคณุสมบตัิ
เหมาะสมอื/นที/บริษัทจดัการว่าจ้างและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือบคุคลที/มีคณุสมบตัิเหมาะสมอื/นนั 1น
ได้ลงนามรับรองความถกูต้องของรายงานดงักลา่ว มาใช้ประกอบการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิได้ 

(11) ให้ความเห็นเกี/ยวกบัการดําเนินงานของกองทนุรวมในรายงานของกองทนุรวม 

(12) มีสทิธิ หน้าที/ และความรับผิดชอบอื/นตามที/กําหนดในสญัญาแตง่ตั 1งผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(13) ปฏิบตัิหน้าที/อื/นตามที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็น
หน้าที/ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

27.3  สิทธิ หน้าที" และความรับผิดชอบของที"ปรึกษาและที"ปรึกษาอื"นของกองทุนรวม (ถ้ามี) 

(1) ที/ปรึกษามีสทิธิ หน้าที/ และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี 1  

(ก) ได้รับคา่ธรรมเนียมในการทําหน้าที/ที/ปรึกษาจากกองทนุรวม ตามสญัญาบริการให้คําปรึกษาที/ได้ตก
ลงกนั 

(ข) ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี/ยวกบัการซื 1อหรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือการจดัหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ เพื/อประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม 

(ค) หน้าที/อื/นใดตามที/ระบใุนสญัญาบริการให้คําปรึกษาที/ได้ตกลงกนั 

(2) ที/ปรึกษาทางการเงินมีสทิธิ หน้าที/ และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี 1 

(ก) ได้รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้าที/ที/ปรึกษาทางการเงินจากกองทุนรวม ตามสญัญาบริการให้
คําปรึกษาทางการเงินที/ได้ตกลงกนั 

(ข) ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี/ยวกับการจัดตั 1งกองทุนรวม การระดมเงินทุน การวางแผนทาง
การเงินเพื/อการลงทนุ รวมถึงการเพิ/มทนุ 

(ค) หน้าที/อื/นใดตามที/ระบใุนสญัญาบริการให้คําปรึกษาทางการเงินที/ได้ตกลงกนั 

(3) ที/ปรึกษาอื/นของกองทนุรวมมีสทิธิ หน้าที/ และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี 1 
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(ก) ได้รับคา่ธรรมเนียมในการทําหน้าที/ที/ปรึกษาอื/นจากกองทนุรวม ตามสญัญาบริการที/ได้ตกลงกนั 

(ข) ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเพื/อประโยชน์ในการจดัตั 1งและจดัการกองทนุรวม 

(ค) หน้าที/อื/นใดตามที/ระบใุนสญัญาบริการที/ได้ตกลงกนั 

ทั 1งนี 1 บคุคลดงักลา่วจะไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจลงทนุหรือจําหน่ายหรือมีสว่นร่วมในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์
หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

27.4  สิทธิ หน้าที" และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

(1) สทิธิ หน้าที/ และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

(1.1) สทิธิของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

 ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนในการทําหน้าที/ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จาก
กองทนุรวม ตามสญัญาการจ้างที/ทําขึ 1นระหวา่งกองทนุรวมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

(1.2) หน้าที/และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

 ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสทิธิ หน้าที/ และความรับผิดชอบในโครงการ ดงัตอ่ไปนี 1 

(ก) ได้รับคา่ตอบแทนในการทําหน้าที/ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จากกองทนุรวมตามสญัญา
การจ้างที/ทําขึ 1นระหวา่งกองทนุรวมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

(ข) ดแูลรักษาและจดัการอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมในแตล่ะวนัให้อยูใ่นสภาพที/ดีและ
พร้อมที/จะหาผลประโยชน์ตลอดเวลา 

(ค) จดัเก็บรายรับและจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ และทรัพย์สนิอื/นที/เกี/ยวข้อง 

(ง) ปฏิบตัิตามสญัญาหรือหน้าที/อื/นที/ระบตุามสญัญาวา่จ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

(จ) ปฏิบตัิหน้าที/อื/นๆ ตามที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุหรือ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที/ของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ หรือปฏิบตัิหน้าที/อื/นใดตามที/บริษัทจดัการมอบหมาย 

27.5 สิทธิ หน้าที" และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้าที/เป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินจากกองทนุรวม ตามสญัญาบริการที/ได้ตก
ลงกนั 

(2) ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทุน
รวมจะลงทนุ หรือได้ลงทนุไว้แล้ว 
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(3) หน้าที/อื/นใดตามที/ระบใุนสญัญาบริการที/ได้ตกลงกนั 
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28.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที"เรียกเกบ็จากผู้จองซื -อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม 

28.1 ค่าธรรมเนียมที"กองทุนรวมเรียกเก็บจากผู้จองซื -อหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน 

(1) คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ 

- ในการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุครั 1งแรก  : ไมม่ี 

- ในการเสนอขายเพิ/มเติม     :  ไมม่ี 

(2) คา่ธรรมเนียมการรับซื 1อคืนหนว่ยลงทนุ   :  ไมม่ี 

(3) คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี/ยนหนว่ยลงทนุ    :  ไมม่ี 

(4) ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน : เรียกเก็บตามที/ได้เกิดขึ 1นจริงโดยตดัจ่ายจากจํานวนเงินที/โอนเข้าบญัชี
นั 1นๆ 

(5) ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที/โอน (ไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิ/ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื/นใดในทํานองเดียวกนั) 

(6) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: ไม่เกิน 100 บาท ต่อรายการ (ไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิ/ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื/นใดในทํานองเดียวกนั) 

(7) ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งจํานําหน่วยลงทุนกับนายทะเบียนหน่วยลงทนุตามอตัราที/บริษัทจดัการ
และหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุกําหนด 

(8) ค่าใช้จ่ายอื/นๆ ที/ผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนินการให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ตามอตัราที/บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุกําหนด 

(9) อื/นๆ : ไมม่ี 

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 28.1 เป็นอัตราที/ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ/ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื/นใด
ทํานองเดียวกนั 

28.2  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที"เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

(1) คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี: บริษัทจดัการมีสทิธิได้รับค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทนุรวมเป็น
รายเดือน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ที/คํานวณโดย
บริษัทจดัการและรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี: ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมจะได้รับค่าตอบแทน เป็น
รายเดือนในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.05 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ที/คํานวณโดยบริษัท
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จดัการและรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ ทั 1งนี 1 ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื/นๆ ตามที/เกิดจริง เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การตรวจสอบทรัพย์สนิของกองทนุรวม เป็นต้น 

(3) คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุรายปี: คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานนายทะเบียนหน่วยลงทนุใน
อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.05 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ที/คํานวณโดยบริษัทจดัการและ
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(4) ค่าธรรมเนียมที/ปรึกษาของกองทุนรวม: ตามที/จ่ายจริง เช่น ค่าที/ปรึกษาทางการเงินในการระดมทุน
หรือการวางแผนทางการเงินเพื/อการลงทนุ ค่าที/ปรึกษาทางกฎหมาย ค่าที/ปรึกษาทางด้านบญัชี และ
คา่ที/ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม เป็นต้น 

(5) ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่ายหน่วยลงทนุ รวมถึงค่าคอมมิชชั/น (Commission Fee) ในการขาย
หนว่ยลงทนุ: สาํหรับการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุครั 1งแรกและสําหรับการเสนอขายเพิ/มเติม เพื/อ
เพิ/มเงินทุนของกองทุนรวมในคราวต่อๆ ไป ไม่เกินอัตราร้อยละ 3.0 ของมูลค่าที/รับประกันการจัด
จําหนา่ย 

(6) คา่ธรรมเนียมการสนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ รวมถึงค่าคอมมิชชั/น (Commission Fee) ในการขาย
หนว่ยลงทนุ: สาํหรับการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุครั 1งแรกและสําหรับการเสนอขายเพิ/มเติม เพื/อ
เพิ/มเงินทนุของกองทนุรวมในคราวตอ่ๆ ไป ไมเ่กินอตัราร้อยละ 3.0 ของมลูค่าที/ทําการเสนอขายหน่วย
ลงทนุให้แก่กองทนุรวม 

(7) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์นกัลงทนุ: ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 
ณ วนัสิ 1นปีบญัชีก่อนหน้า ทั 1งนี 1 ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุจะกําหนดให้ไม่เกิน 10,000,000 
บาท (สบิล้านบาท) 

(8) คา่ใช้จ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ (ในสว่นที/ไมเ่กี/ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุ) และคา่ใช้จ่าย
ในการจดัประชมุ: ไมเ่กิน 5 ล้านบาทตอ่ปี อาทิ คา่ใช้จ่ายในการจดัให้มีข้อมลูแก่นกัลงทนุ คา่ใช้จ่ายใน
การจดัแถลงขา่ว คา่ใช้จ่ายเกี/ยวกบัการจดัพิมพ์เอกสารเพื/อให้ข้อมลูแก่นกัลงทนุ ซึ/งค่าใช้จ่ายดงักลา่ว
ข้างต้นเป็นมาตรฐานสากลที/มีวตัถปุระสงค์เพื/อให้นกัลงทนุได้รับข้อมลูในการตดัสนิใจ รวมถึงให้ข้อมลู
ที/จะสะท้อนถึงราคาที/เหมาะสมของหน่วยลงทนุ ซึ/งบริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ และตลาดทนุโดยรวม ทั 1งนี 1 ค่าใช้จ่ายดงักลา่วไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดัทํากิจกรรมทางการ
ตลาด (Road Show) 

(9) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขโครงการกองทนุรวมเพื/อให้เกิดความชัดเจน และ/หรือ แก้ไขเพื/อให้เป็นไปตาม
ประกาศที/เกี/ยวข้อง 

(10) อื/นๆ: 

(10.1) คา่ธรรมเนียมจดัตั 1งกองทนุรวม : ตามที/จ่ายจริง  
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(10.2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้สอบบญัชี จะชําระตามอตัราที/กําหนดโดยบริษัทจัดการ
ร่วมกบับคุคลดงักลา่ว 

(10.3) คา่ธรรมเนียมผู้ให้บริการอื/นๆ รวมทั 1งที/ปรึกษาอื/นๆ เช่น คา่ที/ปรึกษากฎหมาย คา่ทนายความ 
ค่าบริการประเมินระบบควบคุมภายใน ค่าบริการตรวจสอบภายใน ค่าบริการตรวจสอบ
อาคาร ค่าที/ปรึกษาหรือผู้ ชํานาญการเฉพาะทาง จะชําระตามอัตราที/กําหนดโดยบริษัท
จดัการหรืออตัราที/บริษัทจดัการร่วมกําหนดกบับคุคลดงักลา่ว 

(10.4) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนในการทําหน้าที/ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จาก
กองทุนรวม โดยเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือน ตามสญัญาจ้างที/ทําขึ 1นระหว่าง
กองทนุรวมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สรุปได้ดงันี 1 

ค่าธรรมเนียมผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

อัตรา เหตุผล 

คา่ตอบแทนฐาน จํานวนรวมของ  

• ร้อยละ 1 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวม 
และ  

• ร้อยละ 5.75 ของกําไรจากรายได้ค่าเช่าและ
คา่บริการรวม  

 

เป็นคา่ตอบแทนผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ในการดแูล
อสงัหาริมทรัพย์ให้อยูใ่นสภาพดี
และปรับปรุงพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ให้มีศกัยภาพ
ตลอดจนสร้างผลตอบแทนให้
กองทนุรวมเพิ/มขึ 1น (Value 
Enhancement) 

คา่ตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนพิเศษในอตัรารายปี เท่ากบัร้อยละ 30  
ของส่วนต่างของ (ก) กําไรจากการดําเนินงานที/
เกิดขึ 1นจริง และ (ข) กําไรจากการดําเนินงานตาม
แผนการดําเนินงานประจําปี 
 
โดย “กําไรจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวม” 

คํานวณจาก ก – ((ก÷ข) × ค) โดย ก = รายได้ค่า
เช่าและคา่บริการรวมสทุธิ (ซึ/งหมายถึงรายได้คา่เช่า
และคา่บริการ หลงัหกัสว่นลดค่าเช่าและค่าบริการ) 
; ข = รายได้รวมจากอสงัหาริมทรัพย์ (ซึ/งรวมถึง
รายได้คา่เช่าและคา่บริการรวมสทุธิ และรายได้จาก
อสงัหาริมทรัพย์อื/นๆ เช่น รายได้ค่าไฟฟ้า รายได้ค่า
นํ 1าประปา รายได้คา่โทรศพัท์ และรายได้คา่ที/จอดรถ 
และรายได้อื/นๆ เป็นต้น)   และ ค = ค่าใช้จ่าย
ทั 1งหมดของอสงัหาริมทรัพย์ 

เป็นคา่ตอบแทนผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์เพื/อสร้างแรงจงูใจ
ให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพิ/ม
รายได้ให้แก่กองทนุรวมและบริหาร
ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ 



กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสริิ ไพร์มออฟฟิศ 

- 158 – 

 

ค่าธรรมเนียมผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

อัตรา เหตุผล 

คา่นายหน้า 
(Commission) 

 

ในอตัราดงัตอ่ไปนี 1 
- สําหรับผู้ เช่ารายใหม่ที/มีสญัญาเช่าพื 1นที/อายุ

ตั 1งแต่ 3 ปีขึ 1นไป : 1 เดือนของค่าเช่าและ
คา่บริการเดือนแรก 

- สําหรับผู้ เช่ารายใหม่ที/มีสญัญาเช่าพื 1นที/อายุ
น้อยกวา่ 3 ปี : สดัสว่นของคา่เช่าและค่าบริการ
เดือนแรก โดยคํานวณจากระยะเวลาของ
สญัญาเช่าใหมต่อ่ระยะเวลา 3 ปี 

- สําหรับผู้ เช่ารายเดิมที/มีการขยายพื 1นที/ เช่า
เพิ/มเติม : 1/2 เดือนของค่าเช่าและค่าบริการ
เดือนแรกของพื 1นที/ที/เช่าเพิ/มเติม 

เป็นคา่ตอบแทนผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์เพื/อสร้างแรงจงูใจ
ในการจดัหาผู้เชา่รายใหมภ่ายหลงั
ผู้ เช่ารายเดิมไมต่อ่สญัญา หรือ
ยกเลกิสญัญาก่อนกําหนด  

ทั 1งนี 1 ค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วไม่รวมถึงต้นทนุและค่าใช้จ่ายที/เกี/ยวกับ
งานอาคารที/เปิดเผยในข้อ (10.18 และ 10.19) 

(10.5) ค่าธรรมเ นียมบริษัทประเมินค่าท รัพย์สิน  จะจ่ายตามอัตราที/ กํ าหนดโดยบริษัท 
จดัการร่วมกบับคุคลดงักลา่ว  

(10.6) ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และค่านายหน้าที/เกี/ยวกับการซื 1อขายหลกัทรัพย์หรือ
อสงัหาริมทรัพย์ ตามที/จ่ายจริง 

(10.7) คา่เบี 1ยประกนัวินาศภยั (ถ้ามี) และคา่เบี 1ยประกนัอื/นใดที/เกี/ยวเนื/องกบักองทนุรวม 

(10.8) ค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงค่าธรรมเนียม
วิชาชีพทางกฎหมายในการดําเนินการดงักลา่ว  

(10.9) ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้จ่ายในการดํารงสถานะเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ 

(10.10) คา่ใช้จ่ายในการจดัทําใบจองซื 1อหน่วยลงทนุ ใบยืนยนัรายการ ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากบัภาษี 
และแบบฟอร์มอื/นๆ ที/เกี/ยวข้องกบักองทนุรวม รวมทั 1งคา่จดัทํา คา่พิมพ์ คา่แปลหนงัสอืชี 1ชวน 
คําขอจัดตั 1งกองทุนรวม เอกสารต่างๆ ที/เกี/ยวข้องกับกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการ
จดัเตรียมและจดัสง่เอกสารดงักลา่ว 

(10.11) คา่ใช้จ่ายในการจดัทํา คา่พิมพ์ และการออกใบหนว่ยลงทนุ  

(10.12) คา่เอกสารทะเบียนหนว่ยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุรวม ตลอดจนคา่ใช้จ่ายอื/นๆ ที/
เกี/ยวข้องกบัการจดัทําทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 
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(10.13) ค่าใช้จ่ายในการจดัเตรียมและจดัพิมพ์หนงัสือบอกกลา่ว โฆษณาหรือประกาศต่างๆ ตามที/
กําหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(10.14) ค่าใช้จ่ายในการจดัทํา ค่าแปล และจดัสง่รายงานและจดหมายต่างๆ เช่น รายงานประจําปี 
รายงานผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นต้น สาํหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม  

(10.15) ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื 1อ เช่า 
หรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ โอนหรือรับโอนสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

(10.16) คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพื/อการจดัหา ได้มา จําหนา่ย จ่าย โอนสินทรัพย์ หลกัทรัพย์ของ
กองทนุรวม เช่น โอนหรือรับโอนสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และหลกัทรัพย์ของกองทนุรวม 

(10.17) คา่ใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ/มเติมเพื/อให้โครงการแล้วเสร็จ (ในกรณีเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที/อยู่
ระหวา่งการก่อสร้าง) 

(10.18) ค่าใช้จ่ายที/เกี/ยวกับการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สังหาริมทรัพย์ ในกรณีที/
ทรัพย์สนิดงักลา่วได้รับความเสยีหาย 

(10.19) คา่ใช้จ่ายที/เกี/ยวกบัการดําเนินการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม ได้แก่ ต้นทนุและ
คา่ใช้จ่ายที/เกี/ยวกบัการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ เช่น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา ค่าปรับปรุง ค่า
ต่อเติม ค่าตกแต่ง และค่าสาธารณปูโภค เป็นต้น รวมถึงค่าเบี 1ยประกนัภยั ค่าภาษีโรงเรือน 
คา่ใช้จ่ายทางการตลาดและประชาสมัพนัธ์ และค่าใช้จ่ายอื/นๆ ในทํานองเดียวกนัซึ/งในกรณี
ที/มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกองทุนรวมและเจ้าของ และ/หรือ ผู้ เช่า/ผู้ เช่าเหมางาน
ระบบ และ/หรือ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมลงทนุ ต้นทุนและ
คา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะถกูปันสว่นให้กบักองทนุรวมตามสดัสว่นพื 1นที/ใช้สอยที/กองทนุรวมลงทนุ
ตอ่พื 1นที/ใช้สอยทั 1งหมดของอสงัหาริมทรัพย์นั 1น หรือตามสดัสว่นอื/นๆ ที/เหมาะสมและสะท้อน
ลกัษณะของต้นทนุประเภทนั 1นๆ 

(10.20) คา่ใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิ ค่าใช้จ่ายที/เกิดขึ 1นจากการติดตามทวงถามการบอก
กลา่ว หรือดําเนินคดีใดๆ เพื/อบงัคบัชําระหนี 1หรือคืนทรัพย์สนิให้แก่กองทนุรวม คา่ธรรมเนียม
ศาล คา่ธรรมเนียมทนายความ คา่เสยีหายหรือคา่ใช้จ่าย 

(10.21) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื/นๆ ที/ก่อขึ 1นโดยชอบโดยบริษัทจดัการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามหน้าที/เพื/อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเมื/อได้รับคําสั/งจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(10.22) คา่ใช้จ่ายในการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ ทั 1งนี 1 ไมเ่กิน 
1,000,000 บาทตอ่ปี 
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(10.23) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื 1อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินในกรณีที/มีการลด
ทนุ และ/หรือ จ่ายเงินปันผล เช่น คา่ธรรมเนียมธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่
โทรศพัท์ คา่โทรสาร เป็นต้น 

(10.24) คา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมในการจ่ายเงินปันผล เพิ/มทนุ และ/หรือ ลดทนุ 

(10.25) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที/เกิดขึ 1นเกี/ยวเนื/องกับกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรม
เกี/ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือน ค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอื/นใดใน
ทํานองเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน (รวมถึงการขอมติเวียน) 
คา่ใช้จ่ายในการจดัประชุมคณะกรรมการลงทนุและเบี 1ยประชุม (รวมถึงการขอมติเวียน) ค่า
พิมพ์แบบพิมพ์ คา่ไปรษณียากรสําหรับหนงัสือโต้ตอบกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนียมใน
การทําเช็คคืนเงินคา่จองซื 1อหนว่ยลงทนุ ค่าโฆษณาหรือประกาศหนงัสือพิมพ์ (ถ้ามี) รวมทั 1ง
ค่าใ ช้จ่ายต่างๆ ที/ เ กิดขึ 1นเ นื/องจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามที/สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เป็นต้น  

(10.26) ค่าตอบแทนผู้ ชําระบญัชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบญัชีของกองทุนรวม
จนถึงการจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(10.27) คา่เบี 1ยประชุมกรรมการลงทนุตามที/จ่ายจริง ทั 1งนี 1 ในกรณีที/จดัให้มีการประชุมบริษัทจดัการ
จะพิจารณาจ่ายค่าเบี 1ยประชุมกรรมการลงทนุเฉพาะกรรมการที/ได้รับการแต่งตั 1งจากบริษัท
จดัการที/ได้รับการเสนอชื/อจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ จํานวนไม่เกิน 20,000 บาทต่อท่านต่อครั 1ง
โดยกรรมการที/เป็นตวัแทนของบริษัทจดัการไมม่ีคา่เบี 1ยประชมุ 

อนึ/ง บริษัทจดัการอาจพิจารณาจ่ายคา่เบี 1ยประชมุในจํานวนอื/นใดตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี จะเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมเป็นรายเดือนภายในวันที/ 30 ของเดือนถัดไป หรือภายใน 3 วันทําการหลงัจากผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รับรองการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม แล้วแตก่รณี 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี จะเรียกเก็บจากกองทนุรวมเป็นรายเดือนภายใน 5 วนัทําการ
หลงัจากได้รับแจ้งหนี 1 

การคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันสุดท้ายของแต่ละเดือน เว้นแต่ใน
ระหว่างเดือนที/กองทนุรวมมีการเพิ/มเงินทนุหรือลดเงินทนุของกองทนุรวม หรือจ่ายเงินปันผล บริษัท
จดัการจะดําเนินการคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  
และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุรายปี โดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของช่วงก่อนการเพิ/มหรือ
ลดเงินทุนของกองทนุรวม หรือจ่ายเงินปันผล และช่วงหลงัการเพิ/มหรือลดเงินทนุ หรือจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่ว คิดเฉลี/ยถ่วงนํ 1าหนกัตามจํานวนวนั 
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ค่าธรรมเนียมที/ปรึกษาของกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่าย ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขาย และคา่ใช้จ่ายอื/นๆ จะตดัจ่ายจากทรัพย์สินของกองทนุรวมตามที/
จ่ายจริง   

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการมีสทิธิตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดงักลา่วในงวดเดียว หรือ
เฉลี/ยตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายเดือนเป็นจํานวนเท่าๆ กัน หรือตามระยะเวลาที/
เห็นสมควร ทั 1งนี 1 การตดัจ่ายคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว จะเป็นไปตามหลกัการบญัชีและวิธีปฏิบตัิทางการบญัชี
ที/รับรองทั/วไป ที/เกี/ยวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือตามมาตรฐานการบัญชีที/กําหนดตาม
กฎหมายวา่ด้วยการนั 1น 

ทั 1งนี 1 อตัราค่าธรรมเนียมในข้อ 28 เป็นอตัราที/ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ/ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ/หรือ 
ภาษีอื/นใดในทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

หมายเหต ุ: คา่ธรรมเนียมที/เรียกเก็บจากผู้ซื 1อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที/
เรียกเก็บจากกองทนุรวมอาจมีการเปลี/ยนแปลงได้ โดยไมถื่อว่าเป็นการแก้ไขเพิ/มเติมโครงการ หากได้
ปฏิบตัิดงันี 1 

การเปลี"ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

(1) การเปลี/ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย ภายใต้อตัราที/ระบไุว้ในโครงการ 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที/จะเพิ/ม/ลด/ยกเว้นค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายตามข้อ 28.1 และ 
28.2 นี 1 ตราบเท่าที/ค่าธรรมเนียมที/เปลี/ยนแปลงดงักลา่ว ไม่เกินอตัราที/ระบุไว้ในข้อ 28.1 และ 
28.2 อย่างไรก็ดี ในการเรียกเก็บเพิ/ม หรือลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมดงักล่าวข้างต้น บริษัท
จดัการจะทําการติดประกาศไว้ ณ ที/เปิดเผยของบริษัทจดัการ 

(2) การเปลี/ยนแปลงของคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที/จะเพิ/ม/ลดค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายตามข้อ 28.1 และ 28.2 
โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี 1 

(2.1) กรณีเพิ/มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเกินกวา่ที/ระบไุว้ในโครงการ 
บริษัทจดัการจะกระทําเมื/อได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วยมติเกินกึ/งหนึ/ง
ของจํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมด  

(2.2) กรณีที/บริษัทจดัการจะเปลี/ยนแปลงลดคา่ธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย บริษัทจดัการจะติด
ประกาศค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอตัราใหม่ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและ
สถานที/ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายที/ใช้เป็นสถานที/ในการซื 1อขายหนว่ยลงทนุ 

ทั 1งนี 1 การเปลี/ยนตามข้อ 2 ข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนันับแต่วันถัดจากวนัเปลี/ยนแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรือ
คา่ใช้จ่ายดงักลา่วข้างต้น  
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29. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
และมูลค่าหน่วยลงทุน 

29.1 บริษัทจัดการจะคํานวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวม ณ วนัสดุท้ายของเดือนมิถนุายนและเดือนธันวาคมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วนันบัแต่วนัสดุท้ายของ
เดือนมิถนุายนและเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี ทั 1งนี 1 มลูค่าที/คํานวณได้ดงักลา่วต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง
วา่การคํานวณมลูคา่ดงักลา่วเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 

 บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเกี/ยวกบัการประเมินคา่ทรัพย์สนิไปพร้อมกบัการเปิดเผยข้อมลูตามวรรคหนึ/งโดยมี
รายละเอียดตามที/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

29.2 การเปิดเผยข้อมลูตามข้อ 29.1 บริษัทจดัการจะเปิดเผยในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัและปิดประกาศ
ไว้ในที/เปิดเผย ณ ที/ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสํานกังานใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทั 1งเปิดเผย
ชื/อ ประเภทและที/ตั 1งอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุด้วย 

29.3 ในกรณีที/มีเหตกุารณ์หรือการเปลี/ยนแปลงใดๆ ที/เกิดขึ 1นภายหลงัจากวนัที/คํานวณตามข้อ 29.1 อนัมีผลกระทบ
ต่อมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์อย่างมีนยัสําคญั บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยเหตกุารณ์หรือการเปลี/ยนแปลงดงักล่าวไปพร้อมกบัการเปิดเผยข้อมลูตามข้อ 29.2 และหากเหตุการณ์
หรือการเปลี/ยนแปลงดงักลา่วเกิดขึ 1นภายหลงัจากวนัที/มีการเปิดเผยตามข้อ 29.2 บริษัทจดัการจะเปิดเผยเรื/อง
ดงักลา่วโดยพลนั 

29.4 ในการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะคํานวณตามวิธีการดงัตอ่ไปนี 1 

(1) อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะใช้ราคาที/ได้จากรายงานการ
ประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั 1งล่าสดุ แล้วแต่กรณี เว้นแต่การคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมครั 1งแรก บริษัทจดัการจะใช้ราคาที/ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ แล้วแตก่รณี 

(2) ทรัพย์สนิอื/นตามที/กําหนดในประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะกําหนดมลูค่าตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที/สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

29.5 การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ หรือมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี 1 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล 

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมห้าตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล และประกาศมลูคา่หนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมสี/ตําแหนง่โดยตดัทศนิยมตําแหนง่ที/ห้าทิ 1ง 
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ในกรณีที/มีผลประโยชน์เกิดขึ 1นจากการคํานวณตามวิธีการข้างต้น บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั 1นรวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

เงื/อนไขเพิ/มเติม 

สาํหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ
จะดําเนินการให้เป็นไปตามที/ระบไุว้ในข้อ 29 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือ หนว่ยงานอื/นใดที/มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี/ยนแปลง เพิ/มเติม ประกาศ กําหนด สั/งการ เห็นชอบ 
และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอย่างอื/น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั 1น  

ทั 1งนี 1 การคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที/บริษัทจดัการประกาศเป็น
การคํานวณโดยใช้รายงานการประเมินคา่หรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั 1งลา่สดุเป็นฐานในการกําหนดมลูค่า
ทรัพย์สินหลกั (อสงัหาริมทรัพย์) ของกองทนุรวม ซึ/งมลูค่าดงักลา่วอาจไม่ใช่มลูค่าที/จะซื 1อขายได้จริงของทรัพย์สินหลกั 
(อสงัหาริมทรัพย์) ดงักลา่ว 

 

30. การจัดทาํรายงานให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน 

30.1 รายงานของกองทุนรวม 

บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานของกองทนุรวมทกุวนัสิ 1นรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี และสง่รายงานดงักลา่วให้แก่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที/มีชื/ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนบัแต่
วนัสิ 1นรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี โดยรายงานดงักล่าวต้องมีรายการตามที/สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

30.2 รายงานการลงทุนหรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน
รวม 

บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสอืสรุปข้อมลูที/เป็นสาระสาํคญัเกี/ยวกบัการลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ 
สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั
นบัแตว่นัที/ลงทนุหรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นั 1น รวมทั 1งจดัให้มีข้อมลูที/เป็น
สาระสาํคญัดงักลา่วไว้ในที/เปิดเผย ณ ที/ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสํานกังานใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที/ลงทุนหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นั 1น เพื/อให้ผู้
ลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนงัสือสรุปข้อมลูต้องมีสาระสําคญัตามที/สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด 

เมื/ อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมได้ รั บอนุมัติ ใ ห้ เ ป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ 
แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสือสรุปข้อมูลที/เป็นสาระสําคญัตามวรรคหนึ/งให้ตลาดหลกัทรัพย์
แทนการจัดส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน ทั 1งนี 1 ภายในวันทําการถัดจากวันซื 1อ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื/นตามที/ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
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30.3 รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที"ยงัสร้างไม่เสร็จ 

กรณีที/กองทนุรวมลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที/ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานความคืบหน้า
ของการก่อสร้างทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนนบัแต่วนัที/ลงทนุจนกว่าการก่อสร้างดงักล่าวจะแล้วเสร็จ และจดัสง่ให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที/ครบระยะเวลา 6 เดือนดงักล่าว ทั 1งนี 1 บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยความคืบหน้าผา่นทางเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทจดัการด้วย 

เมื/อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้วบริษัทจดัการจะแจ้งความคืบหน้า
ข้างต้นตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ด้วย 

 

31. การประเมินค่าทรัพย์สินและการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน 

31.1 บริษัทจดัการจะแตง่ตั 1งบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิจํานวน 2 ราย เพื/อประเมินคา่ทรัพย์สนิในกรณีดงัตอ่ไปนี 1 

(1) ก่อนที/จะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์   

(2) ก่อนที/จะจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

31.2 บริษัทจดัการจะแตง่ตั 1งบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิจํานวน 1 ราย เพื/อประเมินคา่ทรัพย์สนิในกรณีดงัตอ่ไปนี 1 

(1) ทกุ 2 ปีนบัแตว่นัที/มีการประเมินคา่เพื/อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

(2) ผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามี เหตุการณ์หรือการเปลี/ยนแปลงใดๆ เกิดขึ 1นอันมีผลกระทบต่อมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมลงทนุอยา่งมีนยัสาํคญั ทั 1งนี 1 ภายใน 30 วนันบัแตว่นัที/บริษัทจดัการกองทนุรวม
ได้รับการแจ้งจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 

31.3 บริษัทจดัการจะแตง่ตั 1งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจํานวน 1 ราย เพื/อทําการสอบทานการประเมินค่าทกุ 1 ปีนบัแต่
วนัที/มีการประเมินคา่ครั 1งลา่สดุไปแล้ว 

31.4  ในการแตง่ตั 1งบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิเพื/อทําการประเมินคา่หรือทําการสอบทานการประเมินค่า บริษัทจดัการจะ
แต่งตั 1งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ/งให้ทําการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์เดียวกนัติดตอ่กนัเกิน 2 ครั 1ง ไมไ่ด้ 

31.5  บริษัทจดัการจะสง่สาํเนารายงานการประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินพร้อม
ด้วยสําเนาเอกสารหลกัฐานที/เกี/ยวข้องให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์โดยพลนั และให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที/ได้รับรายงานดงักลา่ว 
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32. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม 

วนัที/สิ 1นสดุรอบบญัชี วนัที/ 31 เดือนธนัวาคม 

วนัที/สิ 1นสดุรอบบญัชีครั 1งแรก วนัที/ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

 

33. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

33.1  สิทธิในการรับเงนิปันผล  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที/จะได้รับการจดัสรรผลกําไรในรูปของเงินปันผลจากกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการ
ที/ระบไุว้ในโครงการนี 1  

33.2 สิทธิในการลงมติเพื"อแก้ไขเพิ"มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะรายมีสทิธิลงมติเพื/อทําการแก้ไขเพิ/มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ 
โดยเป็นไปตามเงื/อนไขและหลกัเกณฑ์ที/กําหนดไว้ในโครงการนี 1 บริษัทจดัการจะทําการแก้ไขเพิ/มเติมโครงการหรือ
วิธีการจดัการกองทนุรวม เมื/อได้รับมติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที/ระบไุว้ในโครงการนี 1 

ทั 1งนี 1 การแก้ไขเพิ/มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการจะเป็นไปตามข้อ 34 การแก้ไขเพิ/มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม 
หรือแก้ไขวิธีการจดัการ 

33.3  สิทธิในการได้รับเงนิคืนเมื"อเลิกโครงการ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที/จะได้รับเงินคืนเมื/อเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ ชําระบัญชีที/สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ ชําระบญัชี โดยดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที/ระบไุว้ในโครงการนี 1  

บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ ชําระบญัชีแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุกองทนุรวมเฉพาะเมื/อเลิกโครงการ
เทา่นั 1น  

33.4  สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถโอนหนว่ยลงทนุได้ แตท่ั 1งนี 1จะต้องเป็นไปตามและไม่ขดัต่อเงื/อนไข และหลกัเกณฑ์ที/ระบไุว้
ในโครงการนี 1 

33.5 สิทธิประโยชน์อื"นๆ 

สทิธิในการจํานําหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที/
บริษัทจดัการ และ/หรือ นายทะเบียนหนว่ยลงทนุกําหนด  
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สทิธิในการออกเสยีงเพื/อลงมติเกี/ยวกบัการดําเนินกิจการของกองทนุรวม 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเกี/ยวกับการบริหารจัดการกองทุนรวมตามที/กําหนดไว้ในโครงการ โดยเป็นไปตาม
เงื/อนไขและหลกัเกณฑ์ที/กําหนดไว้ในโครงการนี 1 และการนบัมติดงักลา่ว จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที/ระบุ
ไว้ในโครงการนี 1 

สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื/อมีการลดเงินทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที/จะได้รับเงินคืนเมื/อมีการลดเงินทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที/ระบไุว้ในโครงการ 

 

34. การแก้ไขเพิ"มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

34.1 การแก้ไขเพิ"มเติมโครงการ กรณีมีการเปลี"ยนแปลงแก้ไขเพิ"มเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือคาํสั"ง  

ในการดําเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนรวมนั 1น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที/ระบุไว้ใน
โครงการและหนงัสอืชี 1ชวน  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื/นใดที/มีอํานาจ
ตามกฎหมายที/เกี/ยวข้อง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั/ง หนังสือเวียน คําผ่อนผัน หรือ 
เปลี/ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ/มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั คําสั/ง ที/ใช้อยู่ในปัจจุบนั บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี/ยนแปลง เพิ/มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการตามที/เห็นสมควรเพื/อให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั คําสั/ง ที/เปลี/ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ/มเติมดงักลา่วตามที/ได้รับความ
เห็นชอบหรือการสั/งการของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หนว่ยงานอื/นใดข้างต้น  

34.2 การแก้ไขเพิ"มเติมโครงการกรณีอื"นๆ โดยทั"วไป  

หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ/มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื/อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยหากมิได้กระทําโดยมติเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ/งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ/งหนึ/งของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้
แล้วทั 1งหมดของโครงการจดัการกองทนุรวม ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีที/มติดงักลา่วของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเกี/ยวข้องกบัสทิธิ หน้าที/ และความรับผิดชอบตามข้อ 27 สิทธิ หน้าที/ และ
ความรับผิดชอบของ บริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ที/ปรึกษาของกองทนุรวม และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือ
เกี/ยวข้องกบัค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 28 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที/เรียกเก็บจากผู้จองซื 1อหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุและกองทุนรวม ของบริษัทจัดการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สนบัสนนุการขาย
หนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ที/ปรึกษา หรือผู้ อื/นที/ให้บริการแก่กองทนุรวม มติดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท
จดัการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ที/ปรึกษา หรือผู้ อื/นที/
ให้บริการแก่กองทุนรวม (แล้วแต่กรณี) ในการดําเนินการตามมตินั 1นๆ ทั 1งนี 1 การดําเนินการตามมติความเห็นชอบ
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องไมข่ดัตอ่กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ/หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือ โครงการ หรือ
ขดัตอ่ประโยชน์ของกองทนุรวม 
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ในกรณีที/การแก้ไขเพิ/มเติมโครงการหรือวิธีจดัการกองทนุรวม ได้กระทําโดยมีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ซึ/งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ/งหนึ/งของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมดของโครงการ 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที/มีมติให้แก้ไข หรือภายใน 15 
วนันบัจากวนัที/ทราบผลการลงมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีที/การขอมติกระทําโดยการสง่หนงัสือขอมติไปยงัผู้
ถือหนว่ยลงทนุ 

ทั 1งนี 1 บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพิ/มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการกองทนุรวมไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายและ
ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์ (โดยไม่ชักช้าและไม่เกิน 10 วนัทําการ) และจะประกาศทางหนังสือพิมพ์
รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันบัแตว่นัที/ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที/
ได้มีมติแก้ไขหรือภายใน 15 วนันบัจากวนัที/ทราบผลการลงมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนในกรณีที/การขอมติกระทําโดย
การสง่หนงัสอืขอมติไปยงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณี 

การแก้ไขเพิ/มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ ให้สามารถกระทําได้เมื/อได้รับมติโดยเสียงข้างมากจากผู้ ถือหน่วย
ลงทุนซึ/งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมดของกองทุนรวม หรือต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนึ/ง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการยบัยั 1งพิเศษ (Veto Right) สําหรับการลงมติใดๆ 
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื/อแก้ไขเพิ/มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจดัการ ที/ขดัตอ่กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ/หรือ 
จรรยาบรรณ หรือ ได้รับความเสียหาย หรือขดัต่อประโยชน์ของกองทนุรวมหรือมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที/และความ
รับผิดชอบของบคุคลภายนอกซึ/งเป็นคูส่ญัญาของกองทนุรวม 

การนบัมติในการแก้ไขเพิ/มเติมโครงการตามข้อนี 1 อยู่ภายใต้บงัคบัความในข้อ 7 หลกัเกณฑ์และข้อจํากดัการถือ
หนว่ยลงทนุ 

 

35. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจดัการจะเลกิโครงการจดัการกองทนุรวมเมื/อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ/งหรือหลายเหตกุารณ์ดงันี 1 

35.1 เมื/อกองทนุรวมมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุน้อยกวา่ 35 ราย ทั 1งนี 1 ภายในวนัทําการถดัจากวนัที/ทราบเหตดุงักลา่ว 

35.2 เมื/อจํานวนเงินทนุจดทะเบียนตํ/ากว่า 500 ล้านบาท เมื/อคํานวณจากมลูค่าของหน่วยลงทนุโดยเลิกกองทนุรวมใน
วนัทําการถดัไป เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมที/ลงทนุเฉพาะในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

35.3 บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที/ระบุไว้ใน
โครงการได้ เว้นแต่ในกรณีที/บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ/มเงินทุนจดทะเบียนเพื/อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และ/
หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ/มเติม แต่ไม่สามารถลงทุนเพิ/มเติมนั 1นได้ โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้
ดําเนินการตามข้อกําหนด กฎเกณฑ์ และเงื/อนไขที/กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื/นใดที/เกี/ยวข้อง
กําหนด 

35.4 เมื/อได้รับมติโดยเสียงข้างมากจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ/งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมดของ
กองทนุรวม 
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35.5 เมื/อครบอายโุครงการ (ถ้ามี) 

เงื/อนไขเพิ/มเติม 

- มติโดยเสียงข้างมากจากผู้ ถือหน่วยลงทุน คือ มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ/งถือหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ/งหนึ/งของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมด โดยการนบัมติจะอยูภ่ายใต้บงัคบัข้อจํากดัสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ตามที/กําหนดไว้ในข้อ 7 

- เมื/อเกิดกรณีต่างๆ จนเป็นเหตุให้ผู้จัดการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เห็นสมควรให้มีการเลิกกองทุนรวม 
เช่น กองทุนรวมขาดสภาพคล่อง กองทุนรวมไม่สามารถดํารงสดัส่วนการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และ/
หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ตามที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

- บริษัทจดัการอาจพิจารณาให้เลกิกองทนุรวมได้ เมื/อบริษัทจัดการเห็นว่าอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทุนรวมลงทุน 
มีมูลค่ารวมกันแล้วไม่ถึงร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมภายในรอบระยะเวลาบญัชี
ประจําปีใดๆ หรือมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมจะลงทุนอาจไม่เป็นไปตามที/คาดหมายเช่น การเจรจา
ในการซื 1ออสงัหาริมทรัพย์บางรายการที/กองทุนรวมสนใจลงทุนไม่ประสบความสําเร็จ หรืออาจเกิดเหตุ
สุดวิสยัหรือเหตุอันไม่คาดหมายกับอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมคาดว่าจะลงทนุ จนเป็นเหตใุห้กองทนุรวม
ไมส่ามารถลงทนุ/ไมป่ระสงค์จะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว เป็นต้น 

-  ในกรณีที/บริษัทจัดการได้รับคําสั/งให้เลิกกองทุนรวมจากหน่วยงานที/มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคําสั/งศาล เป็นต้น  

 

36. การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลี"ยเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื"นคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเมื"อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

เมื/อเลิกกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ ชําระบญัชีที/สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ ชําระบญัชี
เพื/อทําหน้าที/จําหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุรวม ชําระภาระหนี 1สินของกองทนุรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงินหรือทรัพย์สิน
คืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเฉลี/ยตามจํานวนหน่วยลงทุนที/ผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ตามสมดุทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทนุ รวมทั 1งทําการอย่างอื/นที/จําเป็นเพื/อให้การชําระบญัชีเสร็จสิ 1น ทั 1งนี 1 ตามหลกัเกณฑ์ เงื/อนไข และ
วิธีการที/คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เมื/อชําระบัญชีเสร็จสิ 1นแล้ว ผู้ ชําระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิก
กองทนุรวมตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏวา่มีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิaของสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในการชําระบัญชี ผู้ ชําระบัญชีจะจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื/อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร หรือตั�ว
สัญญาใช้เงินที/ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน ทั 1งนี 1 ผู้ ชําระบัญชีอาจมอบหมายให้บริษัทจัดการเป็น
ผู้ดําเนินการได้ 
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อนึ/ง ในกรณีที/มีเหตจํุาเป็นและสมควรซึ/งทําให้ไมส่ามารถจําหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ ผู้ ชําระบญัชี บริษัทจดัการ 
และผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะร่วมกันพิจารณาดําเนินการเกี/ยวกบัทรัพย์สินดงักลา่วตามที/เห็นสมควร โดย
คํานงึถึงผลประโยชน์ที/กองทนุรวมจะได้รับเป็นสาํคญั 

37. การระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

บริษัทจดัการตกลงที/จะระงบัข้อพิพาทใดๆ โดยวิธีการทางอนญุาโตตลุาการ ในกรณีที/บริษัทจดัการไม่ปฏิบตัิตามที/ระบไุว้
ในโครงการ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที/เกี/ยวข้อง และ/หรือ ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที/
เกี/ยวข้อง และก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิที/จะเสนอข้อพิพาทให้อนญุาโตตลุาการ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา 

38. การดาํรงความเพียงพอของเงนิทุน 

ในกรณีที/บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เกี/ยวกบัการดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการทําประกนัภยัความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ  บริษัท
จัดการจะเปลี/ยนให้บริษัทจัดการรายอื/นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ/งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ/งหนึ/ง
ของจํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมดของกองทนุรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัที/บริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการ
ไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดงักล่าว ทั 1งนี 1 หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที/มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ 1นจากการเปลี/ยนแปลงบริษัทจัดการ บริษัท
จดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที/กําหนด บริษัท
จดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 

39. การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ/งถือหน่วยลงทุน
รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมดร้องขอให้มีการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ   

นอกจากนี 1 บริษัทจดัการจะต้องดําเนินการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือมีหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื/อขอมติในการ
ดําเนินการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี 1 

1. การแต่งตั 1งหรือถอดถอนบริษัทจดัการ ต้องจัดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื/อขอมติหรือมีหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเพื/อขอมติ ซึ/งต้องได้รับมติเกินกว่ากึ/งหนึ/งของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมดของกองทุน
รวม  

2. เว้นแตที่/ได้กําหนดไว้ในข้อ 34.1 หรือได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการแก้ไขเพิ/มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการได้ต่อเมื/อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ซึ/งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนเกินกว่ากึ/งหนึ/งของจํานวนหน่วยลงทุนที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมด โดยการ
ประชุมที/มีการเรียกประชุมโดยชอบ หรือการลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที/ทําขึ 1นเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
หรือโดยความเห็นชอบของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ทั 1งนี 1 กรณีการแก้ไขเพิ/มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวรรคแรก บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที/ได้มีมติให้แก้ไข หรือภายใน 15 วนันบัจาก
วนัที/ทราบผลการลงมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีที/การขอมติกระทําโดยการสง่หนงัสือขอมติไปยงัผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

3. บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพิ/มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการดงักลา่วไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุคนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและผ่านระบบข้อมูลตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที/ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที/ได้มีมติให้แก้ไข
เพิ/มเติมโดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณี 

ในการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุนั 1น ผู้ ถือหน่วยลงทนุที/มาประชุมจะต้องมีหน่วยลงทนุนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ/งหนึ/งของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที/จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมดและมีสทิธิออกเสยีงของกองทนุรวมจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

อยา่งไรก็ดี ในกรณีการพิจารณาอนมุตัิการเพิ/มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมต้องมีผู้ ถือหน่วยลงทนุมาประชุมไม่น้อย
กวา่ 25 รายหรือไมน้่อยกวา่กึ/งหนึ/งของจํานวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทั 1งหมด ทั 1งนี 1 จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุที/มาประชุมดงักลา่ว
ต้องถือหนว่ยลงทนุนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ/งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที/จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมดของกองทนุรวม
ดงักลา่ว จึงจะเป็นองค์ประชุม และต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี/ของจํานวนหน่วยลงทุนทั 1งหมดของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุที/เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยในการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื/อขอมติการเพิ/มทนุดงักลา่ว ต้องมี
วตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี 1 

ก. เพื/อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ/มเติม และ/หรือ  

ข. เพื/อดําเนินการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ที/กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุให้อยูใ่นสภาพที/ดี และมีความพร้อมที/
จะใช้หาผลประโยชน์ 

40. อื"นๆ 

40.1 การรับผลประโยชน์ตอบแทน 

บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื/อกองทนุรวมจากบคุคลที/เป็นผู้ ให้บริการอนัเนื/องมาจากการใช้บริการ
ของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุรวมได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 1 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที/รับไว้นั 1นต้องเป็นทรัพย์สินที/มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี/ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็นกองทนุรวมตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที/แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั 1นบ่อยครั 1งเกินความจําเป็นเพื/อให้
กองทนุรวมได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (Churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ/งให้แก่กองทนุรวมที/อยูภ่ายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการต้อง
กระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที/อาจมีไว้ได้ของกองทนุรวมนั 1นด้วย ทั 1งนี 1 
บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเกี/ยวกบัการรับผลประโยชน์ดงักลา่วไว้ในรายงานรอบปีบญัชี 
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40.2 การลงทุนใน หรือมีไว้ซึ"งทรัพย์สิน และการหาประโยชน์จากทรัพย์สิน 

กองทนุรวมมีหลกัเกณฑ์การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตลอดจนการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามที/ระบไุว้ในข้อ 
5.1 และข้อ 5.2 

โดยในการบริหารจดัการ และหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินต่างๆ ที/กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้นั 1น กองทุนรวม
อาจปรับปรุง เปลี/ยนแปลง พฒันา เพิ/มศกัยภาพในทรัพย์สินต่างๆ ดงักล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็นเพื/อการให้เช่า
พื 1นที/โดยตรง หรือให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการเพื/อนําทรัพย์สินดงักลา่วไปหาผลประโยชน์ ทั 1งนี 1 รวมถึงการดําเนิน
ธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน เพื/อวตัถปุระสงค์ต่างๆ และ/หรือ เพื/อการจําหน่าย จ่าย โอน ทั 1งโครงการ และหรือเพื/อการ
แบ่งจําหน่ายทรัพย์สินดงักลา่วให้กบับคุคลทั/วไป นอกจากนี 1 กองทนุรวมอาจดําเนินการก่อสร้างหรือพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์รวมถึงการขอ หรือรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง หรือใบอนุญาตอื/นใดที/จําเป็นเพื/อประโยชน์ของ
ทรัพย์สิน เช่น ใบอนุญาตต่อเติมอาคาร เป็นต้น ดําเนินการใดๆ เพื/อประโยชน์ของทรัพย์สินตามที/บริษัทจัดการ
กองทนุรวม หรือ คณะกรรมการลงทนุ (ถ้ามี) จะเห็นสมควรได้อีกด้วย แต่ทั 1งนี 1จะต้องไม่เป็นการขดัต่อข้อกําหนด 
กฎเกณฑ์ และเงื/อนไขที/กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื/นใดที/เกี/ยวข้องกําหนด 

40.3 ผู้ดูแลสภาพคล่อง 

บริษัทจดัการอาจแตง่ตั 1งบริษัทหลกัทรัพย์ที/ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการค้าหลกัทรัพย์หรือ
บริษัทหลกัทรัพย์ที/ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการค้าหลกัทรัพย์ที/เป็นหน่วยลงทุนให้เป็น
ผู้ดแูลสภาพคลอ่งให้แก่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื/อทําหน้าที/ซื 1อขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื/อรักษาสภาพ
คลอ่งของหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมได้ 

40.4 การขอสงวนสิทธิในการยบัยั -งพิเศษ (Veto Right) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยบัยั 1งพิเศษ (Veto Right) สําหรับการลงมติใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุนที/ขดัต่อ
กฎหมายกฎระเบียบข้อบงัคบั และ/หรือ จรรยาบรรณหรือขดัต่อประโยชน์ของกองทุนรวมหรือมีผลให้กองทุนรวม
เสยีหายหรือมีผลกระทบตอ่สทิธิหน้าที/และความรับผิดชอบของบคุคลภายนอกซึ/งเป็นคูส่ญัญาของกองทนุรวม 

40.5  การประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์เงื"อนไขและวิธีการจัดตั -งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

ในกรณีที/คณะกรรมการ ก.ล.ต .หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ได้มีการประกาศแก้ไขหลกัเกณฑ์เงื/อนไขและ
วิธีการจดัตั 1งและจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์บริษัทจดัการจะดําเนินการและแก้ไขโครงการให้สอดคล้องกบั
ประกาศฉบบัแก้ไขดงักลา่วโดยถือวา่ได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทั 1งนี 1 บริษัทจดัการจะดําเนินการ
แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการแก้ไขโครงการ 
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ภาคผนวก 1 
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ภาคผนวก 2 

สรุปการประเมินมูลคาทรัพยสินโครงการอาคารสิริภิญโญโดยไมมีโครงสรางกองทนุรวม 
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บริษัทจัดการไดดําเนินการใหผูประเมินมูลคาทรัพยสินท้ัง 2 ราย ทําการประเมินมูลคาโครงการอาคารสิริภิญโญโดย
ปราศจากโครงสรางการจัดหาประโยชนของกองทุนรวมตามท่ีจะมีการทําสัญญาตางๆ ท่ีเก่ียวของ ณ วันท่ีกองทุนรวมเขา
ลงทุน โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

การเปรียบเทียบสมมติฐานท่ีผูประเมินมูลคาทรัพยสินท้ัง 2 ราย ใชในการประเมินมูลคาโครงการอาคารสิริภิญโญโดย
พิจารณาถึงโครงสรางการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม (ตามท่ีเปดเผยในขอ 3.13 ขอมูลการประเมินคาทรัพยสิน) 
และปราศจากโครงสรางการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม สามารถสรุปไดดังน้ี 

สมมติฐาน สมมุติฐานการประเมิน

มูลคา โดยพิจารณาถึง
โครงสรางการจัดหา

ผลประโยชนของกองทนุ
รวม  

สมมุติฐานการประเมินมูลคาโดยปราศจากโครงสรางการ
จัดหาผลประโยชนของกองทนุรวม 

บริษัท เพ็ชรสยาม       
แอพไพรซัล จํากัด 

บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท  
แอพเพรซัล จํากัด 

รายไดคาเชาและ
คาบริการสําหรับ
พื้นที่ที่จะมีการเชา
โดยแสนสิริและ
บริษัทท่ีมีความ
เกี่ยวของ 

แสนสิริและบริษัทท่ีมีความ
เก่ียวของ เชาพ้ืนท่ี 11,813 

ตารางเมตร ในอัตราคาเชา
ท่ี 580 บาท 600 บาท 620 
บาท 640 บาท และ 650 
บาทตอตาราง เมตรต อ
เดือน ในชวงระยะเวลาปท่ี 
1  ถึ ง ป ท่ี  5  ต า ม ลํ า ดั บ 
จากน้ัน ปรับอัตราคาเชา
ตามอัตราตลาด 

 

แสนสิริและบริษัท ท่ีมีความ
เ ก่ียวของ  เช า พ้ืนท่ี  11,813 

ตารางเมตร ในอัตราคาเชาท่ี 
540 บาทตอตารางเมตรตอ
เดือน จากน้ันปรับเพ่ิมข้ึนใน
อัตรารอยละ 4 ตอปตลอด
ระยะเวลาประมาณการ 

แสนสิริและบริษัท ท่ีมีความ
เ ก่ียวของ  เช า พ้ืนท่ี  11,813 

ตารางเมตร ในอัตราคาเชาท่ี 
520 บาทตอตารางเมตรตอ
เดือน จากน้ันปรับเพ่ิมข้ึนใน
อัตรารอยละ 5 ตอปในชวง 5 
ปแรก และปรับเพ่ิมข้ึนในอัตรา
ร อ ย ล ะ  4  ต อ ป ต ล อ ด
ระยะเวลาประมาณการ 

รายไดคาเชาและ
คาบริการสําหรับ
พื้นที่ที่จะมีการ
รับประกันการมีผู
เชาโดยแสนสิริ 

พ้ืน ท่ี เช า รับประกันโดย
แ ส น สิ ริ จํ า น ว น  3,404  

ตารางเมตร ในอัตราคาเชา
ท่ี 550 บาทตอตารางเมตร
ตอเดือน เปนระยะเวลา 3 

ป จากน้ัน ปรับอัตราคา
เชาตามอัตราตลาด 

พ้ื น ท่ี เ ช า จํ า น ว น  3,404  

ตารางเมตร ถูกเชาในอัตราคา
เชาท่ี 540 บาทตอตารางเมตร
ตอเดือน จากน้ันปรับเพ่ิมข้ึน
ในอัตรารอยละ 4 ตอปตลอด
ระยะเวลาประมาณการ 

พ้ื น ท่ี เ ช า จํ า น ว น  3,404  

ตารางเมตร ถูกเชาในอัตราคา
เชาท่ี 540 บาทตอตารางเมตร
ตอเดือน จากน้ันปรับเพ่ิมข้ึน
ในอัตรารอยละ 5 ตอปในชวง 
5 ปแรก และปรับเพ่ิมข้ึนใน
อัตรารอยละ 4 ตอปตลอด
ระยะเวลาประมาณการ 

คาใชจายสวนทุน คาใชจายสวนทุน (Capital 

Expenditure) เทากับ
คาใชจายสวนทุน (Capital 

Expenditure) เท า กั บ
คาใชจายสวนทุน (Capital 

Expenditure) เท า กั บ
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สมมติฐาน สมมุติฐานการประเมิน
มูลคา โดยพิจารณาถึง
โครงสรางการจัดหา

ผลประโยชนของกองทนุ
รวม  

สมมุติฐานการประเมินมูลคาโดยปราศจากโครงสรางการ
จัดหาผลประโยชนของกองทนุรวม 

บริษัท เพ็ชรสยาม       
แอพไพรซัล จํากัด 

บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท  
แอพเพรซัล จํากัด 

ประมาณรอยละ 3 ของ
รา ย ได จ า ก ค า เ ช า แ ละ
คาบริการ ยกเวนในปแรก 
ซ่ึงแสนสิ ริจะรับประกัน
คาใชจายสวนทุนในอัตรา
ไมเกินรอยละ 3 ของรายได
จากคาเชาและคาบริการ 
(รายละเอียดเปนไปตาม
ขอ 3.8 สรุปสาระสําคัญ
ของรางสัญญาท่ีเกี่ยวของ) 

ประมาณรอยละ 3 ของรายได
จากค า เช าและค าบ ริกา ร 
ตลอดระเวลาประมาณการ 
โดยไมมีการยกเวนในปแรก  

ประมาณรอยละ 3 ของรายได
จากค า เช าและค าบ ริกา ร 
ตลอดระเวลาประมาณการ 
โดยไมมีการยกเวนในปแรก 

คาธรรมเนียม
ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย 

คาตอบแทนฐานในอัตรา
รายเดือนเทากับ 

ก. รอยละ 1 ของรายไดคา
เชาและคาบริการ(1)

 

ข. รอยละ 5.75 ของกําไร
จากรายไดคาเชาและ
คาบริการ(1)

 

( ผูลง ทุนสามารถศึกษา
รายละเอียดเพ่ิมเติมในขอ 
28.2 ค าธรรมเ นียมและ
คาใชจายท่ีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวม) 

คาตอบแทนในอัตรา 360,000 

บาทตอเดือน จากน้ันเติบโตใน
อัตรารอยละ 3 ตอป  

 

คาตอบแทนในอัตรา 360,000 

บาทตอเดือน จากน้ันเติบโตใน
อัตรารอยละ 2 ตอป  

 

หมายเหตุ:   (1)
 ผูประเมินไดพิจารณารวมถึงการคิดคาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพยในอัตราพิเศษ ท่ีผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยยินดีจะลดใหสําหรับพ้ืนท่ีเชาท่ีแสนสิริ และ/หรือ บริษัทท่ีมีความเก่ียวของ จะเขาทําสัญญา
เชาภายหลังจากท่ีกองทุนรวมเขาลงทุนในทรัพยสินท่ีกองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกตามสัญญาแตงต้ัง
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแสนสิริ ไพรมออฟฟศ 

 

- 3 – 

  

 

 

จากการปรับเปล่ียนสมมุติฐานในขางตน มูลคาและราคาประเมินของโครงการอาคารสิริภิญโญโดยพิจารณาถึงโครงสราง
การจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม (ตามท่ีเปดเผยในขอ 3.13 ขอมูลการประเมินคาทรัพยสิน) และปราศจาก
โครงสรางการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม สามารถสรุปไดดังน้ี 

ทรัพยสิน มูลคาที่
กองทุน

รวมจะเขา
ลงทนุ 

(ลานบาท) 

ราคา
ประเมินตาม
โครงสราง

ของกองทุน
รวม 

(ลานบาท) 

ราคา
ประเมินโดย
ปราศจาก
โครงสราง

ของกองทุน
รวม 

(ลานบาท) 

ผูประเมินมูลคา
ทรัพยสิน 

วิธีการ
ประเมิน 

วันที่ประเมิน 

โครงการ
อาคารสิริ
ภิญโญ 

ไมเกิน 
1,821.00 

1,833.40 1,809.80 บริษัท เอเชยี แอสเซ็ท 
แอพเพรซัล จํากัด 

วิธีรายได 
(Income 

Approach) 

9 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 

1,821.00 1,816.00 บริษัท เพ็ชร สยาม 
แอพไพรซัล จํากัด 

วิธีรายได 
(Income 

Approach) 

4 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 

ท่ีมา: บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จํากัด และบริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จํากัด 

 

ประมาณการผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return : IRR) 

จากประมาณการกระแสเงินสดรับของโครงการอาคารสิริภิญโญโดยปราศจากการพิจารณาถึงโครงสรางการจัดหา
ผลประโยชนของกองทุนรวม และมูลกองทุนรวมจะเขาลงทุนท่ีไมเกิน 1,821.00 ลานบาท สามารถคํานวณอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ไดที่อัตราประมาณรอยละ 8.9 ตอป (โดยคํานวณจากกระแสเงินสด
สุทธิจากทรัพยสินท่ีประมาณการโดย บริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จํากัด ซ่ึงเปนผูประเมินราคาท่ีใหราคาตํ่าสุด) ท้ังน้ี 
อัตราผลตอบแทนภายในท่ีคํานวณไดจากประมาณการแบบปราศจากโครงสรางการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม
ดังกลาว ใกลเคียงกับอัตราผลตอบแทนภายในท่ีคํานวณไดจากประมาณการซ่ึงพิจารณาถึงโครงสรางการจัดหา
ผลประโยชนของกองทุนรวม (ตามท่ีเปดเผยในขอ 3.13 ขอมูลการประเมินคาทรัพยสิน) ซ่ึงเทากับประมาณรอยละ 8.9 ตอ
ป 

ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการประเมินมูลคาแบบปราศจากการพิจารณาถึงโครงสรางการจัดหา
ผลประโยชนของกองทุนรวมโดยบริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จํากัด และบริษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จํากัด จาก
เอกสารท่ีจัดทําโดยผูประเมินมูลคาท้ัง 2 รายท่ีไดแนบมาในภาคผนวกน้ี 
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ภาคผนวก 3 

สรุปฐานะการเงินและความสามารถในการรับประกันกําไรจากการดําเนนิงานของทรัพยสินทีก่องทนุรวมลงทนุ

ของบริษทั แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบงบกําไรขาดทุน ระหวางไตรมาสท่ี 3 ป พ.ศ. 2556 และป พ.ศ. 2555 และงวดเกาเดือนของป พ.ศ. 
2556 และป พ.ศ. 2555 

 

 

งบกําไรขาดทุน 

 

9 เดือน สิ้นสุด  

30 ก.ย. 56 

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 20,020 100.0 16,013 100.0 30,087 100.0 20,681 100.0 18,755 100.0 

ตนทุนขาย 13,430 67.1 10,429 65.1 19,877 66.1 13,509 65.3 12,541 66.9 

กําไรขั้นตน 6,590 32.9 5,585 34.9 10,210 33.9 7,171 34.7 6,214 33.1 

คาใชจายรวม 5,048 25.2 3,802 23.7 5,989 31.9 4,155 22.2 3,368 18.0 

- คาใชจายในการขาย 2,993 15.0 1,772 11.1 3,289 10.9 2,112 10.2 1,706 9.1 

- คาใชจายในการบริหาร 2,103 10.5 2,047 12.8 2,771 9.2 2,054 9.9 1,585 8.5 

- คาใชจายอ่ืน -48 -0.2 -17 -0.1 -70 -0.2 -11 -0.1 77 0.4 

รายไดกอนหักดอกเบ้ียจาย- 

และภาษีเงินไดนิติบคุคล 
1,543 7.7 1,782 11.1 4,221 14.0 3,017 14.6 2,846 15.2 

คาใชจายทางการเงิน 437 2.2 219 1.4 -328 -1.1 -222 -1.1 -245 -1.3 

รายไดกอนหักภาษีเงินได- 

นิติบุคคล 
1,106 5.5 1,563 9.8 3,893 12.9 2,794 13.5 2,600 13.9 

ภาษีเงินไดนิติบคุคล 234 21.1 337 21.5 -874 -2.9 -779 -3.8 -702 -3.7 

กําไรสุทธิ 871 4.4 1,226 7.7 3,019 10.0 2,016 9.7 1,898 10.1 

ท่ีมา: บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 

รายไดรวม 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบรายไดรวมแยกตามประเภทธุรกิจ ระหวางไตรมาสท่ี 3 ป พ.ศ. 2556 และป พ.ศ. 2555 และ
งวด 9 เดือนแรกป พ.ศ. 2556 และ ป พ.ศ. 2555 

รายไดรวม 
งวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 56 งวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 55 

 ลานบาท  รอยละ  ลานบาท  รอยละ 

รายไดจากการขายโครงการ  19,073 95.3 15,131 94.5 

รายไดจากโครงการเพ่ือเชา  103 0.5 131 0.8 

รายไดคาบริการธุรกิจ  372 1.9 353 2.2 

รายไดคาบริการอ่ืน 176 0.9 180 1.1 

รายไดอ่ืน 296 1.5 218 1.4 

รวมรายได 20,020 100.0 16,013 100.0 

ท่ีมา: บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 
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สําหรับงวดเกาเดือนของป พ.ศ. 2556 แสนสิริมีรายรับรวมท้ังส้ิน 20,020 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 25.0 จากงวดเกา
เดือนของป พ.ศ. 2555 โดยมีปจจัยหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการขายโครงการ โดยเม่ือเทียบงวดเกาเดือน
รายไดจากการขายโครงการเพ่ิมข้ึนท่ีรอยละ 26.1  

รายไดจากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบรายไดจากการขายโครงการแยกตามประเภทผลิตภัณฑ ระหวางไตรมาสท่ี 3 ป พ.ศ. 2556 
และป พ.ศ. 2555 และงวด 9 เดือนแรกป พ.ศ. 2556 และป พ.ศ. 2555 

รายไดจากการขายโครงการ 
9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 56 9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 55 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

บานเด่ียว          7,075  37.1          6,223  41.1 

ทาวนเฮาส 1,412  7.4          3,255  21.5 

คอนโดมิเนียม      10,552  55.3          5,563  36.8 

อ่ืนๆ              34  0.2               90  0.6 

รวมรายได        19,073  100.0        15,131  100.0 

ท่ีมา: บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 

 

สําหรับงวดเกาเดือนของป พ.ศ. 2556 แสนสิริมีรายไดจากการขายโครงการคอนโดมิเนียมรอยละ 55 .3 จํานวน 10,552 

ลานบาท รายไดจากการขายโครงการบานเด่ียวรอยละ 37.1 จํานวน 7,075 ลานบาท และรายไดจากการขายโครงการ
ทาวนเฮาสรอยละ 7.4 จํานวน 1,412 ลานบาท  

สําหรับงวดเกาเดือนของป พ.ศ. 2556 รายไดจากการขายโครงการเพ่ิมข้ึนรอยละ 26.1 เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเกาเดือน
ของป พ.ศ. 2555 โดยมีปจจัยหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการขายโครงการบานเดี่ยวท่ีเติบโตดีขึ้นรอยละ 13.7 
จากมูลคา 6,223 ลานบาทสําหรับงวดเกาเดือนของป พ.ศ. 2555 มาอยูท่ี 7,075 ลานบาทสําหรับงวดเกาเดือนของป 
พ.ศ. 2556 โดยรายไดหลักจากการขายโครงการบานเดี่ยวมาจาก 3 โครงการหลัก ไดแก โครงการเศรษฐสิริ แจงวัฒนะ-

ประชาช่ืน โครงการเศรษฐสิริ วัชรพล และโครงการเศรษฐสิริ ศรีนครินทร -พระราม 9 ประกอบกับรายไดจากการขาย
โครงการคอนโดมิเนียมท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 89.7 จากมูลคา 5,563 ลานบาทสําหรับงวดเกาเดือนของป พ.ศ. 2555 มาอยูท่ี
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 แสนสิริมีรายไดจากโครงการเพ่ือเชาเทากับ 103 ลานบาท ลดลงรอยละ 21.4 จาก
งวดเกาเดือนของป พ.ศ. 2555 ซ่ึงอยูท่ี 131 ลานบาท ในขณะท่ีรายรับคาบริการธุรกิจสําหรับงวดเกาเดือนของป พ.ศ. 
2556 มีจํานวน 372 ลานบาท เพ่ิมข้ึนท่ีรอยละ 5 .4 จาก 353 ลานบาทเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา 
นอกจากน้ี แสนสิริมีรายไดคาบริการอ่ืน ประกอบดวย รายไดจากธุรกิจเมดิคัลสปา รายไดจากธุรกิจโรงแรม และรายได
จากธุรกิจโรงเรียนสําหรับงวดเกาเดือนของป พ.ศ. 2556 รวมจํานวน 176 ลานบาท ลดลงรอยละ 2 .2 จากจํานวน 180 
ลานบาทสําหรับงวดเกาเดือนของป พ.ศ. 2556 ปจจัยหลักเกิดจากการลดลงของรายไดจากกิจการโรงแรมท่ีปรับลดรอย
ละ 19.9 เน่ืองจากมีการปดเพ่ือปรับปรุงในชวงท่ีผานมา โดยจะเปดใหบริการอีกคร้ังในไตรมาสท่ี 4 ของป พ.ศ. 2556 

ตนทุนขาย 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบตนทุนขายและอัตราสวนในตนทุนขายคดิเปนรอยละตอรายไดรวมแยกตามประเภทธุรกิจ 

งวด 9 เดือนแรกป พ.ศ. 2556 และ ป พ.ศ. 2555 

 

ตนทุนขาย 
9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 56 9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 55 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ตนทุนขายโครงการ 12,936 64.6 9,980 62.3 

ตนทุนบริการโครงการเพ่ือเชา 53 0.3 55 0.3 

ตนทุนบริการธุรกิจ 250 1.2 229 1.4 

ตนทุนบริการอ่ืน 191 1.0 166 1.0 

รวมตนทุนขาย 13,429 67.1 10.430 65.1 

ท่ีมา: บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 

สําหรับงวดเกาเดือนของป พ.ศ. 2556 เทียบกับชวงเดียวกันในปกอนหนา ตนทุนรวมมีมูลคาเพ่ิมข้ึนจากเดิม 3,000 ลาน
บาท หรือรอยละ 28.8 ใน ขณะท่ีรายไดรวมสําหรับงวดเกาเดือนของป พ.ศ. 2556 เทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา
เพ่ิมข้ึนเทากับ 4,007 ลานบาท หรือรอยละ 25.0 มีผลใหอัตรากําไรข้ันตนปรับตัวลดลงจากเดิมรอยละ 34.9 ของรายได
รวม เปนรอยละ 32.9 ของรายไดรวม  

คาใชจายในการขายและบริหาร 

คาใชจายในการขายและบริหารรวมคาใชจายอ่ืนสําหรับงวดเกาเดือนของป พ.ศ. 2556 มีมูลคา 5,048 ล า น บ า ท  ป รั บ
เพ่ิมสูงข้ึน 1,246 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 32.8 จาก 3,802 ลานบาท ในงวดเกาเดือนแรกของป พ.ศ. 2555 การ
เพ่ิมข้ึนดังกลาวเกิดจากการจัดงานเพ่ือเปดตัวโครงการใหมจํานวน 17 โครงการท่ีสยามพารากอน ในชวงไตรมาสแรกของ
ป พ.ศ. 2556 ประกอบกับการขยายตลาดไปยังจังหวัดใหม ๆ เพ่ิมมากข้ึน ทําใหมีคาใชจายในการขายและการทําตลาด 
ซ่ึงคาใชจายเหลาน้ีไดถูกบันทึกเปนคาใชจายในชวงเกาเดือนแรก ขณะท่ีรายไดจากการขายยังคงรอรับรูเปนรายไดใน
อนาคต สงผลใหเกิดความไมสอดคลองกันระหวางคาใชจายท่ีเกิดข้ึนและรายไดท่ีรอรับรู ในสวนของคาใชจายในการ
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บริหารมีสัดสวนเม่ือเทียบกับรายไดรวมลดลงจากเดิมรอยละ 12.8 ในป พ.ศ. 2555 เปนรอยละ 10.5 ในป พ.ศ. 2556 
จากการบริหารการจัดการในสวนของคาใชจายท่ีดีข้ึน การประหยัดตอขนาด รวมถึงปรับลดในสวนของการต้ังสํารอง
โบนัสตามกําไรของบริษัท เน่ืองจากมีการปรับลดเปาหมายรายไดของบริษัทในปนี้ 

คาใชจายทางการเงิน 

คาใชจายทางการเงินสําหรับงวดเกาเดือนของป พ.ศ. 2556 มีมูลคา 437 ลานบาท โดยเพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2555 จํานวน 

218 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทมีการออกหุนกูในชวงเดือนสิงหาคม และตุลาคม 2556 จํานวน 2,000 ลานบาท และ 
1,000 ลานบาท ตามลําดับ ทําใหมีดอกเบ้ียท่ีตองชําระจากหุนกูเพ่ิมข้ึน ประกอบกับดอกเบ้ียจากสินทรัพยท่ีรอการโอน 
ซ่ึงตองใชระยะเวลาในการโอนประมาณ 1-2 เดือน 

กําไรสุทธิ 

งวดเกาเดือนของ ป พ.ศ. 2556 กับป พ.ศ. 2555 กําไรสุทธิมีมูลคาลดลงรอยละ 28.8 และอัตราสวนกําไรสุทธิลดลงจาก
เดิมรอยละ 7.7 เปนรอยละ 4.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการไมสอดคลองกันระหวางรายไดและรายจายดังท่ีกลาวขางตน  

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทแสนสิริ จํากัด(มหาชน) และบริษัทยอย 

งบดุล (ยอ) 
9 เดือน สิ้นสุด 

30 ก.ย. 56 
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 55 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 54 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 53 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

สินทรัพย         

สินทรัพยหมุนเวียน 51,123 89.9 41,073 89.1 32,293 89.1 27,690 88.8 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 5,770 10.1 5,033 10.9 3,944 10.9 3,501 11.2 

รวมสินทรัพย 56,893 100.0 46,106 100.0 36,238 100.0 31,190 100.0 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน         

หน้ีสิน         

 - หน้ีสินหมุนเวียน 19,752 34.7 18,173 39.4 14,868 41.0 10,747 34.5 

 - หน้ีสินไมหมุนเวียน 21,172 37.2 13,097 28.4 9,992 27.6 10,996 35.3 

รวมหน้ีสิน 40,924 71.9 31,270 67.8 24,860 68.6 21,743 69.7 

สวนของผูถือหุน         

 - สวนของผูถือหุน 15,969           

15,969  

28.1 14,836 32.2 11,378 31.4 9,448 30.3 

รวมสวนของผูถือหุน 15,969           

15,969  

28.1 14,836 32.2 11,378 31.4 9,448 30.3 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือ
หุน 

56,893           

56,893  

100.0 46,106 100.0 36,238 100.0 31,190 100.0 

ท่ีมา: บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 
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สินทรัพย 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2556 แสนสิริและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม เปนจํานวน 56,893 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 
10,787 ลานบาท เม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของตนทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเพ่ือขายจํานวน 9,898 ลานบาท หรือรอยละ 28.9 เน่ืองจากแสนสิริมีโครงการท่ีอยูระหวางการพัฒนา
และเตรียมสงมอบใหแกลูกคาตามสัญญาเปนจํานวนมาก นอกจากน้ี แสนสิริและบริษัทยอยมีเงินจายลวงหนา
ผูรับเหมากอสรางเพ่ิมข้ึน 2,063 ลานบาท สงผลใหสินทรัพยหมุนเวียน ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2556  มีจํานวน 
51,123 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 10,050 ลานบาท เม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

หนี้สิน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2556 แสนสิริและบริษัทยอยมีหน้ีสินรวม 40,924 ลานบาท ประกอบดวยหน้ีสินหมุนเวียน 
19,752 ลานบาท และหน้ีสินไมหมุนเวียน 21,172 ลานบาท ท้ังน้ี หน้ีสินรวมมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 9,653 ลานบาท จาก ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการออกตั๋วสัญญาใชเงินเพ่ิมข้ึนจํานวน 2,482 ลานบาท การออก
และเสนอขายหุนกูชนิดดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน จํานวนรวม 6,000 ลานบาทในเดือนมกราคม พฤษภาคม และ 
สิงหาคม จํานวน 3,000 ลานบาท 1,000 ลานบาท และ 2,000 ลานบาท ตามลําดับ การออกและเสนอขายหุนกูอายุ 5 ป 
ท่ีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีประมาณรอยละ 5 ตอป เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจและเปนการกระจายความเส่ียงดวย
การเพ่ิมสัดสวนของแหลงเงินกูที่มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี นอกจากน้ี แสนสิริมีคางวดท่ียังไมรับรูเปนรายไดเพ่ิมข้ึนอีกจํานวน 
797 ลานบาท ตามมูลคาการซ้ือขายท่ีเพ่ิมสูงข้ึน อยางไรก็ดี แสนสิริและบริษัทยอย มีหน้ีสินเฉพาะสวนท่ีมีดอกเบ้ีย 
33,651 ลานบาท ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2556 เพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ี 9,645 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุนของแสนสิริ ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2556 มีจํานวน 15,969 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 1,133 ลานบาท เม่ือ
เปรียบเทียบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เปนผลมาจากกําไรสุทธิสําหรับงวดเกาเดือนของป พ.ศ. 2556 จํานวน 871 

ลานบาท ประกอบกับบริษัทไดรับชําระคาหุนเพ่ิมทุนจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหแกกรรมการและ
พนักงานคร้ังท่ี 5 และ 6 (ESOP#5 และ ESOP#6) และ SIRI-W1 จํานวน 1,320 ลานบาท 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ      

  ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2554 ป พ.ศ. 2553 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 

อัตราสวนสภาพคลอง เทา 2.26 2.17 2.58 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.19 0.20 0.33 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย วัน 0.54 0.86 0.93 

ระยะเวลาชําระหน้ี วัน 32.26 40.37 30.14 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) 

อัตรากําไรขั้นตน % 33.94 34.68 33.13 

อัตรากําไรสุทธิ % 10.03 9.74 10.12 
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  ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2554 ป พ.ศ. 2553 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 23.03 19.35 21.44 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % 7.33 5.98 6.66 

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย เทา 0.72 0.61 0.65 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน เทา 2.11 2.18 2.30 

ท่ีมา: บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)  
 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ (สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555) 

  ป พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2555 

  อัตราสวนสภาพคลอง เทา 2.59 2.26 

  อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.08 0.19 

  อัตรากําไรขั้นตน 

อัตรากําไรสุทธิ 

% 

% 

32.92 

4.36 

34.88 

7.66 

  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 5.60 9.09 

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % 1.69 2.95 

  อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย เทา 0.39 0.39 

  อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน เทา 2.56 2.06 

ท่ีมา: บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 

อัตราสวนสภาพคลอง 

ป พ.ศ. 2555  แสนสิริและบริษัทยอย มีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 2.26 เทา เพ่ิมข้ึนจาก 2.17 เทา จากป พ.ศ. 2554 
สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยหมุนเวียนท่ีรอยละ 27 จากการเพ่ิมข้ึนของเงินสดและตนทุนโครงการ
อสังหาริมทรัพยเพ่ือขายสุทธิจากจํานวน 25,616 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มาอยูท่ีจํานวน 34,267 ลาน
บาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ในขณะท่ีหน้ีสินหมุนเวียนปรับเพ่ิมข้ึนท่ีรอยละ 22 เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2554 ประกอบดวยการเพ่ิมข้ึนของต๋ัวแลกเงินและเจาหน้ีการคาจํานวน 1 ,787 ลานบาท และ 825 ลาน
บาท ตามลําดับ ท้ังน้ีในไตรมาส 3 ของป พ.ศ. 2556 แสนสิริและบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพคลองปรับข้ึนไปเปน 2.59 

เทา โดยมีปจจัยหลักเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขายอยางมากระหวางป  พ.ศ. 
2556 
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อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร  

ในงวดเกาเดือน ป พ.ศ. 2556  แสนสิริและบริษัทยอยมีอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 32.92 ปรับตัวลดลง เม่ือเทียบกับ ชวงป 
ป พ.ศ. 2555 และ ป พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีอัตรากําไรข้ันตนอยูที่รอยละ 33.94 และรอยละ 34.68 ตามลําดับ ซ่ึงเปนผลมาจาก
ตนทุนท่ีสูงข้ึนเน่ืองจากนโยบายการปรับคาแรงต่ําเปน 300 บาท/วัน 

ในงวดเกาเดือน ป พ.ศ. 2556 แสนสิริและบริษัทยอยมีอัตรากําไรสุทธิลดลง เปนรอยละ 4.36 จากรอยละ 7.66 โดย
อัตราสวนท่ีลดลงดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากการไมสอดคลองกันระหวางรายไดและรายจายท่ีรับรูตามมาตรฐานบัญชีท่ี
ตางกัน จากการจัดงานเพ่ือเปดตัวโครงการใหมในชวงไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2556 ประกอบกับการขยายตลาดไปยัง
จังหวัดใหมๆ เพ่ิมมากข้ึน ทําใหมีคาใชจายในการขายและการทําตลาด ซ่ึงคาใชจายเหลาน้ีไดถูกบันทึกเปนคาใชจาย
ในชวงเกาเดือนแรก ขณะท่ีรายไดจากการขายยังคงรอรับรูเปนรายไดในอนาคต 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

ป พ.ศ. 2555 แสนสิริและบริษัทยอยมีอัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงานท่ีดีขึ้นอยางมาก โดยอัตราตอบแทน
จากสินทรัพยเทากับรอยละ 7.33 สูงข้ึนจากปกอนซ่ึงมีอัตราสวน เทากับ 5.98 ท้ังน้ีเน่ืองจากอัตราการเติบโตของกําไรท่ี
เพ่ิมข้ึนเร็วกวาอัตราการเติบโตของสินทรัพย และเม่ือเทียบอัตราน้ีในงวดเกาเดือน ของป พ.ศ. 2556 กับป พ.ศ. 2555  
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงานลดลง โดยในงวดเกาเดือน ของป พ.ศ. 2556 อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยเทากับรอยละ 1.69 ปรับตัวลดลงจากไตรมาสเดียวกันเม่ือปกอนซ่ึงมีอัตราสวน เทากับรอยละ 2.95 เพราะการ
เพ่ิมข้ึนของตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขายอยางมากระหวางป พ.ศ. 2556 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 

ณ ไตรมาส 3 ของป พ.ศ. 2556 แสนสิริและบริษัทยอยมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 2.56 เทา สูงข้ึนจาก
ป พ.ศ. 2555 ท่ีมีอัตราสวน เทากับ 2.11 เทาและ ป พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีอัตราสวน เทากับ 2.18 เทา โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การท่ีแสนสิริและบริษัทยอยไดระดมทุนผานการเสนอขายหุนกูในระหวางป พ.ศ. 2556 จํานวนรวม 6,000 ลานบาทโดย
หุนกูที่เสนอขายมีอายุ 5 ปและมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีอยูประมาณรอยละ 5 ตอป เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจและ
เปนการกระจายความเส่ียงดวยการเพ่ิมสัดสวนของแหลงเงินกูท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีอยางไรก็ตาม อัตราสวนหน้ีสินตอ
สวนของผูถือหุน 2.56 เทา เปนอัตราสวนท่ีไมสูงมากนัก  

สรุปฐานะทางการเงินและความสามารถในการรับประกันกําไรจากการดําเนนิงานของทรัพยสินที่กองทนุรวม
จะเขาลงทนุคร้ังแรกของผูรับประกันรายได 

จากโครงสรางการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม กองทุนรวมจะไดรับการประกันกําไรจากการดําเนินงานของ
ทรัพยสินท่ีกองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกจากแสนสิริเปนระยะเวลา 1 ป ตามท่ีระบุไวในสัญญากอต้ังสิทธิและการ
กระทําการท่ีกองทุนรวมท่ีทํารวมกับแสนสิริเพ่ือเปนการสรางความมั่นใจแกกองทุนรวมในชวงปแรก 
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จากการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินขางตนแสนสิริมีฐานะทางการเงินท่ีดีมาก โดย ณ ส้ินเดือน 
กันยายน ป พ.ศ. 2556 แสนสิริมีสวนของผูถือหุนรวม 15,969 ลานบาท และนอกจากน้ีผลประกอบการของแสนสิริทําได
ในระดับสูงโดย แสนสิริและบริษัทยอย มีกําไรสุทธิงวด 9 เดือน ณ ส้ินเดือน กันยายน ป พ.ศ. 2556 กวา 871 ลานบาท 
อีกท้ังการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในคร้ังน้ีแสนสิริจะมีกระแสเงินสดเพ่ิมข้ึนอยางมากจากการขายทรัพยสินเขา
กองทุนรวม เม่ือวิเคราะหขอมูลสรุปฐานะทางการเงินและความสามารถในการรับประกันกําไรจากการดําเนินงานของ
ทรัพยสินท่ีกองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกของแสนสิริ บริษัทจัดการมีความเห็นวาแสนสิริมีความสามารถเพียงพอใน
ฐานะผูรับประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพยสินท่ีใหแกกองทุนรวมในระยะเวลาปแรกของการเขาลงทุน 

ประมาณการกําไรจากการดําเนินงานของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรก (บนสมมติฐานวา
กองทุนรวมจะเขาลงทุนในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

(1)) 

(หนวย: ลานบาท) 
เอเชีย แอสเซ็ท 

แอพเพรซัล จํากัด 

เพ็ชรสยาม แอพ
ไพรซัล 

กําไรจากการดําเนินงานของทรัพยสินท่ีกองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ัง
แรกท่ีแสนสิริรับประกัน 

114.2 114.2 

ประมาณการกําไรจากการดําเนินงานของทรัพยสินท่ีกองทุนรวมจะ
เขาลงทุนคร้ังแรก(2) 

110.4 109.2 

ประมาณการสวนตางท่ีแสนสิริจะตองใหการสนับสนุน 3.8 5.0 

หลักประกันท่ีแสนสิริตกลงจัดใหกับกองทุนรวม ไมมี ไมมี 
หมายเหตุ:

  (1)
 ชวงเวลาประมาณการนับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 หากกองทุนรวมลงทุนภาย
หลังจากวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 วงเงินประกันในป พ.ศ. 2557 จะลดลงตามสัดสวนจํานวนวัน และยกยอดวงเงินประกัน
ท่ีปรับลดลงดังกลาวไปไวในป พ.ศ. 2558 

(2)
 ประมาณการกําไรจากการดําเนินงานของทรัพยสินท่ีกองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรก 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทยพาณิชย์ จํากดั 
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั �น 7-8 
เลขที%  18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

 

 

หนงัสอืชี �ชวนฉบบันี �รวบรวมขึ �นโดยใช้ข้อมลู ณ วนัที% 31 มีนาคม 2558 


