หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญที่ผลู งทุนควรทราบ
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไพรมออฟฟศ
Prime Office Leasehold Property Fund (POPF)

“การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอย
กวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได นอกจากนี้รายไดหลักของกองทุนรวมนี้จะขึ้นอยูกับรายไดคาเชาอสังหาริมทรัพย รวมถึงกรณีที่มี
การเวนคืนที่ดินบริเวณที่เปนที่ตั้งของอาคารเพลินจิตเซ็นเตอรซึ่งกองทุนรวมประสงคจะลงทุน กองทุนรวมมีความเสี่ยงที่
อาจไมไดรับเงินจากการเวนคืน ดังนั้น ผูลงทุนจึงควรพิจารณาถึงขอมูลของอสังหาริมทรัพย ความสามารถของผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย และสภาพธุรกิจการใหเชาอสังหาริมทรัพย รวมทั้งศึกษาปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน”
“กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ซึ่งมูลคาของสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอาจจะลดลงตามระยะเวลาการ

เชาที่เหลือนอยลงไปทุกขณะ ซึ่งจะมีผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมลดลงตามสวนดวย และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ตามสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดลงทุนไว มูลคาหนวยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนยบาทได และกองทุนรวมนี้
ไมไดสํารองเงินทุนไวสําหรับการจายคืนเงินลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อมีการเลิกกองทุน อยางไรก็ดีบริษัทจัดการ
อาจจะจายคืนเงินลงทุน พรอมกับการจายเงินปนผล หรือจายคืนเฉพาะเงินลงทุนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
รวมกอนการเลิกกองทุนรวมก็ได ”
“ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิงในอนาคต และเมื่อมี

ขอสงสัยใหสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน”
หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2554

ชื่อบริษัทจัดการ :

บริษัทจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด
:

ที่อยู

ไทยพาณิชย พารคพลาซา อาคาร 3 ชั้น 21 – 22
เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท

:

0-2949-1500

โทรสาร

:

0-2949-1501

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
1.1 ชื่อโครงการ (ไทย)

:

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไพรมออฟฟศ

1.2 ชื่อโครงการ (อังกฤษ)

:

Prime Office Leasehold Property Fund

1.3 ชื่อยอ

:

POPF

1.4 ประเภทโครงการ

:

กองทุ นรวมอสั งหาริ มทรั พย ประเภทไม รั บซื้ อคื นหน วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเพื่อใหรับหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสิน
เปนกองทุนรวม

1.5 ลักษณะโครงการ

:

ระบุเฉพาะเจาะจง

1.6 ประเภทการลงทุน

:

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

1.7 อายุโครงการ

:

ไมกําหนดอายุโครงการ

1.8

วันที่ที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการ

:

22 มีนาคม 2554

1.9

วันเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน

:

23 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2554

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวย
ลงทุนที่เสนอขาย และมูลคาขั้นต่ําในการจองซื้อ
2.1

จํานวนเงินทุนของโครงการ

:

ไมเกิน 3,420 ลานบาท (สามพันสี่รอยยี่สิบลานบาท)

2.2

มูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุน

:

10.00 บาท (สิบบาท)
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2.3

จํานวนหนวยลงทุน

:

ไมเกิน 342 ลานหนวย

2.4

ประเภทหนวยลงทุน

:

ระบุชื่อผูถือ

2.5

ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย

:

10 บาท

2.6

มูลคาขั้นต่ําของการจองซื้อ

:

50,000 บาท และเพิ่มเปนทวีคูณของ 10,000 บาท

3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม และรายละเอียดนโยบายการลงทุน
3.1

วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม
เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนําเงินที่ไดจากการระดมเงินทุนไปซื้อและ/หรือเชาอสังหาริมทรัพย และ
จัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/
หรือจําหนายทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนรวมไดลงทุนไวหรือมีไว ไมวาจะเปนการใหเชา ใหเชาชวง และ/หรือขาย
หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนของทรัพยสิน เพื่อมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนรวมและผูถือ
หนวยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่นและ/หรือหลักทรัพยอื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตาม
กําหนดกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด

3.2

รายละเอียดนโยบายการลงทุน
กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกโดยการซื้อ เชา และ/หรือรับโอนสิทธิการเชา
ทรัพยสินตางๆ มีรายละเอียด ดังนี้
3.2.1

การลงทุนครั้งแรก
บริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการออกและเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมไปลงทุนใน
ทรัพยสินดังตอไปนี้
(1) อาคารสมัชชาวาณิช 2 (United Business Center II) ("อาคารยูบีซี 2”) โดยการเชาที่ดินและ
อาคารและสิ่งปลูกสรางที่เปนสวนควบกับที่ดิน พรอมซื้ออุปกรณและงานระบบที่เกี่ยวเนื่อง
กับอาคารยูบีซี 2 จากบริษัท ภิรัชบุรี จํากัด (“ภิรัชบุรี”) ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ
อาคารและสิ่งปลูกสรางดังกลาว และจากบริษัท เพนตา 591 จํากัด (“เพนตา 591”) ซึ่งเปน
เจาของกรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของกับอาคารยูบีซี 2 ดังกลาวอยูกอน
วันที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน
(2) อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร โดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสรางที่เปนสวนควบ
กับที่ดิน พรอมงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของกับอาคาร และรับโอนสิทธิการเชาที่ดินซึ่ง
เปนที่ตั้งของอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ดังกลาวจากบริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)
(“เอราวัณ”) ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร และผูทรงสิทธิการเชาที่ดิน
อันเปนที่ตั้งดังกลาวอยูกอนวันที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน
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4. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเปนทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด
เงินลงทุนสวนที่ตองการลงทุนในระยะยาวเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงกวาเงินฝากประจําใน
รูปเงินปนผลจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย

5. กองทุนรวมนี้จะนําเงินลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใดและ
มีรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยดังกลาวเปนอยางไร รวมถึงนโยบายการลงทุนในอนาคต
(1)

โครงการอาคารยูบีซี 2
โครงสรางการลงทุน
1.

สิทธิการเชาที่ดินจํานวน 2 แปลง ระยะเวลา 30 ป ซึ่งเปนที่ตั้งของอาคารยูบีซี 2 โดยมีภิรัชบุรี เปน
เจาของกรรมสิทธิ์

2.

สิทธิการเชาอาคารยูบีซี 2 ระยะเวลา 30 ป โดยมีภิรัชบุรี เปนเจาของกรรมสิทธิ์

3.

อุปกรณและงานระบบที่เกี่ยวเนื่องของอาคารยูบีซี 2 จากเพนตา 591

สถานที่ตั้ง
อาคารยูบีซี 2 เปนอาคารสํานักงานซึ่งสรางเสร็จเมื่อป 2538 โดยตั้งอยู ณ เลขที่ 591 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยูบนถนนสุขุมวิทใกลกับสถานีรถไฟฟา (BTS) สถานีพรอมพงษ

อาคารยูบีซี 2
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ลักษณะและรายละเอียดทรัพยสินและพื้นที่โดยรวม
อาคารยูบีซี 2 ซึ่งเปนอาคารสํานักงานใหเชา 23 ชั้น (ไมรวมดาดฟา) และมีชั้นใตดิน 5 ชั้น ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ
83,500 ตารางเมตร มีพื้นที่ในชั้น B1 ถึงชั้น B5 และชั้น 3 ถึง ชั้น 9 เปนพื้นที่สําหรับจอดรถโดยสามารถจอดรถได
ประมาณ 820 คัน คิดเปนสัดสวนพื้นที่สํานักงาน 40 ตารางเมตรตอที่จอดรถ 1 คัน ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่
กรุงเทพมหานครกําหนดคือ 60 ตารางเมตรตอคัน ตั้งอยูบนที่ดินเนื้อที่จํานวน 2 ไร 3 งาน 62 ตารางวา ตาม
รายละเอียดดังตอไปนี้
โฉนดเลขที่

เลขที่ดิน

หนาสํารวจ

เนื้อที่
(ไร-งาน-ตารางวา)

4619

4805

1287

2-0-70

3421

4804

336

0-2-92

รวม

2-3-62

ที่ดินดังกลาวขางตนตามโฉนดตั้งอยูที่แขวงคลองตัน (บางกะปฝงใต) เขตพระโขนง (บางกะป) กรุงเทพมหานคร
ปจจุบันในกรุงเทพมหานครไดแบงเขตการปกครองใหมเรียกวา แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โดยที่อาคารมีการใชพื้นที่แบงตามการใชสอยดังนี้
พื้นที่อาคาร

การใชสอย

ชั้น 3-9

สวนจอดรถยนต

ชั้น B1 และ ชั้น G

พื้นที่รานคา และจุดรับสงสินคา

ชั้น 10-24

พื้นที่สํานักงาน

ซึ่งแบงเปนสัดสวนของพื้นที่ใชสอยทั้งหมดไดดังนี้
พื้นที่

พื้นที่ (ตร.ม.)

รอยละของพื้นที่ใชสอย

1. พื้นที่สํานักงานใหเชา

32,636

39.77

2. พื้นที่หองเก็บของ

1,105

1.35

3. พื้นที่ติดตั้งเครือขาย

22

0.03

4. พื้นที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร

576

0.70

รวมพื้นที่ใหเชาทั้งหมด

34,339

41.85

5. พื้นที่จอดรถยนต

38,034

46.35
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พื้นที่

พื้นที่ (ตร.ม.)

รอยละของพื้นที่ใชสอย

6. พื้นที่สวนกลาง

9,685

11.80

รวมพื้นที่ใชสอย

82,058

100.00

7. พื้นที่นอกอาคาร

1,444

* ขอมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2554
ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณที่เกี่ยวของมีดังตอไปนี้
ระบบสาธารณูปโภค
ระบบไฟฟา
ระบบประปา

ระบบปรับอากาศ
ระบบปองกันอัคคีภัย
ระบบดูแลรักษาความปลอดภัย
ลิฟทโดยสาร

รายละเอียด
หมอแปลงไฟฟาของอาคาร มี 4 ลูก ขนาด 1600 KVA ชนิด Dry
type ปจจุบันจายกระแสอยูที่ 60% ของ Capacity Load รวมทั้ง
ระบบไฟฟาสํารอง
การเก็บน้ําของอาคาร มีถังสําหรับสํารองน้ํา ปริมาณรวม 3,400
ลูกบาศกเมตร แบงเปน
- ชั้นใตดิน 5
ปริมาณ 2,200 ลูกบาศกเมตร
- ชั้นใตดิน 1
ปริมาณ 960 ลูกบาศกเมตร
- ชั้นดาดฟา
ปริมาณ 240 ลูกบาศกเมตร
สามารถใชเพื่ออุปโภคได 15 วัน และเพียงพอสําหรับระบบดับเพลิง
ภายในอาคาร
ระบบ Package Water Cooled
มีตูควบคุมระบบ Fire Alarm Control มีเครื่องตรวจจับควันและความ
รอน มีสปริงเกอร ทํางานระบบอัตโนมัติ
ระบบ Closed Circuit Television (CCTV) และระบบรักษาความ
ปลอดภัย 24 ชั่วโมง
อาคารมีลิฟทใหบริการทั้งหมด 12 ชุด แบงเปน ลิฟทโดยสารจํานวน 8
ชุด บรรทุก 1,350 กิโลกรัม / 20 คน ความเร็ว 210 เมตร/นาที (High
Zone) และ ความเร็ว 180 เมตร / นาที (Low Zone) และลิฟทบริการ 4
ชุด บรรทุก 1,600 กิโลกรัม

* ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ทั้งนี้ ภิรัชบุรีและเพนตา 591 ไดจัดใหมีการประกันความเสี่ยงภัยในทรัพยสิน (All Risk Insurance) และ
การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก( Public Liability Insurance) สําหรับอาคารยูบีซี ซึ่งกรมธรรม
ทั้ง 2 ฉบับดังกลาวจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยจะมีการดําเนินการใหกองทุนรวมเปนผูรับ
ผลประโยชนตามกรมธรรมประกันความเสี่ยงภัยในทรัพ ยสิน และกรมธรรมป ระกัน ภัย ความรับผิดตอ
บุคคลภายนอก ซึ่งจะมีผลในวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนในทรัพยสิน นอกจากนี้ ภายหลังจากการลงทุน
กองทุนรวมจะจัดใหมีการประกันภัยสําหรับการหยุดชะงักทางธุรกิจ (Business Interruption Insurance)
เพิ่มเติม
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การจัดการ
กอนวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก ภิรัชบุรีและเพนตา 591 เปนผูดําเนินการและบริหารจัดการอาคารยูบีซี 2
โดยภายหลังจากที่กองทุนรวมไดเขาลงทุนในอาคารยูบีซี 2 แลว เพนตา 591 จะยังคงทําหนาที่เปนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยของอาคารยูบีซี 2 เพื่อประโยชนของกองทุนรวมตอไป
ขอมูลผูเชารายยอย
ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 โครงการอาคารยูบีซี 2 มีผูเชารายยอยทั้งที่เปนรานคาและสํานักงานทั้งสิ้น 45 ราย
โดยผูเชา 10 อันดับแรกของโครงการอาคารยูบีซี 2 คิดเปนรอยละ 72.44 ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด ดังนี้
ลําดับที่

บริษัท

รอยละของพื้นที่ให
เชาทั้งหมด

1

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด

36.74

2

บริษัท เจ.วอลเตอร ธอมสัน จํากัด

9.33

3

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

7.71

4

บริษัท มารช พี บี จํากัด

3.44

5

ภิรัชบุรี และบริษัทในเครือ

3.32

6

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จํากัด

2.97

7

บริษัท เมอรเคเตอร เอเชีย จํากัด

2.61

8

เดอะ ลอนดอน

2.37

9

สถานทูตนอรเวย

2.27

10

บริษัท ไดกิ้น อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จํากัด

1.67

ผูเชารายยอยอื่นๆ (34 ราย)

27.11

พื้นที่วาง

0.45

รวม

100.00

ตารางตอไปนี้ แสดงขอมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 ซึ่งแสดงถึงประเภทการประกอบธุรกิจของผูเชารายยอย
และเทียบเปนสัดสวนของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด
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ประเภทธุรกิจ
บริการบัตรเครดิต

12,617

สัดสวนของพื้นที่ใหเชา
รวม (รอยละ)
36.74

สื่อและโฆษณา

3,790

11.04

การธนาคาร

2,647

7.71

บรรจุภัณฑ

1,250

3.64

อสังหาริมทรัพย

1,239

3.61

ซอฟแวร

1,227

3.57

ประกันภัย

1,180

3.44

อาหารและเครื่องดื่ม

1,043

3.04

ธุรกิจประเภทอื่น ๆ

9,191

26.77

พื้นที่วาง

155

0.45

34,339

100.00

รวม

พื้นที่ใหเชา (ตร.ม)

ตารางตอไปนี้แสดงขอมูล วันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 ซึ่งแสดงถึงปที่ครบกําหนดอายุสัญญาเชาของผูเชารายยอย
ในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก สัญญาเชาพื้นที่ระหวางภิรัชบุรี (และสัญญาบริการระหวางเพนตา
591) กับผูเชาพื้นที่รายยอยสวนใหญมีระยะเวลาการเชา 3 ป และผูเชารายยอยจะตออายุสัญญาเชาพื้นที่ทุกๆ 3
ป เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชา

ป 2554

พื้นที่ใหเชาภายใตสัญญาเชา
ที่คาดวาจะครบกําหนด
(ตร.ม.)
2,433

สัดสวนพื้นที่ใหเชาภายใต
สัญญาเชาทั้งหมด
(รอยละ)
7.49

ป 2555

8,450

26.38

ป 2556

9,130

28.50

ป 2557 และหลังจากนั้น

12,024

37.02

ปที่สัญญาเชาครบกําหนด

หมายเหตุ : รวมหนังสือเสนอใหเชา (Offer Letter) ที่ผูเชาไดมีการลงนามแลว
ผลการดําเนินงานในอดีต
ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับอัตราการเชาพื้นที่ และอัตราคาเชาเฉลี่ยในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้ง
แรก
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*

ป

อัตราการเชา
พื้นที่
(รอยละ)

อัตราคาเชา
เฉลี่ย
(บาท / ตร.ม. /
เดือน)

รายได
(ลานบาท)

ป 2549

98

380

194

กําไรกอนดอกเบี้ย
ภาษี คาเสื่อมราคา
และคาตัดจําหนาย
(EBITDA)*
(ลานบาท)
105

ป 2550

93

410

197

108

ป 2551

93

471

224

135

ป 2552

97

494

236

145

ป 2553
97
504
246
156
รวมคาใชจายบางรายการที่ไมเกี่ยวของกับการจัดการของกองทุนรวม (เชน คาใชจายที่เกี่ยวของกับ
พนักงาน เปนตน) และไมรวมคาบริหารอสังหาริมทรัพย
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(2)

โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร (“Ploenchit Center”)
โครงสรางการลงทุน
1.

กรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร รวมทั้งอาคารเก็บของ ที่มีลักษณะเปนสวนควบของที่ดินซึ่ง
เปนที่ตั้งของอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณที่เกี่ยวของ
(“อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร”) โดยมีเอราวัณ เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ซึ่ง
ตามสัญญาเชาที่ดินระยะยาวไดมีเงื่อนไขกําหนดวากรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร จะตกเปน
ของเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเมื่อสัญญาเชาที่ดินดังกลาวสิ้นสุดลง โดยกองทุนรวมจะสามารถหา
ประโยชนจากอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2568 ซึ่งเปนวันสิ้นสุดสัญญาเชา
ที่ดิน

2.

สิทธิการเชาที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร โดยกองทุนจะรับโอนสิทธิการเชาที่ดิน
ระยะยาวจากเอราวัณซึ่งเปนผูทรงสิทธิการเชาที่ดินตามระยะเวลาเชาที่ดินคงเหลือ ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 23
มกราคม 2568

สถานที่ตั้ง
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร เปนอาคารสํานักงานใหเชาและพื้นที่เพื่อการพาณิชยซึ่งสรางเสร็จเมื่อป 2539 โดย
ตั้งอยู ณ เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยูในเขตศูนยกลางธุรกิจและ
ตั้งอยูใกลกับสถานีรถไฟฟา (BTS) สถานีเพลินจิต และสถานีนานา

เพลินจิตเซ็นเตอร
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ลักษณะและรายละเอียดทรัพยสินและพื้นที่โดยรวม
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ซึ่งเปนอาคารสํานักงานใหเชา มีจํานวน 24 ชั้น และมีชั้นใตดิน 3 ชั้น และชั้นดาดฟา มี
พื้นที่ใชสอย รวมทั้งสิ้นประมาณ 76,025 ตารางเมตร และอาคารเก็บของ ซึ่งเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มี
พื้นที่ 54 ตารางเมตร โดยสิ่งปลูกสรางดังกลาว ตั้งอยูบนที่ดินเนื้อที่จํานวน 5 ไร 2 งาน 75.6 ตารางวา ตาม
รายละเอียดดังตอไปนี้
โฉนดเลขที่

เลขที่ดิน

หนาสํารวจ

4310

1290

1002

เนื้อที่
(ไร-งาน-ตารางวา)
0-2-66.3

5438

1291

1765

0-2-21.6

5440

1292

1767

0-2-27

22249

1293

2637

0-2-22

22250

1294

2638

1-2-15

13980

1296

3902

0-1-59

2647

1295

126

1-1-64.7

รวม

5-2-75.6

ที่ดินดังกลาวขางตนตามโฉนดตั้งอยูที่ แขวงคลองตัน (บางกะปฝงใต) เขตพระโขนง (บางกะป) กรุงเทพมหานคร
ปจจุบันในกรุงเทพมหานครไดแบงเขตการปกครองใหม เรียกวา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โดยที่อาคารมีการใชพื้นที่แบงตามการใชสอยดังนี้
พื้นที่อาคาร

การใชสอย

ชั้นใตดิน B2 - B3

สวนจอดรถยนต

ชั้นใตดิน B1

พื้นที่รานคา และจุดรับสงสินคา

ชั้นที่ 1-3

พื้นที่รานคา และสํานักงาน

ชั้นที่ 4-5

พื้นที่สํานักงาน

ชั้นที่ 6

พื้นที่ศูนยอาหาร และสํานักงาน

ชั้นที่ 7

พื้นที่สํานักงานและรานคา

ชั้นที่ 8-24

พื้นที่สํานักงาน

ซึ่งแบงเปนสัดสวนของพื้นที่ใชสอยทั้งหมดไดดังนี้
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พื้นที่
(ตร.ม.)
35,220
5,460
2,006
42,686
8,721
24,613
76,025
808

พื้นที่
1. พื้นที่สํานักงานใหเชา
2. พื้นที่รานคา
3. พื้นที่ศูนยอาหาร
พื้นที่ใหเชาทั้งหมด
4. พื้นที่จอดรถยนต
5. พื้นที่สวนกลาง
พื้นที่ใชสอยทั้งหมด
6. พื้นที่นอกอาคาร (รวมอาคารเก็บของ)
* ขอมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2554

รอยละ
ของพื้นที่ใชสอย
46.33
7.18
2.64
56.15
11.47
32.37
100.00

ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณที่เกี่ยวของมีดังตอไปนี้
ระบบสาธารณูปโภค
ระบบไฟฟา
ระบบประปา
ระบบปรับอากาศ
ระบบปองกันอัคคีภัย
ระบบดูแลรักษาความปลอดภัย
ลิฟทโดยสาร

รายละเอียด
หมอแปลงไฟฟา 5 ชุด เครื่องกําเนิดไฟฟา 2 ชุด และ ตูจาย
ไฟฟาหลัก 5 ชุด รวมทั้งมีระบบไฟฟาสํารอง
ถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก และเครื่องสูบน้ํา
ระบบปรับอากาศ Chiller System
ระบบแจงเหตุเพลิงไหม และตูจายน้ําดับเพลิง (Fire Hose
Cabinet)
ระบบโทรทัศนวงจรปด (Closed Circuit Televisions CCTV)
ลิฟทโดยสารจํานวน 7 ชุด บรรทุก 1,350 กิโลกรัม
ลิฟทโดยสารจํานวน 7 ชุด บรรทุก 1,000 กิโลกรัม
ลิฟทขนของจํานวน 1 ชุด บรรทุก 1,600 กิโลกรัม
บันไดเลื่อนจํานวน 14 ชุด

* ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ทั้งนี้ เอราวัณ ไดจัดใหมีการประกันความเสี่ยงภัยในทรัพยสิน (All Risk Insurance) การประกันภัยความ
รับผิดตอบุคคลภายนอก( Public Liability Insurance) และการประกันภัยสําหรับการหยุดชะงักทางธุรกิจ
(Business Interruption Insurance) สําหรับอาคารเพลิตจิตเซ็นเตอร ซึ่งกรมธรรมทั้ง 3 ฉบับดังกลาวจะ
สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยจะมีการดําเนินการใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชนตาม
กรมธรรม ป ระกั น ความเสี่ ย งภั ย ในทรั พ ยสิ น กรมธรรม ป ระกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ต อ บุค คลภายนอก และ
ประกันภัยสําหรับการหยุดชะงักทางธุรกิจ ซึ่งจะมีผลในวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนในทรัพยสิน
การจัดการ
กอนวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก เอราวัณในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิตเซ็นเตอรเปน
ผูบริหารทรัพยสินในอาคารเพลิ นจิต เซ็ นเตอร ที่เกี่ยวเนื่องกับการใหเชาพื้นที่และการใหบริการงานระบบ
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สาธารณูปโภคแกผูเชาพื้นที่ในอาคารดังกลาว ทั้งนี้ เอราวัณไดวาจางบุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการและ จัดการ
ทางดานวิศวกรรมอาคาร การบริการตางๆ รวมทั้งการทําความสะอาด และการรักษาความปลอดภัย เปนตน
โดยภายหลังจากที่กองทุนรวมไดเขาลงทุนในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร แลว กองทุนรวมจะแตงตั้งใหเอราวัณหรือ
บริษัทยอยของเอราวัณทําหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย ในการบริหารจัดการอาคารเพลินจิตเซ็นเตอรเพื่อ
ประโยชนของกองทุนรวมตอไป
ขอมูลผูเชารายยอย
ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร มีผูเชารายยอยทั้งที่เปนรานคาและ
สํานักงาน 96 ราย โดยผูเชา 10 อันดับแรกของโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร คิดเปนรอยละ 77.95
ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด ดังนี้

1

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด และบริษัทในเครือ

รอยละของพื้นที่ใหเชา
ทั้งหมด
21.57

2

บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด และบริษัทในเครือ

20.14

3

บริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จํากัด

10.28

4

บริษัท แอดวานซ ไลฟ แอสชัวรันส จํากัด

6.59

5

บริษัท เอพีเอ็ม เซ็นทรัล เซอรวิสเซส จํากัด

6.10

6

บริษัท วิลลา มารเก็ท เจพี จํากัด

3.33

7

หางหุนสวนจํากัด เพ็ญประพรรณ เทรดดิ้ง

2.64

8

บริษัท อีลีท ออฟฟส จํากัด

2.59

9

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง จํากัด

2.38

10

บริษัท ฮาเวลส ซิลวาเนีย (ประเทศไทย ) จํากัด

2.32

ผูเชารายยอยอื่นๆ (72 ราย)

19.86

พื้นที่วาง

2.19

ลําดับที่

บริษัท

รวม

100.00

ตารางตอไปนี้ แสดงขอมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 ซึ่งแสดงถึงประเภทการประกอบธุรกิจของผูเชาราย
ยอย และเทียบเปนสัดสวนของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด
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ประเภทธุรกิจ

พื้นที่ใหเชา (ตร.ม)

ธุรกิจการเกษตร

8,349

สัดสวนของพื้นที่ใหเชารวม
(รอยละ)
21.51

เวชภัณฑ

5,132

13.22

ที่ปรึกษาตาง ๆ

4,639

11.95

สื่อและโฆษณา

3,162

8.15

ประกันภัย

2,573

6.63

อาหารและเครื่องดื่ม

1,908

4.92

ซูเปอรมารเก็ต

1,291

3.33

ทองเที่ยว

967

2.49

ธุรกิจประเภทอื่น ๆ

9,942

25.61

พื้นที่วาง

851

2.19

38,815

100.00

รวม

หมายเหตุ : ไมรวมพื้นทีป่ ระมาณ 3,870 ตารางเมตร ที่เอราวัณจะเขาทําสัญญาเชาพื้นที่สํานักงานและศูนยอาหาร

ตารางตอไปนี้แสดงขอมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 ซึ่งแสดงถึงปที่ครบกําหนดอายุสัญญาเชาของผูเชาราย
ยอยในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก สัญญาเชาพื้นที่ระหวางเอราวัณกับผูเชาพื้นที่รายยอยสวนใหญ
มีระยะเวลาการเชา 3 ป และผูเชารายยอยจะตออายุสัญญาเชาพื้นที่ทุกๆ 3 ป เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชา
ปที่สัญญาเชาครบกําหนด

ป 2554

พื้นที่ใหเชาภายใตสัญญาเชา สัดสวนของพื้นที่ใหเชาภายใต
ที่คาดวาจะครบกําหนด
สัญญาเชา (รอยละ)
(ตร.ม.)
11,529
30.37

ป 2555

3,147

8.29

ป 2556

15,218

40.09

ป 2557 และหลังจากนั้น
8,070
หมายเหตุ : รวมหนังสือเสนอใหเชา (Offer Letter) ที่ผูเชาไดมีการลงนามแลว

21.26

ทั้งนี้ พื้นที่ใหเชาใน 3 ตารางขางตน ไมรวมพื้นที่ประมาณ 3,870 ตารางเมตร ที่เอราวัณจะเขาทําสัญญาเชา
พื้นที่สํานักงานและศูนยอาหารในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร หลังกองทุนเขาลงทุนในโครงการอาคารเพลิน
จิต เซ็นเตอร คิดเปนประมาณรอยละ 9 ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมดหลังนับรวมพื้นที่ดังกลาว โดยกองทุนรวมใน
ฐานะผูใหเชาจะไดรับคาตอบแทนการเชาจากเอราวัณในลักษณะเดียวกับผูเชารายอื่นในลักษณะที่เปน
ธรรมเนียมทางคาปกติเสมือนเปนการทําธุรกรรมกับคูคาทั่วไปที่มิไดมีความเกี่ยวขอ งกันเปนพิเศษ (at
arm’s length transaction)
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ผลการดําเนินงานในอดีต
ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับอัตราการเชาพื้นที่ และอัตราคาเชาเฉลี่ยในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้ง
แรก

*

ป

อัตราการเชา
พื้นที่
(รอยละ)

รายได
(ลานบาท)*

95

อัตราคาเชา
เฉลี่ย
(บาท / ตร.ม. /
เดือน)
386

235

กําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี
คาเสื่อมราคาและคาตัด
จําหนาย (EBITDA)*
(ลานบาท)
101

ป 2549
ป 2550

97

409

260

131

ป 2551

96

459

277

158

ป 2552

94

504

289

168

ป 2553

96

509

297

170

รวมรายไดและคาใชจายบางรายการที่ไมเกี่ยวของกับการจัดการของกองทุนรวม เชน รายไดคาอาหาร
และเครื่องดื่มจากศูนยอาหาร ตนทุนคาอาหารและเครื่องดื่ม เปนตน
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รายละเอียดของทรัพยสินของกองทุนรวม ราคาที่จะลงทุน ราคาประเมินและประมาณการรายไดจากคาเชา
ปรากฏรายละเอียดดังตอไปนี้
รายละเอียดทรัพยสิน
ของกองทุนรวม

ที่ดินทั้งหมด
ลักษณะการถือสิทธิ์ของกองทุน
รวม

วันสิ้นสุดสัญญาเชา

อาคารยูบีซี 2

ที่ดินที่ตั้งโครงการ (ไร)
2-3-62
สัญญาเชาระยะยาวในที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสรางที่เปน
สวนควบกับที่ดิน พรอมซื้อ
อุปกรณและงานระบบที่
เกี่ยวเนื่อง
ระยะเวลาของสัญญาเชา
30 ป นับจากวันที่กองทุนรวมได
จดทะเบียนสิทธิการเชา

อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร

5-2-75.6
กรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูก
สรางที่เปนสวนควบกับที่ดิน
พรอมงานระบบสาธารณูปโภคที่
เกี่ยวของกับอาคาร และรับโอน
สิทธิการเชาที่ดิน
23 มกราคม 2568
(ประมาณ 13 ป 10 เดือน)

พื้นที่ (ตารางเมตร)
ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2554
พื้นที่ใชสอยรวม
82,058
76,025
พื้นที่ใหเชารวม
34,339
42,686
อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ย 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553 (รอยละ)
ของพื้นที่ใหเชารวม
97
96
ราคาประเมินทรัพยสินและมูลคาที่กองทุนรวมเขาลงทุน (ลานบาท)
ราคาประเมินที่ 1
2,091
1,499*
โดยบริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส
โดยบริษัท บรูค เรียลเอสเตท
(ประเทศไทย) จํากัด
จํากัด
ราคาประเมินที่ 2
1,974
1,492*
โดยบริษัท เดอะแวลูเอชั่น แอนด
บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร
คอนซัลแทนทส จํากัด
(ประเทศไทย) จํากัด
กองทุนรวมจะเขาลงทุนไมเกิน**
1,918
1,502
*โครงการอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร เปนการรับโอนสิทธิการเชาที่ดินคงเหลือ13 ป 298 วัน (1 เมษายน 2554
ถึง 23 มกราคม 2568) ในขณะที่โครงการอาคารยูบีซี 2 เปนการทําสัญญาเชาที่ดินและอาคารใหมกับ
เจาของที่ดินโดยตรง
** มูลคาที่กองทุนรวมลงทุนนั้นไดมีการหักมูลคาปจจุบันของคาเชาที่ดินที่กองทุนรวมตองชําระแกเจาของ
ที่ดินตลอดอายุสัญญาเชาที่ดินคงเหลือ (ถามี) และรวมถึงคาธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
และสิทธิการเชา ภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลคาเพิ่ม และคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยโดยกองทุนรวมแลว
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(3)

การลงทุนในอนาคต
สําหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือปรับการลงทุน (ปรับ Portfolio)
โดยอาจทําการซื้อ ขาย หรือเชาอสังหาริมทรัพยใหกับกองทุนรวม และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่ลงทุน
เพิ่มเติม โดยจะมีแนวทางการลงทุนและการบริหารจัดการภายใตขอบเขต และทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค
ของโครงการ นโยบายการลงทุนในการลงทุนครั้งแรก

6. วิธีการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเปนอยางไร และ กลยุทธิ์
หรือนโยบายการบริหารอสังหาริมทรัพยเปนอยางไร
(1) วิธีการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน
ในการนําอาคารยูบีซี 2 ออกหาประโยชน กองทุนรวมจะใหเชาพื้นที่ในอาคารแกผูเชารายยอย โดยกองทุนรวมจะ
เขาทําสัญญาเชาพื้นที่อาคาร และสัญญาบริการกับผูเชารายยอย โดยกองทุนรวมจะแตงตั้งเพนตา 591 เปน
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยเพื่อดําเนินการบริหารจัดการอาคารยูบีซี 2 ตอไป
สําหรับโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร กองทุนรวมจะจัดหาผลประโยชนโดยเขาทําสัญญาเชาพื้นที่อาคาร
สัญญาเชาอุปกรณ และสัญญาจางบริการกับผูเชารายยอยและบริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) ในสวน
สัญญาเชาพื้นที่ศูนยอาหารและสํานักงาน ในการบริหารจัดการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร กองทุนรวมจะแตงตั้ง
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทยอยของ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด(มหาชน) เปนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยเพื่อดําเนินการบริหารจัดการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ตอไป
(2)

กลยุทธของการบริหารอสังหาริมทรัพย
วัตถุประสงคหลัก
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคหลักที่จะใหผูถือหนวยลงทุนไดรับเงินปนผลอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องในระยะยาว
รวมทั้งเพื่อใหเกิดผลดีที่สุดตอการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดยมีกลยุทธ
การบริหารอสังหาริมทรัพย ดังนี้
กลยุทธในการบริหารจัดการทรัพยสิน
บริษัทจัดการประสงคที่จะมุงเนนถึงการดําเนินการของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุน โดยกองทุนรวมและ
บริษัทจัดการจะควบคุมผลการดําเนินงานในแตละป โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณประจําปที่ตองใชและ
ผลตอบแทนเฉลี่ยของผูประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงผลประกอบการของกองทุนรวมในปที่ผานมา
เพื่อใหการประกอบการของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุน ไดรับผลกําไรตามเปาหมาย รวมทั้งกองทุนรวมจะ
วิเคราะหถึงสาเหตุในกรณีที่มีผลประกอบการที่ไมเปนไปตามเปาหมายอยางละเอียด และจะดําเนินการรวมกับ
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการพัฒนาแผนงานในการดําเนินการเพื่อปรับปรุงผลการดําเนินการ
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นอกจากนั้น บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะรวมมือกับผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการสรางความเติบโตทางธุรกิจ
และพัฒนาความสัมพันธกับลูกคา พรอมทั้งจะควบคุมใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยบริหารจัดการใหทรัพยสินที่
กองทุนรวมเขาลงทุนมีอัตราการเชาและอัตราคาเชารายเดือนเฉลี่ยอยูในระดับที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
กองทุนรวม
การบริหารจัดการผลตอบแทนและกลยุทธการตลาด
ในการสรางผลกําไรของกองทุนรวมในสวนของการลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกเพื่อใหไดรับ
ผลตอบแทนสูงสุดนั้น กองทุนรวมและผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะรวมกันในการกําหนดกลยุทธในการบริหาร
จัดการผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งรวมถึงการประเมินและการปรับเปลี่ยนอัตราคาเชาใหเปนไปตามรูปแบบ
และความตองการของลูกคาและสถานการณทางการตลาดเพื่อใหมีอัตราการเชาสูงสุด และเพื่อเพิ่มรายไดของ
กองทุนรวม และมุงเนนในการใหบริการที่ดี และมีคุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อสรางภาพพจน ความสัมพันธที่ดี
และความมั่นใจใหแกลูกคา
การพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
บริษัทจัดการจะรวมมือกับผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย
พรอมทั้งควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน โดยจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพของการใหบริการ
การรักษาคุณภาพของการลงทุนไดอยางตอเนื่อง
บริษัทจัดการจะประสานงานกับผูบริหารอสังหาริมทรัพยอยางใกลชิด เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยสินของกองทุน
รวม โดยการปรับปรุงภาพลักษณของอาคารทั้งภายในและภายนอก การบํารุงรักษาทรัพยสินใหดูใหมและอยูใน
ระดับที่แขงขันได และซอมแซมทรัพยสินใหเหมาะสมกับการใชงาน เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งการประเมินระดับการบริการเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสรางโอกาสในการเพิ่มศักยภาพของ
ทรัพยสินอยางสม่ําเสมอ เชน
-

ตรวจสอบและประเมินกลุมลูกคาเปาหมายของทรัพยสิน โดยปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาด ระดับการ
บริการและกําหนดราคาคาเชา ใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคาในกลุมเปาหมาย

-

จั ดให มี แผนการลงทุ นในทรั พย สิ น และการปรั บปรุ งภาพลั กษณ เพื่ อที่ จะเพิ่ มศั กยภาพของการ
ประกอบการและความไดเปรียบในการแขงขันของทรัพยสิน และ

-

ดูแลรักษาพื้นที่หลักของทรัพยสินของกองทุนรวม อาทิ การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สวนกลาง
การปรับปรุงพื้นที่เฉพาะสวนใหเหมาะสมกับการใชงาน เปนตน
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7. ปจจัยความสําเร็จของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไพรมออฟฟศ
7.1

ลงทุนในอาคารสํานักงานเกรด B ที่ตั้งอยูในทําเลที่ดี
กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในอาคารสํานักงานเกรด B ซึ่งจากการศึกษาภาพรวมตลาดอาคารสํานักงาน
ประจําไตรมาส 3 ป 2553 โดย บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด พบวาอัตราการเชาพื้นที่ของ
อาคารสํานักงานเกรด B ซึ่งเปนอัตราสูงที่สุดที่ประมาณรอยละ 90 เมื่อเทียบกับอัตราการเชาพื้นที่ของอาคาร
สํานักงานเกรด A และ เกรด C ซึ่งอยูที่ประมาณรอยละ 86 และรอยละ 88 ตามลําดับ
นอกจากนี้ การสํ ารวจยั งพบว า โครงการอาคารสํ านั กงานที่ จะเกิ ดขึ้นในอนาคตเป นสวนใหญ เป นอาคาร
สํานักงานเกรด A ขณะที่ตลาดอุปทานของอาคารสํานักงานเกรด B ในพื้นที่ศูนยกลางธุรกิจ (CBD) และถนน
สุขุมวิทตั้งแตป 2548 จนถึงไตรมาส 3 ป 2553 ไมพบวามีอุปทานเกิดขึ้นใหม ซึ่งคาดวา อาคารสํานักงานเกรด B
จะมีการแขงขันจากอาคารสํานักงานใหมนอยกวา

7.2

ลงทุนในอสังหาริมทรัพยมากกวา 1 โครงการ
กองทุนรวมนี้ไดรับการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคการลงทุนในอสังหาริมทรัพยมากกวา 1 โครงการตามหลักการ
กระจายความเสี่ยงซึ่งสามารถชวยลดความเสี่ยงจากปจจัยเชิงลบที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
ผลตอบแทนที่กองทุนรวมจะไดรับจากการลงทุนในทรัพยสินใดทรัพยสินหนึ่งจากกรณีที่ทรัพยสินใดทรัพยสิน
หนึ่งเกิดความเสียหายขึ้นจากเหตุการณที่ไมอาจคาดหมายได ซึ่งอาจทําใหกองทุนไมไดรับผลตอบแทนจาก
ทรัพยสินใดทรัพยสินหนึ่งตามที่ไดประมาณการไว ตลอดจนชวยเพิ่มความหลากหลายของประเภทธุรกิจของผู
เชาทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุน อาทิเชน กรณีการเปลี่ยนแปลงผูเชาพื้นที่รายใหญ หรือ,มีการเปลี่ยนเงื่อนไข
การเชา โดยผูเชาหลักของโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอรเปนบริษัทไทยและบริษัทตางชาติที่ประกอบธุรกิจ
เวชภัณฑ ธุรกิจที่ปรึกษา ธุรกิจการเกษตร ในขณะที่โครงการอาคารยูบีซี 2 มีผูเชาหลักเปนบริษัทไทยที่ประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อ สถาบันการเงิน ซึ่งเมื่อนํามาพิจารณารวมกันผูเชาทรัพยสินของกองทุนรวมจึงมี
ความหลากหลายและการกระจายตัวที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผลการดําเนินงานของกองทุนรวมจึงไมขึ้นกับ
ผลตอบแทนที่กองทุนรวมจะไดรับจากทรัพยสินใดทรัพยสินหนึ่งเพียงทรัพยสินเดียว กองทุนรวมจึงมีโอกาสไดรับ
ผลตอบแทนที่มีความมั่นคงและตอเนื่องมากกวาในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพียงทรัพยสิน
เดียว

7.3

โครงการมีคุณภาพ ตั้งอยูในยานธุรกิจที่สําคัญ
โครงการอาคารยูบีซี 2 ตั้งอยูปากซอยสุขุมวิท 33 ในบริเวณยานใจกลางเมืองริมถนนสายสุขุมวิท ซึ่งเปนถนน
สายหลักที่สําคัญ และเปนจุดศูนยกลางที่มีทางเชื่อมไปยังถนนสําคัญสายตางๆ เชน ถนนเพชรบุรี, ชอยสุขุมวิท
55 (ทองหลอ) และซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) มีการคมนาคมขนสงที่สะดวกสบาย อาทิ ดานการทางพิเศษ ระบบ
คมนาคมสาธารณะ รวมถึงรถไฟฟาบีทีเอส (BTS) รถแท็กซี่ และรถประจําทางหลายสายผานบริเวณโครงการ
อาคารยูบีซี 2 อีกทั้ง อยูในยานธุรกิจการคาและยานที่อยูอาศัยที่สําคัญ โดยตั้งอยูใกลกับศูนยการคา
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ดิเอมโพเรียม, สวนเบญจสิริ, K-Village คอมมิวนีตี้มอลล, โรงแรม, เซอรวิส อพารทเมนท, รานคาและรานอาหาร
ชั้นนําตางๆ ซึ่งคับคั่งไปดวยนักธุรกิจชาวไทยและชาวตางชาติ
โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ตั้งอยูบนชวงตนของถนนสุขุมวิท ซึ่งเปนบริเวณใจกลางเมืองรายลอมดวย
อาคารสํานักงาน โรงแรมชั้นนํา ศูนยการคา โรงพยาบาล นอกจากนี้แลว โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอรยังมี
การคมนาคมขนสงสะดวกสบาย มีทั้งรถไฟฟาและรถประจําทางหลายสายผานบริเวณโครงการอาคารเพลินจิต
เซ็นเตอร อีกทั้งมีดานการทางพิเศษ (เพลินจิตเหนือ-ใต) ใกลบริเวณโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร นอกจากนี้
สามารถเขาออกอาคารไดทั้งทางดานถนนสุขุมวิทและถนนพระราม 4 ซึ่งสงผลใหการทําธุรกิจ การคา เกิดความ
คลองตัวและประสิทธิภาพสูง
7.4

โครงการเปนทรัพยสินที่มีการบริหารงานที่เนนดานคุณภาพ
โครงการอาคารยูบีซี 2 และอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ไดรับการบํารุงรักษาสภาพอาคารรวมทั้งการรักษาความ
ปลอดภัยเปนอยางดีโดยโครงการมีระบบสาธารณูปโภคหลักประกอบดวย ระบบรักษาความปลอดภัย พรอม
ระบบ CCTV ระบบปรับอากาศ ระบบปองกันอัคคีภัยที่มีทั้งเครื่องตรวจจับความรอนและควันเปนเครื่องรับ
สั ญญาณ อี กทั้ งยั งมี ระบบสปริ งเกอร ในอาคาร นอกจากนี้ ยั งมี การบํ ารุ งรั กษาอย างต อเนื่ อง โดยช าง
ผูชํานาญการดานการตรวจระบบสาธารณูปโภค สภาพอุปกรณตางๆ อยางสม่ําเสมอ และตามระยะเวลาที่
กําหนดตามมาตรฐาน รวมไปถึงการดูแลรักษาความสะอาด และความเรียบรอยของอาคาร
โครงการอาคารยูบีซี 2 เนนการอํานวยความสะดวก และการบริการใหแกผูเชา โดยมีลิฟทจํานวน 12 ชุด เพื่อให
เปนไปตามมาตรฐานและมีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการ นอกจากนี้ โครงการอาคารยูบีซี 2 ยังอํานวยความ
สะดวกสบายใหแกผูใชบริการดวยที่จอดรถกวา 820 คันโดยอัตราสวนที่จอดรถตอพื้นที่เทากับ 40 ตร.ม. ตอ
1 คัน ซึ่งนับวาเปนอัตราสวนที่สูงกวาอาคารประเภทเดียวกัน
โครงการอาคารยูบีซี 2 ไดถูกออกแบบโดยคํานึงถึงการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เชน ระบบปรับอากาศที่มี
การนําเอาน้ําหลอเย็นกลับมาเวียนใชใหม และการใชหลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน รวมทั้ง ผูออกแบบอาคาร
ยูบีซี 2 ยังไดออกแบบใหโครงการมีพื้นที่สีเขียวตอพื้นที่เชาเปนสัดสวนที่สูงถึงประมาณรอยละ 10 นอกจากนี้ ใน
ระหวางป พ.ศ. 2547 ถึง 2553 กอนวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก โครงการอาคารยูบีซี 2 ยังไดรับการ
ปรับปรุงคุณภาพอาคาร ซึ่งเมื่อรวมกับคาซอมแซมบํารุงรักษาแลว เปนการลงทุนมูลคากวา 70 ลานบาท ในชวง
ดังกลาว ดังนั้น โครงการอาคารยูบีซี 2 จึงถือไดวาเปนโครงการที่มีคุณภาพ และมีระบบสาธารณูปโภค และ
อุปกรณที่ทันสมัย
สําหรับโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอรนั้น ในระหวางป พ.ศ. 2547 ถึง 2553 กอนวันที่กองทุนรวมเขาลงทุน
ครั้งแรก อาคารไดรับการปรับรูปลักษณทั้งภายในและภายนอกของอาคารครั้งใหญ ซึ่งเมื่อรวมกับคาซอมแซม
บํารุงรักษาแลว เปนการลงทุนมูลคา ประมาณ 400 ลานบาท นอกจากนี้ โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ยัง
ไดทําสัญญาเชาที่จอดรถในอาคารโรงแรมเจดับบลิว แมริออท (JW Marriott Hotel) ซึ่งตั้งอยูในบริเวณใกลเคียง
กับอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร โดยมีระยะเวลาการเชาที่จอดรถที่เทากับสัญญาเชาที่ดิน ดังนั้น จึงมั่นใจไดวา
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อาคารจะมีพื้นที่จอดรถที่เพียงพอ โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร จึงเปนโครงการที่มีคุณภาพ และมีระบบ
สาธารณูปโภค และอุปกรณที่ทันสมัย
7.5

บริหารโดยผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่มีประสบการณยาวนานและมีชื่อเสียง
โครงการอาคารยูบีซี 2 เปนทรัพยสินที่มีการบริหารจัดการอาคารสํานักงานภายใต เพนตา 591 กอนวันที่กองทุน
รวมเขาลงทุนครั้งแรก ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีความสามารถในการบริหารงาน อาคารยูบีซี 2 ตั้งแตเริ่มตน
โครงการจนกระทั่งมีความสําเร็จเปนอยางดีจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้ เพนตา 591 จะยังคงปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยสําหรับทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก ทั้งในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดหา
เครือขายในการเสนอการใหบริการแกลูกคา ระบบกลางในการจัดซื้อ ระบบการบํารุงรักษาอาคาร และระบบการ
บริหารจัดการทางการเงิน นอกจากจะบริหารอาคารสํานักงานในเครือ กลุมผูบริหารยังเปนเจาของและเปน
ผูบริหารศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
สําหรับโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร กอนวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก เอราวัณในฐานะเจาของ
กรรมสิทธิ์ เปนผูบริหารทรัพยสินในโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร โดยเอราวัณจางบุคคลภายนอก เพื่อ
ดําเนินการและจัดการทางดานวิศวกรรมอาคาร การบริการตางๆ รวมทั้งการทําความสะอาด และการรักษาความ
ปลอดภั ย เป นต น ทั้ งนี้ ภายหลั งจากที่ กองทุ นรวมได เข าลงทุ นในโครงการอาคารเพลิ นจิ ต เซ็ นเตอร แล ว
กองทุนรวมจะมอบหมายใหเอราวัณหรือบริษัทยอยของเอราวัณทําหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย เพื่อ
ประโยชนของกองทุนรวมตอไป ทั้งใน จัดหาเครือขายในการเสนอการใหบริการแกลูกคา ระบบกลางในการจัดซื้อ
ระบบการบํ ารุ งรั กษาอาคาร และระบบการบริ หารจั ดการทางการเงิ น เอราวั ณ เป นผู ประกอบการด าน
อสังหาริมทรัพยรายใหญในประเทศไทยที่มีประสบการณและมีชื่อเสียง ในดานการพัฒนา บริหาร และใหเชา
พื้นที่อาคารสํานักงาน โรงแรมชั้นนํา และรานคาในเขตศูนยกลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร โดยมีการดําเนินงาน
ที่มีความตอเนื่องมานาน

7.6

มีความหลากหลายของผูเชา
ผูเชาพื้นที่ของทั้งอาคารยูบีซี 2 และอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร มีทั้งบริษัทไทยและบริษัทตางชาติในหลากหลาย
ประเภทธุ รกิ จ ได แก การเกษตร บริการบัตรเครดิต การเงิน เวชภัณฑ บริการที่ปรึกษาตางๆ โฆษณา
สถานทูต มูลนิธิระหวางประเทศ และธุรกิจอื่น ๆ อีกหลากหลาย ซึ่งกระจายความเสี่ยงและคาดวาจะชวย
เสริมสรางความมั่นคงของผลตอบแทนแกนักลงทุน

7.7

มีผลการดําเนินงานที่ดีอยางตอเนื่องในชวง 5 ปที่ผานมา
ตั้งแตป พ.ศ. 2549 จนถึงไตรมาส 3 ป 2553 โครงการอาคารยูบีซี 2 และโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร เปน
ทรัพยสินที่มีอัตราการเชาพื้นที่ในสวนอาคารสํานักงานโดยเฉลี่ยมากกวารอยละ 95 ซึ่งมากกวา อัตราการเชา
พื้นที่โดยเฉลี่ยของอาคารสํานักงานอื่นๆ ในบริเวณถนนสุขุมวิทและเขตพื้นที่ศูนยกลางธุรกิจ (CBD) ที่รอยละ 91
และรอยละ 93 ตามลําดับ นอกจากนี้ อาคารยูบีซี 2 และอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ยังมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของ
อัตราคาเชาพื้นที่เฉลี่ยตอเดือนเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 8 และรอยละ 9 ตอป ในชวงระยะเวลาดังกลาว ตามลําดับ
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ถึงแมวาประเทศไทยจะประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองในป พ.ศ. 2551 ที่มีผลกระทบตออัตราคาเชา
พื้นที่ของอาคารสํานักงานโดยทั่วไปจนถึงไตรมาส 3 ในป 2553 แตอัตราการเชาพื้นที่และการเพิ่มขึ้นของอัตราคา
เชาเฉลี่ยตอเดือนของโครงการอาคารยูบีซี 2 และโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร กลับยังคงรักษาระดับความ
มั่นคงและมีการเติบโตขึ้นไดอยางตอเนื่อง ซึ่งผลการดําเนินงานที่ผานมาแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของโครงการที่
ทําใหผูลงทุนมั่นใจไดวา โครงการสามารถหาผูเชาและมีโอกาสปรับอัตราคาเชาเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

8. กองทุนรวมนี้มีการประกันภัยอยางไร
1) การประกันภัยอยางเพียงพอและเหมาะสมกับสวนไดเสียของกองทุนรวมที่มีตออสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน เพื่อคุมครองความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนรวมอันเนื่องมาจากการเกิดวินาศภัย
ตออสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยกําหนดใหกองทุนรวมเปนผูรับประโยชน ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชน
2) การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกที่อาจไดรับความเสียหายจากความชํารุดบกพรองของอาคาร
โรงเรื อ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร า ง ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ ผู ใ ห เ ช า หรื อ ผู ใ ห สิ ท ธิ ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ยแ ก ก องทุ น รวม หรื อ ผู เ ช า
อสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวม ไดทําประกันภัยนั้นไวแลว บริษัทจัดการสามารถทําประกันภัยความรับผิดเฉพาะ
กรณีที่กองทุนรวมอาจถูกไลเบี้ยใหตองรับผิด
3) การประกันภัยสําหรับการหยุดชะงักทางธุรกิจ
การประกันภัยตาม (1) (2) และ (3) ใหเอาประกันตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ในอสังหาริมทรัพยนั้น

9. ผลกระทบต อ ผลประกอบการของกองทุ น รวมจะเป น อย า งไร ในกรณี ที่ เ ป น การเช า ช ว ง
อสังหาริมทรัพย หรือการเชาในอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางที่ผูใหเชามิไดเปนผูมีกรรมสิทธิ์
ตามโฉนดที่ดินหรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน และหากตอมาผูมี
กรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชนบอกเลิก
สัญญาโดยมิไดจัดใหมีผูรับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคล
ดังกลาว
ไมมี

10. รายชื่อหรือลักษณะของเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมจะลงทุน และหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ที่จะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเปนจํานวน
และสัดสวนเทาใด
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหกับ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) และหรือเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่
เปนที่ตั้งของอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร บริษัท ภิรัชบุรี จํากัด บริษัท เพนตา 591 จํากัด และ/หรือ กลุมบุคคลเดียวกัน
ของบุคคลดังกลาว รวมกันไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
โดยจะจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหแกผูจองซื้อพิเศษ
และหรือเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน และหรือ
กลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว
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11. ผูลงทุนจะไดอะไรจากเงินลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผล และกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจาก
การเพิ่มขึ้นของราคาเสนอซื้อ หรือ เสนอขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยหลัง จากที่มีการนําหนวยลงทุนของกองทุน
รวมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหลงประเทศไทย ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนรวมทั้งกลุมบุคคลเดียวกันกับผูถือหนวย
ลงทุนจะมีสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรผลกําไรในรูปของเงินปนผลจากกองทุนตามหลักเกณฑ และวิธีการที่ระบุไวใน
โครงการนี้เฉพาะหนวยลงทุนในสวนที่ไมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปน
กรณีที่เขาขอยกเวนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
นโยบายการจายเงินปนผล
โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 4 ครั้ง
อยางไรก็ดี บริษัทจัดการอาจมีการพิจารณาจายเงินปนผลพิเศษ เกินกวาการจายเงินปนผลปละ 4 ครั้ง ดังกลาวใหแก
ผูถือหนวยลงทุนไดตามที่บริษัทจัดการมีความเห็นวามีความจําเปนและสมควร
(1)

ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน
ไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ไมรวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมินคาหรือการสอบทานการ
ประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ประจํารอบระยะเวลาบัญชีนั้น

(2)

ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวย
ลงทุนจากกําไรสะสมดังกลาวดวยก็ได

การจายเงินปนผลตาม (1) ตองไมทําใหกองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงิน
ปนผลนั้น
การจายเงินปนผลตาม (1) และ (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน
90 วันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น
โดยกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลไดในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเปนลายลักษณอักษร
เงื่อนไขเพิ่มเติม
ในการพิจารณาจายเงินปนผล ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาต่ํากวาหรือเทากับ
0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้นและใหยกไปจายเงินปนผลพรอมกันในงวดสิ้นปบัญชี
สํ า หรับ หลัก เกณฑใ นการจา ยปน ผล บริษ ัท จัด การจะดํ า เนิน การใหเ ปน ไปตามที ่ร ะบุไ ว เวน แตก รณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไข
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เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการให
เปนไปตามนั้น

12. ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึง อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ราคาเครื่องอุปโภค
และบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย และนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแหงประเทศไทย และ
หนวยงานราชการอื่นซึ่งมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงินและการลงทุนของกองทุนรวม และภาวะตกต่ํา
ทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปตลอดจนการลดลงของความตองการของผูบริโภคอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
ตอผลการดําเนินงาน

13. การลงทุ น ในกองทุ น รวมนี้ กั บ กองทุ น รวมอื่ น ที่ มิใ ช ก องทุ น รวมอสั ง หาริ มทรั พ ย มี ค วามเสี่ ย ง
แตกตางกันอยางไร
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยไมต่ํากวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ทําใหการลงทุนกระจุกตัวอยูในอสังหาริมทรัพย ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนใน
ตราสารทางการเงินประเภทตางๆ อยางไรก็ตามการกระจายการลงทุนของอสังหาริมทรัพยในหลายพื้นที่และมีผูเชาใน
หลากหลายอุตสาหกรรม จะชวยลดความเสี่ยงไดในระดับหนึ่ง

14. บริษัทจัดการกองทุนรวม ผูบริหารของบริษัทจัดการกองทุน รวม ผูจัดการกองทุนรวม ผูดูแล
ผลประโยชน บริษัทประเมินคาทรัพยสิน ที่ปรึกษา ผูบริหารอสังหาริมทรัพย หรือกลุมบุคคล
เดี ย วกั น มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ เจ า ของ หรื อ ผู ใ ห เ ช า ผู โ อนสิ ท ธิ ก ารเช า หรื อ ผู ใ ห สิ ท ธิ ใ น
อสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุนหรือไม อยางไร
กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิการเชาที่ดินและอาคาร และซื้อ อุปกรณและงานระบบที่เกี่ยวเนื่อง ของโครงการอาคาร
ยูบีซี 2 ที่มีบริษัท ภิรัชบุรี จํากัด และบริษัท เพนตา 591 จํากัด เปนเจาของกรรมสิทธิ์ และกองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิ
การเชาที่ดินโดยการรับโอนสิทธิการเชา และซื้ออาคารและงานระบบที่เกี่ยวเนื่อง ของโครงการอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร
ที่มีบริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูทรงสิทธิการเชาที่ดิน และเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคารละอุปกรณที่
เกี่ยวของ ดังนั้น บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) เจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เปนที่ตั้งของอาคารเพลินจิต เซ็น
เตอร บริษัท ภิรัชบุรี จํากัด บริษัท เพนตา 591 จํากัด และ/หรือ กลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว จึงมีสิทธิลงทุน
ในหนวยลงทุนของกองทุนรวม รวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม

15. กองทุนรวมนี้ กําหนดนโยบายการกูยืมเงินไวอยางไร
ในการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมอาจกูยืมเงินได ทั้งนี้ ไมวาจะมีการใหหลักประกันไวดวยหรือไมก็
ตาม และตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
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(1)

เปนการกูยืมเงินเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้
(ก)
ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาใหอยูใน
สภาพดีและมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน
(ข)

ตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแลวซึ่งเปนของกองทุนรวม หรื อ ที่ ก องทุ น รวมมี
สิทธิการเชา เพื่อประโยชนในการจัดหาผลประโยชนของ กองทุนรวม

(ค)

ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม

(2)

เปนการกูยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่ เป น การกู ยื ม เงิ น เพื่ อ
ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาตาม (1)(ก) หรือเพื่อตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบน
ที่ดินที่มีอยูแลวที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาตาม (1)(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมตองคํานึงถึงกําหนดเวลาเชาที่
เหลืออยูตามสัญญาเชาดวย และ

(3)

จํานวนเงินที่กูยืมตองไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และในกรณีที่ตอมาภายหลัง
จํานวนเงินที่กูยืมเกินอัตราสวนดังกลาว แตการเกินอัตราสวนนั้นมิไดเกิดจากการกูยืมเงินเพิ่มเติม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะคงอัตราสวนการกูยืมเงินไว
ตอไปก็ได แตจะกูยืมเงินเพิ่มเติมอีกไมไดจนกวาอัตราสวนการ
กูยืมเงินจะลดลงจนนอยกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของวิธีการลงทุนในหนวยลงทุนสิทธิของผูล งทุน และ
บุคคลอื่นทีเ่ กี่ยวของกับกองทุนรวม
การออกและเสนอขายหนวยลงทุน
1. วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน
ผูสนใจจองซื้อหนวยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบและเอกสารที่เกี่ยวของ
กับการจองซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหนวยลงทุน ผูจัด
จําหนายและผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนทุกวันทําการในระยะเวลาเสนอขาย
เอกสารประกอบการจองซื้อหนวยลงทุน
กรณีบุคคลธรรมดา
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง /ใบตางดาว (กรณีบุคคลที่ไมมี
สัญชาติไทย) หรือสําเนาทะเบียนบาน (ในกรณีที่เอกสารแสดงตนขางตน ไมไดระบุหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
หรือที่อยูของผูจองซื้อ)
(2) เฉพาะกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะรับเงินปนผล เงินลดทุน หรือเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนสวนที่ไมไดรับการ
จัดสรร โดยการโอนเงินเขาบัญชี ผูจองซื้อจะตองแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือกระแสรายวัน หรือสําเนา
รายการเดินบัญชีดังกลาว (Statement) ที่ไดเปดไวกับธนาคารไทยพาณิชยที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผูจองซื้อโดย
จะตองไมเปนบัญชีรวม
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หมายเหตุ ใหใชเอกสารขอ (1) - (2) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกตอง ทั้งนี้ สําเนา
statement ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของบัญชีและธนาคาร (หามใชกระดาษ reused)
กรณีคณะบุคคล
(1) สําเนาเอกสารการจัดตั้งคณะบุคคล
(2) สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีคณะบุคคล
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนาม
(4) หนังสือมอบอํานาจ หรือสําเนา(กรณีมอบอํานาจ) ปดอากรแสตมป 10 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบอํานาจ
(5) เฉพาะกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะรับเงินปนผล เงินลดทุน หรือเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนสวนที่ไมไดรับการ
จัดสรร โดยการโอนเงินเขาบัญชี ผูจองซื้อจะตองแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือกระแสรายวัน หรือ
สําเนารายการเดินบัญชีดังกลาว (Statement) ที่ไดเปดไวกับธนาคารไทยพาณิชยที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชี
ผูจองซื้อโดยจะตองไมเปนบัญชีรวม
หมายเหตุ ใหใชเอกสารขอ (1) - (5) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกตอง ทั้งนี้ สําเนา
statement ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของบัญชีและธนาคาร (หามใชกระดาษ reused)
กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย และสําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของบริษัทอายุไมเกิน
1 เดือน
(2) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท(ที่ระบุในลักษณะใหลงทุนในหนวยลงทุนกองทุนรวมมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยไพรมออฟฟศ หรือลงทุนในหลักทรัพยนี้ได)
(3) สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ.5) อายุไมเกิน 1 เดือน
(4) หนังสือมอบอํานาจหรือสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปดอากรแสตมป 10 บาท
(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ (ผูมีอํานาจลงนามตามเอกสารขอ 4 ตามจํานวนผูมีอํานาจลง
นาม และโดยหนึ่งในนั้นตองเปนกรรมการผูจัดการ ) และของผูรับมอบอํานาจกระทําการแทน
(6) เฉพาะกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะรับเงินปนผล เงินลดทุน หรือเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนสวนที่ไมไดรับการ
จัดสรรโดยการโอนเงินเขาบัญชี ผูจองซื้อจะตองแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือกระแสรายวัน หรือ
สําเนารายการเดินบัญชีดังกลาว (Statement) ที่ไดเปดไวกับธนาคารไทยพาณิชย ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู
จองซื้อโดยจะตองไมเปนบัญชีรวม
(7) สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีนิติบุคคล
หมายเหตุ ให ใ ชเ อกสารหมายเลข (1) - (7) จํ านวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุ ก ฉบับ รั บรองสํ าเนาถู กต อ ง
ทั้งนี้ สําเนา statement ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของบัญชีและธนาคาร (หามใชกระดาษ reused)
กรณีนิติบุคคลที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ
ดูแลหลักทรัพย
(1) สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคล ซึ่งอาจออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู หรือโดย
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เจาหนาที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได และหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลดังกลาวตองออกมาไมเกิน 1 ป โดยจะตองมี
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลง
ลายมือชื่อ ที่ตั้งสํานักงานใหญ
(2) หนังสือมอบอํานาจที่นิติบุคคลตางประเทศนั้น มอบอํานาจให Custodian หรือสําเนา
(3) หนังสือมอบอํานาจของ Custodian หรือสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปดอากรแสตมป 30 บาท
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ (ผูมีอํานาจลงนามตามเอกสารขอ 3 ตามจํานวนผูมีอํานาจลงนาม
และโดยหนึ่งในนั้นตองเปนกรรมการผูจัดการ ) และของผูรับมอบอํานาจกระทําการแทน
(5) เฉพาะกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะรับเงินปนผล เงินลดทุน หรือเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนสวนที่ไมไดรับการ
จัดสรรโดยการโอนเงินเขาบัญชี ผูจองซื้อจะตองแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือกระแสรายวัน หรือ
สําเนารายการเดินบัญชีดังกลาว (Statement) ที่ไดเปดไวกับธนาคารไทยพาณิชย ที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู
จองซื้อโดยจะตองไมเปนบัญชีรวม
หมายเหตุ ใหใชเอกสารหมายเลข (1)-(5) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกตอง ทั้งนี้
สําเนา statement ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของบัญชีและธนาคาร (หามใชกระดาษ reused) เอกสาร
ตามขอ 1) ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยกงสุลของไทยอายุไมเกิน 1 ป
หมายเหตุ
-

กรณีเปนเอกสารที่มาจากตางประเทศ จะตองมีการรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัท

-

ผูลงทุนทุกรายจะตองใหการรับรองวายินยอมที่จะผูกพันตามขอตกลงและขอกําหนดตางๆ ตามที่ไดระบุไวในโครงการนี้
และ/หรือตามประกาศ คําสั่ง ระเบียบตางๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดประกาศ กําหนด
ทั้งที่ไดมีอยูในปจจุบันและที่จะไดแกไขเพิ่มเติมในภายหนา

-

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบูรณของเอกสาร หรือขอเอกสารเพิ่มเติมหรือทดแทน ซึ่งเปนขอ
ปฏิบัติตามกฎหมายกําหนด หรือระเบียบของบริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย

2. การเสนอขายหนวยลงทุน
ในกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุน ดังนี้
(1)

เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหแกผู
จองซื้อพิเศษ และหรือเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวม
จะลงทุน และหรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกบุคคลดังกลาวรวมกันวา “ผู
ลงทุนกลุมที่ 1”)
ทั้งนี้ ในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกเจาของ ผูใหเชา ผู
โอนสิทธิการเชา และหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน และหรือกลุมบุคคลเดียวกันของ
บุคคลดังกลาว รวมกันไดไมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
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อนึ่ง บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหนวยลงทุนใหผูลงทุนกลุมที่ 1 ภายใตดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ใน
กรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการจองซื้อโดยผูลงทุนกลุมที่ 1 ตามที่กลาวขางตน บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวน
สิทธิที่จะนําหนวยลงทุนสวนที่เหลืออยูทั้งหมดดังกลาวมาเสนอขายใหกับผูจองซื้อทั่วไป (“ผูลงทุนกลุมที่ 2”)
ตอไป
(2) เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ใหแกผูจองซื้อทั่วไป เวนแตเปนกรณีที่ไดรับยกเวนตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต.
วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน
ผูลงทุนกลุมที่ 1 : ผูลงทุนที่จองซื้อหนวยลงทุนที่จะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเปนพิเศษกวาผูจองซื้อทั่วไปตาม
รายละเอียดที่กําหนดในประกาศ ก.ล.ต.ที่ สน. 25/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง
และจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม
ผูลงทุนกลุมที่ 1 สามารถจองซื้อหนวยลงทุนกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหนวยลงทุน
(ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ หนวยงาน Corporate Finance) โดยผูลงทุนจะตอง
ชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน ตามเงื่อนไขและวิธีการที่หนวยงานดังกลาวกําหนด
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ผูลงทุนกลุมที่ 2 : ผูลงทุนที่จองซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีการทั่วไปตามที่ระบุไวในโครงการ
และมิใชบุคคล ดังตอไป (1) ผูจองซื้อพิเศษ และหรือ (2) เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิ
การเช า และผู ใ ห สิ ท ธิ ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ ก องทุ น รวมจะลงทุ น และหรื อ กลุ ม บุ ค คล
เดียวกันของบุคคลดังกลาว
(1)
ผูจองซื้อแตละรายสามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการ
ขายหนวยลงทุน (ถามี)ไดตามวันเวลา ที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน โดยจะตองจองซื้อหนวยลงทุนเปนมูลคาขั้นต่ําไม
นอยกวา 5,000 หนวย(หาพันหนวย) และเพิ่มเปนพหุคูณของ 1,000 หนวย (หนึ่งพันหนวย)
(2)
ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนจนเต็มตามจํานวนที่จองซื้อใหแกบริษัทจัดการ หรือผูจัด
จําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) ภายในระยะเวลาที่เปดใหจองซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบจองซื้อหนวยลงทุน และใบคําขอเปดบัญชีกองทุน (เฉพาะกรณีตองการรับหนังสือรับรอง
สิทธิ โดยที่ไมเคยเปดบัญชีกองทุนมากอน) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมกับยื่นเอกสารประกอบ ตามที่
บริษัทจัดการกําหนดใหครบถวน
(3)
ผูจองซื้อที่มีถิ่นที่อยูในตางประเทศ จะตองเปนผูรับภาระในเรื่องของขอกําหนด กฎระเบียบ และภาษี
ตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเอง
วันเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน
ระหวางวันที่ 23มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2554 ระหวางเวลา 8:30 น. ถึง 15:30 น.
-

กรณีที่ชําระคาจองซื้อดวยเงินสดหรือโอนเงินหรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร สามารถจองซื้อไดตั้งแต
เวลา 8:30 น. ถึง 15:30 น.

-

กรณีที่ชําระคาจองซื้อดวยเช็ค ดราฟต หรือตั๋วแลกเงินธนาคาร สามารถจองซื้อไดตั้งแตวันที่ 23
มีนาคม 2554 ระหวางเวลา 8:30 น. ถึง 15:30 น. และวันที่ 28 มีนาคม 2554 ระหวางเวลา 8:30 น.
ถึง 12:00 น. เทานั้น
ทั้งนี้ กรณีที่ชําระดวยเช็ค เช็คดังกลาวจะตองเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจาย “บัญชีจองซื้อกองทุน
รวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไพรมออฟฟศ” ”IPO of Prime Office Leasehold Property
Fund”

3. ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตามมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไพรมออฟฟศได
โดยบริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพทุกวันทําการแรกของเดือน หรือติดตามไดจาก Website ของบริษัท
จัดการ: www.scbam.com
4. ชองทางและวิธีการรองเรียน
ผูลงทุนสามารถรองเรียนไดโดยติดตอบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ฝายลูกคาสัมพันธ โทร.
0-2626-2222 หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000
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5. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทจัดการจะยื่นคําขอจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 30 วันนับแตวนั ปดเสนอขาย
หนวยลงทุน ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถซื้อ-ขายหนวยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
6. ผูดูแลผลประโยชน
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2470-3200
7. บริษัทประเมินคาทรัพยสิน
1.

อาคารยูบีซี 2

ชื่อ
ที่อยู

:
:

โทรศัพท
โทรสาร

:
:

บริษัท เดอะแวลูเอชั่น แอนด คอนซัลแทนทส จํากัด
719 อาคาร เคพีเอ็น ทาวเวอร ชั้น 12 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
0-2717-0801-8
0-2717-0800

ชื่อ

:

บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด

ที่อยู

:

46 อาคาร ซีอารซี ทาวเวอร ออลซีซั่นสเพลส 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2654- 1111
0-2685- 3300-1

โทรศัพท
โทรสาร

:
:

2. อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร
ชื่อ
ที่อยู

:
:

โทรศัพท
โทรสาร

:
:

บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด
ชั้น 20 เลขที่ 2005-6 อาคารเดอะ มิลเลนเนีย ทาวเวอร เลขที่ 62 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
0- 2652- 6300
0- 2652- 6399

ชื่อ

:

บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

ที่อยู

:

โทรศัพท
โทรสาร

:
:

65/192 ชั้น 23 อาคารชํานาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320
0- 2643- 8223
0- 2643- 8224
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8. ผูบริหารอสังหาริมทรัพย
1.
ชื่อ

อาคารอาคารยูบีซี 2
:
บริษัท เพนตา 591 จํากัด

ที่อยู

:

โทรศัพท
โทรสาร
2.

:
:

เลขที่ 591 อาคารสมัชชาวาณิช ๒ แขวงคลองตัน (บางกะปฝงใต)
เขตพระโขนง (บางกะป) กรุงเทพมหานคร
0-2261-0261
0-2261-0262

อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร

ชื่อ

:

ที่อยู

:

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทยอยของ
บริษัท ดิเอราวัณ กรุป จํากัด(มหาชน)
ชั้น 6 เลขที่ 2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร

:
:

แขวงคลองเคย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
0-2257-4588
0-2257-4577

โทรศัพท
โทรสาร

ทั้งนี้ สัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยของอาคารยูบีซี 2 มีอายุสัญญา 10 ปนับจากวันที่สัญญามีผลบังคับใช
โดยคูสัญญาทั้งสองฝายอาจตกลงกันเปนลายลักษณอักษร เพื่อตออายุสัญญานี้ออกไปอีกเปนคราว คราวละไม
เกิน 10 ป สําหรับสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยของอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร จะสิ้นสุดลงในวันที่ 23
มกราคม 2568 ซึ่งคือวันที่สัญญาเชาที่ดินสิ้นสุดลง (ประมาณ 13 ป 10 เดือน)

9. ที่ปรึกษาทางการเงิน
ชื่อ
ที่อยู

:
:

โทรศัพท
โทรสาร

:
:

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
หนวยงาน Corporate Finance ชั้น 21 อาคาร 2
เลขที่ 18 อาคารไทยพาณิชย ปารค พลาซา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
0-2544-6679
0-2544-2185

10. ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหนวยลงทุน
ชื่อ
ที่อยู

:
:

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
1. สํานักงานใหญ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
2. และสาขาตางๆ ทั่วประเทศ
3. หนวยงาน Corporate Finance ชั้น 21 อาคาร 2
เลขที่ 18 อาคารไทยพาณิชย ปารค พลาซา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
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โทรศัพท
โทรสาร

:
:

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0-2544-6679
0-2544-2185

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูจัดจําหนายและ/หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนซึ่งเปนนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตให
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อทําหนาที่เปนผูจัดจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวม
เพิ่มเติมในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว
ณ ที่เปดเผยของบริษัทจัดการ และผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหนวยลงทุน

11. ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของนายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ
ที่อยู

:
:

โทรศัพท
โทรสาร

:
:

ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ไทยพาณิชย (สาขาชิดลม)
สายงานปฎิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย
ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย 1 อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหมj
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
0-2256-2323-8
0-2256-2405-6

12. ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี
ชื่อ

:

ที่อยู

:

โทรศัพท
โทรสาร

:
:

วรรณาพร จงพีรเดชานนท
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4098
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
เอ็มไพรทาวเวอร 195 ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120
0-2677-2000
0-2677-2222
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ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม
การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรพิจารณารายละเอียดโครงการฉบับนี้อยางรอบคอบ
โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยความเสี่ยงดังรายละเอียดขางทายนี้กอนตัดสินใจในการซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ขอความดังตอไปนี้แสดงถึงปจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบตอกองทุนรวมหรือราคาหนวย
ลงทุนของกองทุนรวม และนอกจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในโครงการฉบับนี้แลวยังอาจมีปจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่ง
กองทุนรวมไมอาจทราบไดในขณะนี้หรือเปนความเสี่ยงที่กองทุนรวมพิจารณาในขณะนี้วาไมเปนสาระสําคัญ แตความ
เสี่ยงดังกลาวอาจเปนปจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอไปในอนาคต ความเสี่ยงทั้งหลายที่ปรากฏในโครงการฉบับนี้และ
ความเสี่ยงที่อาจมีขึ้นในอนาคตอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงิน
ของกองทุนรวม
คําอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการในการปองกันความเสี่ยง และ/หรือ ความสามารถของ
กองทุนรวมในการลดความเสี่ยงขอใดขอหนึ่งไมถือเปนคํารับรองของกองทุนรวมวา กองทุนรวมจะดําเนินมาตรการใน
การปองกันความเสี่ยงตามที่กําหนดไวไดทั้งหมดหรือบางสวนและไมถือเปนขอยืนยันวาความเสี่ยงตางๆ ตามที่ระบุใน
โครงการฉบับนี้จะลดลงหรือทําใหหมดไป ทั้งนี้ เนื่องจากความสําเร็จ และ/หรือ ความสามารถในการลดความเสี่ยงยัง
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวมขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณใน
อนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบับนี้ เชน การใชถอยคําวา “เชื่อวา” “คาด
วา” “คาดการณวา” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” หรือประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ
เกี่ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจของ
กองทุนรวม นโยบายของรัฐ เปนตน เปนการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคต อันเปนความเห็นของบริษัทจัดการ
กองทุน เจาของอสังหาริมทรัพย ผูบริหารอสังหาริมทรัพย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูรวมรับประกันการจัดจําหนายหนวย
ลงทุน หรือบุคคลใดๆ มิไดเปนการรับรองความถูกตองของสมมติฐาน รวมถึงมิไดเปนการรับรองผลการประกอบการหรือ
เหตุการณในอนาคตดังกลาว อีกทั้งมิไดเปนการรับประกันและ/หรือรับรองวาผลการดําเนินงานจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
จะเปนไปตามประมาณการงบกําไรขาดทุน นอกจากนี้ ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับการคาดการณหรือคาดคะเน
อาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
กอนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ผูจัดการกองทุนรวมไดทําการศึกษาขอมูลรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยนั้นๆ โดย
ทําการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ (Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจากรายงานของผูประเมินราคา และ รายงาน
ทางวิศวกรรมของอสังหาริมทรัพยชิ้นนั้นๆ อยางละเอียด อยางไรก็ตามการกระทําดังกลาวมิไดเปนการประกันวา
อสังหาริมทรัพยดังกลาวปราศจากความเสียหาย หรือความบกพรอง ที่อาจจะตองมีคาใชจายในการปรับปรุงหรือ
ซอมแซมเปนจํานวนที่สูงกวาที่มีการเปดเผยในหนังสือชี้ชวน รายงานของผูประเมินราคา และ รายงานทางวิศวกรรมของ
อสังหาริมทรัพยชิ้นนั้นๆ ที่ ผูจัดการกองทุนรวมใชเปนพื้นฐานในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริมทรัพยอาจมี
ขอบกพรอง มีความไมถูกตอง เนื่องจากความบกพรองบางอยางของอสังหาริมทรัพย อาจจะตรวจพบไดยาก หรือไม
สามารถตรวจพบได เนื่องจากขอจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิค ที่ใชในการตรวจสอบ หรือปจจัยอื่นๆ ที่เปน
ขอจํากัดในการตรวจสอบของทั้งผูประเมินราคา และวิศวกร
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นอกจากนั้นแลว อสังหาริมทรัพยชิ้นนั้นๆ อาจจะมีการ ละเมิดกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย
ซึ่งการศึกษาขอมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ (Due Diligence) ของผูจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยไมสามารถครอบคลุมถึงได ซึ่งอาจจะสงผลใหกองทุนรวมเกิดคาใชจายหรือขอผูกพันที่เกี่ยวกับการ
ละเมิดกฎขอบังคับดังกลาว
นอกจากนี้ รายงานการประเมินคาและรายงานทางวิศวกรรมของทรัพยสินอาจมีขอบกพรองหรือไมถูกตอง เนื่องจาก
ความบกพรองของทรัพยสินอาจยากที่จะตรวจสอบหรือตรวจพบได
ขอมูลในสวนนี้ที่อางถึงหรือเกี่ยวของกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจอาจเปนขอมูลที่รวบรวมมาจากขอมูลที่มีการเปดเผยหรือ
จากสิ่งพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูลอื่นๆ โดยที่กองทุนรวมอาจไมสามารถตรวจสอบหรือรับรองความถูกตองของ
ขอมูลดังกลาวได
เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนผลตอบแทนในระยะยาว ผูลงทุนจึงไมควรคาดหวัง
ที่จะไดรับผลตอบแทนในระยะสั้น นอกจากนั้น ราคาเสนอขายของหนวยลงทุนกับมูลคาของหนวยลงทุนในอนาคตอาจ
ลดต่ําลงหรือสูงขึ้น ผูลงทุนอาจไมไดรับคืนตนทุนในการลงทุน ดังนั้น ผูที่ประสงคจะซื้อหนวยลงทุนจึงควรปรึกษาที่
ปรึกษาที่เกี่ยวของเพื่อขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมกอนตัดสินใจลงทุนในหนวยลงทุน
(ก)

ความเสี่ยงโดยตรงตอกองทุนรวมหรือผูถือหนวยลงทุน
1)

ความเสี่ยงโดยทั่วไป
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งรวมถึง อัตราเงินเฟอ
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ราคาเครื่องอุปโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย และ
นโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแหงประเทศไทย และหนวยงานราชการอื่น
ซึ่งมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงินและ การลงทุนของกองทุนรวม และภาวะ
ตกต่ําทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปตลอดจนการลดลงของความตองการของผูบริโภคอาจสงผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ราคาซื้อขายหนวยลงทุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งอาจมีราคาสูงหรือต่ํากวาราคาที่ไดเสนอขาย
นอกจากนี้ ราคาของหนวยลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอาจไดรับผลกระทบ
จากปจจัยภายนอกหลายประการซึ่งเปนปจจัยที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมได อาทิ ความ
เคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงของตลาดหุนในตางประเทศ อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศและ
ตางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน นโยบายหรือมาตรการทั้งทางตรงหรือทางออมที่มีผลตอนําเขา
หรือสงออก สภาวะของธุรกิจทองเที่ยว เงินตราตางประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและ
ระหวางประเทศ ปจจัยความเสี่ยงในการดําเนินงานและทางธุรกิจโดยทั่วไป ความผันผวนของ
ตลาดเครื่องอุปโภคและบริโภค ระเบียบขอบังคับ ภาษีอากร และนโยบายอื่นใดของรัฐบาล เปน
ตน ซึ่งไมมีหลักประกันไดวาความเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยาง
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มีนัยสําคัญตอราคาของหนวยลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน และการบริหารจัดการโครงการ
ของกองทุนรวม
2)

ความเสี่ยงทางการเมือง
แมวาในปจจุบันสภาวะทางการเมืองเริ่มเขาสูสถานการณที่ดีขึ้น แตหากมีเหตุการณความไมสงบ
หรือ ความขัดแยงทางการเมืองเกิดขึ้น อาจสงผลกระทบตอ สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
รวมถึงตลาดหุนในประเทศไทย ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอสถานะทางการเงินของ
กองทุนรวม ทั้งนี้ จึงไมสามารถรับรองไดวาสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปจจุบัน หรือ
ในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไมมีผลกระทบรายแรงตอ
การดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุนรวม

3)

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม
การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การกอวินาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ แมจะมีโอกาสเกิดขึ้นไม
บอยครั้งนัก แตหากเกิดขึ้นในบริเวณที่ตั้งอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม นอกจากจะสรางความ
เสียหายตอทรัพยสินของกองทุนรวมแลว จะยังความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินของผูเชาและผู
มาใชบริการในโครงการของกองทุนรวมอยางประเมินคาไมได อยางไรก็ดี กองทุนรวมจะไดทํา
ประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การกอวินาศกรรม และเหตุ
สุดวิสัยอื่นๆ ไวสําหรับอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ทั้งนี้ เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
กรมธรรมประกันภัยตามมาตรฐานทั่วไปสําหรับธุรกิจโรงแรม

4)

ความเสี่ยงจากการตรวจสอบขอมูลกอนการเขาลงทุน
กอนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไดทําการศึกษาขอมูล
รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยนั้นๆ โดยทําการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ (Due Diligence)
ศึกษารายละเอียดจากรายงานของผูประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย
ของทรัพยสินโดยที่ปรึกษากฎหมาย และรายงานการตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย อยางไรก็ตาม
การกระทําดังกลาวมิไดเปนการประกันวา อสังหาริมทรัพยดังกลาวปราศจากความเสียหาย หรือความ
บกพร อง ที่ อ าจจะต อ งมี ค าใช จ า ยในการปรั บ ปรุ ง หรือ ซ อ มแซม รายงานของผูป ระเมิ น ราคา
รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพยสินโดยที่ปรึกษากฎหมาย และรายงานการ
ตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย ที่ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใชเปนพื้นฐานในการประเมิน
และตรวจสอบอสั งหาริม ทรัพ ย อาจมีขอบกพรอ ง มีค วามไมถูกตอ ง เนื่องจากความบกพรอ ง
บางอยา งของอสัง หาริ ม ทรั พ ยอ าจจะตรวจพบได ยาก หรื อ ไม สามารถตรวจพบได เนื่อ งจาก
ขอจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใชในการตรวจสอบ หรือปจจัยอื่นๆ ที่เปนขอจํากัดใน
การตรวจสอบของทั้งผูประเมินราคาและวิศวกร
นอกจากนั้น แลว อสัง หาริม ทรัพ ยชิ้น นั้น ๆ อาจจะมีก าร ละเมิดกฎ ระเบีย บ ขอ บังคับตา งๆที่
เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย ซึ่งการศึกษาขอมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ
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(Due Diligence) ของผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไมสามารถครอบคลุมถึงได ซึ่งอาจจะ
สงผลใหกองทุนรวมเกิดคาใชจายหรือขอผูกพันที่เกี่ยวกับการละเมิดกฎขอบังคับดังกลาว
5)

การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากการมีผลบังคับใชของมาตรฐานบัญชี
ฉบับใหม หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเปนปจจัยที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมหรือ
คาดการณได สําหรับการแกไ ขกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบ ขอ บังคับ บทบั ญญัติ
แนวนโยบาย และ/หรือ คําสั่ง ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย ถือ
เปนเหตุการณที่ไมอาจคาดการณไดเชนเดียวกัน ดังนั้น กองทุนรวมจึงไมสามารถที่จะประเมินผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได และไมสามารถรับประกันไดวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
จะไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

6)

ราคาของหนวยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดภายหลังการเสนอขาย
ภายหลังจากการจดทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมมี
หลักประกันวาสภาวะการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะมีเสถียรภาพ
ราคาตลาดของหนว ยลงทุน อาจมีก ารลดลงภายหลั ง การจดทะเบี ย นหน ว ยลงทุ น ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และอาจไมสอดคลองกับมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยของกองทุนรวม
ซึ่งราคาซื้อขายของหนวยลงทุนนั้นขึ้นอยูกับหลายปจจัย อาทิเชน ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ความผันผวนของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และปริมาณการซื้อขายของ
หนวยลงทุน ฯลฯ ดังนั้น ผูลงทุนอาจไมสามารถที่จะขายหนวยลงทุนไดในราคาที่เสนอขายหนวย
ลงทุน หรือในราคาตามมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยของกองทุน

7)

มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซึ่งกองทุนรวมจะไดรับหาก
มีการจําหนายทรัพยสินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม
มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมซึ่งไดกลาวไว ณ ที่นี้ ไดคํานวณโดยใชขอมูลจากรายงานการ
ประเมิน ค าทรัพ ยสิน ที่ล งทุ น เปน ขอ มูล พื้น ฐาน และมูล คา ดัง กลาวอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริง
ซึ่งกองทุนรวมจะไดรับหากมีการจําหนายทรัพยสินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม

8)

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาด
เนื่องจากกองทุนรวมเปนกองทุนรวมประเภทกองทุนปดซึ่งจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย สภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อขาย
หนวยลงทุนนั้นในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งอยูบนพื้นฐานของปริมาณความตองการ
ของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ซึ่งปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ขึ้นอยูกับปจจัย
หลายประการที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมได อาทิเชน ปริมาณความตองการของตลาด ดังนั้น
จึงมีความเสี่ยงที่หนวยลงทุนนี้จะขาดสภาพคลองในการซื้อขายในตลาดรอง
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9)

ความเสี่ยงดานภาษี
ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเชา หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย (ในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย) ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีและคาธรรมเนียมที่เกิดจากการ
ซื้อหรือขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในสิทธิการเชาหรืออสังหาริมทรัพย ซึ่งกองทุนรวมอาจตองรับภาระ
ทั้งหมดหรือบางสวน และอัตราคาธรรมเนียมและอัตราภาษีที่กองทุนรวมจะตองชําระดังกลาว อาจ
แตกตางจากอัตราที่เปนอยูในปจจุบัน นอกจากนี้ ในอนาคตภาระภาษีของผูถือหนวยลงทุนสําหรับ
การซื้อขายหนวยลงทุนและการไดรับเงินปนผลจากกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราใน
ปจจุบัน

10)

ความเสี่ยงในการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาจะลดลงตามระยะเวลาการ
เชาที่เหลืออยู
กองทุนรวมมีการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาสิทธิ การเชาอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวมจะลดลงตามระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูอันเนื่องมาจากการประเมินคาสิทธิการเชา
การเปลี่ยนแปลงในอัตราการเชาพื้นที่ และ/หรือ อัตราคาเชาพื้นที่ หรือเนื่องจากสาเหตุอื่นใดที่อยู
นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในมูลคาสิทธิการเชาดังกลาวอาจ
สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอมูลคาทรัพยสิน และมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

11)

ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น
การที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยไมต่ํากวารอยละ 75 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ทําใหการลงทุนกระจุกตัวอยูในอสังหาริมทรัพย ในขณะที่กองทุน
รวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทตางๆ

12)

ความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม
การจา ยเงิน ปน ผลของกองทุน รวมจะถูก พิจ ารณาจากผลการดํา เนิน งานของกองทุนรวม ซึ่ง
ขึ้ น อยู กั บ ป จ จั ย หลายประการ ได แ ก สภาวะทางเศรษฐกิ จ ในประเทศและต า งประเทศ
ความสามารถของผูบริหารอสังหาริมทรัพย ตนทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย คาใชจายในการ
ดําเนินงานตางๆ การแขงขัน การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน ภัย
ธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่นักลงทุนจะไมไดรับเงินปนผลตามที่ได
ประมาณการเอาไวในปที่เกิดเหตุการณ หรือกองทุนรวมจะไมสามารถที่จะรักษาระดับการจายเงิน
ปนผลหรือเพิ่มการจายเงินปนผลไดในปตอ ๆ ไป
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13)

ความเสี่ยงจากการใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการกําหนดราคาซื้อ
ขายหนวยลงทุน
การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการประกาศ เปนการคํานวณ
โดยใชรายงานการประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการประเมิน คา ครั้ง ลา สุด เปน ฐานใน
การกํา หนดมูล คา อสัง หาริม ทรัพ ย ซึ่ง มูล คา ดัง กลาวอาจไมใชมูลคาที่จะซื้อขายไดจริงของ
อสังหาริมทรัพยดังกลาว

(ข)

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสิน
1)

ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งอาจมีผลกระทบตออสังหาริมทรัพย
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนมีความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ และการ
ชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
นอกจากนี้อสังหาริมทรัพยอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากปจจัย มหภาคอื่นๆ เชน
ปจจัยทางการเมือง การวางผังเมือง การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร หรือการโยกยายของ
ชุมชน อันอาจสงผลกระทบตอสถานะหรือนโยบายของผูเชา ทําใหอัตราการเชาพื้นที่ในอาคาร
สํานักงานลดลง

2)

ความเสี่ยงจากการแขงขันที่สูงขึ้น
ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสังหาริมทรัพย การ
เพิ่มขึ้นของจํานวนผูประกอบการในตลาด การเพิ่มขึ้นของจํานวนอาคารสํานักงานใหเชา การที่มี
จํานวนผูประกอบการในตลาดเพิ่มขึ้นจะสงผลใหอุปทานของตลาดเพิ่มขึ้น ทําใหมีการแขงขัน
สูงขึ้น

3)

ความเสี่ยงจากกรณีการถูกเวนคืนที่ดิน
กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่มีการเวนคืนทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนโดยหนวยงานของ
รัฐ ซึ่งทําใหกองทุนรวมไมอาจใชทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจ
ตอไปได
อยางไรก็ดี ในกรณีที่เกิดการเวนคืนดังกลาว กองทุนรวมอาจไมไดรับคาชดเชยจากการเวนคืน
สําหรับอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร หรือไดรับคาชดเชยดังกลาวมากกวาหรือนอยกวามูลคาที่กองทุน
รวมใชในการลงทุนในทรัพยสินสําหรับอาคารยูบีซี 2 ซึ่งอาจสงผลใหผลตอบแทนที่ผูถือหนวย
ลงทุนจะไดรับจากการลงทุนไมเปนไปตามที่ไดประมาณการไวทั้งในสวนของเงินปนผลและเงินลด
ทุน ทั้งนี้จํานวนเงินคาชดเชยที่กองทุนรวมไดรับจะขึ้นอยูกับเงื่อนไขตามที่กําหนดในสัญญาที่
เกี่ยวของ ระยะเวลาการใชประโยชนในทรัพยสินที่เหลืออยูภายหลังจากการถูกเวนคืน หรือจํานวน
คาชดเชยที่ไดรับจากการเวนคืน
นอกจากนี้ จากการที่บริษัทจัดการไดศึกษาขอมูลตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณ
ที่ที่จะเวนคืนในทองที่เขตคลองเตยแลวพบวาที่ตั้งของทรัพยสินของกองทุนที่จะลงทุนดังกลาวไม
ตกอยูภายใตเขตเวนคืนโดยเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้บริษัทจัดการไมสามารถประเมินถึงโอกาสในการ
ถูกเวนคืนได เนื่องจากการเวนคืนที่ดินเปนนโยบายและความจําเปนในการใชพื้นที่ของรัฐบาลใน
เวลานั้น
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(ค)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวม
1)

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชาและผูเชาชวงพื้นที่ในทรัพยสิน
คาเชาที่กองทุนรวมจะไดรับจากผูเชาและผูเชาชวงตามสัญญาเชาและสัญญาเชาชวงจะเปน
ที่มาของรายไดหลักเพียงแหลงเดียวของกองทุนรวม ดังนั้นกองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงจากฐานะ
การเงินและความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชาและผูเชาชวงได หากผูเชาและผูเชาชวง
ดังกลาวมีปญหาทางการเงินซึ่งสงผลกระทบตอความสามารถในการชําระคาเชาและคาเชาชวง
ไมชําระคาเชาและคาเชาชวง หรือ ยอมเลิกสัญญาเชาและเชาชวงกอนกําหนด และกองทุนรวมไม
สามารถหาผูเชาและ/หรือผูเชาชวงรายใหมมาทดแทนผูเชาและ/หรือผูเชาชวงดัง กลาวได อาจ
สงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของกองทุนรวมได

2)

ความเสี่ ยงของผลประกอบการของกองทุ น รวมขึ้ น อยู กั บความสามารถของผู บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย
กองทุนรวมจะแตงตั้งเพนตา 591 ใหเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยอาคารยูบีซี 2 และ เอราวัณให
เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ซึ่งทั้ง 2 บริษัทมีประสบการณในการบริหาร
จัดการทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกอยูแลว โดยกําหนดใหมีหนาที่ตางๆ เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยสิน รวมถึงการรวมกําหนดนโยบายการจัดการผลประโยชนและการประกอบ
ธุรกิจของทรัพยสิน ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยสินของผูบริหารอสังหาริมทรัพย เชน การรักษา
หรือพัฒนาทรัพยสินใหเปนที่พึงพอใจของผูเชา การใหบริหารแกผูเชาอยางมีคุณภาพ การหาผูเชา
รายใหมหรือการตอสัญญาเชากับผูเชาปจจุบัน การบํารุงรักษาทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุน
ครั้งแรกใหอยูในสภาพที่ดี จึงสงผลโดยตรงตอผลประกอบการของกองทุนรวม
นอกจากนี้ หากเพนตา 591 และ เอราวัณไมสามารถปฎิบัติหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยเนื่องจาก
เหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง กองทุนรวมอาจไมสามารถแตงตั้งบุคคลอื่นเพื่อทําหนาที่บริหารอสังหาริมทรัพย
ไดดีเทียบเทากับการบริหารจัดการของผูบริหารอสังหาริมทรัพยรายเดิม ซึ่งอาจจะสงผลกระทบทาง
ลบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการและฐานะการเงินของกองทุนรวม

3)

ความเสี่ยงจากการที่ผูเชาพื้นที่ในทรัพยสินไมใหความยินยอมเขาเปนคูสัญญาเชาและ
สัญญาบริการกับกองทุนรวม หรือไมตอสัญญาเชาและสัญญาบริการ
สําหรับ อาคารยูบีซี 2 ในการเขาลงทุน ของกองทุน รวมนั้น ภิรัชบุรี และเพนตา 591 ในฐานะ
คูสัญ ญาของสัญ ญาเชาและสัญ ญาบริการเดิม กั บผูเ ชาพื้น ที่ในอาคารยูบีซี 2 ตกลงใหความ
ชวยเหลือกองทุนรวมในการดําเนินการใหผูเชาพื้นที่ในอาคารสํานักงานดังกลาวทั้งหมดเขาทํา
สัญญาเชาและสัญญาบริการโดยตรงกับกองทุนรวม ณ วันที่กองทุนรวมเขาลงทุน ทั้งนี้ หากผูเชา
ไม ทํ า สั ญ ญาเช า และสั ญ ญาบริ ก ารกั บ กองทุ น รวมต อ ไป ทั้ ง นี้ หากผู เ ช า ไม ยิ น ยอมเข า เป น
คูสัญญาเชาพื้นที่และสัญญาบริการโดยตรงกับกองทุนรวม กองทุนรวมอาจมีสิทธิดอยกวาผูเชา
พื้นที่รายนั้นๆ แตทั้งนี้ ภิรัชบุรีและเพนตา 591 มีหนาที่ตองนําสงผลประโยชนรวมถึงเงินประกัน
การเชาของผูเชาพื้นที่รายที่ไมใหความยินยอมดังกลาวใหแกกองทุนรวมตลอดระยะเวลาที่ผูเชา
พื้นที่รายดังกลาวยังไมเปนคูสัญญาโดยตรงกับกองทุนรวม นอกจากนี้ ในกรณีที่สัญญาเชาพื้นที่
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และสัญญาบริการหมดอายุ และหากผูเชาพื้นที่รายดังกลาวประสงคจะทําการเชาพื้นที่ตอไป ผู
เชาพื้นที่รายดังกลาวจะตองเขาทําสัญญาเชาพื้นที่และสัญญาบริการกับกองทุนรวมโดยตรง
สําหรับอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ในการเขาลงทุนของกองทุนรวมนั้น แมวาสัญญาเชาจะไมระงับ
เพราะการโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารก็ตาม แตสําหรับสัญญาบริการจะไมโอนไปยังกองทุนรวม
โดยตรงเชนเดียวกับสัญญาเชา ดังนั้น เอราวัณ ในฐานะคูสัญญาของสัญญาบริการเดิมกับผูเชา
พื้นที่ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอรตกลงใหความชวยเหลือกองทุนรวมในการดําเนินการใหผูเชา
พื้นที่ในอาคารสํานักงานดังกลาวทั้งหมดเขาเปนคูสัญญาบริการโดยตรงกับกองทุนรวม ณ วันที่
กองทุนรวมเขาลงทุน ทั้งนี้ หากผูเชาไมไดเปนคูสัญญาบริการกับกองทุนรวมโดยตรง และกองทุน
รวมไมสามารถเรียกเก็บคาบริการจากผูเชาดังกลาวได ทั้งนี้ หากผูเชาไมไดเปนคูสัญญาบริการ
กับกองทุนรวมโดยตรง และกองทุนรวมไมสามารถเรียกเก็บคาบริการจากผูเชาดังกลาวได อยางไร
ก็ดี เอราวัณ มีหนาที่ตองนําสงผลประโยชนรวมถึงเงินประกันคาบริการของผูเชาพื้นที่รายดังกลาว
ใหแกกองทุนรวมตลอดระยะเวลาที่ผูเชาพื้นที่รายดังกลาวยังไมเปนคูสัญญาโดยตรงกับกองทุน
รวม นอกจากนี้ ในกรณีที่สัญญาสัญญาบริการหมดอายุ และหากผูเชาพื้นที่รายดังกลาวประสงค
จะทําการเชาพื้นที่ตอไป ผูเชาพื้นที่รายดังกลาวจะตองเขาทําสัญญาเชาพื้นที่และสัญญาบริการ
กับกองทุนรวมโดยตรง
4)

ความเสี่ยงจากสัญญา
4.1) ความเสี่ยงจากการผิดสัญญาเชา
เนื่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยบางสวนของกองทุนรวม เปนการลงทุนโดยการเชา
อสังหาริมทรัพย และนําอสังหาริมทรัพยดังกลาวออกใหเชาชวงแกผูเชาหรือเชาชวงพื้นที่ใน
ทรัพยสิน แมวาการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมดังกลาวจะไดมีการจดทะเบียนสิทธิ
การเชาตอเจาพนักงานที่ดินที่เกี่ยวของแลวก็ตาม แตกองทุนรวมยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการผิดสัญญาเชา ในกรณีที่ผูใหเชาซึ่งไดแก ภิรัชบุรี ปฏิบัติผิดขอกํา หนดและเงื่อ นไข
ของสัญ ญาเชา ที่ ไ ดมีก ารจดทะเบีย นสิทธิการเชาดังกลาว ทําใหสัญญาเชาระหวางกองทุน
รวมและภิรัชบุรี สิ้นสุดลง ซึ่งเหตุการณดังกลาวจะมีผลกระทบตอกองทุนรวม ทํา ให ก องทุน
รวมไมมีสิทธิในการนําทรัพยสินที่เชาออกใหเชาชวง ซึ่งทําใหกองทุนรวมสูญเสียรายไดคาเชา
ชวงจากการนําอสังหาริมทรัพยดังกลาวออกใหเชาชวงแกผูเชาพื้นที่ในอาคารยูบีซี 2 ซึ่งจะ
สงผลกระทบตออัตราการจายผลตอบแทนแกผูถือหนวยลงทุน
เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงดังกลาวที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อใหกองทุนรวมมีโอกาสไดรับการ
ชดเชยจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกกองทุนรวม กองทุนรวมจึงจัดใหมีการดําเนินการ
เพื่อเปนการลดความเสี่ยงดังกลาว โดยกําหนดเงื่อนไขในการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางกับภิ
รัชบุรี ในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสรางอันเปนที่ตั้งของอาคารยูบีซี 2 วา ผูให
เชาจะตองชําระคืนคาเชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูใหเชา
ไดรับไวในนามกองทุนรวมใหแกกองทุนรวมตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู
รวมถึงคาขาดประโยชนจากการที่กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนซึ่งทรัพยสินที่เชาไดตาม
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ระยะเวลาที่กํ า หนดไว ในสัญ ญาฉบั บนี้ ทั้ ง นี้ ไมตั ดสิ ท ธิ ของกองทุน รวมในการเรี ย กรอ ง
คาเสียหายและ/หรือคาใชจายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นนั้น
4.2) การยกเลิกสัญญาเชาและสัญญาเชาชวง
คาเชาและคาเชาชวงที่กองทุนรวมจะไดรับจากผูเชาและผูเชาชวงตามสัญญาเชาและสัญญา
เชาชวงจะเปนที่มาของรายไดหลักของกองทุนรวม หากผูเชาและผูเชาชวงในทรัพยสินบอก
เลิกสัญญากอนครบกําหนดตามที่กําหนดไวในสัญญาอันเปนการผิดสัญญา หรือกรณีที่เกิด
เหตุผิดสัญญากองทุนรวมอาจตองบอกเลิกสัญญา และอาจใชเวลาหาบุคคลอื่นเพื่อเขามา
เปนคูสัญญารายใหมของสัญญาเชาและสัญญาเชาชวงเพื่อเชาและเชาชวงทรัพยสินที่เชา
ตอไป ซึ่งบุคคลดังกลาวอาจไมมีคุณสมบัติหรือความสามารถที่เหมือนกับผูเชาและผูเชาชวง
เดิม
5)

ความเสี่ยงจากการประกันภัย
สําหรับทรัพยสินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของกองทุนรวมนั้น กองทุนรวมจะจัดใหมีการประกันอัคคีภัย
และวินาศภัยตางๆ โดยมีวงเงินประกันไมต่ํากวาราคาประเมินมูลคาทรัพยสินโดยใชเกณฑการ
เปลี่ยนใหมสําหรับสิ่งที่เสียหาย (Replacement Cost Evaluation) ตามที่ระบุในรายงานการ
ประเมินมูลคาทรัพยสินที่จัดทําขึ้นฉบับลาสุด ที่จําเปนและสมควร เพื่อคุมครองความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินของกองทุนรวม รวมถึงจะดําเนินการใหมีการทําประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
(Business Interruption Insurance) โดยกรมธรรมดังกลาวจะกําหนดใหกองทุนรวมเปนผูรับ
ผลประโยชน เพื่อคุมครองความเสียหายตอเนื่องจากความเสียหายที่เกิดกับทรัพยสินที่เชา โดยมี
วงเงินประกันไมต่ํากวาคาใชจายคงที่ ซึ่งคงตองจายตอไปในระหวางที่ธุรกิจหยุดชะงัก รวมถึงผล
กําไรที่ขาดหายไป ตามที่กองทุนรวมคาดวาจะไดรับในชวงระยะเวลาที่คาดวาจะใชในการกอสราง
หรือซอมแซมทรัพยสินที่เชา ซึ่งในกรณีทั่วไป การกอสรางหรือซอมแซมจะใชระยะเวลาไมเกิน 24
เดือน แตกองทุนรวมพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงักเปนระยะเวลาประมาณ 36 เดือน อยางไรก็ดี หากระยะเวลา 36 เดือนดังกลาวไม
เพียงพอตอความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพยสินที่เชา กองทุนรวมจะพิจารณาดําเนินการตามความ
เหมาะสมเพื่อใหกองทุนรวมไดรับชดเชยคาเสียหายจากเหตุดังกลาว
สําหรับทรัพยสินซึ่งกองทุนรวมมีสิทธิการเชานั้น ภายใตขอกําหนดของสัญญาเชาระหวางผูใหเชา
และกองทุนรวม ผูใหเชาตกลงที่จะจัดใหมีการประกันอัคคีภัยและวินาศภัยตางๆ โดยมีวงเงิน
ประกันไมต่ํากวาราคาประเมินมูลคาทรัพยสินโดยใชเกณฑการเปลี่ยนใหมสําหรับสิ่งที่เสียหาย
(Replacement Cost Evaluation) ตามที่ระบุในรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินที่เชาที่จัดทํา
ขึ้นฉบับลาสุด เพื่อคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เชาโดยกรมธรรมดังกลาวจะ
กําหนดใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชนหรือเปนผูเอาประกันภัยรวมกับผูใหเชาตามสวนได
สวนเสียที่มีอยู
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นอกจากนี้ ในสวนการนําทรัพยสินของกองทุนรวมออกใหเชา หรือ เชาชวง (แลวแตกรณี) นั้น
กองทุ น รวมจะดํ า เนิ น การจั ด ให มี ก ารทํ า ประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ต อ บุ ค คลภายนอก (Public
Liability Insurance) เพื่อคุมครองความบาดเจ็บทางรางกายหรือชีวิต และความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ซึ่งมีสาเหตุจากความประมาทเลินเลอหรือความบกพรอง
ของทรัพ ยสิน ที่เ ชา ซึ่ง กฎหมายไดกําหนดใหตอ งรับผิ ดชดใช คาเสี ย หายภายใต ว งเงินประกั น
ขอกําหนดและเงื่อนไขที่กองทุนรวมใหความเห็นชอบ
ดังนั้น หากเกิดเหตุการณที่มิไดอยูภายใตการคุมครองของกรมธรรมประกันภัย หรือความเสียหาย
นั้นเกินกวาวงเงินที่ครอบคลุมตามกรมธรรมประกันภัย หรือผูใหเชาหรือกองทุนรวมไมสามารถ
เรียกคาสินไหมทดแทนไดครบถวนตามกรมธรรม ซึ่งในกรณีดังกลาวอาจมีผลกระทบตอสถานะ
ทางการเงินของกองทุนรวม และอาจทําใหรายไดในอนาคตไมเปนไปตามประมาณการณที่คาดไว
6)

ความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา
ในการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเขาทําสัญญาเชา สัญญา
จะซื้ อ จะขาย และสั ญ ญาตกลงกระทํ า การเพื่ อ การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย กั บ เจ า ของ
อสังหาริมทรัพยหรือผูใหสัญญาแกกองทุน และ/หรือ สัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและ
การบริหารของกองทุนรวมเพื่อประโยชนในการจัดหาจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม และ
ผูกพันใหคูสัญญาปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา
อยางไรก็ดี ถึงแมจะมีขอกําหนดในสัญญา คูสัญญาอาจปฏิบัติผิดสัญญาหรือเกิดเหตุการณใด ๆ
อันเปนเหตุแหงการเลิกหรือผิดสัญญาได ในกรณีเชนวานี้ แมกองทุนรวมจะมีสิทธิที่จะบอกเลิก
สัญญา เรียกคาเสียหาย รวมตลอดจนเรียกคาขาดประโยชนและคาเชาที่ชําระไปแลวก็ตาม แต
เหตุการณที่คูสัญญาผิดสัญญาดังกลาว ทําใหกองทุนรวมอาจไมไดรับผลประโยชนหรือบังคับการ
ใหเปนไปตามสัญญาตามที่กําหนดไวดังกลาวได เชน ไมสามารถบังคับใหเปนไปตามสิทธิของ
กองทุนรวมตามขอกําหนด หรือ คูสัญญาไมชําระคาเสียหายตามที่กองทุนรวมเรียกรอง ดังนั้น
กองทุนรวมจึงอาจตองนําเรื่องดังกลาวเขาสูกระบวนการยุติธรรมโดยการฟองรองตอศาล ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการไมสามารถคาดการณไดถึงระยะเวลาในการดําเนินการ และ
จํานวนเงินที่กองทุนรวมจะไดรับชดเชย เยียวยา ตอความเสียหายตาง ๆ นอกจากนี้ ผลแหงคดี
ขึ้นอยูกับคําพิพากษาของศาล และถึงแมศาลจะมีคําพิพากษาใหกองทุนรวมชนะคดี กองทุนรวม
อาจประสบความยุงยากในการบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาล ผูถือหนวยลงทุนจึงมี
ความเสี่ยงที่จะไมไดรับผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาที่คาดการณไว

7)

ความเสี่ยงจากการที่กองทุนรวมไมสามารถใชสิทธิตามสัญญาเชาทรัพยสินได
ในบางกรณี ก องทุ น รวมอาจไม ส ามารถใช ป ระโยชน ใ นที่ ดิ น ที่ เ ช า และ/หรื อ อาคารที่ เ ช า
ได ไ ม ว า ทั้ ง หมดหรื อ บางส ว นเนื่ อ งจากที่ ดิ น ที่ เ ช า และ/หรื อ อาคารที่ เ ช า ถู ก ยึ ด หรื อ อายั ด
ตามคํา สั่ ง ศาล หรื อ อาคารที่ เ ช า มี ก ารก อ สร า งต อ เติ ม หรื อ ดั ด แปลงอาคารโดยไม ไ ด รั บ
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อนุ ญ าตจากหน ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข อ ง หรื อ ผู ใ ห เ ช า ถู ก ศาลสั่ ง พิ ทั ก ษ ท รั พ ย ชั่ ว คราว
หรื อ พิ ทั ก ษ ท รั พ ย เ ด็ ด ขาด หรื อ สั่ ง ให ล ม ละลาย
ซึ่ ง หากเกิด กรณีด ั ง ที่ ก ล า วมาในวรรคก อ นและผู  ใ ห เ ช า ไม ส ามารถดํา เนิ น การแก ไ ขได
ภายในระยะเวลาที่ กํา หนดไว ใ นสั ญ ญาเช า กองทุ น รวมมี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาฉบั บ นี้ ไ ด
ทั น ที และผู ใ ห เ ช า จะต อ งชํา ระเงิ น หรื อ ผลประโยชน อื่ น ใดที่ ผู ใ ห เ ช า ได รั บ ไว ใ นนามกองทุ น
รวมให แ ก ก องทุ น รวม ตลอดจนค า ขาดประโยชน จากการที่ ก องทุ น รวม ไม ส ามารถใช
ประโยชน ซึ่ ง ทรั พ ย สิ น ที่ เ ช า ได ต ามระยะเวลาการเช า ที่ เ หลื อ อยู ต ามระยะเวลาที่กําหนดไว
ในสัญญาเชา (โปรดดูรายละเอียดในสรุปสัญญาเชา - ขอเหตุแหงการเลิกสัญญา และผลแหงการ
เลิกสัญญา)
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ตารางแสดงคาใชจาย
คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม
ตารางแสดงคาใชจาย
1. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน)
1.1 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน

ไมมี

1.2 คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ไมมี

1.3 คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

ไมมี

2. คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
2.1 คาธรรมเนียมในการโอนเงิน

ตามที่จายจริงโดยตัดจายจากจํานวนเงินที่โอนเขา
บัญชีนั้นๆ

2.2 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน

ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด

2.3 คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน

ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด

3. คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน
3.1 คาธรรมเนียมการจัดการ

ไมเกิน 2.00 % ตอปของ NAV*

3.2 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน

ไมเกิน 0.50 % ตอปของ NAV*

3.3 คาธรรมเนียมนายทะเบียน

ไมเกิน 0.50 % ตอปของ NAV*

3.4 คาธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุนรวม
3.5 คาธรรมเนียมการจัดจําหนายหนวยลงทุน
(ในการเสนอขายครั้งแรก)

ตามที่จายจริง
ไมเกิน 3.0 % ของมูลคาที่รับประกันการจัดจําหนาย

3.6 คาธรรมเนียมและคาใชจายของผูบริหารอสังหาริมทรัพย
3.6.1 คาตอบแทนฐาน1

อัตรารายเดือนเทากับจํานวนรวมของ (ก) รอยละ
1.00% ของรายไดจากการดําเนินงานรวม และ (ข)
รอยละ 5.75% ของกําไรจากการดําเนินงาน

3.6.2 คาตอบแทนพิเศษ2

อัตรารายป เทากับ 30% ของสวนตางของ (ก) กําไร
จากการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง และ (ข) กําไรจากการ
ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําป เฉพาะใน
กรณีที่กําไรจากการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน
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ตารางแสดงคาใชจาย
ประจําปในแตละปไมต่ํากวากําไรจากการดําเนินงานที่
กําหนดมีรายละเอียดตามที่กําหนดไวในสัญญา
3.7 คาธรรมเนียมบริษัทประเมินคาทรัพยสิน
3.8 คาธรรมเนียมและคาใชจายของผูสอบบัญชี

ตามอัตราที่กําหนดโดยบริษัทจัดการ
รวมกับบริษัทประเมินคาทรัพยสิน
ตามอัตราที่กําหนดโดยบริษัทจัดการรวมกับผูสอบ
บัญชี

3.9 คาธรรมเนียมผูใหบริการอื่นๆ รวมทั้งที่ปรึกษาอื่นๆ ไดแก ตามอัตราที่กําหนดโดยบริษัทจัดการรวมกับผูใหบริการ
คาที่ปรึกษากฎหมาย คาทนายความ
อื่นๆ
3.12 คาใชจายอื่นๆ

ตามที่จายจริง

4. คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
- คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการ
ขาย

ไมเกิน 1.00 % ตอปของ NAV* ณ วันสิ้นปบัญชีกอน
หนา และในการเสนอขายครั้งแรกไมเกิน 1.00 % ตอป
ของ NAV ณ วันจดทะเบียนกองทุน

หมายเหตุ
1. ค า ตอบแทนผู บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ทั้ ง 2 ประเภท ไม ไ ด กํ า หนดโดยการเปรี ย บเที ย บอั ต ราที่ เ รี ย กเก็ บ
โดยทั่วไป สําหรับคาตอบแทนฐาน บริษัทจัดการพิจารณาโดยอิงกับคาใชจายที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะตอง
รับผิดชอบประมาณ 13 – 14 ลานบาทตอปตออาคาร จึงไดกําหนดคาตอบแทนดังกลาวเพื่อใหผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ไดรับ เงิน ตอบแทนที่เ พีย งพอกับ คาใชจายเพื่ อ รักษาระดั บ คุณ ภาพในการบริห ารอาคาร นอกจากนี้ การที่คิด เป น
ค า ธรรมเนี ย มดั ง กล า วแบ ง เป น ร อ ยละของรายได แ ละร อ ยละของกํ า ไรนั้ น เป น เหตุ จู ง ใจเพื่ อ กระตุ น ให ผู บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพยทั้งหารายไดเพิ่มหรือลดคาใชจายใหกับกองทุนรวม ซึ่งกองทุนรวมจะไดรับผลประโยชนที่ดีกวาการ
กําหนดคาตอบแทนดังกลาวเปนแบบคงที่
2. ค า ตอบแทนพิ เ ศษรายป นั้ น เนื่ อ งจากบริ ษั ท จั ด การมี ก ารกํ า หนดเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ที่ จ ะสร า งเหตุ จู ง ใจให ผู บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพยสรางกําไรใหไดสูงกวาที่บริษัทจัดการไดคาดการณไ วในชวงการจัดตั้งโครงการ ทั้งนี้ คาตอบแทน
ดังกลาวจะมีการคํานวณขึ้น เฉพาะในกรณีที่กําไรจากการดําเนินงานในแตละปสูงกวากําไรที่ทางบริษัทจัดการได
ประมาณการไว ต ลอดอายุ สิ ท ธิ ก ารเช า เพื่ อ ใช ใ นกํ า หนดมู ล ค า ซื้ อ หรื อ เช า ทรั พ ย สิ น ดั ง นั้ น กองทุ น รวมจะได รั บ
ผลประโยชนจากผลตอบแทนที่สูงขึ้นหากผูบริหารอสังหาริมทรัพยสามารถบริหารใหไดกําไรสูงถึงระดับที่ทําใหไดรับ
คา ตอบแทนพิเศษนี้ ทั้งนี้ อัต รารอ ยละ 30 ดังกลาวเปน ผลมาจากการตอ รองระหวางบริษัท จัด การและผูบริห าร
อสังหาริมทรัพยโดยไมไดอิงเปรียบเทียบกับอัตราที่เรียกเก็บโดยทั่วไป
*คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวขางตนเปนอัตราที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด
ทํานองเดียวกัน
* *ทั้งนี้ คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของกองทุนรวมในชวงระยะเวลา 3 ปแรกจะรวมกันไมเกินรอยละ 15 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในกรณีปกติที่ไมเกิดเหตุสุดวิสัยและการประกอบการของกองทุนรวมไมถูกกระทบ
จากเหตุการณใดๆ ที่อยูนอกเหนือจากการประมาณการของกองทุนรวม นอกจากนี้ ประมาณการดังกลาวเปนเพียงการ
ประมาณการเบื้องตนเพื่อใชประกอบการจัดจําหนายหนวยลงทุนเทานั้น ผลประกอบการที่แทจริงจะเปนไปตามรายงาน
ประจําปของกองทุนรวม

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไพรมออฟฟศ

หนา 44

Formatted: Font color: Auto

ตัวอยางแสดงการประมาณการการทยอยคืนเงินลงทุน ของกองทุนรวม
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ไพรมออฟฟศเปนกองทุน รวมลงทุ นในสิท ธิการเชา อสัง หาริมทรัพย ซึ่ง
มูล คาของสิท ธิการเชา อสังหาริม ทรัพ ยอาจจะลดลงตามระยะเวลาการเชาที่เ หลือ
ซึ่งจะมีผ ลใหมูล ค าหนว ย
ลงทุนของกองทุ นรวมลดลงดว ย
และเมื่อ สิ้น สุดระยะเวลาตามสิท ธิการเชา อสังหาริม ทรัพ ยที่กองทุน รวมได
ลงทุน ไว มูลคาหนวยลงทุนจะลดลงจนถึงศูน ยบาท และกองทุน รวมนี้ไม ไ ดสํา รองเงินทุน ไวสําหรับการจายคืน
เงินลงทุนใหแกผูถือ หนวยลงทุน เมื่อ มีการเลิ กกองทุน อยางไรก็ดี บริษัท จัดการอาจจะจายคืนเงินลงทุน
พรอ มกั บการจายเงิน ปน ผล หรือจายคืน เฉพาะเงินลงทุนจากการลดเงินทุน จดทะเบียนของกองทุน
รวมกอนการเลิกกองทุนรวมก็ได
ดัง นั้น เพื่อใหผูถื อหนว ยลงทุน สามารถเขา ใจถึง องคประกอบของกระแสเงินสดที่ไ ดรับ จากการลงทุน ในกองทุน
รวมสิท ธิการเชา อสัง หาริม ทรัพ ยไ ดอ ยา งชัดเจน บลจ.ไทยพาณิช ยไ ดแ สดงตัว อยางการประมาณการเงินลงทุน
(เงิน ตน) ที่จ ะถูกทยอยคืนและอัตราเงิน ปน ผลสุท ธิ (ผลตอบแทนจริง ) ที่ไดรั บในแตละป โดยใชการประมาณ
การจา ยคืนเงินลงทุ น (เงิน ตน ) แบบเสน ตรงตามอายุสัญ ญาของแตล ะอาคาร โดยมีตัว อยา งการคํานวนดังนี้
ตัวอยางวิธีการคํานวน การประมาณการการทยอยคืน เงินลงทุน ของกองทุน ดวยวิธีการแบบเสนตรง (หลั ก
ความระมัดระวัง)
1. ผูถือหนวยลงทุ น ซื้อหนวยลงทุน ตามมูลคาที่ตราไว เทากับ 10 บาท ซึ่ง แบงเปนเงินลงทุนใน สิทธิการเชา
อาคารสมัชชาวาณิช 2 = 5.6 บาท (1,918 ลานบาท หารดวย 3,420 ลานบาท) และ โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร
= 4.4 บาท(1,502 ลานบาทหารด วย 3,420 ลา นบาท)
2. ประมาณการเงิน ลงทุน (เงิน ตน ) ของสิท ธิการเชา อาคารสมัชชาวาณิช 2 ที่จะถูกทยอยคืนมีคาประมาณ 0.187
บาทตอป (5.6 บาท หารดวย 30 ป) และ ของสิท ธิการเชาอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ที่จะถูกทยอยคืนมีคาประมาณ
0.317บาทตอป (4.4 บาท หารดวย 13 ป 10เดือน)
จากขอมูลขางตน ประมาณการเงิน ลงทุน (เงิน ตน ) ที่จะถูกทยอยคืน ในช วงตั้งแตเ ริ่ม ลงทุน จนถึงชวง13 ป 10
เดือ น จะมีคาประมาณ 0.504 บาทตอ ป(0.187 บวก 0.317) หรือ ประมาณ 5.0% ตอป และ ในชวงหลัง จาก
13 ป 10 เดือ น จนครบ 30 ป จะมีคาประมาณ 0.187 บาทตอ ป หรือ ประมาณ 1.9% ตอ ป ดัง นั้น อั ตราเงิ น
ปน ผลสุท ธิ (ผลตอบแทนจริง) ที่ไ ดรับในแตละปจะเทา กับ กระแสเงิน สดรับหัก ดวยประมาณการเงินลงทุน (เงิน
ตน )ที่ จะถูกทยอยคืน
คําเตือน
การใชวิ ธีการคํา นวณแบบเสนตรงขางตน มีวัต ถุป ระสงคเ พื่อใหผูล งทุน ทั่ว ไป สามารถทําความเขา ใจ เกี่ยวกับ
วิธีการแสดงผลการดําเนิน งานเปน การทั่วไปของกองทุนรวมอสัง หาริมทรัพ ย (กอง1) ซึ่งจะเนนลงทุน ในสิท ธิ การ
เชา อสังหาริมทรัพ ย ไดอ ยางชัดเจน และเขา ใจงา ยขึ้น โดยแสดงใหเ ห็น ถึงเงิน ลงทุน (เงินต น) ที่ถูกทยอยคืนใน
แตละปเ ปน จํานวนเทา ไร เพื่อ ใหผูลงทุน ทั่วไปสามารถประมาณการณอัตราเงิน ปน ผลสุท ธิ (ผลตอบแทนจริง)
ที่ไ ดรับ ในแตละป อยางไรก็ตาม การประยุก ตใชวิธีล ดทุนแบบเส นตรงอาจมีความแตกตางจากแนวทางของ
มาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด และกฎระเบีย บ และ/หรือประกาศของสํา นัก งาน ก.ล.ต.
ที่ประกาศใชปจ จุบั น และอนาคต ได

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไพรมออฟฟศ

หนา 45

เอกสารแนบ
ภาคผนวก 1 :
ภาคผนวก 2 :

ภาพรวมของตลาดอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานคร
โดย บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
ขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis)
โดย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไพรมออฟฟศ

หนา 46

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไพรมออฟฟศ

หนา 47

คําเตือนและขอแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุน
กองทุนรวมมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไพรมออฟฟศ

“กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการกองทุนรวม ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย

จํากัด จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ไมไดขึ้นอยูกับ
สถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด”
“บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน ไทยพาณิชย จํากัด เชนเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ลงทุนในหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑที่สํานักงานกําหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน” ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถขอตรวจสอบขอมูลการ
ลงทุนเพื่อบริษัทจัดการไดที่บริษัทจัดการ และสํานักงาน ก.ล.ต.”
“ในกรณีที่ผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม ผูลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด หรือบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุน”

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด
ชั้น 21-22 อาคาร 3 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา
เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501
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