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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
ชือบริษัทจัดการ
ทีอยู่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
ไทยพาณิชย์ ปาร์ คพลาซ่า อาคาร 1 ชัน& 7 - 8
เลขที- 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
0-2949-1500
0-2949-1501

1. ชือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
1.1 ชื-อโครงการ (ไทย)
: กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
1.2 ชื-อโครงการ (อังกฤษ)
: Siri Prime Office Property Fund
1.3 ชื-อย่อ
: SIRIP
1.4 ประเภทโครงการ
: กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทไม่รับซื &อคืนหน่วยลงทุน โดย
บริ ษัทจัดการจะยื-นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื-อให้ รับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วัน
นับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
1.5 ลักษณะโครงการ
: ระบุเฉพาะเจาะจง
1.6 ประเภทการลงทุน
: ลงทุนในกรรมสิทธิVในอสังหาริ มทรัพย์
1.7 อายุโครงการ
: ไม่ กํ า หนดอายุ โ ครงการอย่ า งไรก็ ดี ภายหลัง ปี พ.ศ. 2556
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศอาจมีข้อจํากัด
ในการลงทุนเพิ-มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิ การเช่า
อสั ง หา ริ มทรั พย์ ใน กรณี ที- กองทุ น รวมมี การจํ าหน่ า ย
อสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนทังหมดหรื
&
อบางส่วน
ซึ-งส่งผลให้ มูลค่าการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทุนรวม
น้ อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั&
น
รวม บริ ษั ท จั ด การจะต้ องดํ า เนิ น การเลิ ก กองทุ น โดยอายุ
โครงการจะสิ &นสุดในวันที-กระบวนการชําระบัญชีกองทุนรวมแล้ ว
เสร็ จ
1.8 วันที-ที-ได้ รับอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
&
ดการ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2557
1.9 วันเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุน : 20 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2557(ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที- 26
มีนาคม พ.ศ. 2557)
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กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ
ไพร์ มออฟฟิ ศ

Risk Spectrum
ความเสียงตํา/
มีความซับซ้ อนตํา

1

2

3

กองทุน กองทุนรวม กองทุน
รวม
ตลาดเงินที
รวม
ตลาดเงิน ลงทุนใน
พันธบัตร
ทีลงทุน ต่ างประเทศ รัฐบาล
เฉพาะใน บางส่ วน
ประเทศ

ความเสียงสูง/
มีความซับซ้ อนสูง

4

5

6

7

8

กองทุน
รวมตรา
สารหนี A

กองทุน
รวมผสม

กองทุน
รวมตรา
สารแห่ ง
ทุน

กองทุนรวม
หมวด
อุตสาหกรรม

กองทุน
รวมที
ลงทุนใน
ทรัพย์ สิน
ทางเลือก

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มู1,821.00ลค่ าทีตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่ วย
ลงทุนทีเสนอขาย และมูลค่ าขันA ตําในการจองซือA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

จํานวนเงินทุนของโครงการ
มูลค่าที-ตราไว้ ตอ่ หน่วยลงทุน
จํานวนหน่วยลงทุน
ประเภทหน่วยลงทุน
ราคาของหน่วยลงทุนที-เสนอขาย
จํานวนหน่วยลงทุนขันตํ
& -าของการ
จองซื &อ

:
:
:
:
:
:

1,700.00ล้ านบาท
10.00 บาท
170.00 ล้ านหน่วย
ระบุชื-อผู้ถือ
10.00บาท
5,000 หน่วย และเพิ-มครัง& ละ1,000หน่วย

3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวมและรายละเอียดนโยบายการลงทุน
3.1 วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม
เพื-อระดมเงินจากนักลงทุนทัว- ไป ทังที
& -เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คลทังในและต่
&
างประเทศ ซึ-งกองทุนรวม
จะนํ าเงิ น ที-ไ ด้ จ ากการระดมทุน ไปซื อ& เช่ า และ/หรื อ เช่ า ช่ วงอสังหาริ มทรั พ ย์ โดยกองทุน รวมจะรั บ โอน
กรรมสิทธิV และ/หรื อสิทธิ การเช่า และ/หรื อสิทธิ การเช่าช่วงอสังหาริ มทรั พย์ และจัดหาผลประโยชน์ จาก
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว โดยการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง โอน และ/หรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ต่างๆ ที-กองทุน
รวมได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ตลอดจนทําการปรั บปรุ ง เปลี-ยนแปลง รวมถึงดําเนินการก่อสร้ างและ/หรื อพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้ าง และ/หรื อดําเนินการขอใบอนุญาตอื-นๆ และ/หรื อดําเนินการ
อื-นใดที-เกี-ยวข้ องและจําเป็ นเพื-อประโยชน์ของอสังหาริ มทรัพย์ และเพื-อมุ่งก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทน
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แก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื-นและ/หรื อหลักทรัพย์อื-น
และ/หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื-นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื-นใดที-เกี-ยวข้ องกําหนด
3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน
3.2.1 การลงทุนครังA แรก
กองทุน รวมจะมุ่งลงทุนในอสังหาริ ม ทรั พย์ ที- ก่อ ให้ เ กิ ด รายได้ และ/หรื อลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ หรื อ
ทรัพย์สนิ อื-น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื-น เพื-อประโยชน์ในการบริ หารทรัพย์สินของกองทุนรวม ทังนี
& &
กองทุนรวมมีวัตถุป ระสงค์ จ ะลงทุนครั ง& แรกในโครงการอาคารสิริภิญโญ ซึ-งเป็ นโครงการอาคาร
สํา นัก งานให้ เ ช่ า โดยจะลงทุน ในกรรมสิ ท ธิV ที- ดิ น อาคารและงานระบบ พร้ อมซื อ& กรรมสิ ท ธิV ใ น
สังหาริ มทรัพย์ที-เกี-ยวเนื-องกับการดําเนินโครงการอาคารสิริภิญโญ (“ทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครัง& แรก”) จาก บริ ษัท ปภานัน จํากัด (“ปภานัน”) ซึ-งเป็ นบริ ษัทย่อยที-บริ ษัทแสนสิริ จํากัด
(มหาชน) (“แสนสิริ”)ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของหุ้นที-จําหน่ายแล้ วทังหมด
&
โดยปภานันเป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิVในที-ดิน อาคาร งานระบบ และสังหาริ มทรัพย์ที-เกี-ยวเนื-องกับการดําเนินโครงการอาคารสิริ
ภิญโญ ดังกล่าว
โดยจํานวนเงินที-สามารถระดมได้ จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจะนํามาใช้
ในการชําระค่าใช้ จ่ายที-เกี-ยวเนื-องกับการระดมทุน ค่าใช้ จ่ายที-เกี-ยวเนื-องกับการลงทุนในทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก และเป็ นเงินสํารองเพื-อเป็ นสภาพคล่องในการดําเนินงานในโครงการ
อาคารสิริภิญโญ ทังนี
& & มูลค่าที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในโครงการอาคารสิริภิญโญจะไม่สงู กว่าราคา
ที-ได้ จากรายงานประเมินค่าตํ-าสุด
บริ ษัทจัดการจะกําหนดราคาของหน่วยลงทุนที-จะออกและเสนอขายเป็ นราคาเดียว ซึ-งสะท้ อนมูลค่า
ของอสังหาริ มทรัพย์ โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ เช่น มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที-ได้ จากการประเมินค่า
และสภาวะตลาดโดยรวม และจะทําการออกเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที-เสนอขายดังกล่าว
ให้ กบั ผู้จองซื &อพิเศษ และ/หรื อผู้ลงทุนทัว- ไป ทังที
& -เป็ นผู้ลงทุนรายย่อยและ/หรื อผู้ลงทุนสถาบัน โดยมี
เงื-อนไขตามที-ระบุไว้ ในหนังสือชี &ชวน
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4. กองทุนรวมนีเA หมาะสมทีจะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด
เงินลงทุนส่วนที-ต้องการลงทุนในระยะปานกลางถึงยาว เพื-อแสวงหาผลตอบแทนที-มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนในรู ปเงินปั น
ผล จากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ซงึ- สูงกว่าผลตอบแทนจากเงินฝากประจํ
ฝากป า และ//หรื อผลตอบแทนจากกําไร
ที-อาจได้ รับจากการขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. กองทุ น รวมนี จA ะนํ า เงิน ลงทุ น ไปลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พย์ ห รื อ สิท ธิ ก ารเช่ า อสั งหาริ ม ทรั พย์ ใดและมี
รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ ดังกล่ าวเป็ นอย่ างไร รวมถึงนโยบายการลงทุนในอนาคต
ข้ อมูลทัวไปของโครงการอาคารสิริภญ
ิ โญ
โครงการอาคารสิริภิญโญเป็
เป็ นโครงการอาคารสํานักงานให้ เช่า ซึ-งเปิ ดดําเนินการตังแต่
& ปี พ.ศ.
พ 2535และมีการ
ปรับปรุงอาคารครัง& ใหญ่ในระหว่
ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2556 โครงการอาคารสิริภิญโญตังอยู
& ่บนถนนศรี
บนถนนศรี อยุธยา เขตราช
เทวี ใกล้ รถไฟฟ้ าขนส่
ขนส่งมวลชนกรุ งเทพ(BTS)
เทพ
สถานีพญาไทซึ
พญาไทซึ-งตังอยู
& ่ห่างจากโครงการอาคารสิริภิญโญประมาณ
150 เมตร และรถไฟฟ้ าแอร์ พ อร์ ต เรล ลิงค์ (ARL) สถานีพ ญาไท ซึ-ง ตัง& อยู่ห่างจากโครงการอาคารสิริภิ ญโญ
ประมาณ 250 เมตรนอกจากนี &ทําเลที-ตงของโครงการอาคารสิ
งของโครงก
ั&
ริภิญโญสามารถเชื-อมต่อกับถนนสําคัญหลายสาย
และใกล้ ทางขึ &นลงทางด่วนอุรุพงษ์ และทางด่วนอนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิซงึ- อนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิเป็ นศูนย์รวมระบบขนส่ง
มวลชนทางบกที-ใหญ่ที-สดุ แห่งหนึง- ของกรุงเทพมหานคร
โครงการอาคารสิริภิญโญประกอบด้
ประกอบด้ วยพื &นที-สํานักงานให้ เช่าพืน& ที-ค้าปลีกและพืน& ที-ส่วนกลาง พร้ อมด้ วยระบบ
สาธารณูปโภคและสิ-งอํานวยความสะดวกต่างๆภายในอาคารที-ได้ รับการวางออกแบบตามมาตรฐานสากลโดย
อาคารดังกล่าวครบครั นไปด้ วยร้ านค้ าและบริ การต่างๆได้ แก่ สถาบันการเงินร้ านกาแฟ ร้ านเสริ มสวยที-ทําการ
ไปรษณีย์และร้ านค้ าขนาดเล็ก (Mini Store) เป็ นต้ น
ทีตังA โครงการ
โครงการอาคารสิริภิญโญตังอยู
& เ่ ลขที- 475 ถนนศรี อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ภาพแสดงตําแหน่งที-ตงของของโครงการอาคารสิ
ั&
ริภิญโญ

ทีมา: สื-อทางอินเตอร์ เน็ท
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ภาพแสดงโครงการอาคารสิริภิญโญ

ทีมา: บริ ษัท ปภานัน จํากัด

ลักษณะอาคารและระบบสาธารณูปโภค
โครงการอาคารสิริภิญโญมีลกั ษณะเป็ นอาคารสูง 17 ชัน& พร้ อมชัน& ใต้ ดิน 2 ชัน& ตัง& อยู่บนที-ดินขนาด
ประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 13.4 ตารางวามีพืน& ที-ใช้ สอยรวม (Gross Floor Area) 41,758 ตารางเมตร
แบ่งเป็ นพื &นที-เช่าสํานักงาน พื &นที-ค้าปลีก และลานจอดรถยนต์ โดยมีพื &นที-ให้ เช่า ณ วันที- 1 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 จํานวน 18,364 ตารางเมตร
ระบบสาธารณูปโภค
โครงการอาคารสิ ริ ภิ ญ โญมี สิ- ง อํ า นวยความสะดวกและระบบสาธารณูป โภคอย่ า งครบวงจร ซึ- ง
ประกอบด้ วยระบบวิศวกรรมไฟฟ้ าระบบนํ &าประปาระบบสือ- สาร ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ ระบบลิฟท์โดยสาร ระบบป้องกันอัคคีภยั และระบบสปริ งเกอร์ ภายในอาคาร และระบบ
ควบคุมรถยนต์เข้ าออก เป็ นต้ น
รูปแบบการบริหารงาน
ปั จจุบนั ปภานัน ซึ-งเป็ นบริ ษัทย่อยที-แสนสิริถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของหุ้นที-จําหน่ายแล้ วทังหมด
&
เป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิV ในที-ดิน อาคาร งานระบบ และสังหาริ มทรั พย์ ต่างๆ ที-เกี- ยวเนื-องกับการดําเนิน
โครงการอาคารสิริภิญโญ โดยที-บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี & จํากัด(“พลัส พร็อพเพอร์ ตี”A )ซึง- เป็ นบริ ษัท
ย่ อ ยที- แ สนสิ ริ ถื อ หุ้ นร้ อยละ 99.99 ของหุ้ นที- จํ า หน่ า ยแล้ วทั ง& หมด ทํ า หน้ าที- เ ป็ นผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์และรับผิดชอบในการพัฒนาและบริ หารจัดการพื &นที-เช่าในโครงการอาคารสิริภิญโญ
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หน้ า 5

การปรับปรุงและตกแต่งพื &นที-ให้ เช่าบางส่วน
โครงการอาคารสิริภิญโญได้ มีการปรับปรุ งและตกแต่งพื &นที-เช่าบางส่วนบริ เวณชัน& 8 ถึงชัน& 10 และ
ชัน& 14 ถึงชัน& 16 โดยมีการติดตังระบบควบคุ
&
มการเข้ าออกประตู ปรับปรุงและตกแต่งพื &นที-บริ เวณโถง
ทางเดินและห้ องครัว และปรับปรุ งและตกแต่งพื &นที-บริ เวณสํานักงาน โดยการปรับปรุ งและตกแต่ง
พื &นที-ดงั กล่าวมีกําหนดแล้ วเสร็ จในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557
5.1 รายละเอียดของโครงการอาคารสิริภญ
ิ โญในส่ วนทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังA แรก
กองทุนรวมจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาในฐานะผู้ซื &อกรรมสิทธิVในที-ดินอาคารและงานระบบที-ใช้ ในการดําเนินงาน
และสังหาริ มทรัพย์ที-เกี-ยวเนื-องกับโครงการอาคารสิริภิญโญเช่น เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์ เป็ นต้ น กับปภานัน
โดยหลังจากที-กองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวแล้ ว กองทุนรวมจะแต่งตังพลั
& ส พร็ อพเพอร์ ตี & ให้ ทํา
หน้ าที-ในการบริ หารจัดการโครงการอาคารสิริภิญโญ เพื-อประโยชน์ ของกองทุนรวมต่อไปโดยทรั พย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกมีรายละเอียด ดังต่อไปนี &
หมายเหตุ:
ทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกตกอยู่ภายใต้ การจดทะเบียนจํานองเป็ นหลักประกันกับสถาบันการเงินในประเทศ
ทังนี
& & ก่อนการลงทุนครัง& แรกของกองทุนรวม ปภานันซึ-งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิV ในทรัพย์สินดังกล่าวจะดําเนินการจดทะเบียนไถ่
ถอนจํานองทังหมดก่
&
อนหรื อในวันโอนกรรมสิทธิVให้ กบั กองทุนรวม

1. กรรมสิทธิVในที-ดิน โดยมีจํานวนเนื &อที-ประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 13.4 ตารางวา ตังอยู
& ่ที-ถนนศรี อยุธยา แขวง
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โฉนดเลขที
1251
พืนA ทีดินรวม

เลขทีดิน

หน้ าสํารวจ

77

166

พืนA ทีดินโดยประมาณ
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
2-3-13.4
2-3-13.4

ทีมา: บริ ษัท ปภานัน จํากัด(ข้ อมูล ณ วันที- 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

2. กรรมสิทธิVในโครงการอาคารสิริภิญโญซึง- ตังอยู
& เ่ ลขที- 475 ถนนศรี อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
รายละเอียดพื &นที-ของโครงการอาคารสิริภิญโญ ณ วันที- 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556
รายละเอียด
- พืนทีสํานักงานให้เช่า
- พืนทีค้าปลีกให้เช่า
รวมพืนA ทีให้ เช่ าสุทธิ (Net Leasable Area)

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ

พืนA ทีโดยประมาณ
ร้ อยละของพืนA ทีใช้ สอย
(ตารางเมตร)
18,129
43.41
235
0.56
18,364
43.98

หน้ า 6

พืนA ทีโดยประมาณ
ร้ อยละของพืนA ทีใช้ สอย
(ตารางเมตร)
5,400
12.93
17,994
43.09
41,758
100.00

รายละเอียด
พื &นที-สว่ นกลาง
พื &นที-จอดรถยนต์(1)
รวมพืนA ทีใช้ สอย(2)

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

3. กรรมสิท ธิV ในสาธารณูป โภค งานระบบต่า งๆ เช่ น ระบบวิ ศวกรรมไฟฟ้ า ระบบปรั บอากาศ ระบบ
สุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบสื-อสาร และระบบสาธารณูปโภคที-ใช้ ในการประกอบกิจการโครงการ
อาคารสิริภิญโญ และสิง- อํานวยความสะดวกต่างๆ ซึง- เป็ นส่วนควบของอาคารดังกล่าว
4. กรรมสิทธิVในสังหาริ มทรัพย์ เช่น เฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื- องมือ เครื- องใช้ และสิ-งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ ที-ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวรและเกี-ยวเนื-องกับการประกอบกิจการอาคารสํานักงาน
โดยทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกมีรายละเอียดเพิ-มเติม ดังต่อไปนี &
1. ข้ อมูลทัวไปเกียวกับทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังA แรก

ประเภท
ชือโครงการ
ทรัพย์ สิน

โครงการ
อาคารสิริ
ภิญโญ

อาคาร
สํานักงาน

ทีดินโฉนด
เลขที

พืนA ที
(ไร่ -งานตารางวา)

ปี พ.ศ. ทีเปิ ด
ให้ บริการ

พืนA ทีใช้ สอย
(Gross Floor
Area)
ณ วันที 1
ธันวาคมพ.ศ.
2556
(ตารางเมตร)

ที-ดินตามโฉนด
ที-ดินเลขที1251

2-3-13.4

พ.ศ. 2535

41,758

พืนA ทีให้ เช่ า
(Net Leasable
Area)
ณ วันที 1
ธันวาคมพ.ศ.
2556
(ตารางเมตร)
18,364

ทีมา: บริ ษัท ปภานัน จํากัด
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2. รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ ทีเกียวข้ องของทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังA แรก
ระบบสาธารณูปโภค
ระบบวิศวกรรมไฟฟ้ า

ระบบสุขาภิบาล

ระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศ

ระบบป้องกันอัคคีภยั

ระบบดูแลรักษาความปลอดภัย

ระบบโทรศัพท์
ระบบลิฟท์และบันไดเลือ- น

ระบบควบคุมทีจ- อดรถยนต์

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

ทีมา: บริ ษัท ปภานัน จํากัด
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3. ข้ อมูลเกียวกับประเภทธุรกิจของผู้เช่ าพืนA ทีและสัดส่ วนการเช่ าพืนA ทีของผู้ประกอบธุรกิจแต่ ละประเภท
ของทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังA แรก ณ วันที 30 มกราคม พ.ศ. 2557
ประเภทธุรกิจของผู้เช่ าพืนA ที
พัฒนาและบริ การอสังหาริ มทรัพย์ (1)
ผู้ให้ บริ การศูนย์บริการลูกค้ าเอาต์ซอร์ สซิ-ง
เทคโนโลยี สารสนเทศและโทรคมนาคม
บริ ษัทจัดการพลังงาน
ธนาคารพาณิชย์
ร้ านค้ าปลีกและบริ การอื-นๆ
อาหารและเครื- องดืมพื &นที-วา่ ง(2)
รวม

พืนA ทีให้ เช่ า
(ตารางเมตร)
10,552
2,152
417
343
168
47
20
4,665
18,364

ร้ อยละของพืนA ทีให้ เช่ า
รวมโดยประมาณ
(ร้ อยละ)
57.46
11.72
2.27
1.87
0.91
0.26
0.11
25.40
100.00

ทีมา: บริ ษัท ปภานัน จํากัด
หมายเหตุ:
(1)
เป็ นพื &นที-ที-แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที-มีความเกี-ยวข้ องเป็ นผู้เช่า ทังนี
& &แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที-มีความเกี-ยวข้ อง ตกลงจะเข้ าทําสัญญาเช่า
พื &นที-สําหรับพื &นที-สํานักงานให้ เช่าส่วนนี &รวมกับพื &นที-ตามหมายเหตุ (2)บางส่วนภายหลังกองทุนรวมเข้ าลงทุนโดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี นับ
แต่วนั ที-กองทุนรวมเข้ าลงทุน ที-อตั ราค่าเช่าและค่าบริ การรวมตารางเมตรละ 580 บาทต่อเดือน 600 บาทต่อเดือน และ 620 บาทต่อเดือน
ในปี ที- 1 ถึงปี ที- 3 ตามลําดับ และตกลงให้ คํามัน- ที-จะเช่าพื &นที-ดงั กล่าวต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา 2 ปี ที-อตั ราค่าเช่าและค่าบริ การรวมตาราง
เมตรละ 640 บาทต่อ เดื อ นและ 650 บาทต่อเดื อน ในปี ที- 1 และปี ที- 2 ตามลํ า ดับ (โปรดศึก ษารายละเอี ย ดเพิ- มเติ ม ในข้ อ 3.8สรุ ป
สาระสําคัญของร่างสัญญาที-เกี-ยวข้ องสรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาก่อตังสิ
& ทธิและการกระทําการ)
(2)
ณ ปั จจุบนั พื &นที-วา่ งจํานวน 1,261 ตารางเมตร เป็ นพื &นที-ที-อยู่ในระหว่างการปรับปรุ งเพื-อแสนสิริจะใช้ เป็ นพื &นที-สํานักงานและตกลงจะเข้ า
ทําสัญญาเช่าพืน& ที-ส่วนนี ภ& ายหลังกองทุนรวมเข้ า ลงทุนตามรายละเอียดในหมายเหตุ (1) ทัง& นี & สํ าหรั บพืน& ที-ว่างที- เหลือจํานวน 3,404
ตารางเมตร ภายหลังกองทุนรวมเข้ าลงทุนแสนสิริตกลงจะรับประกันอัตราค่าเช่าและค่าบริ การสําหรั บพืน& ที-ดงั กล่าวที-อตั ราค่าเช่าและ
ค่าบริ การรวมตารางเมตรละ 550 บาทต่อเดือน โดยมีระยะเวลารับประกัน 3 ปี นับแต่วนั ที-กองทุนรวมเข้ าลงทุน(โปรดศึกษารายละเอียด
เพิ-มเติมในหนังสือชี &ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนข้ อมูลโครงการข้ อ 3.8 สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาที-เกี-ยวข้ องสรุ ปสาระสําคัญของ
ร่างสัญญาก่อตังสิ
& ทธิและการกระทําการ)

ณ วันที- 30 มกราคมพ.ศ.2557 โครงการอาคารสิริภิญโญมีผ้ เู ช่ารวมทังสิ
& &นจํานวน 12 ราย โดยรายละเอียดของผู้เช่ามี
ดังนี &
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4. ข้ อมูลเกียวกับผู้เช่ าพืนA ทีของทรั พย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั งA แรกตามรายได้ ค่าเช่ ารวม(1) สําหรั บ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556
ลําดับ
ที

ผู้เช่ าพืนA ที

1
2

บริ ษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)(2)
บริ ษัท เอ็มโอแค็ป จํากัด

3

บริ ษัท เอ็กซ์เซลเล้ นท์ เอ็นเนอร์ ยีอินเตอร์ เนชัน- แนล จํากัด
บริ ษัท เอสเอ็นเอสพลัส (ประเทศ
ไทย) จํากัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ จํากัด (มหาชน)

4
5
6

ประเภทธุรกิจของผู้เช่ าพืนA ที
พัฒนาและบริ การอสังหาริ มทรัพย์
ผู้ให้ บริ การศูนย์บริการลูกค้ าเอาต์
ซอร์ สซิ-ง
บริ ษัทจัดการพลังงาน
เทคโนโลยี สารสนเทศและ
โทรคมนาคม
ธนาคารพาณิชย์

เทคโนโลยี สารสนเทศและ
โทรคมนาคม
7 บริ ษัท พิวรรธนา จํากัด(2)
พัฒนาและบริ การอสังหาริ มทรัพย์
8 บริ ษัท แสนสิริ แลนด์ จํากัด(2)
พัฒนาและบริ การอสังหาริ มทรัพย์
9 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์
10 คุณ กิรณา วงษ์ สวุ รรณ
อาหารและเครื- องดืม11 คุณ นัทธมน ต้ ออาษา
ร้ านค้ าปลีกและบริ การอื-นๆ
12 คุณ รัชนีบญ
ุ เกิด
ร้ านค้ าปลีกและบริ การอื-นๆ
รวมผู้เช่ าทังA หมด

สัดส่ วนรายได้ ค่าเช่ า ระยะเวลาที
รวมต่ อรายได้ ค่าเช่ า
สัญญา
(1)
รวมทังA หมด
เช่ าจะหมดอายุ
(ร้ อยละ)
(พ.ศ.)
66.92
2559
18.66
2557
1.74
2559
3.11
2557
2.28

2559

1.85

2559

1.71

2557

1.61
1.24
0.40
0.29
0.11
0.08
100.00

2559
2559
2558
2559
2557
2557

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

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
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5. ข้ อมูลของพืนA ทีเช่ าทีจะครบกําหนดตามอายุสัญญาเช่ า(1) ของทรั พย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั งA แรก
ณ ณ วันที 30 มกราคมพ.ศ. 2557
ปี พ.ศ.
2557
2558
2559
รวม

สัดส่ วนรายได้ ค่าเช่ ารวมต่ อรายได้ ค่าเช่ ารวมทังA หมดของสัญญา
เช่ าทีครบกําหนด(2)(ร้ อยละ)
23.67
0.40
75.92
100.00

ทีมา: บริ ษัท ปภานัน จํากัด
หมายเหตุ:
(1)
สัญญาเช่าที-ทาํ กับผู้เช่ารายย่อยมีอายุ 3 ปี เป็ นส่วนใหญ่
(2)
รายได้ คา่ เช่ารวม ประกอบด้ วย รายได้ คา่ เช่าพื &นที-และรายได้ คา่ บริ การ โดยคํานวณจากรายได้ คา่ เช่ารวมสําหรับเดือนมกราคม พ.ศ. 2557
ซึง- อ้ างอิงจากข้ อมูลอัตราค่าเช่า ณ วันที- 30มกราคม พ.ศ. 2557

6. ข้ อมูลผลการดําเนินงานและการประกอบกิจการของทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังA แรก
ผลการดําเนินงานย้ อนหลังของทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกตังแต่
& ช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2556 มีดงั ต่อไปนี &
ปี
ปี
ปี
ปี
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556(4)
รายได้ คา่ เช่าพื &นที-และค่าบริ การ(1)(ล้ านบาท)
63.61
66.84
84.78
66.37
(2),(3)
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
78.33
81.88
105.04
83.64
กําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี &ย ภาษี ค่าเสือ- มราคา
และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) (ล้ านบาท)

41.36

42.66

60.94

42.63

ทีมา: บริ ษัท ปภานัน จํากัด
หมายเหตุ: (1)แสนสิริเริ- มจ่ายรายได้ ค่าเช่าพื &นที-และค่าบริ การตังแต่
& วนั ที- 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นมาซึ-งเป็ นระยะเวลาภายหลังจากทีแสนสิริได้ โอนกรรมสิทธิVในอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่ปภานัน
(2)
แสนสิริเริ- มจ่ายค่าสาธารณูปโภคตังแต่
& วนั ที- 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นมา ซึ-งเป็ นระยะเวลาภายหลังจากที-แสนสิริได้ โอน
กรรมสิทธิVในอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่ปภานัน
(3)
รายได้ รวมในปี พ.ศ. 2553 – 2556ไม่รวมรายได้ ที-จอดรถยนต์จากแสนสิริ
(4)
ข้ อมูลจากงบการเงิน ประจําปี พ.ศ. 2556 ของปภานัน ที-ยงั ไม่ได้ ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชี

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
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7. พืนA ทีให้ เช่ า อัตราการเช่ าพืนA ที (Occupancy Rate) และอัตราค่ าเช่ าและค่ าบริ การเฉลีย 3 ปี ย้ อนหลัง และ
ณ วันที 30 มกราคม พ.ศ. 2557ของทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังA แรก
ณ วันที 31 ณ วันที 31 ณ วันที 31 ณ วันที 31 ณ วันที 30
ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม มกราคม
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ. 2557
พืนA ทีให้ เช่ าทังA หมดไม่ รวมแสนสิริ
พื &นที- (ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าและค่าบริ การเฉลีย- (บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดือน)
พืนA ทีให้ เช่ าเฉพาะแสนสิริ
พื &นที- (ตารางเมตร)

12,601

12,440

11,613

3,317

3,546

428.71

428.70

430.76

485.99

488.18

5,631(1)

5,563(2)

5,563

10,153

10,153

-

355.29(2)

355.29

344.91

344.91

-

229

1,098

4,894

4,665(3)

18,232

18,232

18,274

18,364

18,364

100.0

98.7

94.0

73.4

74.6

อัตราค่าเช่าและค่าบริ การเฉลีย- (บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดือน)
พืนA ทีว่ าง
พื &นที- (ตารางเมตร)
รวมพืนA ทีให้ เช่ าทังA หมด
พืนA ทีให้ เช่ าสุทธิ (Net Leasable
Area)(ตารางเมตร)
อัตราการเช่ าพืนA ที (ร้ อยละ)

ทีมา: บริ ษัท ปภานัน จํากัด
หมายเหตุ:
(1)
ในปี พ.ศ. 2553แสนสิริใช้ พื &นที-สํานักงานรวมทังสิ
& &น 5,631ตารางเมตร โดยไม่มีสญ
ั ญาเช่าพื &นที(2)
แสนสิริทําสัญญาเช่าพื &นที-จํานวน 5,563ตารางเมตร ตังแต่
& วนั ที- 1ตุลาคมพ.ศ. 2554 เป็ นต้ นมาซึ-งเป็ นระยะเวลาภายหลังจากที-แสนสิริได้
โอนกรรมสิทธิVในอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่ ปภานัน
(3)
ณ ปั จจุบนั พื &นที-วา่ งจํานวน 1,261 ตารางเมตร เป็ นพื &นที-ที-อยู่ในระหว่างการปรับปรุ งเพื-อแสนสิริจะใช้ เป็ นพื &นที-สํานักงานและตกลงจะเข้ า
ทําสัญญาเช่าพืน& ที-ส่วนนี แ& ละพืน& ที-จํานวน 10,552 ตารางเมตร ที-แสนสิริและ/หรื อ บริ ษัทที-มีความเกี- ยวข้ อง เข้ าใช้ งานอยู่ในปั จจุบัน
ภายหลังกองทุนรวมเข้ าลงทุน ทัง& นี & สําหรั บพืน& ที-ว่างที-เหลือจํานวน 3,404 ตารางเมตร ภายหลังกองทุนรวมเข้ าลงทุนแสนสิริตกลงจะ
รั บประกัน อัต ราค่า เช่าและค่าบริ ก ารสํา หรั บพื น& ที- ดังกล่า วที- อัต ราค่า เช่าและค่าบริ ก ารรวมตารางเมตรละ 550 บาทต่อเดื อน โดยมี
ระยะเวลารั บ ประกัน 3 ปี นับแต่วันที- กองทุนรวมเข้ าลงทุน(โปรดศึก ษารายละเอี ยดเพิ- มเติมในหนังสื อชี ช& วนเสนอขายหน่ วยลงทุน
ส่วนข้ อมูลโครงการข้ อ 3.8 สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาที-เกี-ยวข้ องสรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาก่อตังสิ
& ทธิและการกระทําการ)

สรุปผลการดําเนินงานในอดีตและวิเคราะห์การดําเนินงาน
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2553 – 2556 โครงการอาคารสิริภิญโญมีอตั ราการเช่าพื &นที-อยู่ในระดับที-สงู มาอย่าง
ต่อเนื-อง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที-โครงการอาคารสิริภิญโญตังอยู
& ่ในทําเลที-มีศกั ยภาพ ตังอยู
& ่ในย่านธุรกิจ
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ใกล้ อาคารศูนย์การค้ าและโรงแรมชันนํ
& าการเดินทางสะดวกสามารถเชื-อมต่อกับถนนสายหลักได้ หลายสายอีก
ทังยั
& งใกล้ กบั รถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) สถานีพญาไท และรถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ต เรล ลิงค์ (ARL) สถานี
พญาไทซึง- อํานวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผ้ เู ช่าและผู้มาติดต่อประกอบกับโครงการอาคารสิริภิญโญนัน&
บริ หารโดยพลัส พร็ อพเพอร์ ตี &บริ ษัทในเครื อแสนสิริ ซึง- มีทงความน่
ั&
าเชื-อถือ ประสบการณ์และความพร้ อมในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที-ในฐานะผู้บริ หารโครงการอสังหาริ มทรัพย์ได้ เป็ นอย่างดี
พื &นที-ให้ เช่าทังหมดของโครงการอาคารสิ
&
ริภิญโญมีการเปลี-ยนแปลงระหว่างปี พ.ศ.2553 – 2556 เนื-องจากมี
การปรับปรุงพื &นที-เช่าให้ มีความทันสมัยเพื-อรองรับผู้เช่าในอนาคตโดยณ วันที- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และวันที30 มกราคม พ.ศ. 2557 อัตราการเช่าพื &นที-ของโครงการอาคารสิริภิญโญเท่ากับร้ อยละ 73.4 และร้ อยละ 74.6
ตามลําดับ ซึ-งปรับตัวลดลงจากวันที- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการย้ ายออกของผู้เช่า
หลัก 2 รายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 คิดเป็ นพื &นที-ให้ เช่ารวม 6,964 ตารางเมตร โดยพื &นที-บางส่วนได้ ถกู
เช่าโดยผู้เช่ารายใหม่ แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที-มีความเกี-ยวข้ องสําหรับการขยายพื &นที-สํานักงาน และพื &นทีบางส่วนกําลังอยูใ่ นระหว่างการปรับปรุงพื &นที-เพื-อรองรับผู้เช่าใหม่ในอนาคต รวมทังได้
& ถกู กันไว้ ชวั- คราวเพื-อเป็ น
พื &นที-สํานักงานสํารองชั-วคราวสําหรับแสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที-มีความเกี- ยวข้ อง ซึ-งปั จจุบนั อยู่ในระหว่าง
ปรับปรุงพื &นที-ภายในสํานักงานบางส่วน โดยพลัส พร็ อพเพอร์ ตี & มีแผนที-จะนําพื &นที-ที-ว่างอยู่ออกให้ เช่าเมื-อการ
ปรับปรุ งพื &นที-สํานักงานของแสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที-มีความเกี-ยวข้ องเสร็ จสิ &น ซึ-งคาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 อย่างไรก็ตาม เนื-องจากแสนสิริตกลงรับประกันอัตราค่าเช่าและค่าบริ การสําหรับพื &นทีว่างจํ านวน 3,404 ตารางเมตร (โปรดศึกษารายละเอีย ดเพิ-ม เติมในหนัง สือชี ช& วนเสนอขายหน่ว ยลงทุน
ส่วนข้ อมูลโครงการข้ อ 3.8 สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาที-เกี-ยวข้ อง สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาก่อตัง&
สิทธิและการกระทําการ) ทําให้ การใช้ พื &นที-ว่างบางส่วนเพื-อเป็ นสํานักงานสํารองชัว- คราวของแสนสิริ และ/หรื อ
บริ ษัทที-มีความเกี-ยวข้ อง จะไม่กระทบต่อรายได้ ของอสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก
ในส่วนของอัตราค่าเช่าและค่าบริ การเฉลี-ยของโครงการอาคารสิริภิญโญนันมี
& การเติบโตอย่างต่อเนื-อง โดย
อัตราค่าเช่าและค่าบริ การเฉลีย- (ไม่รวมพื &นที-ที-เช่าโดยแสนสิริ) เพิ-มขึ &นจาก 428.71บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
ในปี พ.ศ. 2553 เป็ น 488.18 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ณ วันที- 30 มกราคม พ.ศ. 2557 หรื อคิดเป็ นอัตรา
เติบโตร้ อยละ 13.87การปรับขึ &นของอัตราค่าเช่าและค่าบริ การเฉลี-ยเป็ นการปรับตัวเพิ-มขึ &นตามสภาวะตลาด
ของธุรกิจอาคารสํานักงานให้ เช่าที-ปรับตัวดีขึ &นในช่วงที-ผา่ นมา นอกจากนี &ยังมีสาเหตุมาจากการบริ หารจัดการทีดีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที-สามารถปรับขึ &นค่าเช่าและค่าบริ การของผู้เช่าเดิมเมื-อมีการทําสัญญาใหม่หรื อ
เมื-อมีการต่อสัญญาในอัตราที-สงู ขึ &นอย่างต่อเนื-อง อย่างไรก็ตาม อัตราค่าเช่าและค่าบริ การเฉลี-ยของโครงการ
อาคารสิริภิญโญในปั จจุบนั อยูใ่ นระดับที-ตํ-ากว่าอัตราค่าเช่าเฉลีย- ของอสังหาริ มทรัพย์อื-นที-มีคณ
ุ ภาพที-สามารถ
เทียบเคียงและตังอยู
& ่ในบริ เวณเดียวกัน (อัตราค่าเช่าสํานักงานในพื &นที-พญาไทในช่วงครึ- งปี แรกของปี พ.ศ.
2556 เท่ากับ 584.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ที-มา: ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี & จํากัด)
ซึง- ภายหลังจากการปรับปรุงพื &นที-เช่าให้ มีความทันสมัย ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์คาดว่าจะสามารถปรับอัตราค่า
เช่าและค่าบริ การให้ อยู่ในระดับที-ใกล้ เคียงกับอัตราค่าเช่าและค่า บริ การเฉลี-ยของอสังหาริ มทรั พย์ อื-นที- มี
คุณภาพที-สามารถเทียบเคียงและตังอยู
& ใ่ นบริ เวณเดียวกัน
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จากปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ นประกอบกับการเพิ-มขึ &นของรายได้ จากการเรี ยกเก็บค่าเช่าและค่าบริ การ และค่า
สาธารณูปโภคจากแสนสิริในปี พ.ศ.2555 ส่งผลให้ รายได้ รวมของโครงการอาคารสิริภิญโญมีการเติบโตขึน&
อย่างต่อเนื-อง โดยในปี พ.ศ. 2555 โครงการอาคารสิริภิญโญมีรายได้ รวมประมาณ 105.04 ล้ านบาท เพิ-มขึ &น
จาก 81.88 ล้ านบาทและ 78.33 ล้ านบาทในช่วงปี พ.ศ. 2554 และพ.ศ. 2553 ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราการ
เติบโตเฉลี-ยสะสมต่อปี (Compound Annual Growth Rate : CAGR) เท่ากับประมาณร้ อยละ 15.80 ต่อปี
สําหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว
นอกจากนี &ในช่วงปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2555 โครงการดังกล่าวมีกําไรก่อนดอกเบี &ย ภาษี ค่าเสื-อมราคาและค่า
ตัดจําหน่าย (EBITDA) ที-เพิ-มสูงขึ &นอย่างต่อเนื-อง หรื อเท่ากับประมาณ 41.36 ล้ านบาท 42.66 ล้ านบาท และ
60.94 ล้ านบาท ตามลํา ดับ หรื อ คิด เป็ นCAGR เท่ากับ ประมาณร้ อยละ 21.38 ต่อ ปี โดยเป็ นผลจาก
ความสามารถในการควบคุม ต้ น ทุน ค่า เช่ า และค่า บริ ก ารและค่า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารและดํ า เนิ น งานที- มี
ประสิทธิภาพอย่างไรก็ดีรายได้ และ กําไรก่อนดอกเบี &ย ภาษี ค่าเสือ- มราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA)ปรับตัว
ลดลงในช่วงปี พ.ศ.2556 โดยมีสาเหตุมาจากการที-ผ้ เู ช่าหลัก 2 รายย้ ายออกภายหลังสิ &นสุดสัญญาเช่าในช่วงปี
ดังกล่าว โดยพื &นที-บางส่วนได้ ถกู เช่าโดยผู้เช่ารายใหม่ แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที-มีความเกี-ยวข้ องสําหรับการ
ขยายพื &นที-สํานักงาน และพื &นที-บางส่วนกําลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุ งพื &นที-เพื-อรองรับผู้เช่าใหม่ในอนาคต
รวมทังได้
& ถูกกันไว้ ชั-วคราวเพื-อเป็ นพืน& ที-สํานักงานสํารองชั-วคราวสําหรับแสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที-มีความ
เกี-ยวข้ องทังนี
& & ภายหลังจากวันที-กองทุนรวมเข้ าลงทุน แสนสิริตกลงรับประกันอัตราค่าเช่าและค่าบริ การสําหรับ
พื &นที-ว่างจํานวน 3,404 ตารางเมตร (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ-มเติมในหนังสือชีช& วนเสนอขายหน่วยลงทุน
ส่วนข้ อมูลโครงการข้ อ 3.8 สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาที-เกี-ยวข้ อง สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาก่อตัง&
สิทธิ และการกระทําการ) ซึ-งการรับประกันอัตราค่าเช่าและค่าบริ การดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลดีต่อผลการ
ดําเนินงานของทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก
อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที-กองทุนรวมลงทุนในโครงการอาคารสิริภิญโญ องค์ประกอบของรายได้ ต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายของทรัพย์ สินอาจมีเปลี-ยนแปลงไปจากผลประกอบการในอดีตตามที-แสดงในตารางข้ างต้ น เช่น
กองทุนรวมจะมีค่าใช้ จ่ายที-เกี-ยวกับการดําเนินงานของกองทุนรวมเพิ-มเติม อาทิ ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ค่ า ธรรมเนี ย มนายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุน และค่ า ธรรมเนี ย มผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น
8. ตารางสรุ ปรายละเอียดของทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั งA แรก ราคาประเมินทรั พย์ สินและมูลค่ า
สูงสุดทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
ทีดินทีตังA อสังหาริมทรัพย์ โครงการสิริภญ
ิ โญ:
ที-ดินทังหมด
&
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
ลักษณะการถือกรรมสิทธิVของเจ้ าของอสังหาริมทรัพย์เดิม
ลักษณะการได้ สทิ ธิครอบครองของกองทุนรวม
พืนA ที: ณ วันที- 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556
• พื &นที-ใช้ สอย (ตารางเมตร)(1)
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• พื &นที-ให้ เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) (ตารางเมตร)

18,364

• ลักษณะการได้ สทิ ธิครอบครองของกองทุนรวม
ราคาประเมินทรัพย์ สนิ เฉพาะส่ วนทีกองทุนรวมจะลงทุน
(ล้ านบาท) :
ราคาประเมินโดย บริ ษัทเอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จํากัด(2), (4)
ราคาประเมินโดย บริ ษัทเพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จํากัด(3), (4)

กรรมสิทธิV

1,833.4
1,821.00
ไม่เกิน 1,821.00

มูลค่ าทรัพย์ สนิ ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังA แรก(5) (ล้ านบาท):

หมายเหตุ: (1) พื &นที-ใช้ สอย หมายถึง พื &นที-ให้ เช่า พื &นที-สว่ นกลาง และพื &นที-จอดรถยนต์ภายในอาคาร
(2)
ราคาประเมิน ณ วันที- 9 ธันวาคมพ.ศ. 2556 โดยบริ ษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จํากัด โดยใช้ วิธีรายได้ (Income Approach)
(3)
ราคาประเมิน ณ วันที- 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยบริ ษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จํากัดโดยใช้ วิธีรายได้ (Income Approach)
(4)
ในกรณีที-การลงทุนในทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกไม่เกิดขึ &นภายในระยะเวลา 6 เดือนจากวันที-ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระ
ข้ างต้ นได้ ทําการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว กองทุนรวมจะทําการจัดจ้ างผู้ประเมินราคาอิสระรายเดิมหรื อรายใหม่เพื-อทํา
การประเมินหรื อสอบทานการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุนรวมจะลงทุนเพิ-มเติมอีกครัง& เพื-อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(5)
ราคาที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในโครงการอาคารสิริภิญโญ จะเป็ นราคาที-ไม่เกินราคาที-ได้ จากรายงานการประเมินค่าตํ-าสุดของผู้
ประเมินราคาอิสระ

5.2 สรุ ปข้ อมูลการประเมิน
ข้ อมูลการประเมินค่ าทรัพย์ สิน
มูลค่าและราคาประเมินของทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก มีรายละเอียดดังต่อไปนี &
ทรัพย์ สิน มูลค่ าทีกองทุน
รวมจะเข้ า
ลงทุน
(ล้ านบาท)
โครงการ
อาคารสิริ
ภิญโญ

ไม่เกิน 1,821.00

ราคาประเมิน
ตามโครงสร้ าง
ของกองทุนรวม
(ล้ านบาท)
1,833.40

1,821.00

ผู้ประเมิน
มูลค่ า
ทรัพย์ สิน

วิธีการ
ประเมิน

วันที
ประเมิน

มูลค่ าที
กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนเมือ
เทียบกับราคา
ประเมิน
9 ธันวาคม ไม่เกินร้ อยละ
พ.ศ. 2556
99.32

บริ ษัท เอเชีย วิธีรายได้
แอสเซ็ท แอพ (Income
เพรซัล จํากัด Approach)
บริ ษัท เพ็ชรส วิธีรายได้ 4 ธันวาคม
ยาม แอพไพร (Income พ.ศ. 2556
ซัล จํากัด
Approach)

ไม่เกินร้ อยละ
100.00

ทีมา: บริ ษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จํากัด และบริ ษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จํากัด

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
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โดยราคาประเมินตามวิธีรายได้ ตามโครงสร้ างของกองทุนรวมนันได้
& คํานึงถึงโครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมตามรายละเอียดที-ได้ เปิ ดเผยในข้ อ 6. วิธีการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุน
รวมจะลงทุนและนโยบายการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์เป็ นอย่างไร
ทังนี
& &สมมติฐานที-ผ้ ปู ระเมินใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกสามารถสรุปได้
ดังนี &
สมมติฐาน
วิธีการประเมินมูลค่ า

รายได้

บริษัท เพ็ชรสยาม
แอพไพรซัล จํากัด
วิธีรายได้ (Income Approach)
โดยเป็ นการคิ ดลดจากกระแสเงิ น สดของ
ทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก
โดยพิ จ ารณาถึ ง โครงสร้ างการจั ด หา
ประโยชน์ตามที-เปิ ดเผยไว้ ใน6.วิธีการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุน
รวมจะลงทุ น และนโยบายการบริ หาร
อสังหาริ มทรั พย์เป็ นอย่างไรโดยประมาณ
การกระแสเงิ น สดจากทรั พ ย์ สิน ที- ก องทุน
รวมจะเข้ าลงทุนเป็ นระยะเวลา10 ปี และ
คํา นวณมูลค่า ณ จุดสิน& สุดการประมาณ
การ (Terminal Value หรื อ Reversionary
Value) โดยใช้ ประมาณการกระแสเงินสด
รับสุทธิในปี ที- 11หารด้ วยอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน (Capitalization Rate)
(1) รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
- พื &นที-ให้ เช่าสุทธิ เท่ากับ 18,364 ตาราง
เมตร ตลอดระยะเวลาประมาณการโดย
มีรายละเอียดดังนี &
- พื &นที-สํานักงาน 2,912ตารางเมตรใน
อัต ราค่า เช่ าตลาดที- 540 บาทต่อ
ตารางเมตรต่ อ เดื อ นจากนั น& ปรั บ
เพิ-มขึน& เป็ นรายปี ร้ อยละ 4 ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ
- พื น& ที- ร้ านค้ า 235.18ตารางเมตรใน
อัต ราค่า เช่ าตลาดที- 700 บาทต่อ
ตารางเมตรต่ อ เดื อ นจากนั น& ปรั บ

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ

บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท
แอพเพรซัล จํากัด
วิธีรายได้ (Income Approach)
โดยเป็ นการคิ ดลดจากกระแสเงิ น สดของ
ทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก
โดยพิ จ ารณาถึ ง โครงสร้ างการจั ด หา
ประโยชน์ ต ามที- เ ปิ ดเผยไว้ ใ นข้ อ 3.7การ
จัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินที-กองทุน
รวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก โดยประมาณการ
กระแสเงินสดจากทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนเป็ นระยะเวลา10 ปี และคํานวณ
มู ล ค่ า ณ จุ ด สิ น& สุ ด การประมาณการ
(Terminal Value หรื อ Reversionary
Value) โดยใช้ ประมาณการกระแสเงินสด
รับสุทธิในปี ที- 11หารด้ วยอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน (Capitalization Rate)
(1) รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
- พื &นที-ให้ เช่าสุทธิ เท่ากับ 18,364 ตาราง
เมตร ตลอดระยะเวลาประมาณการโดย
มีรายละเอียดดังนี &
- พื น& ที- สํ า นัก งาน 2,912 ตารางเมตร
ในอัตราค่าเช่าตลาดที- 520 บาทต่อ
ตารางเมตรต่ อ เดื อ นจากนั น& ปรั บ
เพิ- ม ขึ น& เป็ นรายปี ร้ อยละ 5 เป็ น
ระยะเวลา 5 ปี และเป็ นรายปี ร้ อยละ
4 ตลอดระยะเวลาประมาณการทีเหลือ
- พื &นที-ร้านค้ า 235.18 ตารางเมตร ใน
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บริษัท เพ็ชรสยาม
แอพไพรซัล จํากัด
เพิ-มขึน& เป็ นรายปี ร้ อยละ 4 ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ
- แสนสิริและบริ ษัทที-มีความเกี-ยวข้ อง
เช่าพื &นที- 11,813 ตารางเมตรในอัตรา
ค่าเช่าที- 580 บาท 600 บาท 620
บาท 640 บาท และ 650 บาทต่ อ
ต า ร า ง เ ม ต ร ต่ อ เ ดื อ น ใ น ช่ ว ง
ระยะเวลาปี ที- 1 ถึงปี ที- 5 ตามลําดับ
จากนัน& ปรั บ อัตราค่า เช่า ตามอัตรา
ตลาด
- พื &นที-เช่ารับประกันโดยแสนสิริ 3,404
ตารางเมตรในอัต ราค่ า เช่ า ที- 550
บาทต่ อ ตารางเมตรต่ อ เดื อ น เป็ น
ระยะเวลา 3 ปี จากนัน& ปรับอัตราค่า
เช่าตามอัตราตลาด
- อัตราการเช่าพื &นที- ปี ที- 1-3 อยู่ที-ร้อยละ
99 ปี ที- 4-5 อยู่ที-ร้อยละ 97 ปี ที- 6-8 อยู่ทีร้ อยละ 95 ต่อจากนันคงที
& -ที-ร้อยละ 92

(2) รายได้ อื-นๆ
- รายได้ จากค่าไฟฟ้ าและอื-นๆ คิดที- 18.5
ล้ านบาทในปี แรก โดยปรับปรุ งตามอัตรา
การเช่า พืน& ที- และปรั บเพิ- มขึน& ร้ อยละ 2
ต่อปี ทุกๆ ปี ทังนี
& & รายได้ จากค่าไฟฟ้ าและ
อื-นๆ ในปี แรกเท่ากับประมาณ 18.3ล้ าน
บาท
- รายได้ จ ากค่ า โทรศัพ ท์ คิ ด ที- 2.5 ล้ า น
บาทในปี แรก โดยปรับปรุ งตามอัตราการ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ

บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท
แอพเพรซัล จํากัด
อัต ราค่า เช่ าตลาดที- 700 บาทต่อ
ตารางเมตรต่ อ เดื อ นจากนั น& ปรั บ
เพิ- ม ขึ น& เป็ นรายปี ร้ อยละ 5 เป็ น
ระยะเวลา 5 ปี และเป็ นรายปี ร้ อยละ
4 ตลอดระยะเวลาประมาณการทีเหลือ
- แสนสิริและบริ ษัทที-มีความเกี-ยวข้ อง
เช่าพื &นที- 11,813 ตารางเมตรในอัตรา
ค่าเช่าที- 580 บาท 600 บาท 620
บาท 640 บาท และ 650 บาทต่ อ
ต า ร า ง เ ม ต ร ต่ อ เ ดื อ น ใ น ช่ ว ง
ระยะเวลาปี ที- 1 ถึงปี ที- 5 ตามลําดับ
จากนัน& ปรั บ อัตราค่า เช่า ตามอัตรา
ตลาด
- พื &นที-เช่ารับประกันโดยแสนสิริ 3,404
ตารางเมตรในอัต ราค่ า เช่ า ที- 550
บาทต่ อ ตารางเมตรต่ อ เดื อ น เป็ น
ระยะเวลา 3 ปี จากนัน& ปรับอัตราค่า
เช่าตามอัตราตลาด
- อัตราการเช่าพื &นที- ปี ที- 1-5 อยู่ที-ร้อยละ
94 (ยกเว้ นพืน& ที- ที-เช่าโดยแสนสิริและ
บริ ษั ท ที- มี ค วามเกี- ย วข้ อ งแ ละพื น& ที- ที- มี
การรั บ ประกัน การมี ผ้ ูเ ช่ า โดยแสนสิ ริ )
ต่อจากนันคงที
& -ที-ร้อยละ 90
(2) รายได้ อื-นๆ
- รายได้ จ ากค่า ไฟฟ้ าและโทรศัพ ท์ คิ ด ที21.0 ล้ านบาทในปี แรก โดยปรับปรุ งตาม
อัตราการเช่าพืน& ที- และปรับเพิ-มขึน& ร้ อย
ละ 2 ต่อ ปี ทุกๆ ปี ทัง& นี & รายได้ จากค่า
ไฟฟ้ าและโทรศั พ ท์ ใ นปี แรกเท่ า กั บ
ประมาณ 20.8 ล้ านบาท
- รายได้ อื-นๆ คิดที-ร้อยละ 0.5 ของรายได้
ค่าเช่าและค่าบริ การ
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บริษัท เพ็ชรสยาม
แอพไพรซัล จํากัด
เช่าพื &นที- และปรับเพิ-มขึ &นร้ อยละ 2 ต่อปี
ทุกๆ ปี ทังนี
& & รายได้ จากค่าโทรศัพท์ ในปี
แรกเท่ากับประมาณ 2.5 ล้ านบาท

บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท
แอพเพรซัล จํากัด

(3) รายได้ คา่ ที-จอดรถยนต์ 548 คัน คิดที- (3) รายได้ คา่ ที-จอดรถยนต์ 548 คัน คิดที1,500 บาทต่อคันต่อเดือน จากนัน&
1,500 บาทต่อคันต่อเดือน จากนัน&
ปรับเพิ-มขึ &นเป็ นรายปี ร้ อยละ 4 ตลอด
ปรับเพิม- ขึ &นเป็ นรายปี ร้ อยละ 5 เป็ น
ระยะเวลาประมาณการ
ระยะเวลา 5 ปี และเป็ นรายปี ร้ อยละ 4
ตลอดระยะเวลาประมาณการที-เหลือ
ค่ าใช้ จ่ายและค่ าใช้ จ่าย (1) ต้ นทุนขาย
(1) ต้ นทุนขาย
ส่ วนทุน
- ต้ นทุนค่าไฟฟ้ าและอื-นๆ คิดที-ร้อยละ 85 - ต้ นทุนค่าไฟฟ้ าและค่าโทรศัพท์ คิดที-ร้อย
ของรายได้ จากค่าไฟฟ้ า และอื-นๆ
ละ 85 ของรายได้ จากค่าไฟฟ้ า และค่า
- ต้ นทุนค่าโทรศัพท์ คิดที-ร้อยละ 85 ของ โทรศัพท์
รายได้ คา่ โทรศัพท์
- ต้ น ทุน ค่ า ที- จ อดรถยนต์ คิ ด ที- ร้ อยละ 1
ของรายได้ คา่ ที-จอดรถยนต์
(2) ต้ นทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยสาธารณู ป โภค (2) ต้ น ทุ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย สาธ า ร ณู ป โภค
ส่วนกลางคิดที- 7.2 ล้ านบาทต่อ ปี
ส่วนกลางคิดที-ร้อยละ 5.5ของรายได้
และปรับเพิ-มขึ &นร้ อยละ 2 ทุกๆ ปี
ค่าเช่าและค่าบริ การ
(3) ค่า ใช้ จ่ า ยส่ว นกลาง คิ ด ที- 650,000 (3) ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ว นกลาง คิ ด ที- ป ระมาณ
บาทต่อเดือน และปรับเพิ-มขึ &นร้ อยละ
7.5 ล้ านบาทต่อปี และปรั บเพิ-มขึน&
2 ทุกๆ ปี
ร้ อยละ 2 ทุกๆ ปี
(4) ค่า ใช้ จ่ า ยเบ็ ด เตล็ด คิ ด ที- 100,000 (4) ค่าใช้ จ่า ยเบ็ ดเตล็ด ซึ-ง รวมถึงต้ นทุน
บาทต่อเดือน และปรับเพิ-มขึ &นร้ อยละ
ค่าที-จอดรถยนต์ คิดที-ร้อยละ 1 ของ
2 ทุกๆ ปี
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
(5) ค่าประกันภัย
(5) ค่าประกันภัย
- เบี &ยประกันภัยความเสี-ยงทุกประเภท อยู่ - เบี &ยประกันภัยความเสี-ยงทุกประเภท อยู่
ที-ร้อยละ 0.075ของมูลค่าต้ นทุนทดแทน ที-ร้อยละ 0.075ของมูลค่าต้ นทุนทดแทน
(Replacement Cost) ก่อนหักค่าเสื-อม (Replacement Cost) ก่อนหักค่าเสื-อม
(ไม่รวมค่าที-ดินและไม่รวมค่าฐานราก)
(ไม่รวมค่าที-ดินและไม่รวมค่าฐานราก)
- เบี &ยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก อยู่ที-ร้อย - เบี &ยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก อยู่ที-ร้อย
ละ 0.075 ของประมาณการรายได้ ที- ละ 0.075 ของประมาณการรายได้ ที-
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สมมติฐาน

บริษัท เพ็ชรสยาม
บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท
แอพไพรซัล จํากัด
แอพเพรซัล จํากัด
กองทุนรวมจะได้ รับระยะเวลา 24 เดือน
กองทุนรวมจะได้ รับระยะเวลา 24 เดือน
- เบี ย& ประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ - เบี ย& ประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
บุคคลภายนอก อยูท่ ี- 30,000 บาทต่อปี
บุคคลภายนอก อยูท่ ี- 30,000 บาทต่อปี
(6) ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา ร้ อยละ 2 (6) ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษา ร้ อยละ 2
ของรายได้ ทงหมด
ั&
ของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
(7) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ส่ ว น ทุ น (Capital (7) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ส่ ว น ทุ น (Capital
Expenditure) คิดเป็ นประมาณร้ อย
Expenditure) คิดเป็ นประมาณร้ อยละ
ละ 3 ของรายได้ จากค่ า เช่ า และ
3 ของรายได้ จากค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าบริ การยกเว้ นในปี แรก ซึ-งแสนสิริ
ย ก เ ว้ น ใ น ปี แ ร ก ซึ- ง แ ส น สิ ริ จ ะ
จะรั บ ประกั น ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นทุ น ใน
รับประกันค่าใช้ จ่ายส่วนทุนในอัตราไม่
อัตราไม่เกินร้ อยละ 3 ของรายได้ จาก
เกิ น ร้ อยละ 3 ของรายได้ จ ากค่า เช่ า
ค่า เช่ า และค่า บริ การ (รายละเอี ย ด
และค่ า บริ ก าร (รายละเอี ย ดเป็ นไป
เป็ นไปตามที-เปิ ดเผยในหนังสือชี &ชวน
ตามที- เ ปิ ดเผยในหนัง สือ ชี ช& วนเสนอ
เสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ส่ ว นข้ อมู ล
ขายหน่วยลงทุนส่วนข้ อมูลโครงการข้ อ
โครงการข้ อ 3.8 สรุปสาระสําคัญของ
3.8 สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาทีร่างสัญญาที-เกี-ยวข้ อง)
เกี-ยวข้ อง)
(8) ค่า ภาษี โ รงเรื อ น คิ ด ที- อัต ราร้ อยละ (8) ค่ า ภาษี โ รงเรื อ น คิ ด ที- อัต ราร้ อยละ
12.5 ของร้ อยละ 50 ของรายได้ ค่า
12.5 ของร้ อยละ 50 ของรายได้ ค่าเช่า
เช่าและค่าบริ การ
และค่าบริ การ
ค่ าธรรมเนียมผู้บริหาร (1) ค่าตอบแทนฐานในอัตรารายเดือนเท่ากับ
อสังหาริมทรัพย์
ก. ร้ อยละ 1 ของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ(1)
ข. ร้ อยละ 5.75 ของกําไรจากรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ(1)
(ผู้ล งทุน สามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดเพิ- ม เติ ม ในหนัง สื อ ชี ช& วนเสนอขายหน่ ว ยลงทุน
ส่วนข้ อมูลโครงการข้ อ 28.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที-เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม)
(2) ค่านายหน้ า (Commission) คิดเป็ น (1) ค่ า นายหน้ า (Commission) คิ ด เป็ น
ประมาณร้ อยละ 0.05 ของรายได้
ประมาณร้ อยละ 0.1 ของรายได้ จาก
จากค่าเช่าและค่าบริ การโดยอ้ างอิง
ค่า เช่ า และค่า บริ ก ารโดยอ้ า งอิ ง จาก
จากข้ อมู ล ในอดี ต และสมมุ ติ ฐ าน
ข้ อ มูล ในอดี ต และสมมุติ ฐ านอัต ราผู้
อัตราผู้เช่ารายใหม่
เช่ารายใหม่
อัตราส่ วนลด
ร้ อยละ 8.75
ร้ อยละ 9.00
อัตราผลตอบแทนจาก
ร้ อยละ 5.00
ร้ อยละ 5.00
การลงทุน
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หมายเหตุ:(1)ผู้ประเมินได้ พิจารณารวมถึงการคิดค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในอัตราพิเศษ ที-ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ยินดีจะลด
ให้ สําหรับพื &นที-เช่าที-แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที-มีความเกี-ยวข้ อง จะเข้ าทําสัญญาเช่าภายหลังจากที-กองทุนรวมเข้ าลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกตามสัญญาแต่งตังผู
& ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ-มเติมในภาคผนวก 1 สรุ ปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงการ
อาคารสิริภิญโญของบริ ษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จํากัด และบริ ษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จํากัด และ
สามารถขอรายงานการประเมินค่าทรัพย์สนิ ฉบับเต็มจากบริ ษัทจัดการ
นอกจากนี & เพื- อให้ ทราบราคาประเมิ นของโครงการอาคารสิริ ภิญโญโดยปราศจากโครงสร้ างการจัดหา
ประโยชน์ของกองทุนรวมตามที-จะมีการทําสัญญาต่างๆ ที-เกี-ยวข้ อง ณ วันที-กองทุนรวมเข้ าลงทุน บริ ษัท
จัดการได้ ดําเนินการให้ ผ้ ปู ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทัง& 2 ราย ทําการประเมินราคาดังกล่าว โดยผู้ลงทุนสามารถ
ศึกษารายละเอียดเพิ-มเติมในภาคผนวก 2 สรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โครงการอาคารสิริภิญโญโดยไม่มี
โครงสร้ างกองทุนรวม
ทังนี
& & จากการตรวจสอบสมมติฐานหลักของผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ ที-ใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที-กองทุน
รวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก บริ ษัทจัดการไม่พบสิ-งที-เป็ นเหตุให้ เชื-อว่าสมมติฐานหลักที-ใช้ ในการประเมินมูลค่า
ดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการณ์ที-เกิดขึ &นจริ งอาจแตกต่างจากสมมติฐานดังกล่าวได้
หรื อเหตุการณ์ตา่ งๆ อาจไม่เป็ นไปตามที-คาดการณ์ไว้
อนึ-ง บริ ษัทจัดการได้ มีการตรวจสอบสมมุติด้านค่าใช้ จ่ายส่วนทุน(Capital Expenditure) ของผู้ประเมินค่า
ทรัพย์สินทังสองราย
&
รวมถึงพิจารณาโครงการปรับปรุ งอาคารสิริภิญโญระหว่างปี พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560
ซึง- จัดทําโดยพลัส พร็ อพเพอร์ ตี & โดย ณ วันที-ได้ มีการตรวจสอบสมมติฐาน บริ ษัทจัดการไม่พบสิ-งที-เป็ นเหตุให้
เชื-อว่าสมมติฐานหลักที-ใช้ ในการประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล และเห็นว่ามีความเหมาะสมและ
เพียงพอสําหรับการรองรับโครงการปรับปรุงอาคารสิริภิญโญที-จดั ทําโดยพลัส พร็ อพเพอร์ ตี &ดังกล่าว
ความสมเหตุสมผลในการลงทุน
บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่ามูลค่าที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกมี
ความสมเหตุสมผล โดยได้ มีการพิจารณาจากปั จจัยดังต่อไปนี &
1. มูลค่ าทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุ นในทรั พย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุ นครั Aงแรกจะไม่ สูงกว่ า
ราคาทีได้ จากรายงานประเมินค่ าตําสุด
บริ ษัทจัดการได้ ตรวจสอบรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินและมีความเห็นว่าราคาที-ได้ จากรายงาน
ประเมินค่าดังกล่าวเป็ นราคาที-มีความสมเหตุสมผล เนื-องจากได้ ตงอยู
ั & บ่ นสมมุติฐานที-เหมาะสม โดยได้
คํานึงถึง โครงสร้ างการจัด หาผลประโยชน์ ของกองทุนรวม ผลการดํ าเนินงานที-ผ่า นมาในอดีต ของ
ทรัพย์สินที-ประเมินค่า สภาพภาวะแวดล้ อมในปั จจุบนั และสะท้ อนมุมมองในอนาคตของผู้ประเมิน
อิสระทัง& 2 รายที-มีต่อทรัพย์ สินดังกล่าว ดังนัน& บริ ษัทจัดการจึงมีความเห็นว่ามูลค่าที-กองทุนรวมจะ
ลงทุนในทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกซึ-งจะไม่สงู กว่าราคาที-ได้ จากรายงานประเมินค่า
ตํ-าสุด น่าจะมีความเหมาะสมดีแล้ ว
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2. ทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังA แรกมีจุดเด่ นและศักยภาพหลายประการ
ทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกเป็ นอาคารสํานักงานที-มีความสวยงามตังอยู
& ่ในทําเลที-มี
ศักยภาพ โดยตังอยู
& ่ใกล้ กบั รถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนกรุ งเทพ (BTS)สถานีพญาไท และรถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ต
เรล ลิงค์(ARL) สถานีพญาไท และสามารถเชื-อมต่อกับถนนสําคัญหลายสาย และใกล้ ทางขึ &นลงทาง
ด่วนอุรุพงษ์ และอนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิ และตังอยู
& ่ในย่านธุรกิจใกล้ อาคารศูนย์การค้ าและโรงแรมชัน& นํา
นอกจากนี & โครงการอาคารสิริภิญโญยังได้ รับการบริ หารที-เน้ นด้ านคุณภาพและมีการบํารุ งรักษาสภาพ
อาคารเป็ นอย่า งดี ซึ-ง เป็ นจุด ดึง ดูด ที- สํา คัญ อัน หนึ-ง ที- ทํ า ให้ อ าคารมี ผ้ ูเ ช่ า อย่า งต่ อ เนื- อ งนอกจากนี &
ทรั พย์ สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง& แรกได้ รับการบริ หารจัดการโดยพลัส พร็ อพเพอร์ ตี & ซึ-งมีเป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที-มีความน่าเชื-อถือ ประสบการณ์และความพร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าที- และเป็ น
ผู้ประกอบการที-ให้ บริ การด้ านการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์แก่โครงการชันนํ
& าของประเทศไทย โดยมีธุรกิจ
บริ การครอบคลุมทังในด้
& าน ตัวแทนซื &อ ขาย เช่า อสังหาริ มทรัพย์ การบริ หารจัดการเพื-อที-พกั อาศัย การ
บริ ห ารจัด การทรั พ ยากรอาคาร และที- ป รึ ก ษาการลงทุน ด้ า นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ สํา หรั บ ด้ า นผลการ
ดําเนินงาน ทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกมีอตั ราการเช่าพื &นที-ที-สงู และเติบโตต่อเนื-อง และ
มีโอกาสในการเติบโตของอัตราค่าเช่าเฉลีย- จากแนวโน้ มการเติบโตอย่างต่อเนื-องของความต้ องการพื &นทีอาคารสํานักงานให้ เช่าในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง- เป็ นผลมาจากการขยายตัวของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) เกี-ยวกับการส่งออก และการลงทุนจากต่างประเทศ โดยความต้ องการที-เพิ-มขึ &นเป็ น
ผลมาจากการขยายตัวทางธุรกิจของผู้เช่าเดิมที-เช่าพื &นที-อยู่แล้ ว รวมถึงมาจากความต้ องการจากผู้เช่า
พื &นที-ที-เป็ นบริ ษัทที-จดั ตังใหม่
&
3. ราคาทีได้ จากรายงานประเมินยังไม่ ได้ คาํ นึงถึงปั จจัยเชิงคุณภาพของทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนครังA แรกบางประการ
การประเมินค่าทรัพย์สนิ โดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สินทัง& 2 ราย ไม่ได้ มีการคํานึงถึงปั จจัยเชิงคุณภาพของ
ทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกบางประการ อาทิ ชื-อเสียง ประสบการณ์ และความน่าเชื-อถือ
ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และคุณภาพของอสังหาริ มทรัพย์ภายหลังมีการปรับปรุ งให้ มีความทันสมัย
ซึง- คาดว่าน่าจะช่วยให้ ผ้ เู ช่ามีความมัน- ใจในคุณภาพและบริ การของทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
ครัง& แรก ซึง- คาดว่าจะส่งผลให้ อตั ราการเช่าอยูใ่ นระดับที-สงู และ/หรื อ สามารถปรับอัตราค่าเช่าได้ สงู ขึ &น
4. โอกาสในการปรับตัวของราคาอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังA แรก
การลงทุนในทรั พย์ สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกเป็ นการลงทุนในกรรมสิทธิV ในทรั พย์ สิน ซึ-ง
รวมถึงกรรมสิทธิVในที-ดินพื &นที-รวมกว่า 2 ไร่ 3 งาน 13.4 ตารางวา ริ มถนนศรี อยุธยาและใกล้ กบั สถานี
รถไฟฟ้ าพญาไท ซึ-งเป็ นที-ดินที-มีศกั ยภาพและอยู่ในทําเลที-ดี ส่งผลให้ มีโอกาสค่อนข้ างสูงที-มลู ค่าที-ดิน
และมูลค่าโดยรวมของทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกปรับเพิ-มขึ &นในอนาคตซึ-งการที-กองทุน
รวมมีกรรมสิทธิV โดยสมบูรณ์ ในทรั พย์ สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกนัน& ในอนาคตหากราคา
อสังหาริ มทรัพย์ปรับเพิ-มขึ &น กองทุนรวมอาจพิจารณานําทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมลงทุนออกเสนอขายตาม
เกณฑ์ที-กําหนดไว้ ในข้ อ 5.1.17 ซึง- อาจได้ รับกําไรจากมูลค่าที-เพิ-มขึ &นของทรัพย์สนิ นอกเหนือจากการหา
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ผลประโยชน์ในรู ปค่าเช่าอย่างเดียว โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลเพิ-มเติมเกี-ยวกับการนําทรัพย์สิน
ออกประมูลได้ ในข้ อ 5หลักเกณฑ์การลงทุนอย่างไรก็ดี การขายทรัพย์สินดังกล่าวขึ &นอยู่กบั ปั จจัยต่างๆ
หลายประการ เช่น กฎหมายที-เกี-ยวข้ อง สภาพเศรษฐกิจ และสภาวะตลาดในขณะนัน& เป็ นต้ น
5. ประมาณการผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR)
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในโครงการอาคารสิริภิญโญ โดยมีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 1,821.00ล้ านบาท
บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็ นราคาที-เหมาะสมซึ-งสามารถยอมรับได้ เนื-องจากอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ของโครงการ ที-กองทุนคาดว่าจะได้ รับจากการ
ลงทุนที-ราคา 1,821.00ล้ านบาท อยูใ่ นอัตราประมาณ ร้ อยละ 8.9 ต่อปี (โดยคํานวณจากกระแสเงินสด
สุทธิจากทรัพย์สินที-ประมาณการโดย บริ ษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จํากัด ซึ-งเป็ นผู้ประเมินราคาที-ให้
ราคาตํ-าสุด) ซึง- ถือได้ วา่ กองทุนรวมเป็ นทางเลือกหนึง- ของการลงทุนที-ให้ อตั ราผลตอบแทนที-น่าพอใจแก่
นัก ลงทุน เมื- อ เที ย บกับ อัต ราผลตอบแทนและความเสี- ย งของตราสารหนี ร& ั ฐ บาลและตราสารหนี &
ภาคเอกชนที-มีอนั ดับความน่าเชื-อถือในระดับที-สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ดังที-แสดงใน
ตารางดังนี &
ตารางแสดงอัตราผลตอบแทน ณ วันที- 27 มกราคม พ.ศ. 2557
ประเภท
ตราสารหนี &รัฐบาล
ตราสารหนี &ภาคเอกชน
(ความน่าเชื-อถือระดับ A+)
ตราสารหนี &ภาคเอกชน
(ความน่าเชื-อถือระดับ BBB+)

อายุ 10 ปี
3.99
5.24

อายุ 15 ปี
4.24
5.57

อายุ 20 ปี
4.38
5.80

6.45

6.80

7.02

ทีมา: Bloomberg

ทังนี
& & มูลค่าในการลงทุนสุดท้ ายจะขึ &นอยู่กบั สภาวะตลาดในช่วงที-มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
และเป็ นมูลค่าที-แสนสิริจะยอมรับได้ จากการจําหน่ายทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกซึ-งเป็ น
มูลค่าไม่เกิน1,821.00ล้ านบาท โดยหากกองทุนรวมสามารถลงทุนในมูลค่าที-ตํ-ากว่า 1,821.00ล้ านบาท
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการที-คาดว่าจะได้ รับนัน& อาจสูงขึ &นกว่าอัตราร้ อยละ 8.9ต่อปี
อย่างไรก็ดี มูลค่าทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะลงทุนครัง& แรกอาจลดลงจากการประเมินค่า หรื อการสอบ
ทานประเมินค่าทรัพย์สินในรอบต่อๆ ไป ซึ-งอาจส่งผลให้ บริ ษัทจัดการต้ องลดเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมเพื-อลดสภาพคล่องส่วนเกินที-เกิดจากการที-มูลค่าของทรัพย์สินลดลงจากการประเมินค่า
หรื อการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าว อันจะส่งผลให้ มลู ค่าที-ตราไว้ ของหน่วยลงทุนลดลง
ด้ วยเมื-อพิจารณาจากปั จจัยข้ างต้ น บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าราคาที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก
ซึง- จะไม่สงู กว่าราคาที-ได้ จากรายงานประเมินค่าตํ-าสุด เป็ นราคาที-มีความเหมาะสม
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ทังนี
& & ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ-มเติมเกี- ยวกับประมาณการอัตราผลตอบแทนภายในซึ-ง
คํานวณจากประมาณการกระแสเงินสดรับของโครงการอาคารสิริภิญโญโดยปราศจากโครงสร้ างการ
จัดหาประโยชน์ของกองทุนรวมได้ ในภาคผนวก 2 สรุ ปการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงการอาคารสิริ
ภิญโญโดยไม่มีโครงสร้ างกองทุนรวม
เมื-อพิจารณาจากปั จจัยข้ างต้ น บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าราคาที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก ซึ-งจะไม่
สูงกว่าราคาที-ได้ จากรายงานประเมินค่าตํ-าสุด เป็ นราคาที-มีความเหมาะสม

5.3 การลงทุนในอนาคต
สํา หรั บ การลงทุน ในอนาคต บริ ษั ท จัด การอาจพิ จ ารณาลงทุน เพิ- ม เติ ม และ/หรื อ ปรั บ การลงทุน (ปรั บ
Portfolio) โดยอาจทําการซื &อ ขาย หรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์ให้ กับกองทุนรวม และจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรั พย์ สินที-ลงทุนเพิ-มเติม โดยจะมีแนวทางการลงทุนและการบริ หารจัดการภายใต้ ขอบเขต และทิศทาง
เดียวกันกับวัตถุประสงค์ของโครงการ นโยบายการลงทุนในการลงทุนครัง& แรกทังนี
& & ผู้จดั การกองทุนรวมจะ
พิจารณาดําเนินการใดๆ ที-ไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเป็ นไปตามที-กําหนด
ไว้ ในโครงการกําหนด
ภายหลังจากปี พ.ศ. 2556 กองทุนรวมอาจมีข้อจํากัดในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์เพิ-มเติม อย่างไรก็ตาม หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุมตั ิให้ กองทุนรวมสามารถ
ลงทุนเพิ-มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ได้ หรื อหากกองทุนรวมสามารถแปลง
สภาพจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นกองทรัสต์เพื-อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REIT) หรื อด้ วยเหตุอื-น
ใด กองทุนรวมอาจพิจารณาลงทุนเพิ-มเติมตามหลักเกณฑ์ที-สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
อนึ-ง ในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นกองทรัสต์เพื-อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REIT)
นัน& กองทุน รวมอาจต้ อ งได้ รั บ มติ อ นุมัติ จ ากผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน เพื- อ ทํ า การแปลงสภาพจากกองทุน รวม
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นกองทรัสต์เพื-อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REIT) ก่อนที-จะสามารถทําการเพิ-มทุนหรื อ
กู้ยืมเงิ นเพื-อไปลงทุนเพิ-มเติมได้ โดยเงื-อนไขดังกล่าวจะเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศอื-นๆ ที-เกี-ยวข้ อง
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6. วิ ธี ก ารจั ด หาผลประโยชน์ จากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที กองทุ น รวมจะลงทุ น และนโยบายการบริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ เป็ นอย่ างไร
6.1 การจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังA แรก
6.1.1 โครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์
บริ ษัทจัดการมีนโยบายที-จะดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง&
แรก โดยนําพื &นที-เช่าของทรัพย์สินดังกล่าวออกให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่า โดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะเป็ น
ผู้ดําเนินการหาผู้สนใจที-จะเช่าพื &นที-ของทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก เพื-อเพิ-มอัตราการ
เช่าพื &นที-ด้วยการโฆษณาผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายที-เกี-ยวข้ อง รวมถึงการให้ เข้ าชมสถานที-ของ
โครงการ และการเจรจากับผู้ที-สนใจจะเช่าพื &นที-โดยตรง โดยเอกสารโฆษณาทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนจะมีการปรับปรุ งให้ ทนั สมัยและมีการเผยแพร่ ทางสื-อต่างๆ ตามความเหมาะสม ทังนี
& & เพื-อ
สร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ใช้ ความพยายามในการบริ หารจัดการทรัพย์สินที-กองทุน
รวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกให้ มีผลการดําเนินงานที-ดี กองทุนรวมจะกํ าหนดค่าตอบแทนการบริ หาร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ ห้ แก่ ผ้ ู บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นอั ต ราที- แ ปรผั น ตามผลประกอบการของ
อสังหาริ มทรัพย์(โปรดศึกษารายละเอียดเพิ-มเติมในหนังสือชีช& วนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนข้ อมูล
โครงการข้ อ 28.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที-เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม)
ทังนี
& & ภายหลังจากวันที-กองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก กองทุน
รวมจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับผู้เช่าพื &นที-ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าพื &นที-ของทรัพย์สินที-กองทุนรวมเข้ าลงทุนครัง&
แรก รวมทังสั
& ญญาให้ บริ การที-เกี-ยวข้ อง ซึ-งสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญามาตรฐาน โดยมีหลักเกณฑ์
และเงื-อนไขของสัญญาคล้ ายคลึงกันสําหรับผู้เช่ารายย่อยทุกราย อาทิ การกําหนดระยะเวลาการเช่า
และการให้ บริ การเบื &องต้ นส่วนใหญ่เป็ นเวลา 3 ปี การกําหนดให้ ผ้ เู ช่าต้ องวางเงินประกันการเช่าและ
การบริ การกับ ผู้ใ ห้ เช่ า และผู้ใ ห้ เ ช่ามี สิท ธิ บ อกเลิก สัญ ญาในกรณี ที- ผ้ ูเ ช่า ผิดสัญญา เป็ นต้ น ทัง& นี &
กองทุนรวมจะให้ เช่าพื &นที-ในทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกแก่ผ้ เู ช่ารายย่อยในลักษณะทีไม่รวมเฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื- องมือ เครื- องใช้ และสิง- อํานวยความสะดวกต่างๆ ซึง- เป็ นกรรมสิทธิVของ
ผู้เช่ารายย่อยแต่ละราย
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รายละเอียดการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ สามารถสรุ ปได้ ดังต่ อไปนี A
รับประกันกําไรจากการดําเนินงานของ
ทรัพย์สิน
รับประกันการมีผ้ เู ช่าสําหรับพื &นที-เช่าทีว- า่ ง
การรับประกันค่าใช้ จา่ ยส่วนทุน (Capital
Expenditure)

บริษัท แสนสิริ จํากัด
(มหาชน) และบริษัททีมี
ความเกียวข้ อง
รายได้ จากทรัพย์สิน

ผู้ถอื หน่ วยลงทุน

เงินปั นผล

รายได้ จาก
ทรัพย์สิน

กองทุนรวม

ลงทุน

ลงทุน
บริ หาร
ทรัพย์สิน

ผู้เช่ ารายย่ อย

สัญญาเช่าและบริ การ

โครงการอาคารสิริภญ
ิ โญ
กรรมสิทธิVในที-ดิน อาคารและงานระบบ
พร้ อมทังกรรมสิ
&
ทธิVในสังหาริ มทรัพย์

ค่าตอบแทนบริ หารทรัพย์สิน

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ ตี A จํากัด

บริ หาร
ทรัพย์สิน

6.1.2 การเช่ าพืนA ทีโดยแสนสิริ และ/หรือ บริษัททีมีความเกียวข้ อง
ภายหลังกองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัท
ที-มีความเกี-ยวข้ อง ตกลงจะเข้ าทําสัญญาเช่าพืน& ที-กับกองทุนรวมในทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครัง& แรกสําหรับพื &นที-ประมาณ 11,813 ตารางเมตรซึง- คิดเป็ นพื &นที-ร้อยละ 64.33 ของพื &นที-ให้ เช่า
ภายในอาคาร โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี ที-อตั ราค่าเช่าและค่าบริ การรวมตารางเมตรละ 580 บาท
ต่อเดือน 600 บาทต่อเดือน และ 620 บาทต่อเดือน ในปี ที- 1 ถึงปี ที- 3 ตามลําดับและตกลงให้ คํามัน- ทีจะเช่าพื &นที-ดงั กล่าวต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา 2 ปี ที-อตั ราค่าเช่าและค่าบริ การรวมตารางเมตรละ 640
บาทต่อเดือนและ 650 บาทต่อเดือน ในปี ที- 1 และปี ที- 2 ตามลําดับ(โปรดศึกษารายละเอียดเพิ-มเติม
ในหนังสือชี &ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนข้ อมูลโครงการข้ อ 3.8 สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาทีเกี-ยวข้ อง ข้ อ ก. สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาก่อตังสิ
& ทธิและการกระทําการ)
ทังนี
& & กองทุนรวมจะกําหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริ การที-แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที-มีความเกี-ยวข้ องตก
ลงจะเข้ าทําสัญญาเช่าพื &นที-ในทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนสูงกว่าค่าเช่าและค่าบริ การเฉลี-ย
ของทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกในปั จจุบนั ที-อตั ราค่าเช่าเฉลี-ยตารางเมตรละ 479.69
บาทต่อเดือน (อัตราค่าเช่าและค่าบริ การเฉลีย- ณ วันที- 30 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยไม่รวมพื &นที-ที-เช่า
โดยแสนสิริแต่รวมพื &นที-ที-เช่าโดยบริ ษัทที-มีความเกี-ยวข้ องและไม่รวมพื &นที-ค้าปลีกให้ เช่า) เนื-องจาก
อัตราค่าเช่าและค่าบริ การที-ปภานันให้ เช่าแก่บริ ษัทที-เกี-ยวข้ องของแสนสิริในปั จจุบนั ไม่ได้ เป็ นการทํา
ธุรกรรมในลักษณะที-มิได้ มีความเกี-ยวข้ องกันเป็ นพิเศษ (At Arm’s Length Transaction) และอยู่ใน
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
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ระดับที-ตํ-ากว่า อสังหาริ มทรั พย์ อื-นที-มีคุณภาพที-สามารถเทียบเคียงและตัง& อยู่ในบริ เวณเดียวกัน
(อัตราค่าเช่าสํานักงานในพื &นที-พญาไทในช่วงครึ- งปี แรกของปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 584.00 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน ที-มา: ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี & จํากัด) อีกทังการที
&
-แสนสิริ
และ/หรื อ บริ ษัทที-มีความเกี-ยวข้ อง ตกลงจะเข้ าทําสัญญาเช่าพื &นที-ในทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุน โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี และตกลงให้ คํามัน- ที-จะเช่าพื &นที-ดงั กล่าวต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา 2
ปี (รวมเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 5 ปี ) จะช่วยให้ กองทุนรวมมีโอกาสในการได้ รับรายได้ ที-ค่อนข้ าง
แน่นอนจากผู้เช่ารายใหญ่ที-มีฐานะทางการเงินมัน- คง อย่างไรก็ดี ในกรณีที-แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัททีมีความเกี-ยวข้ องไม่ทําการต่อสัญญาเช่าภายหลังระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการคาดว่ากองทุนรวม
จะสามารถนําพื &นที-ดงั กล่าวออกให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่ารายใหม่ในอัตราที-ใกล้ เคียงหรื อสูงกว่าอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริ การที-แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที-มีความเกี-ยวข้ องตกลงจะเข้ าทําสัญญาเช่าข้ างต้ น และจะไม่
ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
6.1.3 การประกันการมีผ้ ูเช่ าสําหรับพืนA ทีเช่ าทีว่ าง
ในปั จจุบนั ทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกมีพื &นที-ให้ เช่าว่างอยู่ประมาณ 3,404ตาราง
เมตร (“พืนA ทีรั บประกัน”) ภายหลังกองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง&
แรก แสนสิริตกลงจะรั บประกัน อัตราค่าเช่ าและค่าบริ การสําหรั บพืน& ที-รับประกันดังกล่าว โดยมี
ระยะเวลารับประกัน 3ปี นับแต่วนั ที-กองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง&
แรก หรื อจนกว่าจะมีบคุ คลภายนอกเข้ าทําสัญญาเช่าพื &นที-รับประกันกับกองทุนรวม แล้ วแต่เหตุใดจะ
เกิ ดขึน& ก่อนโดยแสนสิริตกลงรับประกันรายได้ ตามอัตราค่าเช่าและค่าบริ การของพื &นที-รับประกัน
ดังกล่า วที- ตารางเมตรละ 550 บาทต่อ เดือ น ตลอดระยะเวลาที- กําหนดไว้ ข้า งต้ น (โปรดศึกษา
รายละเอี ย ดเพิ- ม เติ ม ในหนัง สือ ชี ช& วนเสนอขายหน่ว ยลงทุน ส่ว นข้ อ มูล โครงการข้ อ 3.8 สรุ ป
สาระสําคัญของร่ างสัญญาที-เกี-ยวข้ อง ข้ อ ก. สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาก่อตังสิ
& ทธิ และการ
กระทําการ)
6.1.4 การรับประกันค่ าใช้ จ่ายส่ วนทุน (Capital Expenditure)
แสนสิริตกลงที-จะรับประกัน ค่าใช้ จ่ายส่วนทุน (Capital Expenditure) เป็ นระยะเวลา 12เดือนนับแต่
วันที-กองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกเป็ นจํานวนไม่เกินอัตราร้ อย
ละ 3 ของรายได้ ที-กองทุนรวมได้ รับจากค่าเช่าค่าบริ การ และรายได้ จากการรับประกันการมีผ้ เู ช่าใน
ช่วงเวลาเดียวกัน ทังนี
& & ค่าใช้ จ่ายส่วนทุน (Capital Expenditure) หมายถึงรายจ่ายอันมีลกั ษณะเป็ น
การลงทุนเพื-อปรับปรุงและพัฒนาทรัพย์สนิ ให้ มีมลู ค่าเพิ-มสูงขึ &น ซึง- นอกเหนือไปจากการซ่อมแซมหรื อ
บํ า รุ ง รั ก ษาตามปกติ ( โปรดศึ ก ษารายละเอี ย ดเพิ- ม เติ ม ในหนัง สื อ ชี ช& วนเสนอขายหน่ ว ยลงทุน
ส่วนข้ อมูลโครงการข้ อ 3.8 สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาที-เกี-ยวข้ อง ข้ อ ก. สรุปสาระสําคัญของร่าง
สัญญาก่อตังสิ
& ทธิและการกระทําการ)
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6.1.5 การรับประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังA แรก
ข้ อมูลของผู้ประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังA แรก
ชื-อ

:

บริ ษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

ที-อยู่

:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

ชัน& 16 อาคารสิริภิญโญ 475 ถนนศรี อยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0-2201-3905
0-2201-3357

สรุ ปเงือนไขการประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรั พย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั งA
แรก
เพื-อสร้ างความมัน- ใจให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ในช่วงปี แรกนับแต่วนั ที-กองทุนรวมเข้ า
ลงทุนในทรั พย์ สินที- ก องทุน รวมจะเข้ า ลงทุน ครั ง& แรก แสนสิริ ต กลงที- จ ะรั บ ประกัน กํ า ไรจากการ
ดําเนินงานของทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกให้ กบั กองทุนรวมสําหรับช่วงเวลา 12 เดือน
นับตังแต่
& วันที-กองทุนเข้ าลงทุนซึ-งคิดเป็ นเงิ นจํ านวน 114.2 ล้ านบาท โดยในกรณี ที-กําไรจากการ
ดําเนินงานของทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกน้ อยกว่าจํานวนเงินที-ได้ ระบุไว้ ข้างต้ น แสน
สิริตกลงที-จะชําระเงินส่วนต่างให้ แก่กองทุนรวมตามที-ระบุไว้ ในสัญญาตกลงกระทําการที-กองทุน
รวมเข้ า ทํ า กับ แสนสิริ ( โปรดศึก ษารายละเอี ย ดเพิ- ม เติ ม ในหนัง สื อ ชี ช& วนเสนอขายหน่ ว ยลงทุน
ส่วนข้ อมูลโครงการข้ อ 3.8 สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาที-เกี-ยวข้ อง ข้ อ ก. สรุปสาระสําคัญของร่าง
สัญญาก่อตังสิ
& ทธิและการกระทําการ)
ทังนี
& & กําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก หมายถึง รายได้ จากการ
ดําเนินงานสุทธิของอสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุนรวมลงทุนครัง& แรก ลบด้ วยจํานวนรวมของ (ก) ค่าใช้ จ่าย
ทัง& หมดของทรั พ ย์ สิน ที-ก องทุน รวมจะเข้ า ลงทุน ครั ง& แรก (ซึ-ง รวมถึ ง ค่า ใช้ จ่า ยในการดํ า เนิ น งาน
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารทรัพย์สิน ตามจํานวนที-จ่ายจริ ง) (ข) ค่าบํารุ งรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก (Maintenance Expense) และ (ค) ค่าภาษี โรงเรื อน โดยค่าใช่จ่าย
ดังกล่าวข้ างต้ นไม่รวมถึง (1) ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (2) รายการกําไรหรื อขาดทุนทาง
บัญชีที-ยงั ไม่รับรู้ จากการประเมินราคาทรัพย์สิน (3) ค่าใช้ จ่ายที-จัดเป็ นค่าใช้ จ่ายฝ่ ายทุน (Capital
Expenditure) ของอาคารและ (4) ค่าใช้ จ่ายที-มีนยั สําคัญซึ-งไม่ใช่ค่าใช้ จ่ายที-เกิดขึ &นตามปกติของ
ทรั พ ย์ สิ น ที- ก องทุ น รวมจะเข้ าลงทุ น ครั ง& แรก ซึ- ง ในกรณี ดั ง กล่ า ว กองทุ น รวมและผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์จะตกลงกันโดยสุจริ ตเป็ นรายกรณี
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาตัวอย่างประมาณการส่วนต่างของจํานวนกําไรจากการดําเนินงานที-ต้องจ่ายสมทบ
เพิ-มเติมให้ กบั กองทุนรวม ซึ-งอ้ างอิงจากการประมาณการผลการดําเนินงานของทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนครัง& แรกตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ-มเติมในภาคผนวก 1
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สมมติฐานและประมาณการมูลค่าโครงการอาคารสิริภิญโญ โดยบริ ษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จํากัด
และ บริ ษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จํากัด) รวมถึงการวิเคราะห์งบการเงินของแสนสิริในฐานะผู้รับประกัน
กํ าไรจากการดํ าเนิ นงาน (โปรดศึ กษารายละเอี ยดเพิ- มเติ มในภาคผนวก 3สรุ ปฐานะการเงิ นและ
ความสามารถในการรับประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมลงทุนของแสนสิริ)
6.1.6 กลยุทธ์ การจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังA แรก
วัตถุประสงค์ หลัก
บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ หลักที-จะทําให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ รับเงินปั นผลอย่าง
สมํ-าเสมอและต่อเนื-องในระยะยาว โดยคํานึงถึงประโยชน์ที-ได้ รับต่อการพัฒนาและเพิ-มคุณภาพของ
ทรัพย์ สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก โดยมีกลยุทธ์ การบริ หารทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครัง& แรก ดังนี &
กลยุทธ์ ในการบริหารจัดการทรัพย์ สิน
บริ ษัทจัดการมีความประสงค์ที-จะดําเนินการบริ หารทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยบริ ษั ท จั ด การจะติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานในแต่ ล ะปี โดยเปรี ย บเที ย บกั บ
งบประมาณประจํ า ปี รวมถึ ง ผลประกอบการของกองทุน รวมในปี ที- ผ่ า นมา เพื- อ ให้ มั-น ใจว่า ผล
ประกอบการของทรั พ ย์ สิ น ที- ก องทุ น รวมจะเข้ าลงทุ น ครั ง& แรกจะได้ รั บ ผลกํ า ไร ในกรณี ที- ผ ล
ประกอบการของทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที-คาดไว้ บริ ษัท
จั ด การจะทํ า การวิ เ คราะห์ อ ย่ า งละเอี ย ดเพื- อ หาสาเหตุ และจะดํ า เนิ น การร่ ว มกั บ ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์อย่างใกล้ ชิดในการพัฒนาแผนการดําเนินการเพื-อปรับปรุ งผลการดําเนินงานของ
ทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก ให้ เป็ นไปตามเป้าหมายหรื อที-คาดการณ์ไว้
นอกจากนัน& บริ ษัทจัดการจะร่ วมมือกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการสร้ างความเติบโตทางธุรกิจ
และพัฒนาความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า พร้ อมทังบริ
& หารจัดการให้ อตั ราการเช่าและอัตราค่าเช่าอยูใ่ นระดับ
ที-ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อกองทุนรวม ในขณะเดียวกันบริ ษัทจัดการจะควบคุมและบริ หารต้ นทุน
ค่าใช้ จ่ายและความเสีย- งเกี-ยวกับการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก
การบริหารจัดการผลตอบแทนและกลยุทธ์ ทางการตลาดเพือให้ ได้ รับผลตอบแทน
ในการสร้ างผลกําไรของกองทุนรวมในส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง&
แรกเพื-อให้ ได้ ผลตอบแทนสูงสุด กลยุทธ์ ในการบริ หารจัดการผลตอบแทนของกองทุนรวมจะรวมถึง
การประเมินและการใช้ กลยุทธ์ การกําหนดอัตราค่าเช่าให้ อยู่ในระดับที-เหมาะสมโดยดําเนินกลยุทธ์
ทางการตลาดเพื-อดึงดูดผู้เช่ารายใหม่ตลอดจนการต่ออายุผ้ ูเช่ารายเดิมในอัตราค่าเช่าที-สามารถ
แข่งขันได้ และรักษาอัตราการเช่าให้ อยูใ่ นระดับสูงเพื-อสร้ างผลตอบแทนอย่างมัน- คงของกองทุนรวมใน
ระยะยาว
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การพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
บริ ษัทจัดการจะร่ วมมือกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ในการเพิ-มประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัดการ
ทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก พร้ อมทังควบคุ
&
มและบริ หารค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
โดยจะไม่สง่ ผลกระทบต่อคุณภาพของการให้ บริ การ
การรักษาคุณภาพของการลงทุนได้ อย่ างต่ อเนือง
บริ ษัทจัดการจะประสานงานกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อย่างใกล้ ชิด เพื-อเพิ-มศักยภาพของทรัพย์สิน
ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก ซึง- กลยุทธ์ในการเพิ-มศักยภาพดังกล่าวจะรวมถึง
(1)

(2)

(3)

6.2

การกํ า หนดกลุ่ม ลูก ค้ า เป้ าหมายของทรั พ ย์ สิ น ที- ก องทุน รวมจะเข้ า ลงทุน ครั ง& แรก โดย
ปรั บเปลี-ยนกลยุทธ์ ทางการตลาด ระดับการบริ การ และการกํ าหนดราคาให้ เหมาะสมกับ
ความต้ องการของลูกค้ าในกลุม่ เป้าหมายที-กําหนด
การดูแลรั กษาพื &นที-ของทรัพย์ สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก เช่น การปรั บปรุ งพื &นทีสาธารณะและพื &นที-ส่วนกลาง การปรับปรุ งพื &นที-เฉพาะส่วนให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน และ
ความต้ องการของลูกค้ า
การปรั บปรุ งภาพลักษณ์ ของทรั พย์ สินที- กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง& แรก การบํ ารุ ง รั กษา
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ ได้ มาตรฐาน และการซ่อมแซมทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก
ให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน เพื-อสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ า

ภาพรวมของธุรกิจในทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังA แรก
อาคารสํานักงานให้ เช่ าในเขตพืนA ทีกรุ งเทพมหานคร
จากการสํารวจตลาดอาคารสํานักงานครึ-งปี แรกของปี พ.ศ.2556 ไม่พบอุปทานเปิ ดใหม่ แต่พบว่ามีเพียงบาง
อาคารที-เคยยกเลิกการเช่ากลับมาเปิ ดให้ บริ การอีกครัง& คิดเป็ นพื &นที-จํานวนประมาณ72,356 ตารางเมตร
และพบอาคารสํานักงานจํานวน1 อาคารที-ยกเลิกการเช่าในรอบปี คิดเป็ นพื &นที-จํานวนประมาณ36,871
ตารางเมตร ส่งผลให้ พื &นที-อาคารสํานักงานสะสมในปั จจุบนั มีจํานวน 7.683 ล้ านตารางเมตร เพิ-มขึ &นร้ อยละ
0.5 จากปี ที-ผา่ นมาและคาดว่าในช่วง 2 ปี นับจากนี &อาคารสํานักงานใหม่จะเติบโตขึ &นอีกร้ อยละ4 จากอุปทาน
ที-เตรี ยมเปิ ดให้ บริ การอย่างน้ อย 6 อาคาร คิดเป็ นพื &นที-จํานวนประมาณ278,700 ตารางเมตรในอนาคต
(แผนภาพ 1)
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แผนภาพ 1พืพื &นที-อาคารใหม่รายปี พื &นที-อาคารที-กําลังก่อสร้ าง และพืพื &นที-อาคารทังหมดระหว่
&
างปี พ.ศ.
พ 2537
- 2558

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี & จํากัด

ปริมาณการเช่ าพืนA ทีรวมเฉลียทรงตัว
ในครึ-งปี แรกของปี พ.ศ.2556
.2556 ตลาดอาคารสํานักงานมีการเติบโตของอุปทานและอุปสงค์ที-สอดคล้ องกัน ทํา
ให้ อตั ราการเช่าพื &นที-อาคารสํ
อาคารสํานักงานโดยรวมเฉลีย- ทุกพื &นที-ยงั ทรงตัวอยูท่ ี-ร้อยละ91
91 หรื อมีพื &นที-เช่าอยูท่ ี- 6.99
ล้ านตารางเมตร ส่งผลให้ คงเหลือพื &นที-ว่างประมาณ0.69
ง
ล้ านตารางเมตร หรื อร้ อยละ9
อยละ จากพื &นที-ให้ เช่า
ทังหมด
&
(แผนภาพ 2)
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แผนภาพ 2ปริ
ปริ มาณพื &นที-อาคารสํานักงาน ปริ มาณการเช่าพื &นที- และอัตราพื &นที-ว่าง ระหว่างปี พ.ศ. 2539 –
ครึ-งปี แรกของปี พ.ศ. 2556

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี & จํากัด

ในช่วงครึ- งปี แรกของปี พ..ศ.2556 อัตราการเช่าพื &นที-มีการเติบโตจากปี พ.ศ. 2555 ในหลายพื &นที- โดยพบ
อัตราการเช่าพื &นที-เติ
เติบโตสูงสุดถึงร้ อยละ5 ในพื &นที-เพลินจิต-ชิดลม มาอยู่ที-ร้อยละ86
86 ในปั จจุบนั โดยคาดว่า
เป็ นผลมาจาก โครงการ “เพลิ
“ นจิตซิตี &” ที-เป็ นแลนด์มาร์ คแห่งใหม่ใจกลางกรุ งเทพมหานคร ที-เป็ นศูนย์รวม
ของโครงการห้ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ โครงการโรงแรม
โรงแรม คอนโดมิเนียมและสถาบันการเงินต่างๆซึ-งส่งผลให้
พื &นที-เพลินจิต-ชิดลมมีอัอตั ราการเช่
ราการ าพื &นที-อาคารสํานักงานสูงขึ &น รองลงมา คือ พื &นที-สีสลี ม-สาทร
ม
ซึง- มีอตั ราการ
เช่าพื &นที-เติบโตขึ &นอีกร้ อยละ3
ยละ มาอยูท่ ี-ร้อยละ86 และพื &นที-รัชดาภิเษก พญาไท สุขมุ วิทเพิ-มขึ &นร้
&น อยละ1 มาอยู่
ที-ร้อยละ94 ร้ อยละ 94 และร้
และ อยละ91 ตามลําดับ ในขณะที-พื &นที-ธนบุรี นนทบุรี พหลโยธิน พระราม 3 อัตรา
การเช่าพื &นที-ยัยงั คงทรงตัวอยู่ที-ร้อยละ97 ร้ อยละ 95 ร้ อยละ 92 และร้ อยละ79 ตามลําดับ โดยพบว่ามีเพียง
พื &นที-สขุ มุ วิทรอบนอก ที-มีอัอตั ราการเช่าพื &นที-ลดลงร้ อยละ 2 มาอยูท่ ี-ร้อยละ87 (แผนภาพ
ภาพ 3)
แผนภาพ 3อัอัตราการเช่าพื &นที-เฉลีย- จําแนกตามพื &นที- ระหว่างปี พ.ศ.2555 และครึ-งปี แรกของปี
แรก
พ.ศ.2556

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี & จํากัด
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อัตราการเช่ าพืนA ทีอาคารสํ
อาคาร านักงานเกรดเอและเกรดบียงั ทรงตัวในระดับสูง
เมื-อพิจารณาอัตราการเช่าพื &นที-อาคารสํสํานักงานในศูนย์กลางธุรกิจแบ่งตามคุณภาพ ในช่วงครึ- งปี แรกของปี
พ.ศ. 2556 พบว่า อาคารสํานักงานเกรดเอ ในพื &นที-เพลินจิต-ชิดลม สีลม-สาทร
สาทร และสุขมุ วิท มีอตั ราการเช่า
โดยเฉลีย- อยูท่ ี-ร้อยละ87 เพิ-มขึ &นร้
&น อยละ 3 จากปี ก่อนหน้ า โดยพื &นที- เพลินจิต-ชิชิดลม เพิ-มขึ &นสูงสุดร้ อยละ4 มา
อยูท่ ี-ร้อยละ83 เนื-องจากศักยภาพของพื &นที-ที-กําลังเติบโตสูงขึ &นในอนาคต ประกอบกับอุปทานเดิมที-เคยหยุด
ให้ บริ การได้ กลับเข้ าสูต่ ลาดพร้ อมราคาที-ตํ-ากว่าอัตราค่าเช่าของอาคารข้
อาคารข้ างเคียงอุปสงค์จึงสูงขึ &น รองลงมา
คือ พื &นที-สลี ม-สาทร
สาทร มีอตั ราค่
รา าเช่าเพิ-มขึ &นร้ อยละ3 มาอยู่ที-ร้อยละ87 และพื &นที-สขุ มุ วิท มีอตั ราค่
รา าเช่าเพิ-มขึ &น
ร้ อยละ2 มาอยูท่ ี-ร้อยละ92
92 (แผนภาพ
(
4)
สําหรับอาคารสํานักงานเกรดบี อัตราการเช่าโดยเฉลี-ยรวมอยู่ที-ร้อยละ88 เพิ-มขึ &นร้ร้ อยละ1
ยละ จากปี พ.ศ.2555
โดยอัตราค่าเช่าในพื &นที-เพลินจิต-ชิดลม เติบโตขึ &นร้ อยละ4 มาอยูท่ ี-ร้อยละ83 ในขณะที-พื &นที-สขุ มุ วิทยังทรงตัว
อยูท่ ี-ร้อยละ89 และพื &นที-สีสลี ม-สาทรลดลงร้
ม
อยละ1 มาอยูท่ ี-ร้อยละ81 ในปั จจุบนั (แผนภาพ
แผนภาพ 5)
แผนภาพ 4อัอัตราการเช่าพื &นที-อาคารสํานักงานเกรดเอจํจําแนกตามพื &นที- ระหว่างปี พ.ศ.
พ 2546– ครึ- งปี แรก
ของปี พ.ศ. 2556

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี & จํากัด
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แผนภาพ 5อัอัตราการเช่าพื &นที-อาคารสํานักงานเกรดบีจํจําแนกตามพื &นที- ระหว่างปี พ.ศ.
พ 2546– ครึ-งปี แรกของ
ปี พ.ศ. 2556

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี & จํากัด

อัตราค่ค่ าเช่ าโดยรวมยังทรงตัว แต่ พืนA ทีเพลินจิต-ชิดลม ปรับตัวสูงขึนA
ด้ านอัตราค่ค่าเช่าพื &นที-อาคารสํานักงานเฉลี-ยรวมทุกพื &นที-ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลในช่
ณฑล วงครึ- งปี
แรกของปี พ.ศ. 2556 พบว่
พบ ามีการเติบโตเพิ-มขึ &นเล็กน้ อยเพียงร้ อยละ1 จากปี พ.ศ.2555
.2555 หรื อ เพิ-มขึ &น 7 บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดือน มาอยู่ที- 517 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เมื-อพิจารณาเป็ นรายพื &นที- พบว่าพื &นทีเพลินจิต-ชิชิดลม มีอตั ราค่าเช่าเพิ-มขึ &นร้
&น อยละ6 มาอยู่ที- 722 บาทต่อตารางเมตรต่ต่อเดือน เป็ นผลจากหลาย
อาคารทยอยปรับอัตราค่าเช่าขึ &นตามภาวะเศรษฐกิจและศักยภาพของพื &นที- แม้ จะไม่พบคู่แข่งรายใหม่ที-อาจ
เข้ ามากระตุ้นให้ ตลาดเคลือ- นไหว แต่การพัฒนาโครงการแลนด์มาร์ คแห่งใหม่จะเป็ นตัวกระตุ้นทําให้ อตั ราค่า
เช่าในพื &นที-นี &ปรับตัวสูงขึ &น โดยพบว่าอัตราค่าเช่ามีการปรับตัวสูงขึ &นทังตลาดอาคารสํ
&
อาคารสํานักงานเกรดเอและ
งาน
เกรดบี รองลงมา ได้ แก่ พื &นที-สีลม-สาทร
ม
ธนบุรี เพิ-มขึ &นร้ อยละ3 จากปี ก่อน มาอยู่ที- 641และ 421 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน ตามลําดับ ส่วนพื
น &นที-สขุ มุ วิท รัชดาภิเษก เพิ-มขึ &นร้ อยละ1 มาอยูท่ ี- 560 และ 534 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน ตามลําดับ ในขณะที-พื &นที-พญาไท
พญาไท พหลโยธิน นนทบุรี ทรงตัวอยู่ที- 584 490 และ 453
บาทต่อตารางเมตรต่ต่อเดือน ตามลําดับ และพบอัตราค่าเช่าลดลงเล็กน้ อยร้ อยละ11 ในพื &นที-พระราม 3 และ
สุขมุ วิทรอบนอก มาอยูท่ ี- 392 และ 375 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ตามลําดับ(แผนภาพ
แผนภาพ 6)
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แผนภาพ 6อัตราค่ค่าเช่าเฉลี-ยต่อตารางเมตรต่อเดือนจําแนกตามพื &นที- ระหว่างปี พ.ศ.
พ 2555 และครึ- งปี แรก
ของปี พ.ศ.2556

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี & จํากัด

แผนภาพ 7อัอัตราค่าเช่าเฉลีย- ต่อตารางเมตรต่อเดือนของอาคารสํ
น
านักงานเกรดเอจํจําแนกตามพื
แนกตาม &นที- ระหว่างปี
พ.ศ. 2546 – ครึ-งปี แรกของปี พ.ศ.
พ 2556

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี & จํากัด

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ

หน้ า 34

แผนภาพ 8อัอัตราค่าเช่าเฉลีย- ต่อตารางเมตรต่อเดือนของอาคารสํ
น
านักงานเกรดบีบีจําแนกตามพื
แนกตาม &นที- ระหว่างปี
พ.ศ. 2546 – ครึ-งปี แรกของปี พ.ศ.
พ 2556

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี & จํากัด

แนวโน้ มในอนาคต
สําหรับแนวโน้ มในอนาคต อัตราค่าเช่ามีแนวโน้ มที-จะยังคงปรับตัวสูงขึ &นโดยเฉพาะในย่
&นโดยเฉพาะ านศูนย์กลางธุรกิจ
เนื-องจากอุปสงค์ที-แข็งแกร่ งของตลาด ส่วนหนึ-งจากปั จจัยสนับสนุนด้ านการขยายตัวทางธุรกิจใหม่ เช่นใน
พื &นที-เพลินจิต-ชิชิดลม จากภาพรวมเศรษฐกิ
จาก
จโลกที-มีมีแนวโน้ มดีขึ &นในขณะที-อปุ ทานอาคารสํานักงานยั
งาน งมีอยู่
อย่างจํากัด และอุปทานที-ขึ &นใหม่มีอตั ราค่าเช่าที-สงู ขึ &นเนื
&น -องจากราคาที
ากราคาที-ดินและค่าก่อสร้ างที-สงู นอกจากนี &ฝ่ าย
วิจยั และพัฒนา บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี & จํากัด คาดการณ์วา่ ตลาดอาคารสํานักงานในกรุ งเทพมหานครจะ
เทพมหานคร
มีแนวโน้ มเชิงบวก ด้ านอุปทานใหม่ในอนาคตที-กําลังเติบโตเพื-อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และรองรับการลงทุนใหม่จากภาคธุรกิจในประเทศ โดยคาดว่าภายในปี พ.ศ.2558
.2558 อุปทานใหม่ที-พร้ อมเปิ ด
ให้ บริ การจะขยายตัวขึ &นอีกร้ อยละ 4
สถานการณ์ ตลาดอาคารสํานักงานในพืนA ทีพญาไท
จากการสํารวจตลาดอาคารสํานักงานในพื &นที-พญาไทณเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.
พ . 2556 พบว่ามีอาคารสํานักงาน
ทังหมดจํ
&
านวน 10 โครงการเป็ นอาคารสํ
นอาค านักงานเกรดเอจํานวน 7 โครงการ เกรดบีจํานวน 3 โครงการและไม่
พบอุปทานใหม่เข้ าสูต่ ลาดในรอบการสํารวจนี &ส่งผลให้ มีพื &นที-อาคารสํานักงานสะสมในปั จจุบนั อยูท่ ี- 245,265
ตารางเมตรโดยในพื &นที-พญาไทเหลือพื &นที-วา่ งเพียงร้ อยละ 4 ของพื &นที-ทงหมดหรื
ั&
อคิดเป็ น 9,200 ตารางเมตร
เมื-อพิจารณาอัตราการเช่าในพื &นที-พบว่าอาคารสํานักงานในพื &นที-พญาไทมีอตั ราการเช่าโดยเฉลีย- อยู่ที-ร้อยละ
96 เพิ-มขึ &นร้ อยละ 2 จากช่วงครึ-งปี แรกของปี พ.ศ.
พ 2556และเพิ-มขึ &นร้ อยละ 3 จากครึ- งปี หลังของปี พ.ศ.
พ 2555
ทําให้ ตลาดอาคารสํานักงานในพื &นพญาไทเป็ นพื &นที-ที-มีอตั ราการเช่าโดยเฉลีย- สูง
จากการสํารวจของฝ่ ายวิจยั ในช่วงที-ผา่ นมาพบว่าอัตราการตอบรับของอุปสงค์ในตลาดอาคารสํานักงานพื &นทีพญาไทปรับตัวดีขึ &นตลอดในช่วง 3 ปี ที-ผา่ นมา (ปี พ.ศ. 2554-2556) แสดงให้ เห็นถึงศักยภาพของพื &นที
& -พญา
ไทที-สามารถแข่งขันกับตลาดอาคารสํานักงานในพื &นที-ข้างเคียงได้ เช่นพื &นที-สขุ มุ วิทพื &นที-สีลม-สาทรและพื
ม
&นทีกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
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เพลินจิต-ชิดลมเป็ นต้ นโดยตลาดอาคารสํานักงานในพื &นที-พญาไทได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากโครงสร้ างพื &นฐาน
สําคัญ 3 โครงการด้ วยกันได้ แก่ 1.รถไฟฟ้ าบีทีเอส 2.รถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ตเรลลิงค์และ 3.ทางขึ &นลงทางด่วน
(ทางขึ &น-ลงอนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิและอุรุพงษ์ ) ส่งผลให้ อาคารสํานักงานในพื &นที-พญาไทเกือบทังหมดมี
&
อตั รา
การเช่าเต็มพื &นที-ขณะที-บางอาคารซึ-งมีอตั ราการเช่าค่อนข้ างตํ-าในช่วงที-ผ่านมานันทางอาคารจึ
&
งมีนโยบาย
ปรับปรุงพื &นที-ภายในอาคารสํานักงานให้ มีความทันสมัยและภายหลังการปรับปรุ งแล้ วเสร็ จอัตราการเช่าก็มี
การปรับตัวดีขึ &นตามลําดับ (แผนภาพที- 1)
แผนภาพที 1 อัตราการเช่าอาคารสํานักงานในพื &นที-พญาไทระหว่างปี พ.ศ. 2553-2556
100%
96%
95%
90%

88%

90%

90%

92%

93%

94%

88%
85%
80%

ครึ-งปˆแรก
2553

ครึ-งปˆหลัง
2553

ครึ-งปˆแรก
2554

ครึ-งปˆหลัง
2554

ครึ-งปˆแรก
2555

ครึ-งปˆหลัง
2555

ครึ-งปˆแรก
ครึ-งปˆหลัง
2556
2556
Occupancy Rate: Grade A&B

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาบริ ษัทพลัสพร็ อพเพอร์ ตี &จํากัด

ด้ านอัตราค่าเช่าในพื &นที-พญาไทจากการสํารวจในช่วงเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2556 พบว่าอัตราค่าเช่าโดยเฉลียอยูท่ ี- 609 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนปรับตัวเพิ-มขึ &น 25 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนจากช่วงครึ- งปี แรกหรื อ
เพิ-มขึ &นร้ อยละ 4 เป็ นผลมาจากปริ มาณพื &นที-ว่างของอาคารสํานักงานในพื &นที-พญาไทเหลืออยู่ค่อนข้ างน้ อย
(ณปั จจุบนั เหลือเพียงร้ อยละ 4 หรื อคิดเป็ น 9,200 ตร.ม.) ในขณะที-อปุ สงค์ต่ออาคารสํานักงานในพื &นที-พญา
ไทมีการเติบโตอย่างต่อเนื-องทําให้ ผ้ ปู ระกอบการอาคารสํานักงานทยอยปรับอัตราค่าเช่าให้ สงู ขึ &นและอีกส่วน
หนึ-งเป็ นผลมาจากการปรับขึ &นอัตราค่าเช่าในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าตามข้ อตกลงระหว่างเจ้ าของโครงการ
และผู้เช่า (แผนภาพที- 2)

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ

หน้ า 36

แผนภาพที 2อัตราค่าเช่าโดยเฉลี-ยต่อตารางเมตรต่อเดือนของอาคารสํานักงานในพื &นที-พญาไทระหว่างปี
พ.ศ. 2553-2556
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ครึ-งปˆแรก
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ครึ-งปˆหลัง
2553

ครึ-งปˆแรก
2554

ครึ-งปˆหลัง
2554

ครึ-งปˆแรก
2555

ครึ-งปˆหลัง
2555

ครึ-งปˆแรก
ครึ-งปˆหลัง
2556
2556
Asking Rent : Grade A&B

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาบริ ษัทพลัสพร็ อพเพอร์ ตี &จํากัด

แนวโน้ มตลาดอาคารสํานักงานในพืนA ทีพญาไท
ในปั จจุบนั พื &นที-พญาไทถือได้ ว่าเป็ นทําเลที-ตงอาคารสํ
ั&
านักงานที-มีศกั ยภาพเนื-องจากมีโครงสร้ างพื &นฐาน
สําคัญที-ครบครันทังรถไฟฟ้
&
าบีทีเอสรถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ตเรลลิงค์และทางขึ &น-ลงทางด่วนซึ-งสามารถรองรับการ
เดินทางของผู้ที-ทํางานในพื &นที-ดงั กล่าวได้ เป็ นอย่างดีประกอบกับในอนาคตรัฐบาลมีโครงการก่อสร้ างเพิ-มเติม
ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ตเรลลิงค์เส้ นทางดอนเมือง-บางซื-อ-พญาไทเพื-อเชื-อมต่อระบบขนส่งมวลชน
สําคัญเข้ าด้ วยกันได้ แก่สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองและสถานีรถไฟบางซื-อ(โครงการรถไฟฟ้ า
ความเร็ วสูง) และโครงการของกระทรวงการคลังที-มีแผนจะนําที-ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริ เวณ
มักกะสันเนื &อที-ประมาณ 500 ไร่มาเปิ ดประมูลให้ กบั เอกชนเพื-อพัฒนาในเชิงพาณิชย์ซงึ- จะส่งผลให้ พื &นที-พญา
ไทพัฒนาศักยภาพขึ &นมาเป็ นอีกหนึง- ศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานครได้
ทีมา: ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาบริ ษัทพลัสพร็ อพเพอร์ ตี &จํากัด
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7. รายได้ ทีกองทุนรวมนี จA ะได้ รับมีการประกันหรื อไม่ อย่ างไร และผู้รับประกันรายได้ มีฐานะทางการเงิน
ความสามารถทีจะปฏิบัติตามข้ อตกลง และมีความสัมพันธ์ กับผู้เช่ าอสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทุนรวมลงทุน
(ถ้ ามี) อย่ างไร
การรับประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังA แรก
ข้ อมูลของผู้ประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังA แรก
ชื-อ

:

บริ ษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

ที-อยู่

:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

ชัน& 16 อาคารสิริภิญโญ 475 ถนนศรี อยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0-2201-3905
0-2201-3357

สรุ ปเงือนไขการประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังA แรก
เพื-อสร้ างความมัน- ใจให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ในช่วงปี แรกนับแต่วนั ที-กองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สิน
ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก แสนสิริตกลงที-จะรับประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนครัง& แรกให้ กบั กองทุนรวมสําหรับช่วงเวลา 12 เดือนนับตังแต่
& วนั ที-กองทุนเข้ าลงทุนซึ-งคิดเป็ นเงินจํานวน
114.2 ล้ านบาท โดยในกรณีที-กําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์ สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกน้ อยกว่า
จํานวนเงินที-ได้ ระบุไว้ ข้างต้ น แสนสิริตกลงที-จะชําระเงินส่วนต่างให้ แก่กองทุนรวมตามที-ระบุไว้ ในสัญญาตกลง
กระทําการที-กองทุนรวมเข้ าทํากับแสนสิริ(โปรดศึกษารายละเอียดเพิ-มเติมในหนังสือชีช& วนเสนอขายหน่วยลงทุน
ส่วนข้ อมูลโครงการข้ อ 3.8 สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาที-เกี-ยวข้ อง ข้ อ ก. สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาก่อตัง&
สิทธิและการกระทําการ)
ทังนี
& & กําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก หมายถึง รายได้ จากการดําเนินงาน
สุทธิของอสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุนรวมลงทุนครัง& แรก ลบด้ วยจํานวนรวมของ (ก) ค่าใช้ จ่ายทังหมดของทรั
&
พย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง& แรก (ซึ-งรวมถึงค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารทรั พย์ สิน ตาม
จํ านวนที-จ่ายจริ ง) (ข) ค่าบํารุ งรั กษาและซ่อมแซมทรั พย์ สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง& แรก (Maintenance
Expense) และ (ค) ค่า ภาษี โ รงเรื อ น โดยค่า ใช่ จ่ า ยดัง กล่า วข้ า งต้ น ไม่ร วมถึ ง (1) ค่า ธรรมเนี ย มผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ (2) รายการกําไรหรื อขาดทุนทางบัญชีที-ยงั ไม่รับรู้ จากการประเมินราคาทรัพย์สิน (3) ค่าใช้ จ่ายทีจัดเป็ นค่าใช้ จ่ายฝ่ ายทุน (Capital Expenditure) ของอาคารและ (4) ค่าใช้ จ่ายที-มีนยั สําคัญซึ-งไม่ใช่ค่าใช้ จ่ายทีเกิ ดขึน& ตามปกติของทรั พย์ สิน ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง& แรก ซึ-งในกรณี ดังกล่าว กองทุนรวมและผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์จะตกลงกันโดยสุจริ ตเป็ นรายกรณี
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาตัวอย่างประมาณการส่วนต่างของจํานวนกําไรจากการดําเนินงานที-ต้องจ่ายสมทบเพิ-มเติมให้ กบั
กองทุนรวม ซึง- อ้ างอิงจากการประมาณการผลการดําเนินงานของทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกตามรายงาน
การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ-มเติมในภาคผนวก 1 สมมติฐานและประมาณการมูลค่าโครงการ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ

หน้ า 38

อาคารสิริภิญโญ โดยบริ ษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จํากัด และ บริ ษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จํากัด) รวมถึงการ
วิเคราะห์ งบการเงิ นของแสนสิริ ในฐานะผู้รั บประกันกํ าไรจากการดํ าเนิ นงาน (โปรดศึกษารายละเอี ยดเพิ- มเติ มใน
ภาคผนวก 3สรุ ปฐานะการเงิ นและความสามารถในการรั บประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์ สินที-กองทุนรวม
ลงทุนของแสนสิริ)

8. ปั จจัยความสําเร็จของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
การลงทุนในทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกมีความน่าสนใจในการลงทุนดังต่อไปนี &
1)

ทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังA แรกเป็ นอาคารสํานักงานคุณภาพ ซึงตังA อยู่ในทําเลที
มีศักยภาพ และมีการบริหารจัดการทีดี
ทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกเป็ นอาคารสํานักงานที-มีความสวยงามที-ตงอยู
ั & ่ในทําเลที-มี
ศักยภาพ โดยตังอยู
& ่ใกล้ กับรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนกรุ งเทพ (BTS) สถานีพญาไท และรถไฟฟ้ าแอร์
พอร์ ต เรล ลิงค์(ARL) สถานีพญาไท และตังอยู
& ใ่ นย่านธุรกิจใกล้ อาคารศูนย์การค้ าและโรงแรมชันนํ
& า
นอกจากนี & โครงการอาคารสิริภิญโญยังได้ รับการบริ หารที-เน้ นด้ านคุณภาพและมีการบํารุ งรักษา
สภาพอาคารเป็ นอย่างดี และมีการจัดให้ มีระบบรักษาความปลอดภัยระบบป้องกันอัคคีภยั ระบบลิฟท์
โดยสารพร้ อมทังยั
& งมีช่างซ่อมบํารุงที-มีความชํานาญ มีเจ้ าหน้ าที-ดแู ลรักษาความสะอาดเพื-อคอยดูแล
ความเรี ยบร้ อยของทรัพย์สนิ และยังมีทีมงานที-คอยตรวจระบบสาธารณูปโภคสภาพของอุปกรณ์ตา่ งๆ
เช่นลิฟท์ระบบป้องกันอัคคีภยั อย่างสมํ-าเสมอซึ-งเป็ นจุดดึงดูดที-สําคัญอันหนึ-งที-ทําให้ อาคารมีผ้ ูเช่า
อย่างต่อเนื-อง

2)

มีการลดความเสียงของผลตอบแทนผ่ านการรับประกันกําไรจากการดําเนินงานของ
ทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังA แรก
เพื-อสร้ างความมัน- ใจให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม แสนสิริตกลงรับประกันกํ าไรจากการ
ดําเนินงานของทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง& แรก ให้ แก่กองทุนรวมเป็ นระยะเวลา 1 ปี
นับตังแต่
& วนั ที-กองทุนรวมเข้ าลงทุน (รายละเอียดเพิ-มเติมในข้ อ7.รายได้ ที-กองทุนรวมนี &จะได้ รับมีการ
ประกันหรื อไม่ อย่างไร และผู้รับประกันรายได้ มีฐานะทางการเงิ น ความสามารถที-จะปฏิบัติตาม
ข้ อตกลง และมีความสัมพันธ์ กับผู้เช่าอสังหาริ มทรั พย์ ที-กองทุนรวมลงทุน (ถ้ ามี) อย่างไรและใน
หนังสือชี &ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนข้ อมูลโครงการ ข้ อ 3.8 สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาทีเกี-ยวข้ องข้ อ ก. สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาก่อตังสิ
& ทธิและการกระทําการ) การรับประกันกําไร
จากการดําเนินงานของทรัพย์ สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกข้ างต้ นจะช่วยเพิ-มความมัน- ใจ
ให้ แก่นกั ลงทุน
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3)

ทรั พย์ สิน ทีกองทุ น รวมจะเข้ าลงทุ น ครั Aงแรกจะได้ รับการบริ ห ารจัดการโดย บริ ษัท พลัส
พร็อพเพอร์ ตี A จํากัดซึงมีประสบการณ์ และความพร้ อมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์
โครงการอาคารสิริภิญโญ อยูภ่ ายใต้ สญ
ั ญาว่าจ้ างบริ หารงานกับพลัส พร็ อพเพอร์ ตี & ซึง- เป็ นบริ ษัทย่อย
ที-แสนสิริถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของหุ้นที-จําหน่ายแล้ วทังหมด
&
มีทุนจดทะเบียนที-ชําระแล้ วกว่า600
ล้ านบาท โดยพลัส พร็ อพเพอร์ ตี & มีความน่าเชื-อถือ ประสบการณ์และความพร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าทีและเป็ นผู้ประกอบการที-ให้ บริ การด้ านการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์แก่โครงการชันนํ
& าของประเทศไทย
หลายแห่ง โดยมีธุรกิจบริ การครอบคลุมทังในด้
& าน ตัวแทนซื &อ ขาย เช่า อสังหาริ มทรัพย์ การบริ หาร
จั ด การเพื- อ ที- พั ก อาศั ย การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรอาคาร และที- ป รึ ก ษาการลงทุ น ด้ าน
อสังหาริ มทรั พย์ นอกจากนี & พลัส พร็ อพเพอร์ ตี & ได้ รับการยอมรั บและความเชื-อถือด้ านการบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ทงจากภาครั
ั&
ฐและเอกชนมากว่า 15 ปี โดยได้ รับความไว้ วางใจในการบริ การทางด้ าน
อสังหาริ มทรัพย์กว่า 200 โครงการ รวมพื &นที-กว่า 6.5 ล้ านตารางเมตร นอกจากนี & พลัส พร็ อพเพอร์ ตี &
ยังผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ด้ านบริ หารอาคาร ซึ-งแสดงให้ เห็นว่าพลัส
พร็ อพเพอร์ ตี & มีศกั ยภาพและความสามารถในระดับสากลเทียบเท่าบริ ษัทต่างชาติที-ให้ บริ การด้ าน
การบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ประเภทเดียวกัน

4)

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

5)

โอกาสในการปรับตัวเพิมขึนA ของมูลค่ าทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังA แรกมีสงู
การลงทุนในโครงการอาคารสิริภิญโญเป็ นการลงทุนในกรรมสิทธิVในทรัพย์สิน ซึ-งรวมถึงกรรมสิทธิVใน
ที-ดินพื &นที-รวมกว่า 2-3-13.4 ไร่ ริ มถนนศรี อยุธยาและใกล้ กบั สถานีรถไฟฟ้ าพญาไท ซึ-งเป็ นที-ดินที-มี
ศักยภาพและอยู่ในทําเลที-ดี ส่งผลให้ มีโอกาสค่อนข้ างสูงที-มลู ค่าที-ดินของโครงการอาคารสิริภิญโญ
และมูลค่าโดยรวมของทรั พย์ สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง& แรกปรับเพิ-มขึ &นในอนาคตซึ-งการทีกองทุ น รวมมี ก รรมสิ ท ธิV โ ดยสมบู ร ณ์ ใ นโครงการอาคารสิ ริ ภิ ญ โญนั น& ในอนาคตหากราคา
อสังหาริ มทรัพย์ปรับเพิ-มขึ &น กองทุนรวมมีสทิ ธิใช้ ดลุ ยพินิจขายอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวออกไปซึ-งอาจ
ได้ รับกําไรจากมูลค่าที-เพิ-มขึ &นของทรัพย์สนิ นอกเหนือจากการหาผลประโยชน์ในรู ปค่าเช่าอย่างเดียว
โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลเพิ-มเติมเกี-ยวกับการนําทรัพย์สินออกประมูลได้ ในข้ อ 5 หลักเกณฑ์
การลงทุน อย่างไรก็ดี การขายทรัพย์สนิ ดังกล่าวขึ &นอยู่กบั ปั จจัยต่างๆ หลายประการ เช่น กฎหมายทีเกี-ยวข้ อง สภาพเศรษฐกิจ และสภาวะตลาดในขณะนัน& เป็ นต้ น
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9. กองทุนรวมนีมA ีการประกันภัยอย่ างไร
ก่อนวันที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน กรมธรรม์ประกันภัยที-สาํ คัญเกี-ยวกับทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก
ซึง- ปภานันเป็ นผู้เอาประกัน มีรายละเอียดสําคัญดังต่อไปนี &
(ก) การประกันภัยทรัพย์ สินสําหรับความเสียงทุกประเภท (Property All Risks Insurance)
บริ ษัท ไทยประกัน ภัย จํ ากัด (มหาชน) เป็ นผู้รั บประกันภัยเพื-อประกันความเสี-ยงภัย ทรั พย์ สินในวงเงิ น
519,570,000บาท ซึ-งคุ้มครองทรัพย์สินประเภทสิ-งปลูกสร้ างอาคารทังหมด
&
(ไม่รวมค่าที-ดินและฐานราก)
ระบบอาคารอัตโนมัติเครื- องจักรและอุปกรณ์ของอาคารทังภายในและภายนอกอาคาร
&
งานระบบต่างๆ เช่น
ระบบวิศวกรรมไฟฟ้ าและหม้ อแปลงไฟฟ้ า ระบบนํา& ประปา และสุขาภิบาล ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
ดับเพลิง ระบบสื-อสารโทรคมนาคมและโทรศัพท์ ป้ายสัญญาณ และป้ายอาคาร ลิฟท์และบันไดเลื-อน เสา
อากาศ สายล่อฟ้ า จานดาวเทียม ฝ้ าเพดาน วัสดุปพู ื &น ผนังอาคาร เฟอร์ นิเจอร์ สิง- ตกแต่งติดตังตรึ
& งตราต่างๆ
เครื- องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สาํ นักงาน หรื อทรัพย์สนิ ต่างๆ ที-มีมาพร้ อมกับการก่อสร้ าง และทรัพย์สินทุก
ชนิ ด ที- เ กี- ย วกับ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ รวมถึ ง ทรั พ ย์ สิน ที- อ ยู่ใ นความ ครอบครอง ควมคุม และดูแ ลของผู้เ อา
ประกันภัยในฐานะผู้รักษาทรัพย์ ระยะเวลาคุ้มครองเริ- มตังแต่
& วนั ที-7เมษายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที- 7 เมษายน
พ.ศ. 2557 โดยมีปภานันซึง- เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิVเป็ นผู้เอาประกันภัยภายใต้ กรมธรรม์และเป็ นผู้ชําระค่าเบี &ย
ประกันภัย ในกรณีที-เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สนิ ที-เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน
ให้ กบั ผู้รับผลประโยชน์ตามเงื-อนไขที-ระบุไว้ ในกรมธรรม์
(ข) การประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
บริ ษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับประกันภัยเพื-อประกันกรณีธุรกิจหยุดชะงักในวงเงินความ
เสียหายกรณีธุรกิจหยุดชะงัก62,480,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครองเริ- มตังแต่
& วนั ที-7 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง
วันที- 7 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยมี ปภานัน ซึง- เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิVเป็ นผู้เอาประกันภัยภายใต้ กรมธรรม์และ
เป็ นผู้ชําระค่าเบี &ยประกันภัย ในกรณีที-เกิดเหตุให้ ธุรกิจหยุดชะงักตามที-เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้ กบั ผู้รับผลประโยชน์ตามเงื-อนไขที-ระบุไว้ ในกรมธรรม์
(ค) การประกันภัยความรับผิดชอบต่ อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)
บริ ษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)เป็ นผู้รับประกันภัยสําหรับความบาดเจ็บหรื อเสียชีวิต และ/หรื อความ
เสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอกรวมถึงผู้เช่าพื &นที-ในอาคาร ในวงเงินรวมกันไม่เกิน 20 ล้ านบาท ต่อ
อุบตั ิเหตุตอ่ ครัง& และตลอดระยะเวลาเอาประกัน ระยะเวลาคุ้มครองเริ- มตังแต่
& วนั ที-7เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง
วันที- 7 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยมี ปภานัน ซึง- เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิVเป็ นผู้เอาประกันภัยภายใต้ กรมธรรม์และ
เป็ นผู้ชําระค่าเบี &ยประกันภัย ในกรณีที-เกิดการบาดเจ็บหรื อเสียชีวิต และ/หรื อความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอกรวมถึงผู้เช่าพื &นที-ในอาคารตามที-เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน
ให้ กบั ผู้รับผลประโยชน์ตามเงื-อนไขที-ระบุไว้ ในกรมธรรม์
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ทังนี
& & ภายหลังจัดตังกองทุ
&
นรวมแล้ วกองทุนรวมจะจัดให้ มีการทําประกันภัยสําหรับทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนครัง& แรก ดังต่อไปนี &
(1) การประกันภัยทรัพย์ สินสําหรับความเสียงทุกประเภท (Property All Risks Insurance)
ณ วันที-กองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกกองทุนรวมจะจัดให้ มีการ
ประกันภัยทรัพย์สินสําหรับความเสี-ยงทุกประเภทสําหรับทรัพย์สินดังกล่าว โดยจะกําหนดให้ กองทุน
รวมเป็ นผู้เอาประกันภัย และเป็ นผู้รับประโยชน์สาํ หรับประกันภัยความเสีย- งทุกประเภท อันเนื-องมาจาก
การเกิดวินาศภัยต่อสิ-งปลูกสร้ าง อาคารที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก โดยที-กองทุนรวมจะเป็ นผู้
ชําระเบี &ยประกันภัยทังหมด
&
ทังนี
& & วิธีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะเป็ นไปตามที-กําหนดไว้ ในกรมธรรม์
ประกันภัย โดยที-การทําประกันภัยดังกล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
ทังนี
& & วงเงินเอาประกันภัยทรัพย์สินสําหรับความเสี-ยงทุกประเภทในปี แรกของการลงทุนในทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก จะไม่ตํ-ากว่าค่าเฉลี-ยของมูลค่าต้ นทุนทดแทน (Replacement Cost)
ก่อนหักค่าเสือ- มราคา (ไม่รวมค่าที-ดินและฐานราก) ระหว่างผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทัง& 2 ราย โดยจะ
มีวงเงิ นเอาประกันภัยไม่ตํ-ากว่า 863 ล้ า นบาทซึ-งบริ ษัทจัด การมี ความเห็นว่า การกํ าหนดวงเงิ น
ประกันภัยดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื-องจากมูลค่าทดแทนดังกล่าวน่าจะเพียงพอสําหรับการก่อสร้ าง
โครงการใหม่ หากเกิดความเสียหายแก่โครงการทังหมด
&
อนึ-ง กองทุนรวมจะจัดให้ มีการจัดทําประกันภัยทรั พย์สินสําหรับความเสี-ยงทุกประเภทอย่างเหมาะสม
ตลอดระยะเวลาที-กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว
(2) การประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
กองทุนรวมจะจัดให้ มีการทําประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงักตามทุนประกันที-เหมาะสมตลอดระยะเวลา
ที-กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก โดยจะกําหนดให้ กองทุนรวมเป็ นผู้เอา
ประกันภัย และเป็ นผู้รับประโยชน์ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว โดยที-กองทุนรวมจะเป็ นผู้ชําระ
เบีย& ประกันภัย โดยวงเงิ นเอาประกันภัยกรณี ธุร กิ จหยุดชะงักในปี แรกของการลงทุนในทรั พย์ สิน ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกจะกําหนดจากค่าเฉลีย- ของรายได้ ที-กองทุนรวมจะได้ รับในระยะเวลา 24
เดือนของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทัง& 2 ราย โดยมีวงเงินเอาประกันภัยประมาณ 230 ล้ านบาท ทังนี
& &
บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าการชดเชยความเสียหายจากการสูญเสียรายได้ ในระยะเวลา24เดือนมี
ความเหมาะสม เนื-องจากหากเกิดความเสียหายแก่โครงการทังหมด
&
ระยะเวลาในการก่อสร้ างอาคาร
สํานักงานในลักษณะเดียวกันกับทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกขึ &นมาใหม่ทงหมดไม่
ั&
น่าจะ
เกินระยะเวลาประมาณ 24 เดือน
(3) การประกันภัยความรับผิดต่ อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)
กองทุนรวมจะจัดให้ มีการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามทุนประกันที-เหมาะสมตลอด
ระยะเวลาที-กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก โดยจะกําหนดให้ กองทุน
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รวมจะเป็ นผู้เอาประกันภัยสําหรับความเสี-ยงภัยต่อบุคคลที-สามที-อาจได้ รับความเสียหาย และ/หรื อ
บาดเจ็บจากความชํารุ ดบกพร่ องของอาคาร โรงเรื อน หรื อสิ-งปลูกสร้ าง และ/หรื อเกิดอุบตั ิเหตุ และ
กําหนดให้ บคุ คลที-สามเป็ นผู้รับประโยชน์สาํ หรับการประกันภัยดังกล่าวโดยที-กองทุนรวมจะเป็ นผู้ชําระ
เบี &ยประกันภัย
ทังนี
& &วงเงินเอาประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในปี แรกของการลงทุนในทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวม
จะเข้ าลงทุนครั ง& แรก อยู่ที-ประมาณ 20ล้ านบาททังนี
& & บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าวงเงิ นประกันภัย
ดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื-องจากเป็ นวงเงิ นที-น่าจะเพียงพอต่อการคุ้มครองความบาดเจ็ บและ
เสียหายที-อาจจะเกิดขึ &นต่อบุคคลภายนอก
นอกจากการจัดให้ มีการประกันภัยดังที-ได้ กล่าวข้ างต้ น กองทุนรวมอาจพิจารณาจัดให้ มีการประกันภัยประเภท
อื-นๆ เพิ-มเติม หากบริ ษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็ น เหมาะสม และเป็ นประโยชน์กบั กองทุนรวมและผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม ทังนี
& & นอกจากการประกันภัยที-กองทุนรวมจัดให้ มีดงั ที-กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ผู้เช่าทรัพย์สิน
ที-กองทุนรวมลงทุนยังสามารถจัดให้ มีประกันภัยสําหรับทรัพย์สินของตนเองที-อยู่ภายในทรัพย์สินที-กองทุนรวม
ลงทุนต่างหาก
สรุปประกันภัยที-เกี-ยวข้ องมีดงั นี &
ประเภทของประกันภัย
การประกันภัยทรัพย์สนิ สําหรับความเสีย- งทุก
ประเภท
การประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ผู้เอาประกันภัย

ผู้รับประโยชน์

ผู้รับผิดชอบ
ค่ าเบียA ประกัน

กองทุนรวม

กองทุนรวม

กองทุนรวม

กองทุนรวม
กองทุนรวม

กองทุนรวม
บุคคลภายนอก

กองทุนรวม
กองทุนรวม

10. ผลกระทบต่ อผลประกอบการของกองทุนรวมจะเป็ นอย่ างไร ในกรณีทีเป็ นการเช่ าช่ วงอสังหาริ มทรั พย์
หรือการเช่ าในอาคาร โรงเรื อน หรื อสิงปลูกสร้ างทีผู้ให้ เช่ ามิได้ เป็ นผู้มีกรรมสิทธิjตามโฉนดทีดินหรื อผู้มี
สิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์ และหากต่ อมาผู้มีกรรมสิทธิjตามโฉนดทีดินหรื อผู้มี
สิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์ บอกเลิก
ไม่มี
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11. รายชือหรือลักษณะของเจ้ าของ ผู้ให้ เช่ า ผู้โอนสิทธิการเช่ าหรือผู้ให้ สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวม
จะลงทุน และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ทีจะได้ รับการจัดสรรหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนและสัดส่ วนเท่ าใด
บริ ษัทจัดการอาจมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กับบริ ษัท ปภานัน จํ ากัด และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าว รวมกันไม่เกินหนึง- ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
12. กองทุนรวมนีมA ีข้อจํากัดการลงทุนของกองทุนรวมและข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนอย่ างไร
ข้ อจํากัดการลงทุนของกองทุนรวม
มีข้อจํากัดโดยเป็ นไปตามที-สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
หลักเกณฑ์และข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
หลักเกณฑ์และข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนจะเป็ นไปตามที-สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี
& & ใน
กรณีที-สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื-นใดที-มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไข เปลี-ยนแปลง เพิ-มเติม
ประกาศ กําหนด สัง- การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื-นบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที-จะดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามนัน&
12.1 บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
&
เว้ นแต่เป็ นกรณีดงั ต่อไปนี &
(1)

(2)

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกิ นร้ อยละ 50 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดให้
&
แก่
บุคคลใดบุคคลหนึง- ดังต่อไปนี &
(ก)

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี &ยงชีพ หรื อกองทุน
รวมเพื-อผู้ลงทุนทัว- ไป

(ข)

นิติบคุ คลที-จดั ตังขึ
& &นตามกฎหมายไทยซึง- ไม่อยูภ่ ายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล

(ค)

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

เป็ นการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ แก่ บริ ษั ทจัดจํ าหน่ายหน่ วยลงทุนซึ- งรั บหน่ วยลงทุนไว้ ตามสัญญา
รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนที-รับไว้ ใน
ส่วนที-เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดไม่
&
เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที-บริ ษัทจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุนรับหน่วยลงทุนดังกล่าว
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12.2 เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ ที-กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคล
เดียวกันของบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรวมกันได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
12.3 ในการพิ จ ารณาความเป็ นกลุ่ม บุค คลเดี ย วกัน ตามข้ อ 12.1 และข้ อ 12.2 ให้ เ ป็ นไปตามประกาศที- สน.
25/2552 เรื- อง หลักเกณฑ์ เงื-อนไข และวิธีการจัดตังและจั
&
ดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที- 28 กรกฎาคม
พ.ศ. 2552 และที-แก้ ไขเพิ-มเติม
12.4ภายใต้ ข้ อ 12.5 และข้ อ 12.6 ในกรณี ที-ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ งแก่ บ ริ ษั ท จัดการว่า มี บุค คลใดหรื อ กลุ่ม บุค คล
เดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี &
(1)

รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที-บริ ษัทจัดการรู้ หรื อควรรู้ ถึง
เหตุดงั กล่าว

(2)

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื- องใดๆ บริ ษัทจัดการต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันนันในส่
& วนที-เกิ นกว่า 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
รวมใน
จํานวนเสียงในการขอมติ

(3)

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

(4)

แจ้ งให้ บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนส่วนที-บคุ คลดังกล่าวถือเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&

ในกรณีที-ปรากฏพฤติการณ์ ว่าบริ ษัทจัดการดําเนินการใดๆ หรื อบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้ เห็นหรื อตกลงกับ
บุคคลอื-น อันเป็ นการปกปิ ดหรื ออําพรางลักษณะที-แท้ จริ งในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดที-ประสงค์จะถื อหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทัง& หมดของ
กองทุนรวม สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
&
ดการกองทุนรวม
12.5 ในกรณีที-บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที-ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็
&
นบุคคลตามข้ อ 12.1 (1) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี &
(1)

รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที-บริ ษัทจัดการรู้หรื อควรรู้ ถึงเหตุ
ดังกล่าว

(2)

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื- องใดๆ บริ ษัทจัดการต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันนันในส่
& วนที-เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
รวมใน
จํานวนเสียงในการขอมติ
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(3)

ไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่
& วนที-เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&

(4)

แจ้ งให้ บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนที-เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&

12.6 ในกรณีที-บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที-ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็
&
นบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนตามข้ อ 12.1 (2) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี &
ในช่วงระยะเวลาที-บคุ คลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนที-รับไว้ ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน แต่
ทังนี
& &ต้ องไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที-รับหน่วยลงทุน
(1)

รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที-บริ ษัทจัดการรู้หรื อควรรู้ ถึงเหตุ
ดังกล่าว

(2)

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื- องใดๆ ให้ บริ ษัทจัดการนับคะแนนเสียงของบุคคลดังกล่าวได้
เฉพาะในส่วนที-ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&

(3)

จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนัน&

12.7 ในกรณี ที- ปรากฏข้ อ เท็จ จริ งแก่ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมว่าผู้ที-เคยเป็ นเจ้ า ของหรื อผู้โ อนสิทธิ การเช่ าใน
อสังหาริ มทรัพย์ ผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ถื อ
หน่วยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตาม
ข้ อ 12.4 โดยอนุโลม
12.8 บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนต่างด้ าวไม่เกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมด
&
หากเป็ นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที-มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะ
ดังต่อไปนี &
(1)

มีการลงทุนเพื-อให้ ได้ มาซึง- สิทธิในที-ดินตามประมวลกฎหมายที-ดิน หรื อ

(2)

มีการลงทุนเพื-อให้ ได้ มาซึง- กรรมสิทธิVในอาคารชุด ทังนี
& & เมื-อคํานวณพื &นที-ห้องชุดที-กองทุนรวมจะลงทุนรวม
กับพื &นที-ห้องชุดที-ถือกรรมสิทธิVโดยผู้ลงทุนต่างด้ าวในอาคารเดียวกันอยู่ก่อนแล้ วคิดเป็ นสัดส่วนเกินร้ อย
ละ 49 ของพื &นที-ห้องชุดทังหมดในอาคารชุ
&
ดนัน&

ดังนัน& กองทุนรวมนี &มีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวไม่เกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
โดยบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะปฏิเสธการโอน
หน่วยลงทุนที-จะมีผลทําให้ กองทุนรวมมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นผู้ลงทุนต่างด้ าวเกินกว่าอัตราดังกล่าว
12.9 เพื-อประโยชน์สงู สุดของการบริ หารจัดการกองทุนรวม การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อการรับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัท
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ

หน้ า 46

จัดการขอสงวนสิทธิที-จะรับหรื อปฏิเสธที-จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อรับลงทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที-บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ ที-จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ นนั & รวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริ กา ผู้ที-มีถิ-นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึ-งปกติมีถิ-นที-อยู่ในสหรัฐอเมริ กา
รวมถึงกองทรั พย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึ-งจัดให้ มีขึน& และดําเนินกิ จกรรมใน
สหรัฐอเมริ กา
12.10 เงินปั นผลส่วนที-ไม่อาจจ่ายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามข้ อ 12.4(3) ข้ อ 12.5(3) และข้ อ 12.7 บริ ษัทจัดการจะ
ยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงรั
&
บทราบและยินยอมให้
ดําเนินการแล้ วและในระหว่างที-บริ ษัทจัดการยังมิได้ ดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยก
เงินปั นผลส่วนนันออกจากทรั
&
พย์สินอื-นของกองทุนรวมโดยไม่นํามารวมคํานวณมูลค่าทรั พย์สินสุทธิ ของ
กองทุนรวม
12.11 ในกรณีที-ปรากฏพฤติการณ์วา่ บริ ษัทจัดการดําเนินการใดๆ หรื อบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้ เห็นหรื อตกลง
กับบุคคลอื-น อันเป็ นการปกปิ ดหรื ออําพรางลักษณะที-แท้ จริ งในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดที-ประสงค์ จะถื อหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
&
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
&
ดการกองทุนรวม
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13. ผู้ลงทุนจะได้ อะไรจากเงินลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรู ปของเงินปั นผล และกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนทีเพิ-มขึ &นจากการเพิ-มขึ &นของราคาเสนอซื &อ หรื อเสนอขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังจากทีมีการนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
& & ผู้ถือหน่วยลงทุน
รวมทังกลุ
& ม่ บุคคลเดียวกันกับผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีสทิ ธิที-จะได้ รับการจัดสรรผลกําไรในรูปของเงินปั นผลจากกองทุน
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที-ระบุไว้ ในโครงการนี &เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที-ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
เว้ นแต่เป็ นกรณีที-เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.

14. กองทุนรวมนีมA ีนโยบายการจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูลงทุนอย่ างไร
ข้ อกําหนด นโยบายและวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครัง&
(1) ในกรณีที-กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิที-ปรับปรุงแล้ วของรอบปี บัญชี ทังนี
& & กําไรสุทธิที-ปรับปรุ งแล้ ว
หมายความว่า กําไรสุทธิที-หกั กําไรที-ยงั ไม่เกิดขึ &น (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรื อสอบทาน
การประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ รวมทังปรั
& บปรุ งด้ วยรายการอื-น
ตามแนวทางที-สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด เพื-อให้ สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทุน
รวม
(2) ในกรณีที-กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนจากกําไรสะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้
อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิและ/หรื อกําไรสะสมดังกล่าวข้ างต้ น จะทําได้ ก็ต่อเมื-อการ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวไม่ทําให้ กองทุนรวมเกิดผลขาดทุนสะสมเพิ-มขึ &นในรอบระยะเวลาบัญชีที-มีการ
จ่ายเงินปั นผลนัน&
การจ่ายเงินปั นผลตาม (1) และ (2) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันรอบปี บัญชี หรื อ วันสิ &นรอบระยะเวลาบัญชี ที-มีการจ่ายเงิ นปั นผลนัน&
แล้ วแต่กรณี
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตังแต่
& วนั ถัด
จากวันที-มีการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื-อจ่ายเงิ นปั นผล เว้ นแต่กรณี ที-มีเหตุจําเป็ นให้ ไม่
สามารถจ่ายเงิ นปั นผลได้ ในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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เงื-อนไขเพิ-มเติม
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้ าเงินปั นผลที-จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บัญชีมีมลู ค่าตํ-ากว่า
หรื อเท่ากับ 0.10 บาท บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที-จะไม่จ่ายเงินปั นผลในครัง& นันและให้
&
สะสมเงินปั นผลดังกล่าว
เพื-อนําไปจ่ายรวมกับเงินปั นผลที-จะให้ มีการจ่ายในงวดถัดไป
สํา หรั บ หลัก เกณฑ์ ใ นการจ่ า ยปั น ผล บริ ษั ท จัด การจะดํ า เนิ น การให้ เ ป็ นไปตามที- ร ะบุไ ว้ เว้ น แต่ก รณี ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื-นใดที-มีอํานาจตามกฎหมาย ได้
แก้ ไขเปลีย- นแปลง เพิ-มเติม ประกาศ กําหนด สัง- การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื-น บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน& โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วและไม่ถือเป็ นการแก้ ไข
เพิ-มเติมโครงการ
เงื-อนไข และวิธีการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(1)

ในกรณีที-ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมใดเกิ นกว่า 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทัง& หมด บริ ษัทจัดการจะไม่
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่
& วนที-เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที-ระบุข้างต้ น บริ ษัทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหน่วยลงทุนที-มีสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที-อยู่ใน
กลุม่ บุคคลนัน& โดยจะใช้ วิธีการเฉลี-ยตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(Pro Rata Basis) เป็ นฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทุน ที-มีสิทธิในการได้ รับเงิน
ปั นผลของกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด)
&
ทังนี
& & ในกรณีที-มีเงินปั นผลที-ไม่อาจแจกจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะยก
เงินปั นผลส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนันรั
& บทราบและยินยอมให้
ดําเนินการแล้ ว และในระหว่างที-กองทุนรวมยังมิได้ ดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะจัดทําบัญชี
และแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินส่วนอื-นของกองทุนรวมโดยไม่นํามารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม เว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื-นใดทีเกี-ยวข้ องจะประกาศกําหนด สัง- การ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื-น

(2)

ในกรณีที-บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที-ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็
&
นบุคคลตามข้ อ 12.1 (1)
บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่
& วนที-เกินกว่าร้ อยละ 50
ของจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที-ระบุข้างต้ น บริ ษัทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหน่วยลงทุนที-มีสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที-อยู่ใน
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กลุม่ บุคคลนัน& โดยจะใช้ วิธีการเฉลี-ยตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(Pro Rata Basis) เป็ นฐานในการคํานวณ(ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทุน ที-มีสิทธิในการได้ รับเงิน
ปั นผลของกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํ า นวนหน่ว ยลงทุน ที-จํา หน่า ยได้ แ ล้ ว
ทั &งหมด) ทังนี
& & ในกรณีที-มีเงินปั นผลที-ไม่อาจแจกจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัท
จัดการจะยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนันรั
& บทราบและ
ยินยอมให้ ดําเนินการแล้ ว และในระหว่างที-กองทุนรวมยังมิได้ ดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะ
จัดทําบัญชีและแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สนิ ส่วนอื-นของกองทุนรวมโดยไม่นํามารวม
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงาน
อื-นใดที-เกี-ยวข้ องจะประกาศกําหนด สัง- การ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื-น
(3)

ในกรณีที-บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที-ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็
&
นบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนตามข้ อ 12.1 (2) ในช่วงระยะเวลาที-บุคคล
ดังกล่าวถือหน่วยลงทุนที-รับไว้ ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน แต่ทงนี
ั & &ต้ องไม่เกินหนึ-ง
ปี นับแต่วนั ที-รับหน่วยลงทุนโดยบริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุนของบุคคลนัน&

(4)

ในกรณีที-ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมว่าผู้ที-เคยเป็ นเจ้ าของหรื อผู้โอนสิทธิ การเช่าใน
อสังหาริ มทรัพย์ ผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ และกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวถือ
หน่วยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิ
ตามข้ อ (1) โดยอนุโลม

(5)

บริ ษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปั นผล โดย
1.

ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ

2.

ปิ ดประกาศไว้ ในที-เปิ ดเผย ณ ที-ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และจัดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้
ที-ผ้ สู นับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

3.

ส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยที-มีชื-ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ หรื อแจ้ งข้ อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์

(6)

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

(7)

ในกรณีที-ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่ใช้ สิทธิ ขอรั บเงินปั นผลจํานวนใดภายในอายุความใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริ ษัทจัดการจะไม่นําเงินปั นผลจํานวนดังกล่าวไปใช้ เพื-อการอื-นใด
นอกจากเพื-อประโยชน์ของกองทุนรวม
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15. ปั จจัยใดทีมีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว- ไป ทังในระดั
&
บประเทศและระดับโลก ซึ-งรวมถึงอัตราเงินเฟ้ อ อัตราดอกเบี &ย
อัตราแลกเปลีย- นเงินตรา ราคาเครื- องอุปโภคและบริ โภค ราคาอสังหาริ มทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการคลัง
ของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื-น อาจมีอิทธิ พลต่อผลการดําเนินงาน สถานะทาง
การเงิน และการลงทุนของกองทุนรวม นอกจากนี & ภาวะตกตํ-าทางเศรษฐกิจโดยทัว- ไปตลอดจนการลดลงของความ
ต้ องการของผู้บริ โภค อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ-งอาจ
ส่งผลกระทบต่อราคาซื &อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ-งอาจมีราคาสูงหรื อตํ-ากว่าราคาที-ได้
เสนอขาย

16. การลงทุนในกองทุนรวมนีกA ับกองทุนรวมอืนทีมิใช่ กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ มีความเสียงแตกต่ างกัน
อย่ างไร
การที-กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไม่ตํ-ากว่าร้ อยละ
75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมภายใต้ ข้อกําหนดของกฎเกณฑ์ที-เกี-ยวข้ อง ทําให้ การลงทุนกระจุกตัวอยู่
ในอสังหาริ มทรัพย์ ในขณะที-กองทุนรวมประเภทอื-นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงิ น
ประเภทต่างๆ ส่งผลให้ กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ มีการกระจายความเสี-ยงน้ อยกว่าการลงทุนในกองทุนรวม
ประเภทอื-น อย่างไรก็ ตาม การลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่าที-มีการกระจายของประเภทผู้เช่าใน
หลากหลายธุรกิจ จะช่วยลดความเสีย- งได้ ในระดับหนึง.
17. บริษัทจัดการกองทุนรวม ผู้บริหารของบริษัทจัดการกองทุนรวม ผู้จัดการกองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทประเมินค่ าทรั พย์ สิน ทีปรึ กษา ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน มีความสัมพันธ์
กับเจ้ าของ หรื อผู้ให้ เช่ า ผู้โอนสิท ธิ การเช่ า หรื อผู้ให้ สิท ธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทุ น รวมจะลงทุ น
หรือไม่ อย่ างไร
ไม่มีบคุ คลใดที-กล่าวถึงข้ างต้ นมีเดียวกัน มีความสัมพันธ์กบั เจ้ าของ หรื อผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิใน
อสังหาริ มทรัพย์ ที-กองทุนรวมจะลงทุน

18. กองทุนรวมนีกA าํ หนดนโยบายการกู้ยมื เงินไว้ อย่ างไร
ในการจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ กองทุนรวมอาจกู้ยืมเงินได้ ทังนี
& & ไม่ว่าจะมีการให้ หลักประกันไว้ ด้วยหรื อไม่ก็
ตาม และต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี &
(1) เป็ นการกู้ยืมเงินเพื-อดําเนินการดังต่อไปนี &
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(ก)

ปรับปรุงอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมหรื ออสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าให้ อยู่ในสภาพดี
และมีความพร้ อมที-จะใช้ หาผลประโยชน์

(ข)

ต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิ-มเติมบนที-ดินที-มีอยูแ่ ล้ วซึง- เป็ นของกองทุนรวมหรื อที-กองทุนรวมมีสิทธิการ
เช่า เพื-อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม

(ค)

ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ-มเติม อย่างไรก็ตาม ตามประกาศ
คณะกรรมการก.ล.ต. ที- กน. 11/2552 เรื- อง หลักเกณฑ์ เงื-อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของ
กองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม และที-ได้ แก้ ไขเพิ-มเติมการกู้ยืมเงิน
เพื-อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ-มเติม จะต้ องเป็ นไปตามเงื-อนไข
ดังต่อไปนี &ด้ วย
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องทําสัญญากู้ยืมเงินภายในวันที- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพิ-มเติมภายในสองเดือนนับแต่วนั ที-ทําสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว

(2) เป็ นการกู้ยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นสําคัญ ทังนี
& & ในกรณีที-เป็ นการ
กู้ยืมเงินเพื-อปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุนรวมมีสิทธิ การเช่าตาม (1) (ก) หรื อเพื-อต่อเติมหรื อก่อสร้ าง
อาคารเพิ-มเติมบนที-ดินที-มีอยู่แล้ วที-กองทุนรวมมีสิทธิ การเช่าตาม (1) (ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ อง
คํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าที-เหลืออยูต่ ามสัญญาเช่าด้ วยและ
(3) จํานวนเงินที-ก้ ูยืมต้ องไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวมและในกรณีที-ต่อมาภายหลัง
จํานวนเงินที-ก้ ยู ืมเกินอัตราส่วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนันมิ
& ได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ-มเติม บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมจะคงอัตราส่วนการกู้ยืมเงินไว้ ตอ่ ไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพิ-มเติมอีกไม่ได้ จนกว่าอัตราส่วนการกู้ยืมเงิน
จะลดลงจนน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เงื-อนไขพิเศษ
กองทุนรวมอาจเข้ าทําสัญญาซื &อขายล่วงหน้ า (Derivative) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื-อป้องกันความเสีย- ง (Hedging)
จากอัตราแลกเปลีย- น (Foreign Exchange Rate Risk) และ/หรื อ อัตราดอกเบี &ย (Interest Rate Risk) ที-เกิดขึ &น
จากการกู้ยืมเงินไม่วา่ ทังจํ
& านวนหรื อบางส่วน เช่น กองทุนรวมอาจจะเข้ าลงทุนทําสัญญา Swap อัตราดอกเบี &ย
กับคูส่ ญ
ั ญาที-เป็ นธนาคารพาณิชย์เพื-อป้องกันความเสีย- งจากความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี &ย
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ข้ อมูลอืนทีเกียวข้ องวิธีการลงทุนในหน่ วยลงทุนสิทธิของผู้ลงทุน และ
บุคคลอืนทีเกียวข้ องกับกองทุนรวม
การออกและเสนอขายหน่ วยลงทุน
1

วิธีการขอรั บหนั งสือชีชA วน ใบจองซือA หน่ วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนและวันเวลาทําการ
เสนอขายหน่ วยลงทุน
1.1

วิธีการขอรับหนังสือชีชA วน ใบจองซือA หน่ วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
สําหรับผู้จองซื &อทัว- ไป
สําหรับผู้จองซื &อทัว- ไป
ผู้จองซื &อทัว- ไปสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี &ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ หนังสือชี &ชวนการเสนอขาย
หน่วยลงทุน และชุดเอกสารจองซื &อหน่วยลงทุน ได้ ที-บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ตังแต่
& วนั ที- 20มีนาคมพ.ศ. 2557 ภายใน
วันและเวลาทําการของบริ ษัทจัดการ ผู้จดั รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 12.00น. ของวันที- 26 มีนาคม พ.ศ. 2557
สําหรับผู้จองซื &อประเภทกองทุน และผู้จองซื &อพิเศษ
ผู้จองซือ& ประเภทกองทุน และผู้จองซือ& พิเศษสามารถติดต่อขอรั บหนังสือชี ช& วนส่วนสรุ ปข้ อมูล
สําคัญ หนังสือชีช& วนการเสนอขายหน่วยลงทุน ชุดเอกสารจองซื &อหน่วยลงทุน ได้ ที-บริ ษัทจัดการ
ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ตังแต่
& วนั ที- 20มีนาคม พ.ศ. 2556 ภายในวันและเวลาทํา
การของบริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน จนถึง
เวลา 12.00 น. ของวันที- 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

1.2

วัน เวลา ทําการเสนอขายหน่ วยลงทุน
สําหรับผู้จองซื &อทัว- ไป ซึ-งรวมถึงผู้จองซื &อประเภทกองทุนและผู้จองซื &อพิเศษ ที-ประสงค์จะจองซื &อ
หน่วยลงทุนแบบผู้จองซื &อทัว- ไป
ตัง& แต่วัน ที- 20มีน าคม พ.ศ. 2557 ระหว่า งเวลาทํา การของบริ ษัท จัด การผู้รับ ประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 12.00 น. ของ
วันที- 26 มีนาคม พ.ศ. 2557
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สําหรับผู้จองซื &อประเภทกองทุนและผู้จองซื &อพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อ
ผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ตัง& แต่วัน ที- 20มีน าคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลาทํ าการของบริ ษัท จัด การผู้รั บประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจนถึงเวลา 12.00 น. ของ
วันที- 26 มีนาคม พ.ศ. 2557
2

วิธีการจองซือA หน่ วยลงทุน
2.1

การกําหนดราคาเสนอขายหรือราคาจองซือA หน่ วยลงทุน
สําหรับผู้จองซื &อทัว- ไป
ผู้จองซื &อทัว- ไปทุกรายจะต้ องชําระค่าจองซื &อหน่วยลงทุนที-ราคา10.00 บาทต่อหน่วย
สําหรับผู้จองซื &อประเภทกองทุนและผู้จองซื &อพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อ
ผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ผู้จองซื &อประเภทกองทุนและผู้จองซื &อพิเศษและเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิใน
อสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวทุกรายจะต้ อง
ชําระค่าจองซื &อหน่วยลงทุนที-ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย

2.2

ในการเสนอขายและจัดสรรหน่ วยลงทุนครั งA แรก บริ ษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายและ
จัดสรรหน่ วยลงทุนให้ แก่ ผ้ ูจองซือA ตามหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี A
(1)

เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว- ไปเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของหน่วยลงทุน
ที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&

(2)

เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว- ไปและผู้จองซื &อประเภทกองทุนเป็ นจํานวนรวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&

(3)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กับผู้จองซื &อพิเศษ หรื อเจ้ าของผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการ
เช่ า หรื อผู้ให้ สิ ทธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ ที- กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดี ยวกัน
ดังต่อไปนี &
(ก)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้ อยละ 50 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
เว้ นแต่เป็ นกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตาม (ข)
และ (ค) ตามรายละเอียดด้ านล่าง
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(4)

(ข)

ในกรณีที-ผ้ ูจองซื &อพิเศษหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม
(ก) แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื &อทัว- ไป
และผู้จองซื &อประเภทกองทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขาย
และจัดสรรหน่วยลงทุนที- เหลือจากการจองซื อ& ของผู้จองซื อ& ทั-วไปและผู้จองซื อ&
ประเภทกองทุน และ

(ค)

ในกรณี ที- เจ้ าของ ผู้ให้ เช่ า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้ รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วน
ของผู้จองซื &อทัว- ไปและผู้จองซื &อประเภทกองทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่
เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที-เหลือจากการจองซื &อของผู้จองซื &อทัว- ไป ผู้
จองซื &อประเภทกองทุน และผู้จองซื &อพิเศษหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันตาม (ข)

ในกรณีที-ผ้ จู องซื &อทัว- ไปและผู้จองซื &อประเภทกองทุนจองซื &อหน่วยลงทุนไม่ครบตามอัตราทีกําหนดใน (1) และ (2) ให้ จดั สรรหน่วยลงทุนที-เหลือให้ แก่บคุ คลดังต่อไปนี & ตามลําดับ
(ก)

ผู้จองซื &อพิเศษ

(ข)

เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ที-ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุนรวม
จะลงทุนรวมทัง& เจ้ าของที-ดินที-กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิ เก็ บกิ นหรื อสิทธิ เหนือ
พื &นดิน หรื อเจ้ าของทรัพย์สนิ ที-เกี-ยวกับสิทธิดงั กล่าว

(ค)

ผู้จดั การการจัดจําหน่าย และผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย

ในกรณีที-กลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึ-ง (4)(ก) และ (ข) ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ให้
ถือว่าเป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลตามวรรคหนึง- (4)(ก) และ (ข) ด้ วย
วิธีการจองซือA หน่ วยลงทุนมีรายละเอียดดังนี A
สําหรับผู้จองซื &อทัว- ไป
(1) ผู้จองซื &อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื &อหน่วยลงทุนได้ ที-บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการ
จัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ได้ ตามวัน เวลา ทีระบุไว้ ในข้ อ 1.2โดยจะต้ องจองซื &อหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนหน่วยขันตํ
& -า 5,000 หน่วย และเพิ-ม
เป็ นจํานวนครัง& ละ 1,000 หน่วย โดยไม่จํากัดจํานวนหน่วยลงทุนที-จะจองซื &อ ทังนี
& &หากผู้จอง
ซื &อทําการจองซื &อมากกว่า 1 รายการ บริ ษัทขอสงวนสิทธิV นํามารวมและทําการจัดสรรให้ เพียง
รายการเดียว รวมถึงไม่สามารถใช้ ชื-อร่วมในการจองซื &อหน่วยลงทุนได้
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(2) ผู้จองซื &อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนครัง& เดียวเต็มตามจํานวนที-จองซื &อในวันจองซื &อ
ให้ แก่บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุน โดยจะต้ องชําระที-ราคา 10.00บาทต่อหน่วย โดยจะหักกลบลบหนี &กับบริ ษัท
จัดการไม่ได้ พร้ อมทังกรอกรายละเอี
&
ยดต่างๆ ในชุดเอกสารจองซือ& หน่วยลงทุนให้ ถูกต้ อง
ครบถ้ วนและชัดเจน
(3) ผู้จองซื &อหน่วยลงทุนที-มีถิ-นฐานอยูใ่ นต่างประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื- องของข้ อกําหนด
กฎระเบียบ และภาษี ตา่ งๆ ที-เกี-ยวเนื-องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเอง
สําหรับผู้จองซื &อประเภทกองทุนและผู้จองซื &อพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ให้
สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ให้ ผ้ จู องซื &อประเภทกองทุนและผู้จองซื &อพิเศษและเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิใน
อสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวจองซื &อหน่วยลงทุน
ผ่านผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยต้ องนําส่งชุดเอกสารจองซื &อที-ผ้ ูจองซื &อประเภท
กองทุนหรื อผู้จองซื &อพิเศษ หรื อเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวได้ ลงลายมื อชื- อเพื-อแสดงความ
ประสงค์ ที- จะจองซื อ& หน่วยลงทุนให้ แก่ ผ้ ูรับประกันการจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุน เพื- อเป็ นเอกสาร
ประกอบการจองซื &อ โดยผู้จองซื &อประเภทกองทุน และผู้จองซื &อพิเศษและเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ
การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าวจะต้ องชํ าระเงิ นค่ าจองซื อ& ที- ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย ตามหลักเกณฑ์ และวิ ธี การที- ผ้ ู
รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจะได้ มีกําหนดการต่อไป หากผู้จองซื &อประเภทกองทุน และ
ผู้จองซื &อพิเศษและเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุนรวม
จะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จองซื &อมากกว่า 1 รายการ บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธินํามารวมและทําการจัดสรรให้ เพียงรายการเดียว
ในกรณีผ้ ูจองซื &อประเภทกองทุนและผู้จองซื &อพิเศษและเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ให้
สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จองซือ&
หน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื-น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรตามเกณฑ์ที-กําหนดในข้ อ 7
ในการจองซื &อผู้จองซื &อจะต้ องแจ้ งความประสงค์ในชุดเอกสารจองซื &อหน่วยลงทุน เพื-อให้ บริ ษัทจัดการ
ดําเนินการกับหน่วยลงทุนที-ได้ รับการจัดสรรจากการจองซื &อหน่วยลงทุนตามวิธีการที-กําหนดไว้ วิธีใดวิธี
หนึง- ดังนี &
(1)

ออกใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน(ถ้ ามี)หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี) โดยระบุชื-อผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามวิธีการทีระบุในข้ อ 8
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(2)

ฝากหน่วยลงทุนไว้ ที-บริ ษัทนายหน้ าซื &อขายหลักทรัพย์ที-ผ้ จู องซื &อมีบญ
ั ชีซื &อขายหลักทรัพย์
ซึง- จะนําหน่วยลงทุนที-ได้ รับการจัดสรรเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด เพื-อเข้ าบัญชีซื &อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื &อนัน&

อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที-จะปฏิเสธการจองซื &อหน่วยลงทุนตามชุดเอกสารจองซื &อหน่วย
ลงทุน ในกรณีที-บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการจองซื &อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบใน
อนาคตต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อชื-อเสียง หรื อต่อความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัทจัดการ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู องซื &อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
3

การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่ าจองซือA หน่ วยลงทุน
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง& แรก การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี &
สําหรับผู้จองซื &อทัว- ไป
(1)

ผู้จองซื &อหน่วยลงทุนจะต้ องชําระค่าจองซื &อครัง& เดียวเต็มจํานวนที-จองซื &อในวันที-จองซื &อ โดยชําระเป็ น
เงินสด เช็ค ดราฟท์ แคชเชียร์ เช็ค เงินโอนจากเงินฝากบัญชีธนาคาร หรื อคําสัง- หักบัญชีธนาคาร (รับ
เฉพาะเงินโอนหรื อคําสัง- หักบัญชีจากบัญชีที-เปิ ดกับผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย)หรื อวิธี
อื-นใดที-บริ ษัทจัดการยอมรั บ โดยสามารถชํ าระเงิ นค่าจองซือ& หน่วยลงทุนได้ ที-ผ้ ูรับประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ทังนี
& &ผู้จองซื &อจะต้ องลงวันที-ทีจองซื &อและขีดคร่ อมเฉพาะสัง- จ่ายบัญชีเงินฝากตามที-ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัด
จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายได้ เปิ ดไว้ เพื-อการนี & โดยระบุชื-อ ที-อยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื &อลงบนด้ านหลังของเช็ค ดราฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าว เพื-อความ
สะดวกในการติดต่อและเพื-อผลประโยชน์ของผู้จองซื &อหน่วยลงทุน
กรณีที-จองซื &อด้ วยวิธีอื-นที-มิใช่เงินสด ผู้จองซื &อจะต้ องลงวันที-ให้ บริ ษัทจัดการสามารถเรี ยกเก็บเงินได้
ก่อนระยะเวลาการเสนอขายครัง& แรกจะสิ &นสุดลง (ก่อนเวลา 12.00น.ของวันที- 26 มีนาคม พ.ศ.2557)
ทังนี
& &รายละเอียดวิธีการรับชําระเงินที-ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายกําหนดอาจมีความแตกต่างกันบ้ างขอให้ ผ้ จู องซื &อทัว- ไป
ปฏิบตั ิตามเงื-อนไขที-ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่ายหรื อผู้สนับสนุนการขาย
แต่ละรายจะกําหนด

(2)

หลังจากที-ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
ได้ รับชุดเอกสารจองซื &อหน่วยลงทุน จะออกสําเนาใบจองซื &อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื &อไว้ เป็ นหลักฐาน
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(3)

ในกรณีที-ผ้ จู องซื &อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คดราฟต์หรื อแคชเชียร์ เช็คซึ-งไม่
สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในวันที-จองซื &อไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตามผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะถือว่าผู้จองซื &อหน่วยลงทุนทําการจองซื &อ
หน่วยลงทุนในวันทําการที-สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
ในกรณีที-วนั ทําการที-สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ นนเป็
ั & นวันและ/หรื อเวลาที-ลว่ งเลยจากช่วงระยะเวลาการ
เสนอขายไปแล้ วบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที-จะปฏิเสธและ/หรื อระงับการขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู อง
ซื &อรายนัน&
ในกรณีที-เช็คดราฟต์หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้จองซื &อบริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที-จะปฏิเสธและ/หรื อระงับการขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื &อรายนัน&

(4)

ผู้จองซื &อหน่วยลงทุนที-ได้ ทําการจองซื &อหน่วยลงทุนและได้ ชําระเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแล้ วจะเพิกถอนการจองซื &อหน่วยลงทุนและ/หรื อขอคืนเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ น
แต่จะได้ รับอนุมตั ิจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ

(5)

ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะนํา
เงินที-ได้ รับจากการจองซื &อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ ในบัญชีเงินฝากที-ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเปิ ดไว้ เพื-อการชําระเงินค่าจองซื &อ
หน่วยลงทุน

สําหรับผู้จองซื &อประเภทกองทุนและผู้จองซื &อพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิใน
อสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ผู้จ องซื อ& ประเภทกองทุน และผู้จ องซื อ& พิ เ ศษและเจ้ า ของ ผู้ใ ห้ เ ช่ า ผู้โ อนสิท ธิ ก ารเช่ า หรื อ ผู้ใ ห้ สิ ท ธิ ใ น
อสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวจะต้ องจองซื &อหน่วยลงทุน
ผ่านผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน และชําระค่าจองซื &อตามจํานวนวิธีการและระยะเวลาที-กําหนด
หรื อแจ้ งโดยผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
4

เงือนไขการเสนอขายหน่ วยลงทุน
4.1

ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง& แรก หากบริ ษัทจัดการประสงค์จะยกเลิก
การจัดตังและจั
&
ดการกองทุนรวม บริ ษัทจัดการสามารถที-จะยุติการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ก่อนสิ &นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ทังนี
& & บริ ษัทจัดการจะรายงานให้ สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ-ง
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที-ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนนัน& และให้ การอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
&
ดการกองทุน
รวมนันสิ
& &นสุดลงในวันที-แจ้ งให้ สาํ นักงานทราบ
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4.2

บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที-จะปฏิเสธ และ/หรื อระงับการจองซื &อหน่วยลงทุน ทังหมดหรื
&
อบางส่วน ใน
กรณีใดกรณีหนึง- ดังต่อไปนี &
(1)

กรณีที-บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซื &อหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า
1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
เว้ นแต่เป็ นกรณีที-ได้ รับยกเว้ น
ตามที-สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2)

กรณีที-เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุนรวม
จะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ประสงค์ จะจองซือ& หน่วยลงทุน
รวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&

(3)

กรณีที-ผ้ ูลงทุนต่างด้ าวประสงค์จะจองซื &อหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
หากเป็ นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที-มีการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะที-สาํ นักงานประกาศกําหนด

(4)

กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลที-บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้จองซื &อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความ
เป็ นจริ ง หรื อไม่ครบถ้ วน

(5)

กรณีบริ ษัทจัดการเกิดข้ อสงสัยว่าการซื &อหน่วยลงทุนของผู้จองซื &อหน่วยลงทุนไม่โปร่ งใส
เช่น อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้ น

(6)

ในกรณีที-มีเหตุไม่พึงประสงค์จนทําให้ บริ ษัทจัดการเห็นว่าอสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุนรวม
จะลงทุน มีมลู ค่ารวมกันแล้ วไม่ถึงร้ อยละ 75 ของมูลค่าเงินที-กองทุนรวมระดมทุนได้ หรื อ
มูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุนรวมจะลงทุนอาจไม่เป็ นไปตามที-คาดหมายเช่น การ
เจรจาในการซื อ& อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ บ างรายการที- ก องทุ น รวมสนใจลงทุ น ไม่ ป ระสบ
ความสํา เร็ จ หรื อ อาจเกิ ดเหตุสุด วิ สยั หรื อเหตุอันไม่ค าดหมายกับอสัง หาริ มทรั พ ย์ ทีกองทุนรวมคาดว่าจะลงทุน จนเป็ นเหตุให้ กองทุนรวมไม่สามารถลงทุน หรื อไม่ประสงค์
จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ ที-จะพิจารณาลด
ขนาดกองทุนรวม หรื อยกเลิกการจัดตัง& กองทุนรวม โดยบริ ษัทจัดการอาจดําเนินการ
ระงับการจองซื &อบางส่วน หรื อทังหมด
&
และ/หรื อระงับการจัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วน
หรื อทังหมด
&
แล้ วแต่กรณี

(7)

เพื-อประโยชน์ สูงสุดของการบริ หารจัดการกองทุนรวมการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมหรื อการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้ อยู่ในดุลยพินิจ
ของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที-จะรับหรื อปฏิเสธที-จะ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ โดยบุคคลที-บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที-จะไม่เสนอขายหน่วย
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ลงทุนของกองทุนรวมหรื อไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ นัน&
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริ กา ผู้ที-มีถิ-นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึ-ง
ปกติมีถิ-นที-อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริ ษัทหรื อ
ห้ างหุ้นส่วนซึง- จัดให้ มีขึ &นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา
(8)

5

บริ ษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ ที-จะปฏิเสธการจองซือ& หน่วยลงทุนในบางกรณี ตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที-บริ ษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนรวม
หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกรณี ที-การจองซือ& หน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิ ด ปั ญหาในการ
บริ หารกองทุนรวมหรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม เป็ นต้ น ทังนี
& & เพื-อเป็ นการ
รักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื-อเสียงหรื อความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัทจัดการเป็ นหลัก

การคืนเงินค่ าจองซือA หน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ ผ้ ูรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจํ าหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนแต่ละราย(แล้ วแต่กรณี)คืนเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื &อหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใต้
เงื-อนไขที-กําหนดดังต่อไปนี &
5.1

กรณีที-ผ้ ูจองซื &อหน่วยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซื &อ หรื อไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทังหมดหรื
&
อ
บางส่วน โดยไม่มีดอกเบี &ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ

5.2

กรณีที-บริ ษัทจัดการต้ องยุติโครงการหลังจากการสิ &นสุดระยะเวลาการเสนอขายหากปรากฏกรณีอย่างใด
อย่างหนึง- ดังต่อไปนี &โดยไม่มีดอกเบี &ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ
(1)

จําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือ& ทั-วไปและผู้จองซือ& ประเภทกองทุนได้ ไม่ถึงร้ อยละ 50 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเว้
&
นแต่เป็ นกรณีตามข้ อ 7.1 (3) (ข) และ (ค)

(2)

จําหน่ายหน่วยลงทุนให้ ผ้ จู องซื &อได้ ไม่ถึง 250 ราย

(3)

จําหน่ายหน่วยลงทุนได้ มีมลู ค่าน้ อยกว่า 500 ล้ านบาท

(4)

จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่าอัตราที-กําหนดในข้ อ 7

(5)

จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวเกินกว่าอัตราที-กําหนดในข้ อ 7

(6)

มูลค่ าหน่ วยลงทุนที- จํ าหน่ ายได้ ไม่ เพี ยงพอที- จะลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิ ทธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ตามที-ระบุไว้ ในโครงการ
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5.3

กรณีที-คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสังให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมยุติโครงการหลังจากการสิ &นสุดระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรื อ มีคําสัง- ให้
เพิกถอนการอนุมตั ิให้ จัดตัง& และจัดการกองทุนรวม และ/หรื อ กรณีอื-นใดอันมีเหตุจําเป็ นทําให้ ต้องยุติ
โครงการ

5.4

กรณีที-บริ ษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตังและจั
&
ดการกองทุนรวม และได้ ยุติการขายหน่วยลงทุน
ก่อนสิ &นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยบริ ษัทจัดการได้ รายงานให้ สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต ทราบการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วนั ที-ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนนัน& ทังนี
& &
การอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
&
ดการกองทุนรวมนันสิ
& &นสุดลงในวันที-แจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี)ส่งเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื &อหน่วยลงทุนที-จองซื &อ
ผ่านผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย
โดยการโอนเงินหรื อชําระเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง- จ่ายในนามผู้จองซื &อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื &อหน่วย
ลงทุนประเภทผู้จองซื &อทัว- ไปภายใน14 วันนับแต่วนั สิ &นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง& แรกหรื อ
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที-การอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
&
ดการกองทุนรวมสิ &นสุดลงตามข้ อ5.2ข้ อ 5.3 และข้ อ5.4
ทังนี
& &หากเป็ นกรณีการคืนเงินตามข้ อ 5.1 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที-จะนําดอกเบี &ยและหรื อผลประโยชน์
ใดๆที-เกิดขึ &นจากเงินที-ได้ รับจากการจองซื &อหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) รวมเข้ าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
หากผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนรายใดไม่
สามารถคืนเงินค่าจองซื &อภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้ อนั เนื-องจากความผิดพลาดของผู้รับประกันการ
จัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายเองผู้รับประกันการ
จัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) จะ
ชําระดอกเบี &ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที-ครบกําหนดเวลานันจนถึ
& งวันที-ชําระเงินคืนค่าจองซื &อ

6

เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ในกรณี ที-จองซือ& หน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการผู้จองซื &อหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความ
ต่างๆในชุดเอกสารจองซื &อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ พร้ อมแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบส่งให้ บริ ษัทจัดการจนครบถ้ วน
ในกรณีที-จองซื &อหน่วยลงทุนกับผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ ามี)ผู้จองซื &อหน่วยลงทุนทุกรายจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆในชุดเอกสารจองซื &อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบส่งให้ ผ้ รู ับ
ประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน(ถ้ ามี)จนครบถ้ วน
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เอกสารประกอบการจองซื &อหน่วยลงทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี &เว้ นแต่บริ ษัทจัดการจะยินยอมผ่อนผันให้
เป็ นกรณี ๆ ไปโดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิท ธิ ในการพิจารณาเรี ยกเอกสารหลักฐานอื- นๆเพิ-มเติมตามทีเห็นสมควร
6.1

กรณีบุคคลธรรมดา
(1)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง/ใบ
ต่างด้ าว (กรณีบคุ คลที-ไม่มีสญ
ั ชาติไทย) หรื อสําเนาทะเบียนบ้ าน (ในกรณีที-เอกสารแสดง
ตนข้ างต้ น ไม่ได้ ระบุหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรื อที-อยูข่ องผู้จองซื &อ)

(2)

เฉพาะกรณีที-ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซื &อหน่วย
ลงทุนส่วนที-ไม่ได้ รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีผ้ ูจองซื &อจะต้ องแนบสําเนาสมุด
บัญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ หรื อ กระแสรายวัน หรื อ สํ า เนารายการเดิ น บั ญ ชี ดัง กล่ า ว
(Statement) ที-ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที-ระบุเลขที-บญ
ั ชี และชื-อบัญชีผ้ ู
จองซื &อโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม

หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารข้ อ (1) - (2) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง ทังนี
& &
สําเนา statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้ กระดาษ
reused)
6.2

กรณีคณะบุคคล
(1)

สําเนาเอกสารการจัดตังคณะบุ
&
คคล

(2)

สําเนาบัตรประจํ าตัวผู้เสียภาษี คณะบุคคล (ต้ องระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากรในชุด
เอกสารจองซื &อหน่วยลงทุน ในกรณีที-ประสงค์จะจองซื &อแยกต่างหากจากการจองซื &อในชื-อ
ของบุคคลธรรมดา)

(3)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม

(4)

หนังสือมอบอํานาจ หรื อสําเนา(กรณีมอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้ อมสําเนา
บัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ

(5)

เฉพาะกรณีที-ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซื &อหน่วย
ลงทุนส่วนที-ไม่ได้ รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีผ้ ูจองซื &อจะต้ องแนบสําเนาสมุด
บัญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ หรื อ กระแสรายวัน หรื อ สํ า เนารายการเดิ น บั ญ ชี ดัง กล่ า ว
(Statement) ที-ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที-ระบุเลขที-บญ
ั ชี และชื-อบัญชีผ้ ู
จองซื &อโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม
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หมายเหตุ

6.3

(ก)

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

(ข)

กองทุนส่วนบุคคลและ/หรื อคณะบุคคลที-จองซื &อโดยใช้ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
โดยไม่ได้ ระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากรจะถือเป็ นบุคคลเดียวกันกับบุคคลธรรมดาทีใช้ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเดียวกัน และบริ ษัทจัดการจะรวมจํานวนจองซื &อใน
ใบจองซื &อทุกใบเป็ น 1 รายการเพื-อใช้ ในการจัดสรร

กรณีนิติบุคคล
(1)

สําเนาหนังสือรั บรองกระทรวงพาณิชย์และสําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ และข้ อบังคับของ
บริ ษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน

(2)

สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทที-ระบุในลักษณะให้ ลงทุนในหน่วยลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศหรื อลงทุนในหลักทรัพย์นี &ได้

(3)

สําเนาบัญชีรายชื-อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) อายุไม่เกิน 3 เดือน

(4)

หนังสือมอบอํานาจหรื อสําเนา (กรณีมอบอํานาจ)ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท

(5)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มีอํานาจลงนามตามเอกสารข้ อ 4. ตาม
จํานวนผู้มีอํานาจลงนามและโดยหนึ-งในนันต้
& องเป็ นกรรมการผู้จดั การ) และของผู้รับมอบ
อํานาจกระทําการแทน

(6)

เฉพาะกรณีที-ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซื &อหน่วย
ลงทุนส่วนที-ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ผู้จองซื &อจะต้ องแนบสําเนาสมุด
บัญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ หรื อ กระแสรายวัน หรื อ สํ า เนารายการเดิ น บั ญ ชี ดัง กล่ า ว
(Statement) ที-ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที-ระบุเลขที-บญ
ั ชี และชื-อบัญชีผ้ ู
จองซื &อโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม

(7)

สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี นิติบคุ คล
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หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารหมายเลข (1) - (7) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง
ทังนี
& & สําเนา statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้
กระดาษ reused)
6.4

กรณีนิติบุคคลทีเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตังA ให้ คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์
(1)

สําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบุคคลซึ-งอาจออกโดยส่วนราชการของประเทศที-นิติบคุ คล
นัน& ตัง& อยู่ หรื อโดยเจ้ าหน้ าที- ของนิ ติบุคคลนัน& ก็ ได้ และหนังสือรั บรองการเป็ นนิติ บุคคล
ดังกล่าวต้ องออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยจะต้ องมีรายละเอียดเกี-ยวกับชื-อนิติบคุ คล ผู้มีอํานาจลง
ลายมื อชื- อผูกพันนิ ติ บุคคล และเงื- อนไขหรื อข้ อจํ ากัดอํ านาจในการลงลายมื อชื- อ ที- ตัง&
สํานักงานใหญ่

(2)

หนังสือมอบอํานาจที-นิติบคุ คลต่างประเทศนัน& มอบอํานาจให้ Custodian หรื อสําเนา

(3)

หนังสือมอบอํานาจของ Custodian หรื อสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท

(4)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มีอํานาจลงนามตามเอกสารข้ อ 3 ตาม
จํานวนผู้มีอํานาจลงนามและโดยหนึ-งในนันต้
& องเป็ นกรรมการผู้จัดการ) และของผู้รับมอบ
อํานาจกระทําการแทน

(5)

เฉพาะกรณีที-ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซื &อหน่วย
ลงทุนส่วนที-ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ผู้จองซือ& จะต้ องแนบสําเนาสมุด
บัญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ หรื อ กระแสรายวัน หรื อ สํ า เนารายการเดิ น บั ญ ชี ดั ง กล่ า ว
(Statement) ที-ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที-ระบุเลขที-บญ
ั ชี และชื-อบัญชีผ้ ู
จองซื &อโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม

หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารหมายเลข (1) - (5) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง
ทังนี
& & สําเนา Statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้
กระดาษ Reused) โดยเอกสารตามข้ อ (1) ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื-อโดยเจ้ าหน้ าที- Notary
Public และรับรองโดยสถานกงสุลของไทยอายุไม่เกิน 1 ปี
หมายเหตุ
-

กรณีเป็ นเอกสารที-มาจากต่างประเทศ จะต้ องมีการรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงนามของ
บริ ษัท
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-

ผู้ลงทุนทุกรายจะต้ องให้ การรับรองว่ายินยอมที-จะผูกพันตามข้ อตกลงและข้ อกําหนดต่างๆ
ตามที-ได้ ระบุไว้ ในโครงการนี & และ/หรื อตามประกาศ คําสัง- ระเบียบต่างๆ ที-คณะกรรมการ
ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ประกาศ กําหนด ทังที
& -ได้ มีอยู่ในปั จจุบนั และที-จะ
ได้ แก้ ไขเพิ-มเติมในภายหน้ า

-

บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบูรณ์ของเอกสารหรื อขอเอกสารเพิ-มเติม
หรื อทดแทน ซึ-งเป็ นข้ อปฏิบตั ิตามกฎหมายกําหนด หรื อระเบียบของบริ ษัทจัดการ และ/
หรื อผู้รับประกันการจําหน่าย และ/หรื อผู้จัดจําหน่าย และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุน(ถ้ ามี) ทังนี
& &เพื-อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย

7 การจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง& แรกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื-อนไขที-ระบุไว้
ในข้ อนี & ทังนี
& & ในกรณีที-สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื-นใดที-มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไข
เปลีย- นแปลง เพิ-มเติม ประกาศ กําหนด สัง- การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื-น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนันนอกจากนั
&
นในกรณี
&
ที-บริ ษัทจัดการเห็นว่าการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง& นี &อาจมี
ปั ญหาอุปสรรคหรื อข้ อจํากัดในการดําเนินการบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย- นแปลงรายละเอียดการจองซื &อ
และการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที-ระบุไว้ ในโครงการตามความเหมาะสม ทังนี
& &เพื-อให้ การเสนอขายหน่วยลงทุนใน
ครัง& นี &ประสบความสําเร็ จสูงสุด
ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื-อนไขที-ระบุไว้ ในข้ อนี &บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื &อที-จองซื &อและได้
ชําระเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที-จองซื &อแล้ วในกรณีที-จํานวนเงินค่าจองซื &อที-ระบุในใบจองซื &อหน่วย
ลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที-บริ ษัทจัดการได้ รับชําระบริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ตามจํานวนเงินค่าจอง
ซื &อที-ได้ รับชําระเป็ นเกณฑ์
7.1

วิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื &อภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื-อนไขดังต่อไปนี &
(1)

เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว- ไปเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&

(2)

เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซื &อทัว- ไปและผู้จองซื &อประเภทกองทุนเป็ นจํานวนรวมกันไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&

(3)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้จองซื &อพิเศษหรื อเจ้ าของผู้ให้ เช่าผู้โอนสิทธิ การเช่าหรื อ
ผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุนรวมจะลงทุนหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันดังต่อไปนี &
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(ก)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้ อยละ 50 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเว้
&
นแต่เป็ นกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตาม (ข) และ
(ค) ข้ างล่างนี &

(ข)

ในกรณีที-ผ้ ูจองซื &อพิเศษหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก)
แล้ วบริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื &อทัว- ไปและผู้จอง
ซือ& ประเภทกองทุนให้ แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรร
หน่วยลงทุนที-เหลือจากการจองซื &อของผู้จองซื &อทัว- ไปและผู้จองซื &อประเภทกองทุนและ

(ค)

ในกรณีที-เจ้ าของผู้ให้ เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าหรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุนรวม
จะลงทุนหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก)
แล้ วบริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื &อทัว- ไปและผู้จอง
ซือ& ประเภทกองทุนให้ แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรร
หน่วยลงทุนที-เหลือจากการจองซื &อของผู้จองซื &อทัว- ไปผู้จองซื &อประเภทกองทุนและผู้จอง
ซื &อพิเศษหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันตาม (ข)

ทังนี
& & ผู้จองซื &อพิเศษและผู้จองซื &อประเภทกองทุนอาจไม่ได้ รับจัดสรร หรื อไม่ได้ รับการจัดสรรเต็ม
จํานวน ถ้ าสัดส่วนการจองซื &อของผู้จองซื &อพิเศษและ/หรื อผู้จองซื &อประเภทกองทุนได้ ถกู จัดสรรเต็ม
ตามเกณฑ์ที-สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4)

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

ผู้จองซื &อพิเศษ

(ข)

เจ้ าของผู้ให้ เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าหรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุนรวมจะลงทุน
รวมทังเจ้
& าของที-ดินที-กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรื อสิทธิเหนือพื &นดินหรื อเจ้ าของ
ทรัพย์สนิ ที-เกี-ยวกับสิทธิดงั กล่าว

(ค)

ผู้รับประกันการจําหน่าย และ/หรื อผู้ร่วมรับประกันการจําหน่าย

ในกรณีที-กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึ-ง (4)(ก) และ (ข) ได้ รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้ ถือว่าเป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลตามวรรคหนึง- (4)(ก) และ (ข) ด้ วย
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่เจ้ าของผู้ให้ เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าและผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมจะลงทุนหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวรวมกันได้ ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
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ทังนี
& &ผู้จองซือA พิเศษและผู้จองซือA ประเภทกองทุนหมายถึงเฉพาะกรณีที-บคุ คลดังกล่าวได้ จองซื &อหน่วย
ลงทุนในช่วงเวลาทําการเสนอขายตามวิธีการเสนอขายและวิธีการชําระเงินจองซื &อหน่วยลงทุนตามที-กําหนด
สําหรับผู้จองซื &อพิเศษและผู้จองซื &อประเภทกองทุนเท่านันหากทํ
&
าการจองซื &อหน่วยลงทุนต่างจากที-กําหนด
ดังกล่าวให้ ถือเป็ น “ผู้จองซื &อทัว- ไป”
การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผ้ จู องซื &อทัว- ไป และผู้จองซื &อประเภทกองทุน
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ แก่ผ้ ูจองซื &อทัว- ไปบริ ษัทจัดการจะประชาสัมพันธ์ การเสนอ
ขายหน่วยลงทุนอย่างกว้ างขวางเพื-อให้ มีการกระจายข้ อมูลเกี-ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน
อย่างแพร่หลายในกรณีที-มีบคุ คลใดจองซื &อหน่วยลงทุนในส่วนที-เสนอขายหน่วยลงทุนแก่ผ้ จู องซื &อทัว- ไปเพื-อ
นําไปขายต่อหรื อเป็ นการซื &อขายหน่วยลงทุนในบัญชีบริ ษัทหลักทรัพย์แบบไม่เปิ ดเผยชื-อผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีข้อกําหนดให้ บคุ คลนันปฏิ
& บตั ิให้ เป็ นไปตามวรรคหนึง- และข้ อ 7.2(1) โดยอนุโลม
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว- ไปเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและจะจั
&
ดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซื &อทัว- ไปและผู้จองซื &อประเภทกองทุนเป็ นจํานวน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเว้
&
นแต่เป็ นกรณีที-ได้ รับยกเว้ นตามข้ อ
7.2(2)(ข) และ (ค) ทังนี
& &ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื-อนไขดังต่อไปนี &
การจัดสรรรอบแรก
(ก)

ในกรณีที-จํานวนหน่วยลงทุนที-ผ้ จู องซื &อทัว- ไปทุกรายจองซื &อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจะจั
&
ดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว- ไปทุกรายตาม
จํานวนที-จองซื &อ

(ข)

ในกรณีที-จํานวนหน่วยลงทุนที-ผ้ จู องซื &อทัว- ไปทุกรายจองซื &อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 25
ของจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและจํ
&
านวนผู้จองซื &อทัว- ไปมีจํานวนมากเป็ นผลให้
บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว- ไปทุกรายตามข้ อ (ก) ข้ างต้ นบริ ษัท
จัดการสงวนสิทธิที-จะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้ หลัก “small lot first” ให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว- ไปโดยใน
การจัดสรรหน่วยลงทุนโดยวิธีดงั กล่าวในรอบแรกจะจัดสรรตามจํานวนค่าจองซื &อขันตํ
& -าของผู้จอง
ซื &อ โดยใช้ จํานวนค่าจองซื &อขันตํ
& -าเป็ นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื &อทัว- ไปทุกราย
และในรอบต่อๆไปจะจัดสรรหน่วยลงทุนที-เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซื &อทัว- ไปข้ างต้ นที-ยัง
ไม่ได้ รับการจัดสรรครบตามจํานวนที-จองซื &อ โดยจะใช้ คา่ ตํ-าสุดของมูลค่าจองซื &อคงเหลือที-ยงั ไม่ได้
รับการจัดสรรจากรอบที-แล้ ว เป็ นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุนในรอบต่อไปโดยจะทําการจัดสรร
หน่วยลงทุนโดยวนเป็ นรอบไปเรื- อยๆ จนกว่าจะครบตามจํานวนหน่วยลงทุนที-เสนอขายและสําหรับ
การจัดสรรในรอบสุดท้ ายหากมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซื &อทัว- ไปทุกราย
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บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรปรากฏโดยวิธีสุ่มรายชื-อโดยคอมพิวเตอร์ (random) และ/หรื อ
ตามที-บริ ษัทจัดการจะเห็นสมควร
โดยหากผู้จองซื &อทําการจองซื &อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 รายการบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที-จะนํามารวมและ
ทําการจัดสรรให้ เพียงรายการเดียวเท่านัน&
ทังนี
& &
1.

ในกรณีที-จํานวนหน่วยลงทุนที-ผ้ จู องซื &อทัว- ไปทุกรายจองซื &อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 และ
จํานวนหน่วยลงทุนที-ผ้ จู องซื &อประเภทกองทุนทุกรายจองซื &อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดบริ
&
ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือ&
ทัว- ไปและผู้จองซื &อประเภทกองทุนทุกรายตามจํานวนที-จองซื &อ

2.

ในกรณีที-จํานวนหน่วยลงทุนที-ผ้ จู องซื &อทัว- ไปทุกรายจองซื &อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 แต่
จํานวนหน่วยลงทุนที-ผ้ จู องซื &อประเภทกองทุนทุกรายจองซื &อรวมกันมีจํานวนเกินร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดบริ
&
ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือ&
ทัว- ไปทุกรายตามจํานวนที-จองซื &อและสงวนสิทธิ ที-จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื &อประเภท
กองทุนตามสัดส่วนของจํานวนที-จองซื &อซึง- เมื-อรวมกับจํานวนหน่วยลงทุนที-จองซื &อและจัดสรรให้ แก่
ผู้จองซื &อทัว- ไปจะมีจํานวนหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้
แล้ วทังหมด
&

3.

ในกรณีที-จํานวนหน่วยลงทุนที-ผ้ จู องซื &อทัว- ไปทุกรายจองซื &อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 25
และจํานวนหน่วยลงทุนที-ผ้ จู องซื &อประเภทกองทุนทุกรายจองซื &อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ
25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและจํ
&
านวนผู้จองซื &อทัว- ไปมีจํานวนมากเป็ นผล
ให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว- ไปทุกรายตามข้ อ (ก) ข้ างต้ นบริ ษัท
จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว- ไปเป็ นจํานวนร้ อยละ 25 และผู้จองซื &อประเภท
กองทุนตามสัดส่วนจํานวนที-จองซื &อเป็ นจํานวนร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้
แล้ วทังหมดโดยจะดํ
&
าเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว- ไปตามหลักเกณฑ์และเงื-อนไข
ของข้ อ (ข)

4.

ในกรณีที-จํานวนหน่วยลงทุนที-ผ้ จู องซื &อทัว- ไปทุกรายจองซื &อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 25
และจํานวนหน่วยลงทุนที-ผ้ จู องซื &อประเภทกองทุนทุกรายจองซื &อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25
ของจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและจํ
&
านวนผู้จองซื &อทัว- ไปมีจํานวนมากเป็ นผลให้
บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว- ไปทุกรายตามข้ อ (ก) ข้ างต้ นบริ ษัท
จัดการจะจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว- ไปเป็ นจํานวนร้ อยละ 25 และจะนําหน่วยลงทุนที-เหลือจากการ
จองซื &อของผู้จองซื &อประเภทกองทุนซึ-งจองซื &อไม่ถึงร้ อยละ 25 มารวมจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว- ไป
พร้ อมกันทังนี
& &บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว- ไปตามหลักเกณฑ์
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และเงื-อนไขของข้ อ (ข) ดังกล่าวข้ างต้ นโดยจํานวนหน่วยลงทุนที-จดั สรรให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว- ไปและผู้
จองซื &อประเภทกองทุนในสองกรณีดงั กล่าวในย่อหน้ านี &จะมีจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
อย่างไรก็ดีในกรณีที-มีหน่วยลงทุนเหลือจากการเสนอขายหน่วยลงทุนจากการจัดสรรให้ กบั ผู้จองซื &อพิเศษ
และ/หรื อเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ ที-กองทุนจะลงทุนหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันตามข้ อ 7.1(3)(ก) ให้ บริ ษัทจัดการใช้ ดลุ พินิจจัดสรรหน่วยลงทุนที-เหลือให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว- ไป
จนครบจํานวนก่อนจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื &อประเภทกองทุน(ถ้ ามี) หรื อจัดสรรตามวิธีการอื-นใดที-บริ ษัทจัดการ
เห็นสมควร
ในกรณีที-บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่าเพื-อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรื อชื-อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการบริ ษัทจัดการ
สงวนสิทธิที-จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
&
ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู องซื &อ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ &นหลังจากที-นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุน
ของผู้จองซื &อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านันโดยบริ
&
ษัทจัดการและ/หรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะออกและจัดส่งใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน(ถ้ ามี)หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ใน
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี)ให้ แก่ผ้ จู องซื &อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ที-ผ้ ถู ือหน่วย
ได้ รับจัดสรรหน่วยลงทุน และ/หรื อดําเนินการอื-นใดตามความประสงค์ของลูกค้ าที-ระบุในคําขอเปิ ดบัญชี
และ/หรื อใบจองซื &อแล้ วแต่กรณี หรื อบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี-ยนแปลง เพิ-มเติม แก้ ไข รู ปแบบ
ระยะเวลาและ/หรื อเนื &อหาของเอกสารการรับรองสิทธิตามที-บริ ษัทจัดการกําหนด โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ จู องซื &อ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
7.2

ข้ อจํากัดการจัดสรรหน่ วยลงทุน
ข้ อจํ ากัดในการจั ดสรรหน่ วยลงทุนให้ แก่ บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดี ยวกันใด จะเป็ นไปตามที- สํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี
& & ในกรณีที-สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื-นใดทีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี-ยนแปลง เพิ-มเติม ประกาศ กําหนด สัง- การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ น
อย่างอื-นบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที-จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน& โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ จู องซื &อหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ า
(1)

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้จองซื &อทัว- ไป บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี &
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1.1

บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1
ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
เว้ นแต่เป็ นกรณีดงั ต่อไปนี &
1.1.1

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดให้
&
แก่บคุ คลใดบุคคลหนึง- ดังต่อไปนี &
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารอง
เลี &ยงชีพ หรื อกองทุนรวมเพื-อผู้ลงทุนทัว- ไป
(ข) นิติบคุ คลที-จดั ตังขึ
& &นตามกฎหมายไทยซึ-งไม่อยู่ภายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษี
เงินได้ นิติบคุ คลเช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์มลู นิธิ หรื อวัด เป็ น
ต้ น
(ค) บุคคลอื-นใดที-ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื-อมี
เหตุจําเป็ นและสมควร

1.1.2

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุนซึ-งรับหน่วย
ลงทุน ไว้ ต ามสัญ ญารั บ ประกัน การจัด จํ า หน่ า ยหน่ว ยลงทุน โดยบริ ษั ท จัด
จําหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนที-รับไว้ ในส่วนที-เกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดไม่
&
เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที-นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนของผู้จองซื &อในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

1.2

บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้
สิท ธิ ใ นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที- กองทุน รวมจะลงทุน หรื อ กลุ่ม บุค คลเดี ย วกัน ของบุค คล
ดังกล่าว รวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&

1.3

บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนต่างด้ าวเกินร้ อยละ 49 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
หากเป็ นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ที-มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี &
(ก)

มีการลงทุนเพื-อให้ ได้ มาซึง- สิทธิในที-ดินตามประมวลกฎหมายที-ดิน หรื อ

(ข)

มีการลงทุนเพื-อให้ ได้ มาซึ-งกรรมสิทธิVในอาคารชุด ทังนี
& & เมื-อคํานวณพื &นที-ห้อง
ชุดที-กองทุนรวมจะลงทุนรวมกับพื &นที-ห้องชุดที-ถือกรรมสิทธิVโดยผู้ลงทุนต่างด้ าว
ในอาคารเดียวกันอยู่ก่อนแล้ วคิดเป็ นสัดส่วนเกินร้ อยละ 49 ของพื &นที-ห้องชุด
ทังหมดในอาคารชุ
&
ดนัน&
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ในการนี & บริ ษัทจัดการจะแต่งตังนายทะเบี
&
ยนหน่วยลงทุนเพื-อทําหน้ าที-ควบคุม
การถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าว ณ ขณะใดขณะหนึ-ง ภายหลังจากการ
เสนอขายหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมครั ง& แรกให้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ทีกํ า หนดข้ า งต้ น ทัง& นี & ขัน& ตอนการโอนหน่ว ยลงทุน ของผู้ล งทุน ต่า งด้ า วจะมี
ขันตอนมากกว่
&
าผู้ลงทุนไทย ซึง- บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที-เป็ นผู้
ลงทุนต่างด้ าวทราบทุกราย รวมทังดํ
& าเนินการให้ มีการปฏิเสธการโอนหน่วย
ลงทุนที-จะเป็ นผลทําให้ กองทุนรวมมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที-เป็ นผู้ลงทุนต่างด้ าวถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที-กําหนดด้ วย
นอกจากนี & บริ ษัทจัดการจะแจ้ งหลักเกณฑ์ เรื- อง ห้ ามมิให้ มีการจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนต่างด้ าวเกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที-จําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดให้
&
แก่นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ทราบก่อนมีการนําหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื-อให้ นายหน้ าค้ า
หลักทรัพย์ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และจะดําเนินการให้ การเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื- องดังกล่าว
(2)

ในการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กับผู้จองซื &อพิเศษ หรื อเจ้ าของผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า
หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ ที-กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน บริ ษั ทจัดการจะ
ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี &
(ก)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
ตามที-ได้ มีการระบุชื-อหรื อลักษณะของผู้ที-จะได้ รับ
การจัดสรรหน่วยลงทุนกรณีดงั กล่าวไว้ อย่างชัดเจนในโครงการและหนังสือชี &ชวนส่วนสรุ ป
ข้ อมูลสําคัญเว้ นแต่เป็ นกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตาม (ข) และ (ค)

(ข)

ในกรณีที-ผ้ ูจองซื &อพิเศษได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอ
ขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื &อทัว- ไปให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่
เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที-เหลือจากการจองซื &อของผู้จองซื &อทัว- ไปและผู้จอง
ซื &อประเภทกองทุน

(ค)

ในกรณีที-เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุนรวม
จะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก)
แล้ วบริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื &อทัว- ไปและผู้จองซื &อ
ประเภทกองทุนให้ แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วย
ลงทุนในส่วนของผู้จองซื อ& ทั-วไปที-เหลือจากการจองซือ& ของผู้จองซือ& ทั-วไปและผู้จองซื อ&
ประเภทกองทุน และผู้จองซื &อพิเศษตาม (ข)
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ในกรณีที-อสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุนรวมจะลงทุนเป็ นสิทธิเก็บกินหรื อสิทธิเหนือพื &นดิน บริ ษัทจัดการ
จะนําหลักเกณฑ์การจัดสรรหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ-งมาใช้ บงั คับกับเจ้ าของที-ดินหรื อทรัพย์สินทีเกี-ยวกับสิทธิดงั กล่าวด้ วย

8. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
8.1

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที-ผ้ จู องซื &อได้ ระบุในเอกสารการจองซื &อว่าจะ
เลือกรับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแบบใดแบบหนึง- ดังต่อไปนี &

8.2

1.

ใบหน่วยลงทุน

2.

ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless)

3.

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน(ถ้ ามี)

4.

สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

เงื-อนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) หรื อสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และระยะเวลาการส่งมอบ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื-อผู้จองซื &อหน่วยลงทุนที-ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
& & ข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนที-ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้
ถือเป็ นหลักฐานที-ถกู ต้ องเกี-ยวกับสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
กรณีใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน(ถ้ ามี) หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน(ถ้ ามี)
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) หรื อสมุดบัญชี
แสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ที-มีรายการตามที-คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ แก่ผ้ ูจองซื &อที-แสดง
ความจํานงขอรับใบหน่วยลงทุนภายในเวลา 30 วันนับตังแต่
& วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
ในกรณีที-มีการเพิ-มเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรอง
สิทธิ ในหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี ) หรื อสมุดบัญชี แสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี ) ที- มี รายการตามหลักเกณฑ์ ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที-แสดงความจํานงขอรับใบหน่วยลงทุนภายใน 30
วันนับแต่วนั จดทะเบียนเพิ-มเงินทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ในกรณีที-มีการลดเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกการลดมูลค่าที-ตราไว้ ของ
หน่วยลงทุนในระบบทะเบียน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องส่งคืนใบหน่วยลงทุนหรื อหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน (ถ้ ามี) หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทังนี
& & นายทะเบียนหน่วยลงทุนสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนหรื อหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตามที-กําหนดไว้ ในโครงการ
ทังนี
& & ผู้ถือหน่วยสามารถขอเปลีย- นแปลงประเภทเอกสารสิทธิได้ ตามความประสงค์ เพื-อเป็ นหลักฐานการยืนยันการ
ถือหน่วย การทํารายการซื &อหรื อขายคืน หรื อโอนหน่วยลงทุนของผู้จองซื &อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ใบหน่วยลงทุน
และ/หรื อหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และ/หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี-ยนแก้ ไข หรื อเพิ-มเติมสําหรับรู ปแบบหรื อเงื-อนไขของเอก
สิทธิ ดังกล่าวข้ างต้ น โดยบริ ษัทจัดการจะดํ าเนิ นการภายใต้ ขอบเขตตามที- คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
กรณีระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
ในกรณีที-นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกชื-อผู้จองซื &อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว นายทะเบียน
อาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ-งให้ กับผู้จองซือ& หน่วยลงทุนเพื-อเป็ น
หลักฐานการยืนยันการถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ ตามผู้จองซือ& หน่วยลงทุนจะไม่สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ เว้ นแต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ดําเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ นายทะเบียนดําเนินการโอน
หน่วยลงทุนไปเข้ าบัญชีซื &อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื &อหน่วยลงทุน ซึ-งเปิ ดไว้ กบั บริ ษัทนายหน้ าซื &อขายหลักทรัพย์
เป็ นการล่วงหน้ าหรื อตามที-ผ้ ูจองซือ& แจ้ งไว้ ในใบจองซื &อหน่วยลงทุน ทังนี
& & ตามหลักเกณฑ์ และเงื-อนไขที-บริ ษัท
จัดการกําหนด
และในกรณีที-ผ้ จู องซื &อหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ให้ นายทะเบียนดําเนินการโอนหน่วยลงทุนไปเข้ าบัญชีซื &อ
ขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื &อหน่วยลงทุน เพื-อการซื &อขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะนําหน่วยลงทุนฝากเข้ าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้จองซื &อผ่านนายหน้ าซื &อขายหลักทรัพย์ (Broker) หรื อนําหน่วย
ลงทุนฝากเข้ าบัญชี หลักทรั พย์ ของบุคคลที-ได้ รับการแต่งตังจากบริ
&
ษัทจัดการเพื-อผู้จองซือ& นันที
& -มีอยู่กับบริ ษัท
สมาชิ กของบริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที-ผ้ ูจองซื &อแจ้ งไว้ ในใบจองซื &อหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวมและไม่ถือว่าเป็ น
การดําเนินการที-ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
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9. ช่ องทางทีผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเกียวกับมูลค่ าหน่ วยลงทุน
สําหรับราคาซือA ขายหน่ วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบราคาซือ& ขายหน่วยลงทุนได้ จาก Website ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย:
www.set.or.th
สําหรับมูลค่ าหน่ วยลงทุน และมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามได้ จาก Website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: www.set.or.thและ
Website ของบริ ษัทจัดการ:www.scbam.com
10. ช่ องทางและวิธีการร้ องเรียน
ผู้ลงทุนสามารถร้ องเรี ยนได้ โดยติดต่อบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัดฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์ โทร.
0-2777-7777 กด 0 กด 6 หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000
11. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ภายหลังจากบริ ษัทจัดการได้ ดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์ สินเป็ นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการยื-นคําขอต่อตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เพื-อขอให้ พิจารณารั บหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
เมื-อนําหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะสามารถทําการซื &อ /ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ “การซือ& /ขายหน่วยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย” ได้ โดยปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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12. ผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื-อ

:

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ที-อยู่

:

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

โทรศัพท์

:

0-2470-3201

โทรสาร

:

0-2470-1996-7

หรื อบุคคลอื-นที-มีหน้ าที- คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วย
คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ โดยบริ ษัทจัดการจะขอความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ต่อไป
13. บริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สิน
ชื-อ

:

บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จํากัด

ที-อยู่

:

71 อาคารเอส.เค. ชันที
& - 10 ถนนกรุงธนบุรีแขวงคลองต้ นไทร เขตคลองสาน
แขวงคลองต้ นไทร เขตคลองสานกรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์

:

0-2440-0306-7

โทรสาร

:

0-2440-0308-9

ชื-อ

:

บริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จํากัด

ที-อยู่

:

138 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวางกรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์

:

0-2275-4157-8

โทรสาร

:

0-2275-4159

ในการประเมินค่าทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะลงทุน บริ ษัทจัดการได้ ทําการแต่งตัง& บริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ-งเป็ น
บริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ ที-อยูใ่ นบัญชีรายชื-อที-ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย
เพื-อทําการประเมินค่าทรัพย์สนิ ที-กองทุนจะลงทุน
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อนึ-ง บริ ษัทจัดการจะแต่งตัง& บริ ษั ทประเมิ นค่าทรั พย์ สินที- อยู่ในบัญชี รายชื- อที- ได้ รั บความเห็ นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื-อทําหน้ าที-เป็ นผู้ประเมินค่าหรื อทําการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมในครัง&
ต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะไม่แต่งตังบริ
& ษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ-งให้ ทําการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เดียวกัน ติดต่อกันเกิน 2 ครัง&

14. ข้ อมูลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ชื-อ

:

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ ตี A จํากัด

ที-อยู่

:

163 อาคารรัชต์ภาคย์ชนั & 10 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์

:

0-2688-7555

โทรสาร

:

0-2611-6633

15. ทีปรึกษาทางการเงินและผู้รับประกันการจําหน่ ายหน่ วยลงทุน
ชื-อ

:

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ที-อยู่

:

หน่วยงานวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ชัน& 9โซน B สํานักงาน
ใหญ่ เลขที- 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
10900

โทรศัพท์

:

0-2544-6679

โทรสาร

:

0-2544-2185

ผู้จัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังผู
& ้ จดั จําหน่ายซึ-งเป็ นนิติบคุ คลที-ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจําหน่าย
หลักทรัพย์เพื-อทําหน้ าที-เป็ นผู้จดั จําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพิ-มเติมในภายหลัง โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังให้
&
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบและจะติดประกาศไว้ ณ ที-เปิ ดเผยของบริ ษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายหน่วยลงทุน
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ผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี)
บริ ษั ท จั ด การอาจแต่ ง ตั ง& ผู้ สนั บ สนุ น การขายหน่ ว ยลงทุ น เพิ- ม เติ ม ในภายหลั ง ซึ- ง เป็ นบุ ค คลธรรมดาหรื อ
นิ ติ บุ ค คลที- สํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ ให้ ความเห็ น ชอบเพื- อ ทํ า หน้ าที- เ ป็ นผู้ สนั บ สนุ น การขายของ
กองทุนรวม และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังให้
& สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบและจะติดประกาศไว้ ณ ทีเปิ ดเผยของบริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหน่วยลงทุน
16. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชื-อ

:

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ที-อยู่

:

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (สาขาชิดลม)
สายงานปฏิบตั ิการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
ทีมบริ การทะเบียนหลักทรัพย์ 1 อาคาร 2 ชัน& 3 เลขที- 1060ถนน
เพชรบุรีตดั ใหม่แขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

:

0-2256-2323-8

โทรสาร

:

0-2256-2405-6

หรื อบุคคลอื-นที-ได้ รับอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17. ผู้สอบบัญชี
ชื-อ

:

บริษัท สํานักงาน เอินส์ ท แอนด์ ยัง จํากัด

ที-อยู่

:

ชัน& 33 อาคารเลครัชดา เลขที- 193/136 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์

:

0-2264-7777

โทรสาร
:
0-2264-0789-90
หรื อบุคคลอื-นที-ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เพื-อเป็ นผู้สอบบัญชีของกองทุน
รวม และที-ได้ มีการแก้ ไขเพิ-มเติม รวมทังกฎหมายหลั
&
กทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื-นใดที-เกี-ยวข้ องโดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
ให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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ความเสียงจากการลงทุนในกองทุนรวม
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที-เสนอขายในครัง& นี &มีความเสีย- ง ผู้ลงทุนควรพิจารณารายละเอียดโครงการฉบับ
นี &อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ-งปั จจัยความเสี-ยงดังรายละเอียดข้ างท้ ายนี & ก่อนตัดสินใจในการซื &อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม
ข้ อความดังต่อไปนี &แสดงถึงปั จจัยความเสีย- งที-มีนยั สําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรื อราคาหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม อย่างไรก็ตาม นอกจากปั จจัยความเสีย- งที-ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบับนี &แล้ ว อาจมีปัจจัย
ความเสีย- งอื-นๆ ซึง- กองทุนรวมไม่อาจทราบได้ ในขณะนี & หรื อปั จจัยความเสีย- งที-กองทุนรวมพิจารณาในขณะนี &แล้ วเห็นว่า
ไม่เป็ นสาระสําคัญ แต่ความเสีย- งดังกล่าวอาจเปลี-ยนเป็ นปั จจัยความเสี-ยงที-มีความสําคัญต่อไปในอนาคต ทังนี
& & ปั จจัย
ความเสี-ยงที-ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบับนี &และปั จจัยความเสี-ยงที-อาจมีขึ &นในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม
คําอธิบายเกี-ยวกับแนวทางการบริ หารเพื-อลดความเสีย- ง มาตรการรองรับความเสีย- ง และ/หรื อความสามารถของกองทุน
รวมในการลดปั จจัยความเสีย- งข้ อใดข้ อหนึง- ไม่ถือเป็ นคํารับรองของกองทุนรวมว่ากองทุนรวมจะดําเนินมาตรการรองรับ
ความเสีย- งตามที-กําหนดไว้ ได้ ทงหมดหรื
ั&
อบางส่วน และไม่ถือเป็ นข้ อยืนยันว่าความเสี-ยงต่างๆ ตามที-ระบุในรายละเอียด
โครงการฉบับนี &จะลดลงหรื อถูกทําให้ หมดไป ทังนี
& & เนื-องจากความสําเร็ จ และ/หรื อความสามารถในการลดความเสี-ยงยัง
ขึ &นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการที-อยูน่ อกเหนือจากการควบคุมของกองทุน
ข้ อความในลักษณะที-เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที-ปรากฏในรายละเอียดโครงการ
ฉบับนี & เช่นการใช้ ถ้อยคําว่า “เชื-อว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตังใจ”
& “ประมาณ” และคําอื-นที-แสดง
ถึงโอกาส และ/หรื อความน่าจะเป็ น เป็ นต้ น หรื อประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี-ยวกับผล
ประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี-ยนแปลงของกฎหมายที-เกี-ยวข้ องในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม
นโยบายของรัฐ และอื-นๆ ที-เป็ นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต เป็ นเพียงความเห็นของกองทุนรวมในปั จจุบนั และ
มิได้ เป็ นการรับรองผลประกอบการหรื อเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว นอกจากนี & ผลการดําเนินงานที-เกิดขึ &นจริ งกับการ
คาดการณ์หรื อคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ข้ อมูลในส่วนนี &ที-อ้างถึงหรื อเกี-ยวข้ องกับรัฐบาลหรื อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็ นข้ อมูลที-ได้ มาจากข้ อมูลที-มีการ
เปิ ดเผยหรื อคัดย่อจากสิ-งพิมพ์ของรัฐบาลหรื อจากแหล่งข้ อมูลอื-นๆ โดยที-กองทุนรวมมิได้ ทําการตรวจสอบหรื อรับรอง
ความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวแต่ประการใด
เนื-องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจึงไม่ควรคาดหวัง
ที-จะได้ รับผลตอบแทนในระยะสัน& นอกจากนัน& ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนกับมูลค่าของหน่วยลงทุนในอนาคตอาจ
ลดตํ-าลงหรื อสูงขึน& ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับคืนต้ นทุนในการลงทุน ดังนัน& ผู้ที-ประสงค์จะซือ& หน่วยลงทุนจึงควรปรึ กษาผู้
ประกอบวิชาชีพและขอคําปรึกษาเกี-ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ

หน้ า 78

(ก)

ความเสียงทีเกิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวม
1)

ความเสียงจากการทีผู้เช่ าพืนA ทีในทรั พย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั งA แรกไม่ ให้
ความยิน ยอมในการเปลี ยนตั วผู้ ให้ เ ช่ าจากเจ้ า ของทรั พ ย์ สิน เดิ มเป็ นกองทุ น รวม
หรือไม่ ต่ออายุสัญญาเช่ าพืนA ทีและสัญญาบริการ
ก่อนการลงทุนของกองทุนรวม ปภานัน ในฐานะเจ้ าของทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
ครัง& แรกให้ เช่าพื &นที-แก่ผ้ ูเช่าพื &นที-รายย่อยในโครงการอาคารสิริภิญโญตามสัญญาเช่าพื &นทีและสัญญาบริ การ เมื-อกองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก
แล้ ว กองทุนรวมจะจัดหาผลประโยชน์โดยการให้ ผ้ เู ช่าพื &นที-เช่าพื &นที-จากกองทุนรวมโดยตรง
แทน ปภานัน ดังนัน& ผู้เช่าพืน& ที-ในทรั พย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง& แรกต้ องยินยอม
เปลีย- นคูส่ ญ
ั ญาเช่าพื &นที-และสัญญาบริ การจากเจ้ าของพื &นที-เดิมเป็ นกองทุนรวม และชําระค่า
เช่าพื &นที-และค่าบริ การให้ แก่กองทุนรวมในฐานะผู้ให้ เช่า ทังนี
& & หากผู้เช่าพื &นที-รายใดไม่ยินยอม
เข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาเช่าพื &นที-และสัญญาบริ การโดยตรงกับกองทุนรวมและไม่ชําระค่าเช่าให้ แก่
กองทุนรวม กองทุนรวมอาจมีความเสี-ยงในส่วนของการไม่ได้ รับค่าเช่าและค่าบริ การ ซึ-งอาจ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ ของกองทุนรวม และส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการ
จ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
อย่างไรก็ดี ในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกนี & กองทุนรวมโดย
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะดําเนินการแจ้ งและอธิบายถึงรายละเอียดที-เกี-ยวข้ องกับกองทุน
รวมให้ ผ้ เู ช่าพื &นที-ได้ ทราบ เพื-อประสานงานในการให้ ความยินยอมในการเปลี-ยนคู่สญ
ั ญาเช่า
พื &นที-และสัญญาบริ การจากเจ้ าของพื &นที-เดิมเป็ นกองทุนรวม และเนื-องจากข้ อสัญญาอื-นๆ ใน
สั ญ ญาเช่ า พื น& ที- กั บ ผู้ เช่ า รายย่ อ ย รวมถึ ง ผู้ ให้ บริ การสาธารณู ป โภคและผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ไม่ได้ เปลี-ยนแปลงจากเดิม กล่าวคือ บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี & จํากัด ยังทํา
หน้ าที-เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และให้ บริ การสาธารณูปโภคอยู่ การปฏิเสธที-จะให้ ความ
ยินยอมดังกล่าวจึงมีโอกาสเกิดขึ &นได้ น้อย
นอกจากนี & สัญญาเช่าทรัพย์สนิ ที-จะเข้ าทําระหว่างเจ้ าของทรัพย์สนิ กับกองทุนรวม ยังกําหนด
ไว้ วา่ หากผู้เช่าไม่ตกลงยินยอมในการเปลีย- นตัวผู้ให้ เช่า เจ้ าของทรัพย์สนิ ในฐานะผู้ให้ เช่าเดิม
จะยังคงเป็ นผู้ให้ เช่ากับผู้เช่ารายนันๆ
& ต่อไปจนกว่าสัญญาจะสิ &นสุดลง ทังนี
& & ผลประโยชน์ใดๆ
ซึง- รวมถึงเงินประกันการเช่าจากผู้เช่าอันเป็ นผลประโยชน์ที-กองทุนรวมควรจะได้ รับ ซึง- เจ้ าของ
ทรัพย์สนิ ได้ รับจากผู้เช่าดังกล่าว เจ้ าของทรัพย์สนิ จะดําเนินการส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าว
ให้ แก่กองทุนรวมภายใน 15 วันนับจากวันที-เจ้ าของทรัพย์สินได้ รับผลประโยชน์นนั & อีกทัง&
กองทุนรวมยังกําหนดให้ เจ้ าของทรัพย์สินต้ องดําเนินการต่างๆ ตามที-จําเป็ นเพื-อรักษาสิทธิ
และผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามสัญญาเช่า
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2)

ความเสี ยงจากฐานะทางการเงิ น ของผู้ รั บ ประกั น กํ า ไรจากการดํ า เนิ น งานของ
ทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังA แรก
แม้ ว่ากองทุนรวมจะได้ รับประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครัง& แรก ตลอดระยะเวลา 1 ปี แรกของการลงทุนตามรายละเอียดที-เปิ ดเผยในข้ อ7.
รายได้ ที-กองทุนรวมนี &จะได้ รับมีการประกันหรื อไม่ อย่างไร และผู้รับประกันรายได้ มีฐานะทาง
การเงิน ความสามารถที-จะปฏิบตั ิตามข้ อตกลง และมีความสัมพันธ์กบั ผู้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุน (ถ้ ามี) อย่างไรแสนสิริซึ-ง เป็ นผู้รับ ประกันมิไ ด้ จ ัด ให้ มีห นัง สือคํ &าประกัน
ของธนาคารพาณิชย์หรื อการรับประกันในลักษณะอื-นที-เทียบเท่าซึ-งครอบคลุมตามจํานวน
และระยะเวลาที-ผ้ ูรับประกันได้ รับประกันไว้ ดังนั &น กองทุนรวมอาจมีความเสี-ยงในกรณีทีแสนสิริประสบปั ญหาทางการเงินและไม่สามารถให้ การสนับสนุนทางด้ านการเงินตามที-ได้
รับประกันไว้ ให้ แก่กองทุนรวมได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการได้ วิเคราะห์งบการเงินของแสนสิริ (รายละเอียดตามภาคผนวก
3สรุ ป ฐานะการเงิน และความสามารถในการรับ ประกัน กํ า ไรจากการดํา เนิน งานของ
ทรัพย์สินที-กองทุนรวมลงทุนของบริ ษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)) และมีความเห็นว่าผู้รับ
ประกัน จากการดํา เนิน งานของทรัพ ย์สิน ที-ก องทุน รวมจะเข้ า ลงทุน ครั ง& แรกมีฐ านะทาง
การเงินที-มนั- คงพอที-จะปฏิบตั ิตามการรับประกันได้

3)

ความเสียงของผลประกอบการของกองทุนรวมขึนA อยู่กับความสามารถของผู้บริ หาร
อสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมจะแต่งตังให้
& พลัส พร็ อพเพอร์ ตี &เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของทรัพย์สนิ ที-กองทุน
รวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก โดยพลัส พร็ อพเพอร์ ตี &จะมีหน้ าที-ต่างๆ เกี-ยวกับการบริ หารจัดการ
ทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกตามที-กองทุนรวมจะมอบหมายให้ รวมถึงการร่ วม
กําหนดนโยบายการจัดการผลประโยชน์และการประกอบธุรกิจของทรัพย์สนิ ดังกล่าว อาทิเช่น
การหาผู้เช่าพื &นที-สํานักงานรายใหม่หรื อการต่อสัญญาเช่าพื &นที-และสัญญาบริ การกับผู้เช่า
พื &นที-ปัจจุบนั การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขายการบํารุ งรักษาหรื อพัฒนา
ทรั พ ย์ สิน ที- ก องทุน รวมจะเข้ า ลงทุน ครั ง& แรกให้ อ ยู่ใ นสภาพที- ดี แ ละเหมาะแก่ ก ารจัด หา
ผลประโยชน์ โดยการบริ หารดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของกองทุนรวม
อย่างไรก็ตาม หากพลัส พร็ อพเพอร์ ตีไ& ม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที-ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ได้
เนื- อ งจากเหตุผ ลใดเหตุผ ลหนึ- ง แม้ ว่ า กองทุน รวมได้ กํ า หนดอัต ราค่ า ตอบแทนผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ไว้ เพียงพอและน่าสนใจ กองทุนรวมอาจไม่สามารถแต่งตังบุ
& คคลอื-นเพื-อทํา
หน้ าที-บริ หารทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกได้ ดีเทียบเท่ากับการบริ หารจัดการ
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ของ พลัส พร็ อพเพอร์ ตี &ซึ-งอาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลประกอบการ
ฐานะการเงินและความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม

4)

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ างกองทุนรวมและผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ อาจ
ก่ อให้ เกิดผลกระทบต่ อการดําเนินการของกองทุนรวม
แม้ วา่ บริ ษัทจัดการจะได้ กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบตั ิหน้ าที-ของพลัส พร็ อพเพอร์ ตี &
ในฐานะผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นการจั ด การทรั พ ย์ สิ น ที- ก องทุ น รวมจะลงทุน อย่ า ง
ระมัดระวัง ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวมกับพลัส พร็ อพเพอร์ ตี &ในฐานะ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ยงั อาจเกิดขึ &นได้ เนื-องจากพลัส พร็ อพเพอร์ ตี &ยังคงทําหน้ าที-ในการ
บริ หารจัดการอสังหาริ มทรั พย์ ประเภทอาคารสํานักงานแห่งอื-นๆ นอกเหนือจากโครงการ
อาคารสิริภิญโญ ตามที-เปิ ดเผยในข้ อ 21
อย่างไรก็ตาม ด้ วยความต้ องการของผู้เช่าพื &นที-สาํ นักงานที-แตกต่างกันในการเลือกสถานทีเ- ช่า
เพื-อเป็ นสํานักงาน เช่น สถานที-ตงั & สิ-งอํานวยความสะดวก งบประมาณ ความสะดวกในการ
เดินทาง และความสะดวกในการติดต่อทางธุรกิจ เป็ นต้ น ผู้เช่าพื &นที-จึงเป็ นผู้กําหนดว่าจะทํา
การเช่าอาคารสํานักงานแห่งใด นอกจากนี & ทางกองทุนรวมได้ ว่าจ้ างพลัส พร็ อพเพอร์ ตี &ให้
บริ หารทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะลงทุนครัง& แรกผ่านโครงสร้ างสัญญาที-จะสร้ างแรงจูงใจให้
พลัส พร็ อพเพอร์ ตี &สร้ างผลกําไรให้ แก่กองทุนรวมอย่างต่อเนื-อง ซึ-งช่วยลดความเสี-ยงที-เกิด
จากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวได้
อย่า งไรก็ ดี ในปั จ จุบัน พลัส พร็ อพเพอร์ ตีท& ํ าหน้ า ที-ดูแลโครงการอาคารสํา นัก งานหลาย
โครงการ แต่เป็ นเพียงการทําหน้ าที-ในฐานะผู้ดูแลอาคาร (Building manager) โดยมิได้ มี
หน้ าที-ในการจัดหาผู้เช่า ยกเว้ นโครงการอาคารสิริภิญโญ
ทัง& นี & บริ ษั ท จัด การได้ กํ า หนดแนวทางในการพิ จ ารณาผลการปฏิ บัติ ง านของผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ซงึ- มีรายละเอียดในหนังสือชี &ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนข้ อมูลโครงการข้ อ
20 ข้ อมูลผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ซึง- ผู้จดั การกองทุนสามารถเปลีย- นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี &
กรณี ที- ผ ลการดํ า เนิ น งานประจํ า ปี ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที- ก องทุน รวมลงทุน ตํ- า กว่ า
งบประมาณที-ระบุในแผนการดําเนินงานประจําปี ที-ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ เสนอและ
ได้ รับอนุมตั ิจากกองทุนรวมเป็ นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 2 ปี งบประมาณ (Fiscal
Year) หรื อ
กรณีที-อตั ราการปล่อยเช่าเฉลี-ย (Occupancy Rate) ณ สิ &นปี สําหรับอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนลดลงตํ-ากว่าร้ อยละ 80 เป็ นระยะเวลาต่อเนื-องกันเกินกว่า 2 ปี
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ทังนี
& & เงื-อนไขดังกล่าวจะได้ รับการยกเว้ นในกรณีที-ปีงบประมาณใดมีการซ่อมแซม ปรับปรุ ง
หรื อเปลี-ยนแปลงอสังหาริ มทรั พย์ครัง& ใหญ่ (Major Renovation) หรื อเป็ นผลมาจากเหตุ
สุดวิสยั และ/หรื อ ผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
5)

ความเสียงจากการประกันภัย
การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเสี-ยงด้ านการดําเนินการและการใช้ ประโยชน์ใน
ทรั พ ย์ สิ น ที- ก องทุน รวมจะเข้ า ลงทุน ครั ง& แรก เนื- อ งจากแม้ ว่ า กองทุน รวมจะจัด ให้ มี ก าร
ประกันภัยในทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกอย่างเพียงพอและเหมาะสมซึ-งจะ
เป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายที-เกี-ยวข้ องแล้ วก็ตาม แต่กองทุนรวมอาจไม่สามารถจัดทํา
ประกันภัยที-ค้ ุมครองความเสี-ยงบางประเภทที-อาจเกิดขึ &นได้ หรื อแม้ ว่ากองทุนรวมสามารถ
จัดหาประกันภัยได้ แต่อตั ราเบี &ยประกันอาจไม่ค้ มุ กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที-กองทุนรวม
อาจได้ รับเช่น ความสูญเสียจากสงคราม หรื อการก่อการร้ าย เป็ นต้ น หรื อกองทุนรวมอาจไม่
สามารถใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องตามที-ระบุในกรมธรรม์ ประกันภัยที-เกี- ยวข้ องได้ ไม่ว่าทัง& หมดหรื อ
บางส่ว น หรื อ อาจเกิ ด ความล่า ช้ า ในการชดเชยความเสีย หายตามกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย
ดังกล่าวได้ โดยที-ไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวม ดังนัน& กองทุนรวมอาจมีความเสี-ยงจากความ
สูญเสียทางการเงิ นเมื-อเกิ ดเหตุการณ์ ร้ายแรงที-กองทุนรวมอาจไม่ได้ รับการชดเชยความ
เสียหายอย่างเพียงพอ หรื อไม่สามารถจัดให้ มีการประกันภัยประเภทดังกล่าวได้ ซึ-งอาจส่งผล
กระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนที-ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้ รับ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ กองทุนรวมเป็ นผู้รับผลประโยชน์ ภายใต้ การ
ประกันภัยที-มีอยูเ่ ดิมของทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก เพื-อให้ กองทุนรวมได้ รับ
การประกันภัยทรัพย์สินสําหรับความเสี-ยงทุกประเภท (Property All Risks Insurance) การ
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และการประกันภัย
ธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยในส่วนของการประกันภัยทรัพย์สิน
สําหรั บความเสี-ยงทุกประเภท กองทุนรวมจะเป็ นผู้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว โดยจะ
กําหนดวงเงินเอาประกันไม่ตํ-ากว่ามูลค่าต้ นทุนทดแทน (Replacement Cost) ที-ไม่รวมค่า
ที-ดินและฐานราก ซึ-งประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ในรอบการประเมินล่าสุด
ก่อนที-จะมีการต่ออายุกรมธรรม์ ซึง- บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าการกําหนดวงเงินประกันไม่ตํ-า
กว่ามูลค่าทดแทน (Replacement Cost) ที-ไม่รวมค่าที-ดินและฐานรากตลอดระยะเวลาการ
เช่าแม้ ว่าอายุของสัญญาเช่าจะเหลือน้ อยลง มีความสมเหตุสมผล เนื-องจากมูลค่าทดแทน
ดังกล่าวน่าจะเพียงพอสําหรับการก่อสร้ างโครงการใหม่หากเกิดความเสียหายกับโครงการ
ทังหมด
&
สําหรับการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก บุคคลที-สามที-ได้ รับความเสียหายจะเป็ น
ผู้รับผลประโยชน์โดยจะกําหนดวงเงินประกันตามที-กองทุนรวมเห็นเหมาะสม ในขณะที-การ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)กองทุนรวมจะกําหนดวงเงิน
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เอาประกันที- กองทุน รวมเห็น เหมาะสมและเพีย งพอในการชดเชยการสูญ เสียรายได้ ของ
กองทุนรวมระหว่างการซ่อมแซมหรื อก่อสร้ างใหม่ โดยกองทุนรวมจะเป็ นผู้รับผลประโยชน์แต่
เพียงผู้เดียวภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักดังกล่าว
6)

ความเสียงทีอาจเกิดขึนA จากการกู้ยมื เงิน
ในกรณีที-กองทุนรวมได้ ดําเนินการให้ มีการกู้ยืมเงินตามหลักเกณฑ์ที-กําหนดไว้ ในโครงการ
กองทุน รวมอาจมี ค วามเสี- ย งที- อ าจเกิ ด ขึ น& จากการกู้ ยื ม เงิ น ดัง กล่ า วได้ เนื- อ งจากการ
เปลี-ย นแปลงของภาวะเศรษฐกิ จ อัต ราดอกเบี ย& และความสามารถในการชํ า ระหนี ข& อง
คูส่ ญ
ั ญาที-เกี-ยวข้ องซึง- อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม ทําให้ กองทุนรวมมี
สภาพคล่องไม่เพียงพอ รวมถึงกองทุนรวมอาจมีความเสี-ยงที-จะมีความสามารถในการชําระ
คืนเงินต้ นและดอกเบี &ยลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนรวมในการ
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
& & กองทุนรวมจะใช้ ความพยายามในการดําเนินการ
ใดๆ เพื- อลดความเสี-ย งดังกล่า ว เช่ น การป้ องกัน ความเสี-ยงจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี &ย หรื อการขอขยายระยะเวลาการชําระหนี & เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินการใดๆ
ดังกล่าว กองทุนรวมจะคํานึงถึงข้ อกําหนดตามกฎหมายที-เกี-ยวข้ อง และประโยชน์สงู สุดของผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ

(ข)

ความเสียงทีเกียวข้ องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ ในทรัพย์ สิน
1)

ความเสียงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึงอาจมีผลกระทบต่ ออสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนมีความเสีย- งจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ และการ
ชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจ ทังในระดั
&
บประเทศและระดับโลก
นอกจากนี & ทรัพย์สนิ ดังกล่าวอาจได้ รับผลกระทบจากการเปลีย- นแปลงจากปั จจัยมหภาคอื-นๆ
เช่น ปั จจัยทางการเมื อง การวางผังเมือง การเปลี-ยนแปลงโครงสร้ างประชากร หรื อการ
โยกย้ ายของชุมชน อันอาจส่งผลกระทบต่อสถานะหรื อนโยบายของผู้เช่า ทําให้ อตั ราการเช่า
พื &นที-และอัตราค่าเช่าในทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกลดลง

2)

ความเสียงจากการแข่ งขันทีสูงขึนA
ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้ รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสังหาริ มทรัพย์
การเพิ-มขึ &นของจํานวนผู้ประกอบการในตลาดที-จะส่งผลให้ อปุ ทานของตลาดเพิ-มขึ &น ทําให้ มี
การแข่งขันสูงขึ &น
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3)

ความเสียงจากกรณีการถูกเวนคืนทีดิน
กองทุนรวมมีความเสีย- งในกรณีที-มีการเวนคืนทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกโดย
หน่วยงานของรัฐซึง- ทําให้ กองทุนรวมไม่อาจใช้ ทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกเพื-อ
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้
ในกรณีที-เกิดการเวนคืนดังกล่าว กองทุนรวมอาจไม่ได้ รับค่าชดเชยจากการเวนคืน หรื อได้ รับ
ค่าชดเชยดังกล่าวมากกว่าหรื อน้ อยกว่ามูลค่าที-กองทุนรวมใช้ ในการลงทุนในทรั พย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก ซึ-งอาจส่งผลให้ ผลตอบแทนที-ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะได้ รับจาก
การลงทุนไม่เป็ นไปตามที-ประมาณการไว้ ทัง& ในส่วนของเงิ นปั นผลและเงิ นคืนทุนจากการ
ลงทุน
อย่างไรก็ดี จากการที-บริ ษัทจัดการได้ ตรวจสอบกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที-เกี-ยวข้ อง ได้ แก่
สํานักงานโยธากรุงเทพมหานคร การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและการรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย ในส่วนของข้ อมูลเท่าที-มีอยู่ ณ ปั จจุบนั ที-สามารถตรวจสอบได้ ในเบื &องต้ น
พบว่าที-ตงของทรั
ั&
พย์สินของกองทุนรวมที-จะเข้ าลงทุนครัง& แรกดังกล่าวไม่ตกอยู่ภายใต้ เขต
เวนคื น ของเส้ นทางโครงการรถไฟฟ้ าในอนาคต อย่า งไรก็ ต าม บริ ษั ทจัดการไม่ส ามารถ
ประเมินถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได้ เนื-องจากการเวนคืนที-ดินเป็ นนโยบายและความจําเป็ น
ในการใช้ พื &นที-ของรัฐบาลในเวลานัน&

4)

ความเสียงจากการทีผู้เช่ ารายใหญ่ ย้ายออกจากพืนA ทีทีเช่ าก่ อนหรื อเมือครบกําหนด
อายุสัญญาเช่ า
ภายหลังจากที-กองทุนรวมได้ ลงทุนในทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกแล้ ว กองทุน
รวมจะให้ เช่าพืน& ที-บางส่วนคิดเป็ นพืน& ที-ประมาณ 11,813 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
64.33 ของพื &นที-ให้ เช่าทังหมด
&
(ข้ อมูล ณ วันที- 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556) ในทรัพย์สนิ ดังกล่าวแก่
แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที-มีความเกี- ยวข้ องทัง& นี & แสนสิริเป็ นบริ ษัทที-มีชื-อเสียงและมีฐานะ
การเงินที-มนั- คง ทําให้ คาดได้ ว่ากองทุนรวมจะมีรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การที-แน่นอนบนพื &นทีเช่าดังกล่าวตลอดระยะเวลาที-ผ้ เู ช่ารายใหญ่ข้างต้ นยังคงเช่าพื &นที- อย่างไรก็ดี ภายหลังการเข้ า
ลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ที- ก องทุน รวมจะเข้ า ลงทุน ครั ง& แรก แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษั ท ที- มี ค วาม
เกี-ยวข้ อง ไม่ได้ แสดงเจตจํานงอย่างชัดเจนว่าจะเช่าพื &นที-ดงั กล่าวต่อไปภายหลังสิ &นสุดสัญญา
ทังนี
& & ในกรณีที-แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที-มีความเกี-ยวข้ อง ไม่ประสงค์ที-จะต่อสัญญาเช่าพื &นทีกองทุนรวมอาจไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่เพื-อเช่าพื &นที-ที-วา่ งลง หรื อการหาผู้เช่ารายใหม่อาจ
ใช้ ระยะเวลานาน หรื ออัตราค่าเช่าและค่าบริ การที-ผ้ เู ช่ารายใหม่เช่าอาจตํ-ากว่าอัตราค่าเช่าทีแสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที-มีความเกี-ยวข้ อง เช่าในปั จจุบนั ซึ-งจะส่งผลต่อผลการดําเนินงาน
ของทรั พย์ สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง& แรก และส่งผลต่อผลตอบแทนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมตามลําดับทังนี
& & เพื-อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าวที-อาจเกิดขึ &น
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แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที-มีความเกี-ยวข้ อง ตกลงที-จะเช่าพื &นที-ในโครงการอาคารสิริภิญโญ
ภายหลังการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก เป็ นระยะเวลาเริ- มต้ น 3
ปี ที-อตั ราค่าเช่าและค่าบริ การรวมตารางเมตรละ 580 บาทต่อเดือน 600 บาทต่อเดือน และ
620 บาทต่อเดือน ในปี ที- 1 ถึงปี ที- 3 ตามลําดับและตกลงให้ คํามัน- ที-จะเช่าพื &นที-ดงั กล่าวต่อไป
อีกเป็ นระยะเวลา 2 ปี นับตังแต่
& วนั ที-ระยะเวลาการเช่าเริ- มต้ นสิ &นสุดลง ที-อตั ราค่าเช่าและ
ค่าบริ การรวมตารางเมตรละ 640 บาทต่อเดือนและ 650 บาทต่อเดือน ในปี ที- 1 และปี ที- 2
ตามลําดับ(รายละเอียดปรากฏในหนังสือชี &ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนข้ อมูลโครงการข้ อ
3.8 สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาที-เกี-ยวข้ อง สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาก่อตังสิ
& ทธิและ
การกระทําการ)
ทังนี
& & ในกรณีที-ผ้ เู ช่ารายใหญ่ดงั กล่าวย้ ายออกจากพื &นที-ที-เช่าในทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครัง& แรกหรื อไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่าพื &นที- และกองทุนรวมมีความเห็นว่าเหตุการณ์ดงั กล่าว
ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ ดังนัน& เพื-อรองรับผลกระทบ
ที-อาจเกิดขึ &น กองทุนรวมได้ เตรี ยมการดังนี &
•

ในระหว่างช่วงระยะเวลาการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า 2 ปี นัน& หากแสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัททีมีความเกี-ยวข้ อง ไม่ประสงค์จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่า แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที-มีความ
เกี- ย วข้ อ ง จะต้ องแจ้ งให้ กองทุน รวมทราบล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ปี ก่ อ นสิ น& สุด
ระยะเวลาการเช่าดังกล่าวเพื-อให้ กองทุนรวมมีเวลาเพียงพอที-จะสามารถหาผู้เช่าพื &นทีรายใหม่มาเช่าพื &นที-แทนได้ อย่างต่อเนื-อง และ

•

เมื-อได้ มีการแจ้ งให้ กองทุนรวมทราบถึงความประสงค์ที-จะไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าแล้ ว
และกองทุนรวมสามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่ที-ประสงค์จะเช่าพื &นที-ดงั กล่าวแทนได้ แล้ ว
แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัท ที- มีค วามเกี- ย วข้ อ ง ยิ นยอมที- จะเลิก สัญญาเช่ าก่ อ นครบ
กําหนดเพื-อให้ กองทุนรวมสามารถทําสัญญาเช่าฉบับใหม่กบั ผู้เช่ารายใหม่ได้ โดยตรง
และ

•

หากอัตราค่าเช่าและค่าบริ การของสัญญาเช่าที-กองทุนรวมทํากับผู้เช่ารายใหม่มีอตั รา
ที-ตํ-ากว่าอัตราที-แสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที-มีความเกี-ยวข้ อง เช่าอยู่ในขณะนัน& แสนสิริ
ตกลงที-จะรับประกันส่วนต่างของอัตราค่าเช่าและค่าบริ การ ของสัญญาเช่าที-กองทุน
รวมทํากับแสนสิริ และ/หรื อ บริ ษัทที-มีความเกี-ยวข้ อง กับของสัญญาเช่าที-กองทุนรวม
ทํากับผู้เช่ารายใหม่ จนกว่าจะครบกํ าหนดระยะเวลาการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า 2 ปี
ดังกล่าวนี &

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนรวมไม่สามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่มาเช่าพื &นที-ที-ว่างลงได้ ทงหมด
ั&
ภายหลังระยะเวลาการเช่าพื &นที-ดงั กล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปั นผลของกองทุน
รวมอย่างมีนยั สําคัญ ซึง- บริ ษัทจัดการอาจพิจารณานําทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง&
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แรกนี อ& อกเสนอขาย(ตามรายละเอี ย ดที- ร ะบุไ ว้ ใ นหนัง สื อ ชี ช& วนเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น
ส่วนข้ อ มูล โครงการ ข้ อ 5.1.17 เงื- อนไขพิเศษ) หากบริ ษัท จัด การเห็น ว่า สภาพตลาดใน
ช่ ว งเวลาดัง กล่ า วมี ค วามเหมาะสม และการขายทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่ า วจะเป็ นการสร้ าง
ผลตอบแทนที-ดีกว่าให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
อนึง- ทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกเป็ นกรรมสิทธิVในที-ดิน และอาคารสํานักงานให้
เช่า ซึ-งตังอยู
& ่ในทําเลที-มีศกั ยภาพ โดยตังอยู
& ่ใกล้ รถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนกรุ งเทพ (BTS) สถานี
พญาไท และรถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ต เรลลิงค์ (ARL) สถานีพญาไทซึ-งเป็ นปั จจัยที-สง่ ผลให้ มลู ค่า
อสังหาริ มทรัพย์ในบริ เวณดังกล่าวมีการปรับตัวสูงขึ &นตลอดระยะเวลาที-ผา่ นมาโดยข้ อมูลจาก
บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัดสถิติราคาที-ดินที-ซื &อขายจริ งในย่านพญาไทพหลโยธินระหว่างปี พ.ศ. 2544 –2555 ปรับตัวสูงขึ &นถึงร้ อยละ 260 จาก 200,000 บาทต่อ
ตารางวา เป็ น 1 ล้ านบาทต่อตารางวา ซึ-งบริ ษัทจัดการคาดว่าการนําทรัพย์สินที-กองทุนรวม
จะเข้ าลงทุนครัง& แรกออกเสนอขายจะเป็ นโอกาสในการสร้ างผลตอบแทนที-ดีให้ แก่ผ้ ลู งทุนได้
(ค) ความเสียงโดยตรงต่ อกองทุนรวมหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน
1)

ความเสียงโดยทัวไป
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว- ไป ทังในระดั
&
บประเทศและระดับโลก ซึ-งรวมถึงอัตราเงิน
เฟ้ อ อัต ราดอกเบี ย& อัต ราแลกเปลี- ย นเงิ น ตรา ราคาเครื- อ งอุ ป โภคและบริ โ ภค ราคา
อสังหาริ มทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย
และหน่วยงานราชการอื-น อาจมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน และการลงทุน
ของกองทุนรวม นอกจากนี & ภาวะตกตํ-าทางเศรษฐกิ จโดยทั-วไปตลอดจนการลดลงของความ
ต้ องการของผู้บริ โภค อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม ซึง- อาจส่งผลกระทบต่อราคาซื &อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซงึ- อาจมีราคาสูง
หรื อตํ-ากว่าราคาที-ได้ เสนอขาย
นอกจากนี & ราคาของหน่วยลงทุนที-ซื &อขายในตลาดหลักทรัพย์อาจได้ รับผลกระทบจากปั จจัย
ภายนอกหลายประการซึ-ง เป็ นปั จ จัย ที- กองทุน รวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเ ช่น ความ
เคลื- อ นไหวหรื อ ความเปลี- ย นแปลงของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ต่ า งประเทศ อั ต ราดอกเบี ย&
ภายในประเทศและต่างประเทศ อัตราแลกเปลี-ยนเงิน นโยบายหรื อมาตรการทังทางตรงหรื
&
อ
ทางอ้ อมที-มีผลการต่อนําเข้ าหรื อส่งออก สภาวะของธุรกิ จท่องเที-ยว เงิ นตราต่างประเทศ
สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ ปั จจัยความเสีย- งในการดําเนินงานและ
ทางธุรกิจโดยทัว- ไป ความผันผวนของตลาดเครื- องอุปโภคและบริ โภค ระเบียบข้ อบังคับ ภาษี
อากร และนโยบายอื-นใดของรัฐบาล เป็ นต้ น ซึ-งไม่มีหลักประกันได้ ว่าความเปลี-ยนแปลงของ
ปั จ จั ย ภายนอกดัง กล่ า วจะไม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งมี นัย สํ า คัญ ต่ อ ราคาของหน่ ว ยลงทุ น
ผลตอบแทนจากการลงทุน และการบริ หารจัดการโครงการของกองทุนรวม
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2)

ความเสียงทางการเมือง
ความขัดแย้ งทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาด
หลักทรั พย์ ในประเทศไทย ซึ-งอาจจะก่อให้ เกิ ดผลกระทบรุ นแรงต่อ สถานะทางการเงิ น ของ
กองทุนรวม ทังนี
& & จึงไม่สามารถรับรองได้ ว่าสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปั จจุบนั
หรื อในอนาคต หรื อการเปลี-ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการเติบโต
ของกองทุนรวม

3)

ความเสียงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภยั และการก่ อวินาศกรรม
การเกิดภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั การก่อวินาศกรรม และเหตุสดุ วิสยั อื-นๆ แม้ จะมีโอกาสเกิดขึ &น
ไม่บ่อยครัง& นัก แต่หากเกิดขึ &นในบริ เวณที-ตงของทรั
ั&
พย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก
นอกจากจะสร้ างความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมแล้ ว อาจก่อให้ เกิดความสูญเสีย
แก่ชีวิตและทรัพย์สนิ ของผู้เช่าและผู้มาใช้ บริ การในทรัพย์สนิ ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก
อย่างประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ดี กองทุนรวมจะจัดให้ มีการทําประกันภัยในลักษณะจํากัด
วงเงินที-ครอบคลุมความเสียหายที-เกิดจากอุบตั ิภยั และเหตุสดุ วิสยั อื-นๆ อาทิความเสียหายต่อ
เครื- องจักร ภัยโจรกรรม ภัยต่อเครื- องไฟฟ้ า ไว้ สําหรับทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง&
แรก ทังนี
& & เป็ นไปตามเงื-อนไขที-กําหนดในกรมธรรม์ประกันภัยซึ-งกองทุนรวมได้ จัดให้ มีตาม
มาตรฐานทัว- ไป โดยมีการทําประกันคุ้มครองวินาศภัย และประกันภัยซึ-งครอบคลุมความรับ
ผิดต่อบุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาที-กองทุนรวมลงทุนตามที-สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด

4)

ความเสียงจากการตรวจสอบข้ อมูลก่ อนการเข้ าลงทุน
ก่อนการลงทุนในทรัพย์ สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกบริ ษัทจัดการได้ ทําการศึกษา
ข้ อมูลรายละเอียดของอสังหาริ มทรัพย์นนๆ
ั & โดยทําการตรวจสอบเอกสารที-เกี-ยวข้ อง (Due
Diligence) ประกอบกับการศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการ
ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินโดยที-ปรึ กษากฎหมาย และรายงานการตรวจ
สภาพอสังหาริ มทรัพย์ที-ได้ จดั ทําขึ &นจากการดําเนินการตรวจสอบอสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุน
รวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกอย่างเต็มที-ตามมาตรฐานวิชาชีพของที-ปรึ กษานันๆ
& อย่างไรก็ตาม
การกระทําดังกล่าวมิได้ เป็ นการประกันว่า อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวปราศจากความเสียหาย
หรื อความบกพร่ อง ที-อาจจะต้ องมีค่าใช้ จ่ ายในการปรั บปรุ งหรื อ ซ่อมแซม รายงานของผู้
ประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สนิ โดยที-ปรึ กษากฎหมาย
และรายงานการตรวจสภาพอสังหาริ มทรัพย์ที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกที-บริ ษัทจัดการ
ใช้ เป็ นพื &นฐานในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริ มทรัพย์ อาจมีข้อบกพร่ อง มีความไม่
ถูกต้ อง เนื-องจากความบกพร่องบางอย่างของอสังหาริ มทรัพย์อาจจะตรวจพบได้ ยาก หรื อไม่
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สามารถตรวจพบได้ เนื-องจากข้ อจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคหรื อวิธีการที-ใช้ ใน
การตรวจสอบ หรื อปั จจัยอื-นๆ ที-เป็ นข้ อจํ ากัดในการตรวจสอบของทังผู
& ้ ประเมินราคาและ
วิศวกร
นอกจากนันแล้
& ว ทรัพย์สินที-กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกอาจจะมีการละเมิดกฎ ระเบียบ
ข้ อ บัง คับ ต่ า งๆที- เ กี- ย วข้ อ งกับ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ-ง การศึ ก ษาข้ อ มูล รายละเอี ย ดและการ
ตรวจสอบเอกสารที-เกี-ยวข้ อง (Due Diligence) ของบริ ษัทจัดการไม่สามารถครอบคลุมถึงได้
ซึ-งอาจจะส่งผลให้ เกิ ดภาระค่าใช้ จ่ายที-เกิ นกว่าที-บริ ษัทจัดการได้ ประมาณการไว้ ก่อนการ
ลงทุน หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด หน้ า ที- ที- ต้ อ งปฏิ บัติ ต ามข้ อ ผูก พัน ที- เ กี- ย วกับ การละเมิ ด กฎข้ อ บัง คับ
ดังกล่าวที-ถกู กําหนดโดยหน่วยราชการที-เกี-ยวข้ อง
5)

การเปลียนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายทีเกียวข้ อง
ผลการดําเนินงานและการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมอาจได้ รับผลกระทบจากการมีผล
บังคับใช้ ของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ หรื อการปรับปรุ งมาตรฐานทางบัญชี ซึ-งเป็ นปั จจัยทีกองทุน รวมไม่ ส ามารถควบคุม หรื อ คาดการณ์ ไ ด้ สํ า หรั บ การแก้ ไขกฎหมาย ประกาศ
ข้ อ กํ า หนด ระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ บทบัญ ญัติ แนวนโยบาย และ/หรื อ คํา สั-ง ของหน่ว ยงาน
ราชการ หรื อหน่วยงานที-มีอํานาจตามกฎหมาย ถื อเป็ นเหตุการณ์ ที-ไม่อาจคาดการณ์ ไ ด้
เช่นเดียวกัน ดังนัน& กองทุนรวมจึงไม่สามารถที-จะประเมินผลกระทบจากการเปลี-ยนแปลง
ดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ วา่ การเปลีย- นแปลงดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบต่อผล
การดําเนินงานและการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม

6)

ราคาของหน่ วยลงทุนอาจมีการเปลียนแปลงได้ ภายหลังการเสนอขาย
ภายหลังจากที-หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัท
จัดการไม่สามารถคาดการณ์ ได้ ว่าสภาวะการซื อ& ขายหน่ วยลงทุนในตลาดหลักทรั พย์ จะมี
เสถียรภาพ ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงภายหลังวันเริ- มต้ นของการซื &อขายหน่วยลงทุน
ในตลาดหลักทรั พย์ ซึ-งราคาดังกล่าวอาจไม่สอดคล้ องกับมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ต่อหน่วยของ
กองทุนรวม ซึง- ราคาซื &อขายของหน่วยลงทุนนันขึ
& &นอยูก่ บั หลายปั จจัย อาทิเช่น ผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวม ความผันผวนของหลักทรั พย์ในตลาดหลักทรัพย์ และปริ มาณการซื &อขายของ
หน่วยลงทุน ฯลฯ ดังนัน& ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถที-จะขายหน่วยลงทุนได้ ในราคาที-เสนอขายหน่วย
ลงทุน หรื อในราคาตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วยของกองทุนรวม

7)

มูลค่ าทรั พย์ สิน สุท ธิ ของกองทุ น รวมอาจมิได้ เป็ นมูลค่ าทีแท้ จริ งซึงกองทุ น รวมจะ
ได้ รับหากมีการจําหน่ ายทรัพย์ สินออกไปทังA หมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม
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มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวมซึ-งได้ กล่าวไว้ ณ ที-นี & ได้ คํานวณโดยใช้ ข้อมูลจากรายงาน
การประเมินค่าทรั พย์ สินที-ลงทุนเป็ นข้ อมูลพื &นฐาน ดังนัน& ในกรณีที-กองทุนรวมต้ องจําหน่าย
ทรั พย์ สินของกองทุนรวมเพื-อการปรับโครงสร้ างการลงทุนหรื อเพื-อการเลิกกองทุนรวมมูลค่า
ดังกล่าวอาจสูงหรื อตํ-ากว่ามูลค่าที-แท้ จริ งซึ-งกองทุนรวมจะได้ รับหากมีการจํ าหน่ายทรัพย์สิน
ออกไปทังหมด
&
หรื อบางส่วน
8)

ความเสียงจากการขาดสภาพคล่ องในการซือA ขายหน่ วยลงทุนในตลาดรอง
เนื-องจากกองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิ ดซึ-งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สภาพคล่องในการซื &อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี-และปริ มาณการซื &อขายหน่วย
ลงทุนนันในตลาดหลั
&
กทรัพย์ ซึง- อยูบ่ นพื &นฐานของปริ มาณความต้ องการของผู้ซื &อ-ผู้ขาย (bidoffer) ซึง- ปริ มาณความต้ องการของผู้ซื &อ-ผู้ขาย ขึ &นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการที-กองทุนรวมไม่
สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ปริ มาณความต้ องการในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ของตลาดในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนัน& จึงมีความเสี-ยงที-หน่วยลงทุนนี &จะขาดสภาพคล่องใน
การซื &อขายในตลาดรอง

9)

ความเสียงด้ านภาษี
ในการขาย โอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่าหรื อการขาย โอนหรื อรับโอนอสังหาริ มทรัพย์ (ในกรณี
ที-กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์) ในอนาคตนัน& อาจมีภาระภาษี และค่าธรรมเนียมที-เกิด
จากการซื อ& หรื อ ขายหรื อ โอนหรื อ รั บ โอนกรรมสิ ท ธิV ห รื อ โอนหรื อ รั บ โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า ใน
อสังหาริ มทรัพย์ซงึ- กองทุนรวมอาจต้ องรับภาระทังหมดหรื
&
อบางส่วนโดยที-อตั ราค่าธรรมเนียม
และอัตราภาษี ที-กองทุนรวมจะต้ องชําระดังกล่าวอาจแตกต่างจากอัตราที-เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
นอกจากนี & ในอนาคตภาระภาษี ของกองทุนรวม และ/หรื อ ภาระภาษี ของผู้ถือหน่วยลงทุน
สําหรับการซื &อขายหน่วยลงทุนและการได้ รับเงินปั นผลจากกองทุนรวมอาจเปลี-ยนแปลงไป
จากอัตราในปั จจุบนั

10)

ความเสียงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอืน
การที- กองทุนรวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะต้ อ งลงทุน ในอสังหาริ มทรั พ ย์ แ ละ/หรื อ สิท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ไม่ตํ-ากว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ทําให้ การลงทุน
กระจุกตัวอยู่ในอสังหาริ มทรัพย์ ในขณะที-กองทุนรวมประเภทอื-นจะมีนโยบายการกระจาย
การลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ

11)

ความสามารถในการจ่ ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
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การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึงขึน& อยู่กับ ปั จ จัย หลายประการ ได้ แ ก่ สภาวะทางเศรษฐกิ จ ในประเทศและต่า งประเทศ
ความสามารถของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ต้ นทุนในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายใน
การดําเนินงานต่างๆ การแข่งขัน การเปลี-ย นแปลงกฎหมายและข้ อ บัง คับที- เ กี- ย วข้ อ งกับ
ทรัพย์สนิ ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนัน& จึงมีความเสี-ยงที-นกั ลงทุนจะไม่ได้ รับเงิน
ปั นผลตามที-คาดการณ์
12)

ความเสียงจากการใช้ มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการกําหนดราคา
ซือA ขายหน่ วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมที-บริ ษั ทจัดการประกาศ เป็ นการ
คํานวณโดยใช้ รายงานการประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมิน ค่า ครั ง& ล่า สุด
เป็ นฐานในการกํา หนดมูล ค่า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ-ง มูล ค่า ดัง กล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าที-จะซือ&
ขายได้ จริ งของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
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ตารางแสดงค่ าใช้ จ่าย
ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากผู้ซอื A หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ค่ าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้ซือA หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน
เพดาน1
O ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
O ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
O ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เกินร้ อยละ 0.01 ของ NAV
เรี ยกเก็บตามที-ได้ เกิดขึ &นจริ ง
ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของ NAV ทีตามที-จา่ ยจริ ง
โอน

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
เพดาน1
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทังA หมด
O ค่าธรรมเนียมการจัดการ
O ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

O ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
O ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
O ค่าธรรมเนียมที-ปรึกษาของกองทุนรวม
O ค่าธรรมเนียมการรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน และ
ค่าธรรมเนียมการสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
O ค่าเบี &ยประกันภัย
O ค่าเบี &ยประชุมคณะกรรมการลงทุน
O ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง& แรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง& แรก
(ค่าใช้ จา่ ยนักลงทุนสัมพันธ์ (ในส่วนที-ไม่เกี-ยวข้ องกับการออก
และเสนอขายหน่วยลงทุน) และค่าใช้ จา่ ยในการจัดประชุม)
O ค่าธรรมเนียมบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
O ค่าใช้ จา่ ยอื-น ๆ

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรี ยกเก็บ

ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของ
ตามที-จา่ ยจริ ง
NAV
ไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี ของ
ตามที-จา่ ยจริ ง ทังนี
& & ไม่รวม
NAV
ค่าใช้ จา่ ยอื-นๆ ตามที-เกิดจริ ง เช่น
ค่าใช้ จา่ ยในการตรวจสอบ
ทรัพย์สินของกองทุนรวม เป็ นต้ น
ไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี ของ
ตามที-จา่ ยจริ ง
NAV
ไม่เกินร้ อยละ 0.30 ต่อปี ของ
ตามที-จา่ ยจริ ง
NAV
ไม่เกินร้ อยละ 0.01 ต่อปี ของ
ตามที-จา่ ยจริ ง
NAV
ไม่เกินร้ อยละ 3.00ต่อปี ของ NAV
ตามที-จา่ ยจริ ง
ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่อปี ของ
ตามที-จา่ ยจริ ง
NAV
ไม่เกินร้ อยละ 0.01ต่อปี ของ NAV ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครัง& ต่อ
กรรมการ
ไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี ของ ไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อครัง&
NAV
ไม่เกินร้ อยละ 0.03 ต่อปี ของ
NAV

ไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อปี

ไม่เกินร้ อยละ 0.06 ต่อปี ของ
NAV
ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของ

ตามที-จา่ ยจริ ง
ตามที-จา่ ยจริ ง
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เพดาน1
NAV

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรี ยกเก็บ

หมายเหตุ:
(1)
ค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จา่ ยที-มิได้ คิดเป็ นอัตราร้ อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเป็ นเพียงการประมาณการจาก
งบกําไรขาดทุนคาดคะเนตามสมมติฐานสําหรั บงวดวันที- 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที-31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (จัดทําโดยบริ ษัท
จัดการสําหรับใช้ ภายใน)เพื-อคํานวณเป็ นอัตราร้ อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม ซึ-งอาจมีการเปลี-ยนแปลงจากที-แสดงไว้
ทังนี
& &เนื-องจากผลการดําเนินงานจริ งอาจแตกต่างจากประมาณการจากงบกําไรขาดทุนคาดคะเนตามสมมติฐาน หรื อมูลค่าทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกอาจเปลี-ยนแปลงอันเนื-องมาจากการประเมิน/สอบทานมูลค่าทรัพย์สิน ดังนัน& ค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวจึงอาจมี
การเปลี-ยนแปลงจากอัตราที-ระบุไว้ อย่างมีนยั สําคัญ

หมายเหตุ :
การเปลียนแปลงค่ าธรรมเนียมหรือค่ าใช้ จ่าย
(1)

การเปลีย- นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย ภายใต้ อตั ราที-ระบุไว้ ในโครงการ
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที-จะเพิ-ม/ลด/ยกเว้ นค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายตามหัวข้ อค่าธรรมเนียมที-กองทุน
รวมเรี ยกเก็บจากผู้สงั- ซื &อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที-เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมนี &
ตราบเท่าที-คา่ ธรรมเนียมที-เปลีย- นแปลงดังกล่าว ไม่เกินอัตราที-ระบุไว้ ในโครงการ อย่างไรก็ดี ในการเรี ยกเก็บเพิ-ม
หรื อลดหรื อยกเว้ นค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะทําการติดประกาศไว้ ณ ที-เปิ ดเผยของบริ ษัท
จัดการ

(2)

การเปลีย- นแปลงของค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย

บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที-จะเพิ-ม/ลดค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายตามหัวข้ อค่าธรรมเนียมที-กองทุนรวมเรี ยก
เก็บจากผู้สงั- ซื &อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที-เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม บริ ษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี &
(2.1) กรณีเพิ-มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเกินกว่าที-ระบุไว้ ในโครงการ
บริ ษัทจัดการจะกระทําเมื-อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วยมติเกินกึ-งหนึ-งของจํ านวน
หน่วยลงทุนที-จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2.2) กรณีที-บริ ษัทจัดการจะเปลีย- นแปลงลดค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่าย
บริ ษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายอัตราใหม่ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการและ
สถานที-ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายที-ใช้ เป็ นสถานที-ในการซื &อขายหน่วยลงทุน
ทังนี
& & การเปลี-ยนตามข้ อ 2 ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ถัดจากวันเปลีย- นแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวข้ างต้ น
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายตามตารางแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นอัตราที ยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ ม ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ
และ/หรื อ ภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน(ถ้ามี )
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
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ทังนี ค่าใช้จ่ายที เกิ ดขึ นจากการดํ าเนิ นงานของกองทุนรวมในช่วงระยะเวลา 1 ปี แรกจะรวมกันไม่ เกิ นร้ อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของกองทุนรวมในกรณี ปกติ ทีไม่เกิ ดเหตุสดุ วิ สยั และการประกอบการของกองทุนรวมไม่ถูกกระทบ
จากเหตุการณ์ใดๆ ทีอยู่นอกเหนือจากการประมาณการของกองทุนรวม นอกจากนี ประมาณการดังกล่าวเป็ นเพียงการ
ประมาณการเบืองต้นเพือใช้ประกอบการจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุนเท่านัน ผลประกอบการทีแท้จริ งจะเป็ นไปตามรายงาน
ประจํ าปี ของกองทุนรวม

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแสนสิริ ไพรมออฟฟศ
ภาคผนวก 1
สรุปรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินโครงการอาคารสิริภิญโญ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแสนสิริ ไพรมออฟฟศ
ภาคผนวก 2
สรุปการประเมินมูลคาทรัพยสินโครงการอาคารสิริภิญโญโดยไมมีโครงสรางกองทุนรวม
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแสนสิริ ไพรมออฟฟศ
บริษัทจัดการไดดําเนินการใหผูประเมินมูลคาทรัพยสินทั้ง 2 ราย ทําการประเมินมูลคาโครงการอาคารสิริภิญโญโดย
ปราศจากโครงสรางการจัดหาประโยชนของกองทุนรวมตามที่จะมีการทําสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ ณ วันที่กองทุนรวมเขา
ลงทุน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
การเปรียบเทียบสมมติฐานที่ผูประเมินมูลคาทรัพยสินทั้ง 2 ราย ใชในการประเมินมูลคา โครงการอาคารสิริภิญโญโดย
พิจารณาถึงโครงสรางการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม (ตามที่เปดเผยในขอ 3.13 ขอมูลการประเมินคาทรัพยสิน)
และปราศจากโครงสรางการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม สามารถสรุปไดดังนี้
สมมติฐาน

รายไดคาเชาและ
คาบริการสําหรับ
พื้นที่ที่จะมีการเชา
โดยแสนสิริและ
บริษัทที่มีความ
เกี่ยวของ

รายไดคาเชาและ
คาบริการสําหรับ
พื้นที่ที่จะมีการ
รับประกันการมีผู
เชาโดยแสนสิริ

คาใชจายสวนทุน

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

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

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

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

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

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

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

งบกําไรขาดทุน

9 เดือน สิ้นสุด
30 ก.ย. 55

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 55

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 54

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 53

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

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

100.0
67.1
32.9
25.2
15.0
10.5
-0.2

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

100.0
65.1
34.9
23.7
11.1
12.8
-0.1

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

100.0
66.1
33.9
31.9
10.9
9.2
-0.2

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

100.0
65.3
34.7
22.2
10.2
9.9
-0.1

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

100.0
66.9
33.1
18.0
9.1
8.5
0.4

7.7

1,782

11.1

4,221

14.0

3,017

14.6

2,846

15.2

2.2

219

1.4

-328

-1.1

-222

-1.1

-245

-1.3

5.5

1,563

9.8

3,893

12.9

2,794

13.5

2,600

13.9

21.1
4.4

337
1,226

21.5
7.7

-874
3,019

-2.9
10.0

-779
2,016

-3.8
9.7

-702
1,898

-3.7
10.1

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

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

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

รอยละ
94.5
0.8
2.2
1.1
1.4
100.0
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สําหรับงวดเกาเดือนของป พ.ศ. 2556 แสนสิริมีรายรับรวมทั้งสิ้น 20,020 ลานบาท เพิ่มขึ้นร อยละ 25.0 จากงวดเกา
เดือนของป พ.ศ. 2555 โดยมีปจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายโครงการ โดยเมื่อเทียบงวดเกาเดือน
รายไดจากการขายโครงการเพิ่มขึ้นที่รอยละ 26.1
รายไดจากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย
ตารางแสดงการเปรียบเทียบรายไดจากการขายโครงการแยกตามประเภทผลิตภัณฑ ระหวางไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ. 2556
และป พ.ศ. 2555 และงวด 9 เดือนแรกป พ.ศ. 2556 และป พ.ศ. 2555
รายไดจากการขายโครงการ
บานเดี่ยว
ทาวนเฮาส
คอนโดมิเนียม
อื่นๆ
รวมรายได
ที่มา: บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

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

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

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

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

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

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

9 เดือน สิ้นสุด
30 ก.ย. 56
ลานบาท รอยละ

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 55
ลานบาท

รอยละ

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 54

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 53

ลานบาท

ลานบาท

รอยละ

รอยละ

51,123
5,770
56,893

89.9
10.1
100.0

41,073
5,033
46,106

89.1
10.9
100.0

32,293
3,944
36,238

89.1
10.9
100.0

27,690
3,501
31,190

88.8
11.2
100.0

19,752
21,172
40,924

34.7
37.2
71.9

18,173
13,097
31,270

39.4
28.4
67.8

14,868
9,992
24,860

41.0
27.6
68.6

10,747
10,996
21,743

34.5
35.3
69.7

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

28.1
28.1
100.0

14,836
14,836
46,106

32.2
32.2
100.0

11,378
11,378
36,238

31.4
31.4
100.0

9,448
9,448
31,190

30.3
30.3
100.0
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สินทรัพย
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 แสนสิริและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม เปนจํานวน 56,893 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน
10,787 ลานบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเพื่อขายจํานวน 9,898 ลานบาท หรือรอยละ 28.9 เนื่องจากแสนสิริมีโครงการที่อยูระหวางการพัฒนา
และเตรี ย มส ง มอบให แ ก ลูก ค า ตามสั ญ ญาเป น จํ า นวนมาก นอกจากนี้ แสนสิ ริ แ ละบริ ษั ท ย อ ยมี เ งิ น จ า ยล ว งหน า
ผูรับเหมากอสรางเพิ่มขึ้น 2,063 ลานบาท สงผลใหสินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 มีจํานวน
51,123 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 10,050 ลานบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
หนี้สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 แสนสิริและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม 40,924 ลานบาท ประกอบดวยหนี้สินหมุนเวียน
19,752 ลานบาท และหนี้สินไมหมุนเวียน 21,172 ลานบาท ทั้งนี้ หนี้สินรวมมีจํานวนเพิ่มขึ้น 9,653 ลานบาท จาก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการออกตั๋วสัญญาใชเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 2,482 ลานบาท การออก
และเสนอขายหุน กูชนิ ดด อยสิ ทธิ ไมมีห ลัก ประกัน จํ านวนรวม 6,000 ล านบาทในเดื อนมกราคม พฤษภาคม และ
สิงหาคม จํานวน 3,000 ลานบาท 1,000 ลานบาท และ 2,000 ลานบาท ตามลําดับ การออกและเสนอขายหุนกูอายุ 5 ป
ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ประมาณรอยละ 5 ตอป เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจและเปนการกระจายความเสี่ยงดวย
การเพิ่มสัดสวนของแหลงเงินกูที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ นอกจากนี้ แสนสิริมีคางวดที่ยังไมรับรูเปนรายไดเพิ่มขึ้นอีกจํานวน
797 ลานบาท ตามมูลคาการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ดี แสนสิริและบริษัทยอย มีหนี้สินเฉพาะสวนที่มีดอกเบี้ย
33,651 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 9,645 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของแสนสิริ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 มีจํานวน 15,969 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,133 ลานบาท เมื่อ
เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เปนผลมาจากกําไรสุทธิสําหรับงวดเกาเดือนของป พ.ศ. 2556 จํานวน 871
ลานบาท ประกอบกับบริษัทไดรับชําระคาหุนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกกรรมการและ
พนักงานครั้งที่ 5 และ 6 (ESOP#5 และ ESOP#6) และ SIRI-W1 จํานวน 1,320 ลานบาท
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
ป พ.ศ. 2555
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง
เทา
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
เทา
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
วัน
ระยะเวลาชําระหนี้
วัน
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นตน
%
อัตรากําไรสุทธิ
%
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ป พ.ศ. 2554

ป พ.ศ. 2553

2.26
0.19
0.54
32.26

2.17
0.20
0.86
40.37

2.58
0.33
0.93
30.14

33.94
10.03

34.68
9.74

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

ป พ.ศ. 2555
23.03

ป พ.ศ. 2554
19.35

ป พ.ศ. 2553
21.44

7.33
0.72

5.98
0.61

6.66
0.65

2.11

2.18

2.30

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

เทา
เทา
%
%
%
%
เทา
เทา

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

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

อัตราสวนสภาพคลอง
ป พ.ศ. 2555 แสนสิริและบริษัทยอย มีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 2.26 เทา เพิ่มขึ้นจาก 2.17 เทา จากป พ.ศ. 2554
สาเหตุ หลั ก มาจากการเพิ่ม ขึ้ นของสิ น ทรั พ ยห มุ นเวี ยนที่ รอ ยละ 27 จากการเพิ่ มขึ้ น ของเงิ น สดและต นทุ น โครงการ
อสังหาริมทรัพยเพื่อขายสุทธิจากจํานวน 25,616 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มาอยูที่จํานวน 34,267 ลาน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนปรับเพิ่มขึ้นที่รอยละ 22 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2554 ประกอบดวยการเพิ่มขึ้นของตั๋วแลกเงินและเจาหนี้การคาจํานวน 1,787 ลานบาท และ 825 ลาน
บาท ตามลําดับ ทั้งนี้ในไตรมาส 3 ของป พ.ศ. 2556 แสนสิริและบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพคลองปรับขึ้นไปเปน 2.59
เทา โดยมีปจจัยหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขายอยางมากระหวางป พ.ศ.
2556
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อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
ในงวดเกาเดือน ป พ.ศ. 2556 แสนสิริและบริษัทยอยมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 32.92 ปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับ ชวงป
ป พ.ศ. 2555 และ ป พ.ศ. 2554 ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนอยูที่รอยละ 33.94 และรอยละ 34.68 ตามลําดับ ซึ่งเปนผลมาจาก
ตนทุนที่สูงขึ้นเนื่องจากนโยบายการปรับคาแรงต่ําเปน 300 บาท/วัน
ในงวดเกาเดือน ป พ.ศ. 2556 แสนสิริและบริษัทยอยมีอัตรากําไรสุทธิลดลง เปนรอยละ 4.36 จากรอยละ 7.66 โดย
อัตราสวนที่ลดลงดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากการไมสอดคลองกันระหวางรายไดและรายจายที่รับรูตามมาตรฐานบัญชีที่
ตางกัน จากการจัดงานเพื่อเปดตัวโครงการใหมในชวงไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2556 ประกอบกับการขยายตลาดไปยัง
จังหวัดใหมๆ เพิ่มมากขึ้น ทําใหมีคาใชจายในการขายและการทําตลาด ซึ่งคาใชจายเหลานี้ไดถูกบันทึกเปนคาใชจาย
ในชวงเกาเดือนแรก ขณะที่รายไดจากการขายยังคงรอรับรูเปนรายไดในอนาคต
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ป พ.ศ. 2555 แสนสิริและบริษัทยอยมีอัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่ดีขึ้นอยางมาก โดยอัตราตอบแทน
จากสินทรัพยเทากับรอยละ 7.33 สูงขึ้นจากปกอนซึ่งมีอัตราสวน เทากับ 5.98 ทั้งนี้เนื่องจากอัตราการเติบโตของกําไรที่
เพิ่มขึ้นเร็วกวาอัตราการเติบโตของสินทรัพย และเมื่อเทียบอัตรานี้ในงวดเกาเดือน ของป พ.ศ. 2556 กับป พ.ศ. 2555
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงานลดลง โดยในงวดเกาเดือน ของป พ.ศ. 2556 อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยเทากับรอยละ 1.69 ปรับตัวลดลงจากไตรมาสเดียวกันเมื่อปกอนซึ่งมี อัตราสวน เทากับรอยละ 2.95 เพราะการ
เพิ่มขึ้นของตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขายอยางมากระหวางป พ.ศ. 2556
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
ณ ไตรมาส 3 ของป พ.ศ. 2556 แสนสิริและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 2.56 เทา สูงขึ้นจาก
ป พ.ศ. 2555 ที่มีอัตราสวน เทากับ 2.11 เทาและ ป พ.ศ. 2554 ซึ่งมีอัตราสวน เทากับ 2.18 เทา โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การทีแ่ สนสิริและบริษัทยอยไดระดมทุนผานการเสนอขายหุนกู ในระหวางป พ.ศ. 2556 จํานวนรวม 6,000 ลานบาทโดย
หุนกูที่เสนอขายมีอายุ 5 ปและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่อยูประมาณรอยละ 5 ตอป เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจและ
เปนการกระจายความเสี่ยงดวยการเพิ่มสัดสวนของแหลงเงินกูที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่อยางไรก็ตาม อัตราสวนหนี้สินตอ
สวนของผูถือหุน 2.56 เทา เปนอัตราสวนที่ไมสูงมากนัก
สรุปฐานะทางการเงินและความสามารถในการรับประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพยสินที่กองทุนรวม
จะเขาลงทุนครั้งแรกของผูรับประกันรายได
จากโครงสรางการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม กองทุนรวมจะไดรับการประกันกําไรจากการดําเนินงานของ
ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุ นครั้งแรกจากแสนสิริเปนระยะเวลา 1 ป ตามที่ระบุไวในสัญญากอตั้งสิทธิและการ
กระทําการที่กองทุนรวมที่ทํารวมกับแสนสิริเพื่อเปนการสรางความมั่นใจแกกองทุนรวมในชวงปแรก
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแสนสิริ ไพรมออฟฟศ
จากการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินขางตนแสนสิริมีฐานะทางการเงินที่ดีมาก โดย ณ สิ้นเดือน
กันยายน ป พ.ศ. 2556 แสนสิริมีสวนของผูถือหุนรวม 15,969 ลานบาท และนอกจากนี้ผลประกอบการของแสนสิริทําได
ในระดับสูงโดย แสนสิริและบริษัทยอย มีกําไรสุทธิงวด 9 เดือน ณ สิ้นเดือน กันยายน ป พ.ศ. 2556 กวา 871 ลานบาท
อีกทั้งการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในครั้งนี้แสนสิริจะมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นอยางมากจากการขายทรัพยสินเขา
กองทุนรวม เมื่อวิเคราะหขอมูลสรุปฐานะทางการเงินและความสามารถในการรับประกันกําไรจากการดําเนินงานของ
ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรกของแสนสิริ บริษัทจัดการมีความเห็นวาแสนสิริมีความสามารถเพียงพอใน
ฐานะผูรับประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพยสินที่ใหแกกองทุนรวมในระยะเวลาปแรกของการเขาลงทุน
ประมาณการกําไรจากการดําเนินงานของทรัพยสิน ที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรก (บนสมมติฐานวา
กองทุนรวมจะเขาลงทุนในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557(1))
(หนวย: ลานบาท)
กําไรจากการดําเนินงานของทรัพยสินทีก่ องทุนรวมจะเขาลงทุนครั้ง
แรกที่แสนสิริรับประกัน
ประมาณการกําไรจากการดําเนินงานของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะ
เขาลงทุนครั้งแรก(2)
ประมาณการสวนตางที่แสนสิริจะตองใหการสนับสนุน
หลักประกันที่แสนสิริตกลงจัดใหกับกองทุนรวม
หมายเหตุ:

เอเชีย แอสเซ็ท
แอพเพรซัล จํากัด

เพ็ชรสยาม แอพ
ไพรซัล

114.2

114.2

110.4

109.2

3.8
ไมมี

5.0
ไมมี

ชวงเวลาประมาณการนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 หากกองทุนรวมลงทุนภาย
หลังจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 วงเงินประกันในป พ.ศ. 2557 จะลดลงตามสัดสวนจํานวนวัน และยกยอดวงเงินประกัน
ที่ปรับลดลงดังกลาวไปไวในป พ.ศ. 2558
(2)
ประมาณการกําไรจากการดําเนินงานของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรก
(1)
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คําเตือนและข้ อแนะนําเกียวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ

“กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ดังนัน บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทังนี ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่ได้ ขึนอยู่กับ
สถานะทางการเงินหรื อผลการดําเนินงานของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด”
“บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื1นเพื1อบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด เช่นเดียวกันกับที1บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อ
ทรัพย์สนิ อื1นเพื1อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที1สาํ นักงานกําหนด โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที1ป้องกันความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ เพื1อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทังนี ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้ อมูลการลงทุน
เพื1อบริ ษัทจัดการได้ ที1บริ ษัทจัดการ หรื อทางเว็บไซต์ www.scbam.com”
“ในกรณีที1ผ้ ูลงทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ1มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที1บริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด หรื อบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน”

หนังสือชีช& วนฉบับนีร& วบรวมขึน& โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที 31 มีนาคม 2558

บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด

ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า อาคาร 1 ชัน 7 - 8
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