
หนังสือชี้ชวนส�วนสรุปข�อมูลสำคัญที่ผู�ลงทุนควรทราบ

“การลงทุนในหน�วยลงทุนมิใช�การฝากเง�น และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู�ลงทุนอาจได�รับเง�นลงทุนคืนมากกว�าหร�อน�อย
กว�าเง�นลงทุนเร��มแรกก็ได� นอกจากน�้รายได�หลักของกองทุนรวมน�้จะขึ้นอยู�กับรายได�ค�าเช�าอสังหาร�มทรัพย� ดังนั�นผู�ลงทุนจึง
ควรพิจารณาถึงข�อมูลของอสังหาร�มทรัพย� ความสามารถของผู�บร�หารอสังหาร�มทรัพย� และสภาพธุรกิจการให�เช�าอสังหาร�มทรัพย�
รวมทั�งศึกษาป�จจัยความเสี่ยงที่ระบุไว�ในหนังสือชี้ชวน”

“กองทุนรวมน�มี้การรับประกันกำไรจากการดำเน�นงานของทรัพย�สินท่ีกองทุนรวมจะเข�าลงทุนครั�งแรก เม่ือสิ�นสุดระยะเวลาการ
รับประกันกำไรจากการดำเน�นงานดังกล�าวผลตอบแทนท่ีกองทุนรวมจะได�รับนั�นจะข้ึนอยู�กับผลการดำเน�นงานของอสังหาร�มทรัพย�
ท่ีลงทุนซึ่งอาจไม�เท�ากับผลตอบแทนที่กองทุนรวมเคยได�รับในช�วงมีการรับประกัน”

“การรับประกันกำไรจากการดำเน�นงานของทรัพย�สินท่ีกองทุนรวมจะเข�าลงทุนครั�งแรก ข้ึนอยู�กับความสามารถในการปฏิบัติตาม
สัญญาของผู�รับประกัน ผู�ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของการรับประกัน ฐานะทางการเง�นและผลการดำเน�นงานของผู�รับประกัน
ก�อนตัดสินใจลงทุน”

“ผู�ลงทุนควรศึกษาข�อมูลในหนังสือชี้ชวนให�เข�าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว�เป�นข�อมูลเพื่อใช�อ�างอิงในอนาคตและเมื่อมีข�อ
สงสัยให�สอบถามนักว�เคราะห�การลงทุนด�านตลาดทุน/ด�านตลาดหลักทรัพย� ผู�แนะนำการลงทุนด�านตลาดทุน/ด�านหลักทรัพย�/ด�าน
กองทุน ให�เข�าใจก�อนซื้อหน�วยลงทุน”

SIRI PRIME OFFICE PROPERTY FUND  (SIRIP)

กองทุนรวมอสังหาร�มทรัพย�แสนสิร� ไพร�มออฟฟ�ศ
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุน 

ชื่อบริษทัจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
ที่อยู ่ : ไทยพาณิชย์ ปาร์คพลาซา่ อาคาร 3 ชั้น 21 – 22 
  เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจักร 
  กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์ : 0-2949-1500 
โทรสาร : 0-2949-1505 

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 
1.1 ชื่อโครงการ (ไทย) : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ 
1.2 ชื่อโครงการ (อังกฤษ) : Siri Prime Office Property Fund 
1.3 ชื่อย่อ  : SIRIP 

  1.4 ประเภทโครงการ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้รับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนภายใน 30 วัน
นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

1.5 ลักษณะโครงการ : ระบุเฉพาะเจาะจง 
1.6 ประเภทการลงทุน : ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ 
1.7 อายุโครงการ : ไม่ก าหนดอายุโครงการ อย่างไรก็ดี ภายหลังปี พ.ศ. 2556 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศอาจมีข้อจ ากัด
ในการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่า
อ สั งหา ริ มทรั พย์  ในกรณีที่ กองทุ นรวมมี กา รจ าหน่ า ย
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน 
ซึ่งส่งผลให้มูลค่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน
รวม บริษัทจัดการจะต้องด าเนินการเลิกกองทุน โดยอายุ
โครงการจะสิ้นสุดในวันที่กระบวนการช าระบัญชีกองทุนรวมแล้ว
เสร็จ 

1.8 วันท่ีที่ได้รับอนุมัติใหจ้ัดตั้งและจดัการ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2557 
1.9 วันเวลาท าการเสนอขายหนว่ยลงทุน : 20 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2557 (ถงึเวลา 12.00 น. ของวันท่ี 26 

มีนาคม พ.ศ. 2557) 
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Risk Spectrum  
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2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่
เสนอขาย และมูลค่าขั้นต่ าในการจองซื้อ 

2.1 จ านวนเงินทุนของโครงการ : 1,700.00 ล้านบาท 
2.2 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ยลงทุน : 10.00 บาท   
2.3 จ านวนหน่วยลงทุน : 170.00  ล้านหน่วย 
2.4 ประเภทหน่วยลงทุน : ระบุชื่อผู้ถือ 
2.5 ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย : 10.00 บาท 
2.6 จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต่ าของการ

จองซื้อ  
: 5,000 หน่วย และเพิ่มครั้งละ 1,000 หน่วย 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวมและรายละเอียดนโยบายการลงทุน 

3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนท่ัวไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งกองทุนรวม
จะน าเงินที่ได้จากการระดมทุนไปซื้อ เช่า และ /หรือ เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุนรวมจะรับโอน
กรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือ จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่กองทุน
รวมได้ลงทุนหรือมีไว้ ตลอดจนท าการปรับปรุง เปล่ียนแปลง รวมถึงด าเนินการก่อสร้ าง และ/หรือ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือ ด าเนินการขอใบอนุญาตอื่นๆ และ/หรือ ด าเนินการ
อื่นใดที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทน

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์แสนสิริ 

ไพร์มออฟฟิศ 
ความเส่ียงสูง/ 

มีความซับซ้อนสูง 
ความเส่ียงต่ า/ 
มีความซับซ้อนต่ า 
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แก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือ หลักทรัพย์อื่น 
และ/หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องก าหนด 

3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน 

3.2.1  การลงทนุครั้งแรก  

  กองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั้งนี้ 
กองทุนรวมมีวัตถุประสงค์จะลงทุนครั้งแรกในโครงการอาคารสิริภิญโญ ซึ่งเป็นโครงการอาคาร
ส านักงานให้เช่า โดยจะลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารและงานระบบ พร้อมซื้อกรรมสิทธิ์ใน
สังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินโครงการอาคารสิริภิญโญ (“ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้า
ลงทุนครั้งแรก”) จาก บริษัท ปภานัน จ ากัด (“ปภานัน”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท แสนสิริ จ ากัด 
(มหาชน) (“แสนสิริ”)ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด โดยปภานันเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคาร งานระบบ และสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินโครงการอาคารสิริ
ภิญโญ ดังกล่าว  

  โดยจ านวนเงินท่ีสามารถระดมได้จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจะน ามาใช้
ในการช าระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการระดมทุน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก และเป็นเงินส ารองเพื่อเป็นสภาพคล่องในการด าเนินงานในโครงการ
อาคารสิริภิญโญ ทั้งนี้ มูลค่าที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในโครงการอาคารสิริภิญโญจะไม่สูงกว่าราคา
ที่ได้จากรายงานประเมินค่าต่ าสุด 

บริษัทจัดการจะก าหนดราคาของหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขายเป็นราคาเดียว ซึ่งสะท้อนมูลค่า
ของอสังหาริมทรัพย์ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการประเมินค่า  
และสภาวะตลาดโดยรวม และจะท าการออกเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที่เสนอขายดังกล่าว 
ให้กับผู้จองซื้อพิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป ท้ังที่เป็นผู้ลงทุนรายย่อย และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน โดย
มีเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน 
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4. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลักษณะใด 

เงินลงทุนส่วนที่ต้องการลงทนุในระยะปานกลางถึงยาว เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปัน
ผล จากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนจากเงินฝากประจ า และ/หรือผลตอบแทนจากก าไร
ที่อาจได้รับจากการขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

5. กองทุนรวมนี้จะน าเงินลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ใดและมี
รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นอย่างไร รวมถึงนโยบายการลงทุนในอนาคต 

 ข้อมูลทั่วไปของโครงการอาคารสิริภิญโญ  

โครงการอาคารสิริภิญโญเป็นโครงการอาคารส านักงานให้เช่า ซึ่งเปิดด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และมีการ
ปรับปรุงอาคารครั้งใหญใ่นระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2556 โครงการอาคารสิริภิญโญตั้งอยู่บนถนนศรีอยุธยา เขตราช
เทวี ใกล้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) สถานีพญาไทซึ่งตั้งอยู่ห่างจากโครงการอาคารสิริภิญโญประมาณ 
150 เมตร และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ (ARL) สถานีพญาไท ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากโครงการอาคารสิริภิญโญ
ประมาณ 250 เมตร นอกจากนี้ ท าเลที่ตั้งของโครงการอาคารสิริภิญโญสามารถเชื่อมต่อกับถนนส าคัญหลายสาย 
และใกล้ทางขึ้นลงทางด่วนอุรุพงษ์และทางด่วนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ซึ่งอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นศูนย์รวมระบบ
ขนส่งมวลชนทางบกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร  

โครงการอาคารสิริภิญโญ ประกอบด้วยพื้นที่ส านักงานให้เช่า พื้นที่ค้าปลีก และพื้นที่ส่วนกลาง พร้อมด้วยระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในอาคารที่ได้รับการวางออกแบบตามมาตรฐานสากล โดย
อาคารดังกล่าวครบครันไปด้วยร้านค้าและบริการต่างๆ ได้แก่ สถาบันการเงิน ร้านกาแฟ ร้านเสริมสวย ที่ท าการ
ไปรษณีย์ และร้านค้าขนาดเล็ก (Mini Store) เป็นต้น 

ที่ตั้งโครงการ 

โครงการอาคารสิริภิญโญตั้งอยู่เลขที่ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  

 ภาพแสดงต าแหน่งที่ตั้งของของโครงการอาคารสิริภิญโญ 

 
ที่มา: สื่อทางอินเตอร์เน็ท 
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ภาพแสดงโครงการอาคารสิริภิญโญ 

 
 ที่มา: บริษัท ปภานัน จ ากัด 

 ลักษณะอาคารและระบบสาธารณูปโภค 

โครงการอาคารสิริภิญโญมีลักษณะเป็นอาคารสูง 17 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด
ประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 13.4 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยรวม (Gross Floor Area) 41,758 ตารางเมตร 
แบ่งเป็นพื้นที่เช่าส านักงาน พื้นที่ค้าปลีก และลานจอดรถยนต์ โดยมีพื้นที่ให้เช่า ณ วันที่ 1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 จ านวน 18,364 ตารางเมตร 

ระบบสาธารณูปโภค 

โครงการอาคารสิริภิญโญมีส่ิงอ านวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคอย่างครบวงจร ซึ่ง
ประกอบด้วยระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบน้ าประปา ระบบส่ือสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ ระบบลิฟท์โดยสาร ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสปริงเกอร์ภายในอาคาร และ
ระบบควบคุมรถยนต์เข้าออก เป็นต้น 

รูปแบบการบริหารงาน 

ปัจจุบัน ปภานัน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่แสนสิริถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคาร งานระบบ และสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนิน
โครงการอาคารสิริภิญโญ โดยที่บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้  จ ากัด (“พลัส พร็อพเพอร์ตี้”) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่แสนสิริถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์และรับผิดชอบในการพัฒนาและบริหารจัดการพ้ืนท่ีเช่าในโครงการอาคารสิริภิญโญ 
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การปรับปรุงและตกแตง่พื้นที่ให้เช่าบางส่วน 

โครงการอาคารสิริภิญโญได้มีการปรับปรุงและตกแต่งพื้นที่เช่าบางส่วนบริเวณชั้น 8 ถึงชั้น 10 และ
ชั้น 14 ถึงชั้น 16 โดยมีการติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกประตู ปรับปรุงและตกแต่งพื้นที่บริเวณโถง
ทางเดินและห้องครัว  และปรับปรุงและตกแต่งพื้นที่บริเวณส านักงาน โดยการปรับปรุงและตกแต่ง
พื้นที่ดังกล่าวมีก าหนดแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 

5.1 รายละเอียดของโครงการอาคารสิริภิญโญในส่วนที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 

กองทุนรวมจะเข้าเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ซื้อกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารและงานระบบที่ใช้ในการด าเนินงาน 
และสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการอาคารสิริภิญโญ เช่น เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ เป็นต้น กับป
ภานัน โดยหลังจากที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว กองทุนรวมจะแต่งตั้ง พลัส พร็อพเพอร์ตี้ 
ให้ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการอาคารสิริภิญโญ เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไป โดยทรัพย์สิน
ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

หมายเหตุ:   
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกตกอยู่ภายใต้การจดทะเบียนจ านองเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินในประเทศ 
ทั้งนี้ ก่อนการลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวม ปภานันซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวจะด าเนินการจดทะเบียนไถ่
ถอนจ านองทั้งหมดก่อนหรือในวันโอนกรรมสิทธิ์ให้กับกองทุนรวม 

1. กรรมสิทธิใ์นท่ีดิน โดยมีจ านวนเนื้อท่ีประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 13.4 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา แขวง
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

โฉนดเลขที ่ เลขทีด่นิ หน้าส ารวจ 
พื้นที่ดนิโดยประมาณ 

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

พื้นที่ดนิรวม 2-3-13.4 
ที่มา: บริษัท ปภานนั จ ากัด (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556) 

2. กรรมสิทธิ์ในโครงการอาคารสิริภิญโญ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

รายละเอียดพื้นที่ของโครงการอาคารสิริภิญโญ ณ วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

รายละเอียด 
พื้นที่โดยประมาณ 
(ตารางเมตร) 

ร้อยละของพืน้ที่ใช้สอย 

- พื้นที่ส านักงานให้เช่า 18,129 43.41 
- พื้นที่ค้าปลีกใหเ้ชา่ 235 0.56 
รวมพื้นที่ให้เช่าสทุธิ (Net Leasable Area) 18,364 43.98 
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รายละเอียด 
พื้นที่โดยประมาณ 
(ตารางเมตร) 

ร้อยละของพืน้ที่ใช้สอย 

พื้นที่ส่วนกลาง 5,400 12.93 
พื้นที่จอดรถยนต์(1) 17,994 43.09 
รวมพื้นที่ใช้สอย(2) 41,758 100.00 

ที่มา: บริษัท ปภานัน จ ากัด 
หมายเหตุ:  
(1) พื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคารสามารถจอดรถยนต์ได้ประมาณ 548 คัน โดยแบ่งเป็นตามช่องจอดรถยนต์จ านวน 414 
คัน และจอดตามแนวขวางจ านวนประมาณ 134 คัน ซึ่งเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(2) พื้นที่ใช้สอย หมายถึง พื้นที่ให้เช่า พ้ืนที่ส่วนกลาง และพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร  

3. กรรมสิทธิ์ในสาธารณูปโภค งานระบบต่างๆ เช่น ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ  ระบบ
สุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบส่ือสาร และระบบสาธารณูปโภคที่ใช้ในการประกอบกิจการโครงการ
อาคารสิริภิญโญ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนควบของอาคารดังกล่าว 

4. กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ เช่น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวรและเกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการอาคารส านักงาน 

โดยทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังต่อไปน้ี  

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทนุรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 

ชื่อโครงการ 
ประเภท
ทรัพย์สิน 

ที่ดนิโฉนด
เลขที ่

พื้นที ่
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

ปี พ.ศ. ที่เปิด
ให้บริการ 

พื้นที่ใช้สอย 
(Gross Floor 

Area) 
ณ วันที่ 1 

ธันวาคม พ.ศ. 
2556 

(ตารางเมตร) 

พื้นที่ให้เช่า 
(Net Leasable 

Area) 
ณ วันที่ 1 

ธันวาคม พ.ศ. 
2556 

(ตารางเมตร) 
โครงการ
อาคารสิริ
ภิญโญ 

อาคาร
ส านักงาน 

ทีด่ินตามโฉนด
ที่ดินเลขท่ี 

1251 

2-3-13.4 พ.ศ. 2535 41,758 18,364 

ที่มา: บริษัท ปภานนั จ ากัด 
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2. รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณท์ี่เกี่ยวขอ้งของทรัพย์สินทีก่องทนุรวมจะเข้าลงทนุครั้งแรก 

ระบบสาธารณูปโภค รายละเอียด 
ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า  ไฟฟ้า 220 V. 50 HZ โดยมีตู้จ่ายไฟ (มิเตอร์) ติดตั้งในแต่ละยูนิต 

 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองขนาด 500 KVA จ านวน 1 เครื่องจ่ายไฟไปยังจุด
ต่างๆ ที่จ าเป็นในการใช้งาน  

ระบบสุขาภิบาล  ระบบน้ าประปา ประกอบด้วยถังน้ าบริเวณชั้น Basement 2 ความจุ 525 
ลูกบาศก์เมตร และที่ชั้นดาดฟ้าความจุ 150 ลูกบาศก์เมตร รวม 675 ลูกบาศก์
เมตร มี CW.PUMP 2 ตัว เพื่อสูบน้ าถึงชั้นดาดฟ้า 

 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 ระบบระบายน้ า 

ระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศ 

 ระบบเครื่องปรับอากาศเป็นแบบระบบท าความเย็นจากส่วนกลาง (Central 
Chilled Water System) 

 ระบบระบายอากาศมี Exhaust Fan ระบายอากาศภายในห้องน้ าทุกๆ ห้อง  
และมี Exhaust Fan ระบายอากาศ    บริเวณชั้นจอดรถยนต์ใต้ดินออกนอกตัว
อาคาร 

ระบบป้องกันอัคคีภัย  ความจุของน้ าที่ใช้ดับเพลิงได้ 675 ลูกบาศก์เมตร 
 ตู้ดับเพลิง FHC กระจายอยู่บริเวณส านักงานทุกชั้น และชั้นจอดรถยนต์ 
 หัวกระจายน ้าดับเพลิง (Sprinkler) บริเวณ Office Area และ Corridor 
 พัดลมอัดอากาศจากชั้นดาดฟ้าลงตามช่องบันไดหนีไฟทุกจุด 
 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) อยู่ใน Office Area 
 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้งอยู่บริเวณ Lift Lobby 
 ระบบ Alarm ส่งเสียงสัญญาณฉุกเฉิน โดยมีระฆังติดอยู่ทุกชั้น 
 แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel) ติดตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 มี

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
 ระบบโทรศัพท์สายตรวจเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน 

ระบบดูแลรักษาความปลอดภัย  ระบบ โทรทัศน์กล้องวงจรปิด (Closed Circuit Television : CCTV)  
 ระบบจ ากัดการเข้าออกอาคารแบบใช้บัตร Radio Frequency Indentification 

และระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง 

ระบบโทรศัพท ์  โทรศัพย์ระบบ DID (Direct Inward Dialing) จ านวน 1,000 คู่สาย 
ระบบลิฟท์และบันไดเล่ือน  ลิฟท์จ านวน 8 เครื่อง ประกอบด้วย ลิฟท์โดยสารจ านวน 7 เครื่อง และลิฟท์

บริการจ านวน 1 เครื่อง 
 บันไดเล่ือนขึ้นลงจากชั้น 1 สู่ชั้น 3 

ระบบควบคุมทีจ่อดรถยนต ์  ระบบควบคุมรถยนตเ์ข้าออก 
ที่มา: บริษัท ปภานนั จ ากัด 



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ  หน้า 9 

 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทธุรกิจของผู้เช่าพืน้ที่และสดัส่วนการเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภท
ของทรัพย์สินทีก่องทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก ณ วนัที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557 

ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพื้นที ่
พื้นที่ให้เช่า 

(ตารางเมตร) 

ร้อยละของพืน้ที่ให้เช่า
รวมโดยประมาณ  

(ร้อยละ) 
พัฒนาและบริการอสังหาริมทรัพย์ (1)  10,552  57.46 
ผู้ให้บริการศูนย์บริการลูกคา้เอาต์ซอร์สซิ่ง  2,152  11.72 
เทคโนโลยี สารสนเทศและโทรคมนาคม 417 2.27 
บริษัทจัดการพลังงาน  343  1.87 
ธนาคารพาณิชย ์  168  0.91 
ร้านค้าปลีกและบริการอื่นๆ  47  0.26 
อาหารและเครื่องดืม่  20  0.11 
พื้นที่ว่าง(2)  4,665  25.40 
รวม 18,364 100.00 

ที่มา: บริษัท ปภานนั จ ากัด 
หมายเหตุ:  
(1) เป็นพื้นที่ที่แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นผู้เช่า ทั้งนี้ แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง ตกลงจะเข้าท าสัญญาเช่า
พื้นที่ส าหรับพื้นที่ส านักงานให้เช่าส่วนนี้รวมกับพื้นที่ตามหมายเหตุ (2) บางส่วนภายหลังกองทุนรวมเข้าลงทุน โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปีนับ
แต่วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุน ที่อัตราค่าเช่าและค่าบริการรวมตารางเมตรละ 580 บาทต่อเดือน 600 บาทต่อเดือน และ 620 บาทต่อเดือน 
ในปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ตามล าดับ และตกลงให้ค าม่ันที่จะเช่าพื้นที่ดังกล่าวต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี ที่อัตราค่าเช่าและค่าบริการรวมตาราง
เมตรละ 640 บาทต่อเดือนและ 650 บาทต่อเดือน ในปีที่ 1 และปีที่ 2 ตามล าดับ  (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 3.8 สรุป
สาระส าคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาก่อตั้งสิทธิและการกระท าการ) 

(2) ณ ปัจจุบัน พื้นทีว่่างจ านวน 1,261 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ที่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเพื่อแสนสิริจะใช้เป็นพื้นที่ส านักงานและตกลงจะเข้า
ท าสัญญาเช่าพื้นที่ส่วนนี้ภายหลังกองทุนรวมเข้าลงทุนตามรายละเอียดในหมายเหตุ (1) ทั้งนี้ ส าหรับพื้นที่ว่างที่เหลือจ านวน 3,404 
ตารางเมตร ภายหลังกองทุนรวมเข้าลงทุนแสนสิริตกลงจะรับประกันอัตราค่าเช่าและค่าบริการส าหรับพื้นที่ดังกล่าวที่อัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการรวมตารางเมตรละ 550 บาทต่อเดือน โดยมีระยะเวลารับประกัน 3 ปี นับแต่วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุน (โปรดศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 3.8 สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระส าคัญของ
ร่างสัญญาก่อตั้งสิทธิและการกระท าการ) 

 

ณ วันที่ 30 มกราคมพ.ศ. 2557 โครงการอาคารสิริภิญโญมีผู้เช่ารวมทั้งส้ินจ านวน 12 ราย โดยรายละเอียดของผู้เช่ามี
ดังนี ้
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4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เช่าพื้นที่ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนคร้ังแรกตามรายได้ค่าเช่ารวม(1) ส าหรับ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 

ล าดับ
ที ่

ผู้เช่าพื้นที ่ ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพื้นที ่

สัดส่วนรายไดค้่าเช่า
รวมต่อรายไดค้่าเช่า

รวมทั้งหมด(1) 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาที่
สัญญา 

เช่าจะหมดอายุ 
(พ.ศ.) 

1 บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน)(2) พัฒนาและบริการอสังหาริมทรัพย์ 66.92 2559 
2 บริษัท เอ็มโอแค็ป จ ากัด ผู้ให้บริการศูนย์บริการลูกคา้เอาต์ 

ซอร์สซิ่ง 
18.66 
1.74 

2557  
2559 

3 บริษัท เอ็กซเ์ซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี ่
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 

บริษัทจัดการพลังงาน 3.11 2557 

4 บริษัท เอสเอ็นเอสพลัส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

เทคโนโลยี สารสนเทศและ
โทรคมนาคม 

2.28 2559 

5 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) 

ธนาคารพาณิชย ์ 1.85 2559 

6 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากดั (มหาชน) เทคโนโลยี สารสนเทศและ
โทรคมนาคม 

1.71 2557 

7 บริษัท พิวรรธนา จ ากัด(2) พัฒนาและบริการอสังหาริมทรัพย์ 1.61 2559 
8 บริษัท แสนสิริ แลนด์ จ ากัด(2) พัฒนาและบริการอสังหาริมทรัพย์ 1.24 2559 
9 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย ์ 0.40 2558 
10 คุณ กิรณา วงษ์สุวรรณ อาหารและเครื่องดืม่ 0.29 2559 
11 คุณ นัทธมน ต้ออาษา ร้านค้าปลีกและบริการอื่นๆ 0.11 2557 
12 คุณ รัชนี บุญเกิด ร้านค้าปลีกและบริการอื่นๆ 0.08 2557 

รวมผู้เช่าทั้งหมด 100.00  

ที่มา: บริษัท ปภานนั จ ากัด 
หมายเหตุ: 
(1) รายได้ค่าเช่ารวม ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าพื้นที่และรายไดค้่าบริการ โดยค านวณจากรายได้ค่าเช่ารวมส าหรับเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 
ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลอัตราค่าเช่า ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557 

 (2) เป็นรายได้ค่าเช่ารวมจากแสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับแสนสิริ 
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5. ข้อมูลของพื้นที่เช่าที่จะครบก าหนดตามอายุสัญญาเช่า(1) ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนคร้ังแรก 
ณ ณ วันที่ 30 มกราคมพ.ศ. 2557 

ปี พ.ศ.  สัดส่วนรายไดค้่าเช่ารวมต่อรายได้ค่าเช่ารวมทั้งหมดของสัญญา
เช่าทีค่รบก าหนด(2) (ร้อยละ) 

2557 23.67 
2558 0.40 
2559 75.92 
รวม 100.00 

ที่มา: บริษัท ปภานนั จ ากัด 
หมายเหตุ:  
(1) สัญญาเช่าที่ท ากับผู้เช่ารายย่อยมีอายุ 3 ปีเป็นส่วนใหญ ่
(2) รายได้ค่าเช่ารวม ประกอบดว้ย รายได้ค่าเช่าพื้นที่และรายไดค้่าบริการ โดยค านวณจากรายได้ค่าเช่ารวมส าหรับเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 
ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลอัตราค่าเช่า ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557 

 

6. ข้อมูลผลการด าเนินงานและการประกอบกิจการของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 

ผลการด าเนินงานย้อนหลังของทรัพย์สินทีก่องทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2556 มีดังต่อไปนี้  

ที่มา: บริษัท ปภานนั จ ากัด 
หมายเหตุ: (1) แสนสิริเริ่มจ่ายรายได้ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นระยะเวลาภายหลังจากที่

แสนสิริได้โอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ปภานัน 

 (2) แสนสิริเริ่มจ่ายค่าสาธารณูปโภค ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นระยะเวลาภายหลังจากที่แสนสิริได้โอน
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ปภานัน 

 (3) รายได้รวมในปี พ.ศ. 2553 – 2556 ไม่รวมรายได้ที่จอดรถยนต์จากแสนสิริ 
(4) ข้อมูลจากงบการเงิน ประจ าปี พ.ศ. 2556 ของปภานัน ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชี 

 
 
 
 
 
 

 

 
ปี พ.ศ. 
2553 

ปี พ.ศ. 
2554 

ปี พ.ศ. 
2555 

ปี พ.ศ. 
2556(4) 

รายได้คา่เชา่พื้นที่และคา่บริการ (1) (ล้านบาท) 63.61 66.84 84.78 66.37 

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

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและ
ค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) (ล้านบาท) 

41.36 42.66 60.94 42.63 
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7. พื้นที่ให้เช่า อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) และอัตราค่าเช่าและค่าบริการเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง และ 
ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557 ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 

ที่มา: บริษัท ปภานนั จ ากัด 
หมายเหตุ:  
(1) ในปี พ.ศ. 2553 แสนสิริ ใช้พื้นที่ส านักงานรวมทั้งสิ้น 5,631 ตารางเมตร โดยไม่มีสัญญาเช่าพื้นที่     
(2) แสนสิริท าสัญญาเช่าพื้นที่จ านวน 5,563 ตารางเมตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นระยะเวลาภายหลังจากที่แสนสิริ
ได้โอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ ปภานัน 

(3) ณ ปัจจุบัน พื้นทีว่่างจ านวน 1,261 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ที่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเพื่อแสนสิริจะใช้เป็นพื้นที่ส านักงานและตกลงจะเข้า
ท าสัญญาเช่าพื้นที่ส่วนนี้และพื้นที่จ านวน 10,552 ตารางเมตร ที่แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง เข้าใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
ภายหลังกองทุนรวมเข้าลงทุน ทั้งนี้ ส าหรับพื้นที่ว่างที่ เหลือจ านวน 3,404 ตารางเมตร ภายหลังกองทุนรวมเข้าลงทุนแสนสิริตกลงจะ
รับประกันอัตราค่าเช่าและค่าบริการส าหรับพื้นที่ดังกล่าว ที่อัตราค่าเช่าและค่าบริการรวมตารางเมตรละ 550 บาทต่อเดือน โดยมี
ระยะเวลารับประกัน 3 ปี นับแต่วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุน (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 3.8 สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาก่อตั้งสิทธิและการกระท าการ) 

 

 สรุปผลการด าเนินงานในอดีตและวิเคราะห์การด าเนินงาน 

 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2556 โครงการอาคารสิริภิญโญมีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ในระดับที่สูงมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการท่ีโครงการอาคารสิริภิญโญตั้งอยู่ในท าเลที่มีศักยภาพ ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ

 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 
พ.ศ. 2553 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 
พ.ศ. 2554 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 
พ.ศ. 2555 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม  
พ.ศ. 2556 

ณ วันที่ 30 
มกราคม 
พ.ศ. 2557 

พื้นที่ให้เช่าทัง้หมดไม่รวมแสนสิริ 

พื้นที่ (ตารางเมตร) 12,601 12,440 11,613 3,317 3,546 

อัตราคา่เช่าและคา่บริการเฉล่ีย (บาท
ต่อตารางเมตรตอ่เดือน) 

428.71 428.70 430.76 485.99 488.18 

พื้นที่ให้เช่าเฉพาะแสนสิริ  

พื้นที่ (ตารางเมตร) 5,631(1) 5,563(2) 5,563 10,153   10,153   

อัตราคา่เช่าและคา่บริการเฉล่ีย (บาท
ต่อตารางเมตรตอ่เดือน) 

- 355.29(2) 355.29 344.91   344.91   

พื้นที่ว่าง 

พื้นที่ (ตารางเมตร) - 229 1,098 4,894 4,665(3) 

รวมพื้นที่ให้เช่าทัง้หมด 

พื้นที่ให้เช่าสทุธิ (Net Leasable 
Area) (ตารางเมตร) 

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

อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ) 100.0 98.7 94.0 73.4 74.6 
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ใกล้อาคารศูนย์การค้าและโรงแรมชั้นน า การเดินทางสะดวกสามารถเชื่อมต่อกับถนนสายหลักได้หลายสาย อีก
ทัง้ยังใกล้กับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) สถานีพญาไท และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ (ARL) สถานี
พญาไท ซึ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้เช่าและผู้มาติดต่อ ประกอบกับโครงการอาคารสิริภิญโญนั้น 
บริหารโดย พลัส พร็อพเพอร์ตี้ บริษัทในเครือแสนสิริ ซึ่งมีทั้งความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์และความพร้อมใน
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี  

 พื้นที่ให้เช่าทั้งหมดของโครงการอาคารสิริภิญโญมีการเปล่ียนแปลงระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2556 เนื่องจากมี
การปรับปรุงพื้นที่เช่าให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับผู้เช่าในอนาคต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ
วันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2557 อัตราการเช่าพื้นที่ของโครงการอาคารสิริภิญโญเท่ากับร้อยละ 73.4 และร้อยละ 
74.6 ตามล าดับ ซึ่งปรับตัวลดลงจากวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการย้ายออกของผู้
เช่าหลัก 2 รายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 คิดเป็นพื้นที่ให้เช่ารวม 6,964 ตารางเมตร โดยพื้นที่บางส่วนได้
ถูกเช่าโดยผู้เช่ารายใหม่ แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องส าหรับการขยายพื้นที่ส านักงาน และพื้นที่
บางส่วนก าลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับผู้เช่าใหม่ในอนาคต รวมทั้งได้ถูกกันไว้ชั่วคราวเพื่อเป็น
พื้นที่ส านักงานส ารองชั่วคราวส าหรับแสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่าง
ปรับปรุงพื้นท่ีภายในส านักงานบางส่วน โดยพลัส พร็อพเพอร์ตี้ มีแผนที่จะน าพื้นที่ที่ว่างอยู่ออกให้เช่าเมื่อการ
ปรับปรุงพื้นที่ส านักงานของแสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องเสร็จส้ิน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแสนสิริตกลงรับประกันอัตราค่าเช่าและค่าบริการส าหรับพื้นที่
ว่างจ านวน 3,404 ตารางเมตร (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 3.8 สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาก่อตั้ง
สิทธิและการกระท าการ) ท าให้การใช้พื้นที่ว่างบางส่วนเพื่อเป็นส านักงานส ารองชั่วคราวของแสนสิริ และ /หรือ 
บริษัทท่ีมีความเกี่ยวข้อง จะไม่กระทบต่อรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 

 ในส่วนของอัตราค่าเช่าและค่าบริการเฉล่ียของโครงการอาคารสิริภิญโญนั้นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเฉล่ีย (ไม่รวมพื้นที่ท่ีเช่าโดยแสนสิริ) เพิ่มขึ้นจาก 428.71 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
ในปี พ.ศ. 2553 เป็น 488.18 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557 หรือคิดเป็นอัตรา
เติบโตร้อยละ 13.87 การปรับขึ้นของอัตราค่าเช่าและค่าบริการเฉล่ียเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามสภาวะตลาด
ของธุรกิจอาคารส านักงานให้เชา่ที่ปรับตัวดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากการบริหารจัดการที่
ดีของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถปรับขึ้นค่าเช่าและค่าบริการของผู้เช่าเดิมเมื่อมีการท าสัญญาใหม่หรือ
เมื่อมีการต่อสัญญาในอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม อัตราค่าเช่าและค่าบริการเฉล่ียของโครงการ
อาคารสิริภิญโญในปัจจุบัน อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าอัตราค่าเช่าเฉล่ียของอสังหาริมทรัพย์อื่นที่มีคุณภาพที่สามารถ
เทียบเคียงและตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน (อัตราค่าเช่าส านักงานในพื้นที่พญาไทในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 
2556 เท่ากับ 584.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ที่มา: ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด) 
ซึ่งภายหลังจากการปรับปรุงพื้นที่เชา่ให้มีความทันสมัย ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะสามารถปรับอัตราคา่
เช่าและค่าบริการให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าและค่าบริการ เฉล่ียของอสังหาริมทรัพย์อื่นที่มี
คุณภาพท่ีสามารถเทียบเคียงและตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน  
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 จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นประกอบกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ และค่า
สาธารณูปโภคจากแสนสิริในปี พ.ศ. 2555 ส่งผลให้รายได้รวมของโครงการอาคารสิริภิญโญมีการเติบโตขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2555 โครงการอาคารสิริภิญโญมีรายได้รวมประมาณ 105.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จาก 81.88 ล้านบาทและ 78.33 ล้านบาทในช่วงปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ตามล าดับ คิดเป็นอัตราการ
เติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี (Compound Annual Growth Rate : CAGR) เท่ากับประมาณร้อยละ 15.80 ต่อปี 
ส าหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว  

 นอกจากนี้ในช่วงปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2555 โครงการดังกล่าวมีก าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่า
ตัดจ าหน่าย (EBITDA) ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือเท่ากับประมาณ 41.36 ล้านบาท 42.66 ล้านบาท และ 
60.94 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็น CAGR เท่ากับประมาณร้อยละ 21.38 ต่อปี โดยเป็นผลจาก
ความสามารถในการควบคุมต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารและด าเนินงานที่ มี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีรายได้และ ก าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 
ปรับตัวลดลงในช่วงปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาเหตุมาจากการท่ีผู้เช่าหลัก 2 รายย้ายออกภายหลังสิ้นสุดสัญญาเช่า
ในช่วงปีดังกล่าว โดยพื้นที่บางส่วนได้ถูกเช่าโดยผู้เช่ารายใหม่ แสนสิริ และ /หรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง
ส าหรับการขยายพื้นท่ีส านักงาน และพื้นที่บางส่วนก าลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับผู้เช่าใหม่ใน
อนาคต รวมทั้งได้ถูกกันไว้ชั่วคราวเพื่อเป็นพื้นที่ส านักงานส ารองชั่วคราวส าหรับแสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มี
ความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายหลังจากวันท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุน แสนสิริตกลงรับประกันอัตราค่าเช่าและค่าบริการ
ส าหรับพื้นที่ว่างจ านวน 3,404 ตารางเมตร (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วย
ลงทุนส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 3.8 สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญา
ก่อตั้งสิทธิและการกระท าการ) ซึ่งการรับประกันอัตราค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลดีต่อผลการ
ด าเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 

 อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่กองทุนรวมลงทุนในโครงการอาคารสิริภิญโญ องค์ประกอบของรายได้ ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายของทรัพย์สินอาจมีเปล่ียนแปลงไปจากผลประกอบการในอดีตตามที่แสดงในตารางข้างต้น เช่น 
กองทุนรวมจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนรวมเพิ่มเติม อาทิ ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น  

 

8. ตารางสรุปรายละเอียดของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนคร้ังแรก ราคาประเมินทรัพย์สินและมูลค่า
สูงสุดที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน 

ที่ดนิที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์โครงการสิริภิญโญ:  

ที่ดินท้ังหมด (ไร่-งาน-ตารางวา) 2-3-13.4 
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ของเจ้าของอสังหารมิทรัพย์เดิม กรรมสิทธิ์ 
ลักษณะการได้สิทธิครอบครองของกองทุนรวม กรรมสิทธิ์ 
พื้นที:่ ณ วันท่ี  1 ธันวาคม พ.ศ. 2556  

 พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร)(1) 41,758 
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 พื้นที่ให้เชา่สุทธิ (Net Leasable Area) (ตารางเมตร) 18,364 

 ลักษณะการได้สิทธิครอบครองของกองทุนรวม กรรมสิทธิ์ 

ราคาประเมินทรัพย์สนิเฉพาะส่วนทีก่องทุนรวมจะลงทนุ  
(ล้านบาท) : 
ราคาประเมินโดย บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จ ากัด(2), (4) 

ราคาประเมินโดย บริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จ ากัด(3), (4) 

 
 

1,833.4 
1,821.00 

มูลค่าทรัพย์สนิที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั้งแรก(5) (ล้านบาท): ไม่เกิน 1,821.00 
หมายเหตุ: (1) พื้นที่ใช้สอย หมายถึง พื้นที่ให้เช่า พ้ืนที่ส่วนกลาง และพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร 

(2)  ราคาประเมิน ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยบริษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จ ากัด โดยใช้วิธีรายได้ (Income Approach) 
(3) ราคาประเมิน ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยบริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จ ากัด โดยใช้วิธีรายได้ (Income Approach) 
(4) ในกรณีที่การลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 6 เดือน จากวันที่ผู้ประเมินราคา
อิสระข้างต้นได้ท าการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว กองทุนรวมจะท าการจัดจ้างผู้ประเมินราคาอิสระรายเดิมหรือรายใหม่
เพื่อท าการประเมินหรือสอบทานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมอีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

(5) ราคาที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในโครงการอาคารสิริภิญโญ จะเป็นราคาที่ไม่เกินราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าต่ าสุดของผู้
ประเมินราคาอิสระ  

 

5.2 สรุปข้อมูลการประเมิน 

ข้อมูลการประเมินค่าทรัพย์สิน 

มูลค่าและราคาประเมินของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

ทรัพย์สิน มูลค่าทีก่องทนุ
รวมจะเข้า
ลงทนุ 

(ล้านบาท) 

ราคาประเมิน
ตามโครงสร้าง
ของกองทุนรวม 

(ล้านบาท) 

ผู้ประเมิน
มูลค่า

ทรัพย์สิน 

วิธีการ
ประเมิน 

วันที่
ประเมิน 

มูลค่าที่
กองทุนรวมจะ
เข้าลงทุนเมือ่
เทียบกบัราคา

ประเมิน 
โครงการ
อาคารสิริ
ภิญโญ 

ไม่เกิน 1,821.00 1,833.40 บริษัท เอเชยี 
แอสเซ็ท แอพ
เพรซัล จ ากัด 

วิธีรายได ้
(Income 

Approach) 

9 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 

ไม่เกินร้อยละ 
99.32 

1,821.00 บริษัท เพ็ชร 
สยาม แอพไพร

ซัล จ ากดั 

วิธีรายได ้
(Income 

Approach) 

4 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 

ไม่เกินร้อยละ 
100.00 

ที่มา: บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จ ากัด และบริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จ ากัด 
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โดยราคาประเมินตามวิธีรายได้ตามโครงสร้างของกองทุนรวมนั้นได้ค านึงถึงโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยในข้อ 6. วิธีการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุน
รวมจะลงทุนและนโยบายการบริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างไร 

ทั้งนี้ สมมติฐานท่ีผู้ประเมินใช้ในการประเมินมลูค่าทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกสามารถสรุปได้
ดังนี ้

สมมติฐาน บริษัท เพช็รสยาม  
แอพไพรซัล จ ากดั  

บริษัท เอเชีย แอสเซท็  
แอพเพรซัล จ ากัด  

วิธีการประเมินมูลค่า วิธีรายได้ (Income Approach) 
โดยเป็นการคิดลดจากกระแสเงินสดของ
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 
โดยพิจารณาถึ ง โครงสร้า งการจัดหา
ประโยชน์ตามที่เปิดเผยไว้ใน 6. วิธีการ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะลงทุนและนโยบายการ
บริ หา รอ สั งหา ริ มท รัพย์ เ ป็ นอย่ า ง ไ ร 
โดยประมาณการกระแส เงิ นสดจาก
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนเป็น
ระยะเวลา 10 ปี  และค านวณมูลค่า ณ 
จุด ส้ินสุดการประมาณการ (Terminal 
Value หรือ Reversionary Value) โดยใช้
ประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิในปีที่ 
11 หารด้วยอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (Capitalization Rate) 

วิธีรายได้ (Income Approach) 
โดยเป็นการคิดลดจากกระแสเงินสดของ
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 
โดยพิจารณาถึ ง โครงสร้า งการจัดหา
ประโยชน์ตามที่เปิดเผยไว้ในข้อ 3.7 การ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุน
รวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก โดยประมาณการ
กระแสเงินสดจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะ
เข้าลงทุนเป็นระยะเวลา 10 ปีและค านวณ
มูลค่า  ณ จุด ส้ินสุดการประมาณการ 
(Terminal Value หรือ Reversionary 
Value) โดยใช้ประมาณการกระแสเงินสด
รับสุทธิ ในปีที่  11  หารด้วยอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalization 
Rate) 

รายได้ (1) รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 
- พื้นที่ให้เช่าสุทธิเท่ากับ 18,364 ตาราง
เมตร ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดย
มีรายละเอียดดังนี้  
- พื้นที่ส านักงาน 2,912 ตารางเมตร 

ในอัตราค่าเช่าตลาดที่ 540 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน จากนั้นปรับ
เพิ่มขึ้นเป็นรายปีร้อยละ 4 ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ 

- พื้นที่ร้านค้า 235.18 ตารางเมตร ใน
อัตราค่าเช่าตลาดที่ 700 บาทต่อ

(1) รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 
- พื้นที่ให้เช่าสุทธิเท่ากับ 18,364 ตาราง
เมตร ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดย
มีรายละเอียดดังนี้  
- พื้นที่ส านักงาน 2,912 ตารางเมตร 

ในอัตราค่าเช่าตลาดที่ 520 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน จากนั้นปรับ
เพิ่มขึ้ น เป็นรายปีร้อยละ 5  เป็น
ระยะเวลา 5 ปี และเป็นรายปีร้อยละ 
4 ตลอดระยะเวลาประมาณการที่
เหลือ 
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สมมติฐาน บริษัท เพช็รสยาม  
แอพไพรซัล จ ากดั  

บริษัท เอเชีย แอสเซท็  
แอพเพรซัล จ ากัด  

ตารางเมตรต่อเดือน จากนั้นปรับ
เพิ่มขึ้นเป็นรายปีร้อยละ 4 ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ 

- แสนสิริและบริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง 
เช่าพื้นที่ 11,813 ตารางเมตร ใน
อัตราค่าเช่าที่ 580 บาท 600 บาท 
620 บาท 640 บาท และ 650 บาท
ต่อตาราง เมตรต่อ เดือน  ในช่ ว ง
ระยะเวลาปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ตามล าดับ 
จากนั้น ปรับอัตราค่าเช่าตามอัตรา
ตลาด 

- พื้นที่เช่ารับประกันโดยแสนสิริ 3,404  
ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่าที่ 550 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็น
ระยะเวลา 3 ปี จากนั้น ปรับอัตราค่า
เช่าตามอัตราตลาด 

- อัตราการเช่าพื้นที่ ปีที่ 1-3 อยู่ที่ร้อยละ 
99 ปีที่ 4-5 อยู่ที่ร้อยละ 97 ปีที่ 6-8 อยู่ที่
ร้อยละ 95 ต่อจากนั้นคงที่ท่ีร้อยละ 92 

- พื้นที่ร้านค้า 235.18 ตารางเมตร ใน
อัตราค่าเช่าตลาดที่ 700 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน จากนั้นปรับ
เพิ่มขึ้ น เป็นรายปี ร้อยละ 5  เป็น
ระยะเวลา 5 ปี และเป็นรายปีร้อยละ 
4 ตลอดระยะเวลาประมาณการที่
เหลือ 

- แสนสิริและบริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง 
เช่าพื้นที่ 11,813 ตารางเมตร ใน
อัตราค่าเช่าที่ 580 บาท 600 บาท 
620 บาท 640 บาท และ 650 บาท
ต่อตาราง เมตรต่อ เดือน ในช่ว ง
ระยะเวลาปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ตามล าดับ 
จากนั้น ปรับอัตราค่าเช่าตามอัตรา
ตลาด 

- พื้นที่เช่ารับประกันโดยแสนสิริ 3,404  
ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่าที่ 550 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็น
ระยะเวลา 3 ปี จากนั้น ปรับอัตราค่า
เช่าตามอัตราตลาด 

- อัตราการเช่าพื้นที่ ปีที่ 1-5 อยู่ที่ร้อยละ 
94 (ยกเว้นพื้นที่ที่เช่าโดยแสนสิริและ
บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องแ ละพื้นที่ที่มี
การรับประกันการมีผู้เช่าโดยแสนสิริ ) 
ต่อจากนั้นคงที่ท่ีร้อยละ 90 

(2) รายได้อื่นๆ 
- รายได้จากค่าไฟฟ้า และอื่นๆ คิดที่ 18.5  
ล้านบาทในปีแรก โดยปรับปรุงตามอัตรา
การเช่าพื้นที่ และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
ต่อปีทุกๆ ป ีทั้งนี้ รายได้จากค่าไฟฟ้าและ
อื่นๆ ในปีแรกเท่ากับประมาณ 18.3 ล้าน
บาท 

- รายได้จากค่าโทรศัพท์คิดที่ 2.5  ล้าน

(2) รายได้อื่นๆ 
- รายได้จากค่าไฟฟ้าและโทรศัพท์ คิดที่
21.0 ล้านบาทในปีแรก โดยปรับปรุงตาม
อัตราการเช่าพื้นที่ และปรับเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 2 ต่อปีทุกๆ ปี ทั้งนี้ รายได้จากค่า
ไฟฟ้าและโทรศัพท์ ในปีแรก เท่ากับ
ประมาณ 20.8 ล้านบาท 

- รายได้อื่นๆ คิดที่ร้อยละ 0.5 ของรายได้
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สมมติฐาน บริษัท เพช็รสยาม  
แอพไพรซัล จ ากดั  

บริษัท เอเชีย แอสเซท็  
แอพเพรซัล จ ากัด  

บาทในปีแรก โดยปรับปรุงตามอัตราการ
เช่าพื้นที่ และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี
ทุกๆ ปี ทั้งนี้ รายได้จากค่าโทรศัพท์ในปี
แรกเท่ากับประมาณ 2.5 ล้านบาท 

ค่าเช่าและค่าบริการ 

(3) รายได้ค่าที่จอดรถยนต์ 548 คัน คิดที่ 
1,500 บาทต่อคันต่อเดือน จากนั้น
ปรับเพิ่มขึ้นเป็นรายปีร้อยละ 4 ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ 

(3) รายได้คา่ที่จอดรถยนต์ 548 คัน คิดที่ 
1,500 บาทต่อคันต่อเดือน จากนัน้
ปรับเพิ่มขึ้นเป็นรายปีร้อยละ 5 เป็น
ระยะเวลา 5 ปี และเป็นรายปีร้อยละ 4 
ตลอดระยะเวลาประมาณการท่ีเหลือ 

ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่าย
ส่วนทนุ  

(1) ต้นทุนขาย 
- ต้นทุนค่าไฟฟ้าและอื่นๆ คิดที่ร้อยละ 85 
ของรายได้จากค่าไฟฟ้า และอื่นๆ 

- ต้นทุนค่าโทรศัพท์ คิดที่ร้อยละ 85 ของ
รายได้ค่าโทรศัพท์ 

- ต้นทุนค่าที่จอดรถยนต์ คิดที่ร้อยละ 1 
ของรายได้ค่าที่จอดรถยนต์ 

(1) ต้นทุนขาย 
- ต้นทุนค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ คิดที่ร้อย
ละ 85 ของรายได้จากค่าไฟฟ้า และค่า
โทรศัพท ์
 

(2) ต้นทุนค่ า ใช้ จ่ ายสาธารณูปโภค
ส่วนกลาง คิดที่ 7.2 ล้านบาทต่อปี 
และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ทุกๆ ปี 

(2) ต้นทุ นค่ า ใ ช้ จ่ า ยสาธา รณูป โภค
ส่วนกลาง คิดที่ร้อยละ 5.5 ของรายได้
ค่าเช่าและค่าบริการ 

(3) ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง คิดที่ 650,000 
บาทต่อเดือน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 
2 ทุกๆ ปี 

(3) ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง คิดที่ประมาณ 
7.5 ล้านบาทต่อปี และปรับเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 ทุกๆ ปี 

(4) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด คิดที่ 100,000 
บาทต่อเดือน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 
2 ทุกๆ ปี 

(4) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซึ่งรวมถึงต้นทุน
ค่าที่จอดรถยนต์ คิดที่ร้อยละ 1 ของ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

(5) ค่าประกันภัย  
- เบี้ยประกันภัยความเส่ียงทุกประเภท อยู่
ทีร่้อยละ 0.075 ของมูลค่าต้นทุนทดแทน 
(Replacement Cost) ก่อนหักค่าเส่ือม 
(ไม่รวมค่าที่ดินและไม่รวมค่าฐานราก)  

- เบี้ยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก อยู่ที่ร้อย
ละ 0.075 ของประมาณการรายได้ที่

(5) ค่าประกันภัย  
- เบี้ยประกันภัยความเส่ียงทุกประเภท อยู่
ทีร่้อยละ 0.075 ของมูลค่าต้นทุนทดแทน 
(Replacement Cost) ก่อนหักค่าเส่ือม 
(ไม่รวมค่าที่ดินและไม่รวมค่าฐานราก)  

- เบี้ยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก อยู่ที่ร้อย
ละ 0.075 ของประมาณการรายได้ที่
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สมมติฐาน บริษัท เพช็รสยาม  
แอพไพรซัล จ ากดั  

บริษัท เอเชีย แอสเซท็  
แอพเพรซัล จ ากัด  

กองทุนรวมจะได้รับระยะเวลา 24 เดือน 
- เบี้ ยประกัน ภัยความรับ ผิดชอบต่ อ
บุคคลภายนอก อยู่ที่ 30,000 บาทต่อปี 

กองทุนรวมจะได้รับระยะเวลา 24 เดือน 
- เบี้ ยประกัน ภัยความรับ ผิดชอบต่ อ
บุคคลภายนอก อยู่ที่ 30,000 บาทต่อป ี

(6) ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ร้อยละ 2 
ของรายได้ทั้งหมด 

(6) ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ร้อยละ 2 
ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

(7) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ส่ ว น ทุ น  (Capital 
Expenditure) คิดเป็นประมาณร้อย
ละ 3 ของรายได้ จากค่า เช่าและ
ค่าบริการ ยกเว้นในปีแรก ซึ่งแสนสิริ
จะรับประกันค่าใช้จ่ายส่วนทุนใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้จาก
ค่าเช่าและค่าบริการ (รายละเอียด
เป็นไปตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน
เสนอขายหน่วยลงทุนส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 3.8 สรุปสาระส าคัญ
ของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง) 

(7) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ส่ ว น ทุ น  (Capital 
Expenditure) คิดเป็นประมาณร้อยละ 
3 ของรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ 
ย ก เ ว้ น ใ น ปี แ ร ก  ซึ่ ง แ ส น สิ ริ จ ะ
รับประกันค่าใช้จ่ายส่วนทุนในอัตราไม่
เกินร้อยละ 3 ของรายได้จากค่าเช่า
และค่าบริการ (รายละเอียดเป็นไป
ตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนเสนอ
ขายหน่วยลงทุนส่วนข้อมูลโครงการ 
ข้อ  3 .8  สรุปสาระส าคัญของร่าง
สัญญาที่เกี่ยวข้อง) 

(8) ค่าภาษีโรงเรือน คิดที่อัตราร้อยละ 
12.5 ของร้อยละ 50 ของรายได้ค่า
เช่าและค่าบริการ 

(8) ค่าภาษีโรงเรือน คิดที่อัตราร้อยละ 
12.5 ของร้อยละ 50 ของรายได้ค่าเช่า
และค่าบริการ 

ค่าธรรมเนียมผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

(1) ค่าตอบแทนฐานในอัตรารายเดือนเท่ากับ 
ก. ร้อยละ 1 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ(1) 
ข. ร้อยละ 5.75 ของก าไรจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ(1) 

(ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ส่วนข้อมูลโครงการข้อ 28.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) 
(2) ค่านายหน้า (Commission) คิดเป็น

ประมาณร้อยละ 0.05 ของรายได้
จากค่าเช่าและค่าบริการโดยอ้างอิง
จากข้อมูลในอดีตและสมมุติฐาน
อัตราผู้เช่ารายใหม่ 

(1) ค่านายหน้า (Commission) คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 0.1 ของรายได้จาก
ค่าเช่าและค่าบริการโดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลในอดีตและสมมุติฐานอัตราผู้
เช่ารายใหม่ 

อัตราส่วนลด   ร้อยละ 8.75 ร้อยละ 9.00 
อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน 

ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 5.00 
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หมายเหตุ: (1) ผู้ประเมินได้พิจารณารวมถึงการคิดค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในอัตราพิเศษ ที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ยินดีจะลด
ให้ส าหรับพื้นที่เช่าที่แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง จะเข้าท าสัญญาเช่าภายหลังจากที่กองทุนรวมเข้าลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกตามสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 1 สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงการ
อาคารสิริภิญโญของบริษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จ ากัด และบริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จ ากัด  และ
สามารถขอรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินฉบับเต็มจากบริษัทจัดการ 

นอกจากนี้ เพื่อให้ทราบราคาประเมินของโครงการอาคารสิริภิญโญโดยปราศจากโครงสร้างการจัดหา
ประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่จะมีการท าสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุน บริษัท
จัดการได้ด าเนินการให้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินท้ัง 2 ราย ท าการประเมินราคาดังกล่าว โดยผู้ลงทุนสามารถ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 2 สรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงการอาคารสิริภิญโญโดยไม่มี
โครงสร้างกองทุนรวม 

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบสมมติฐานหลักของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินท่ีใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุน
รวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการไม่พบส่ิงที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่า
ดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากสมมติฐานดงักลา่วได้ 
หรือเหตุการณ์ต่างๆ อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 

อนึ่ง บริษัทจัดการได้มีการตรวจสอบสมมุติด้านค่าใช้จ่ายส่วนทุน (Capital Expenditure) ของผู้ประเมินค่า
ทรัพย์สินทั้งสองราย รวมถึงพิจารณาโครงการปรับปรุงอาคารสิริภิญโญระหว่างปี พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560 
ซึ่งจัดท าโดยพลัส พร็อพเพอร์ตี้ โดย ณ วันที่ได้มีการตรวจสอบสมมติฐาน บริษัทจัดการไม่พบส่ิงที่เป็นเหตุให้
เชื่อว่าสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล และเห็นว่ามีความเหมาะสมและ
เพียงพอส าหรับการรองรับโครงการปรับปรุงอาคารสิริภิญโญที่จัดท าโดยพลัส พร็อพเพอร์ตี้ดังกล่าว 

ความสมเหตุสมผลในการลงทุน 

บริษัทจัดการมีความเห็นว่ามูลค่าที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกมี
ความสมเหตุสมผล โดยได้มีการพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1. มูลค่าที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนคร้ังแรกจะไม่สูงกว่า
ราคาที่ได้จากรายงานประเมินค่าต่ าสุด  

บริษัทจัดการได้ตรวจสอบรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินและมีความเห็นว่าราคาที่ได้จากรายงาน
ประเมินค่าดังกล่าวเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากได้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่เหมาะสม โดยได้
ค านึงถึงโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในอดีตของ
ทรัพย์สินที่ประเมินค่า สภาพภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน และสะท้อนมุมมองในอนาคตของผู้ประเมิน
อิสระทั้ง 2 รายที่มีต่อทรัพย์สินดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจัดการจึงมีความเห็นว่ามูลค่าที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกซึ่งจะไม่สูงกว่าราคาที่ได้จากรายงานประเมินค่า
ต่ าสุด น่าจะมีความเหมาะสมดีแล้ว 
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2. ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกมีจุดเด่นและศักยภาพหลายประการ 

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกเป็นอาคารส านักงานที่มีความสวยงาม  ตั้งอยู่ในท าเลที่มี
ศักยภาพ โดยตั้งอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) สถานีพญาไท และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต 
เรล ลิงค์ (ARL) สถานีพญาไท และสามารถเชื่อมต่อกับถนนส าคัญหลายสาย และใกล้ทางขึ้นลงทาง
ด่วนอุรุพงษ์และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใกล้อาคารศูนย์การค้าและโรงแรมชั้นน า 
นอกจากนี้ โครงการอาคารสิริภิญโญยังได้รับการบริหารที่เน้นด้านคุณภาพและมีการบ ารุงรักษาสภาพ
อาคารเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นจุดดึงดูดที่ส าคัญอันหนึ่งที่ท าให้อาคารมีผู้เช่าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกได้รับการบริหารจัดการโดยพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่ง มีเป็น
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์และความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่  และเป็น
ผู้ประกอบการทีใ่ห้บริการด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์แก่โครงการชั้นน าของประเทศไทย โดยมีธุรกิจ
บริการครอบคลุมทั้งในด้าน ตัวแทนซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการเพื่อที่พักอาศัย การ
บริหารจัดการทรัพยากรอาคาร และที่ปรึกษาการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์  ส าหรับด้านผลการ
ด าเนินงาน ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกมีอัตราการเช่าพื้นที่ที่สูงและเติบโตต่อเนื่อง และ
มีโอกาสในการเติบโตของอัตราค่าเช่าเฉล่ียจากแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องของความต้องการพื้นที่
อาคารส านักงานให้เช่าในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) เกี่ยวกับการส่งออก และการลงทุนจากต่างประเทศ โดยความต้องการที่เพิ่มขึ้นเป็น
ผลมาจากการขยายตัวทางธุรกิจของผู้เช่าเดิมที่เช่าพื้นที่อยู่แล้ว รวมถึงมาจากความต้องการจากผู้เช่า
พื้นที่ท่ีเป็นบริษัทท่ีจัดตั้งใหม่ 

3. ราคาที่ได้จากรายงานประเมินยังไม่ได้ค านึงถึงปัจจัยเชิงคุณภาพของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะ
เข้าลงทุนครั้งแรกบางประการ  

การประเมินค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สินทั้ง 2 ราย ไม่ได้มีการค านึงถึงปัจจัยเชิงคุณภาพของ
ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกบางประการ อาทิ ชื่อเสียง ประสบการณ์ และความน่าเชื่อถือ
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และคุณภาพของอสังหาริมทรัพย์ภายหลังมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัย 
ซึ่งคาดว่าน่าจะช่วยให้ผู้เช่ามีความมั่นใจในคุณภาพและบริการของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน
ครั้งแรก ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้อัตราการเช่าอยู่ในระดับที่สูง และ/หรือ สามารถปรับอัตราค่าเช่าได้สูงขึ้น  

4. โอกาสในการปรับตัวของราคาอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 

การลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกเป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ซึ่ง
รวมถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดินพื้นที่รวมกว่า 2 ไร่ 3 งาน 13.4 ตารางวา ริมถนนศรีอยุธยาและใกล้กับสถานี
รถไฟฟ้าพญาไท ซึ่งเป็นที่ดินที่มีศักยภาพและอยู่ในท าเลที่ดี ส่งผลให้มีโอกาสค่อนข้างสูงที่มูลค่าที่ดิน
และมูลค่าโดยรวมของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกปรับเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งการท่ีกองทุน
รวมมีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกนั้น ในอนาคตหากราคา
อสังหาริมทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้น กองทุนรวมอาจพิจารณาน าทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนออกเสนอขายตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 5.1.17 ซึ่งอาจได้รับก าไรจากมูลค่าทีเ่พิ่มขึ้นของทรัพย์สินนอกเหนือจากการหา
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ผลประโยชน์ในรูปค่าเช่าอย่างเดียว โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการน าทรัพย์สิน
ออกประมูลได้ในข้อ 5 หลักเกณฑ์การลงทุน อย่างไรก็ดี การขายทรัพย์สินดังกล่าวขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ 
หลายประการ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สภาพเศรษฐกิจ และสภาวะตลาดในขณะน้ัน เป็นต้น 

5. ประมาณการผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) 

กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในโครงการอาคารสิริภิญโญ โดยมีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 1,821.00ล้านบาท 
บริษัทจัดการมีความเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมซึ่งสามารถยอมรับได้ เนื่องจากอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ของโครงการ ที่กองทุนคาดว่าจะได้รับจากการ
ลงทุนที่ราคา 1,821.00 ล้านบาท อยู่ในอัตราประมาณ ร้อยละ 8.9 ต่อปี (โดยค านวณจากกระแสเงินสด
สุทธิจากทรัพย์สินที่ประมาณการโดย บริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาที่ให้
ราคาต่ าสุด) ซึ่งถือได้ว่ากองทุนรวมเป็นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนที่น่าพอใจแก่
นักลงทุนเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของตราสารหนี้รัฐบาลและตราสารหนี้
ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ดังที่แสดงใน
ตารางดังนี้ 

ตารางแสดงอตัราผลตอบแทน ณ วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2557  

 

 

 

 

ที่มา : Bloomberg 

ทั้งนี้ มูลค่าในการลงทุนสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 
และเป็นมูลค่าที่แสนสิริจะยอมรับได้จากการจ าหน่ายทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก ซึ่งเป็น
มูลค่าไม่เกิน 1,821.00 ล้านบาท โดยหากกองทุนรวมสามารถลงทุนในมูลค่าที่ต่ ากว่า 1,821.00 ล้าน
บาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการท่ีคาดว่าจะได้รับน้ัน อาจสูงขึ้นกว่าอัตราร้อยละ 8.9 ต่อป ี

อย่างไรก็ดี มูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกอาจลดลงจากการประเมินค่า หรือการสอบ
ทานประเมินค่าทรัพย์สินในรอบต่อๆ ไป ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทจัดการต้องลดเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมเพื่อลดสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากการที่มูลค่าของทรัพย์สินลดลงจากการประเมินค่า 
หรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าว อันจะส่งผลให้มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลง
ด้วย เมื่อพิจารณาจากปัจจัยข้างต้น บริษัทจัดการมีความเห็นว่าราคาที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 
ซึ่งจะไม่สูงกว่าราคาที่ได้จากรายงานประเมินค่าต่ าสุด เป็นราคาที่มีความเหมาะสม 

ประเภท อายุ 10 ปี อายุ 15 ปี อายุ 20 ปี 
ตราสารหนี้รัฐบาล 3.99 4.24 4.38 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 
(ความนา่เชื่อถือระดับ A+) 

5.24   5.57 5.80 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 
(ความนา่เชื่อถือระดับ BBB+) 

6.45 6.80 7.02 
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ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประมาณการอัตราผลตอบแทนภายในซึ่ง
ค านวณจากประมาณการกระแสเงินสดรับของโครงการอาคารสิริภิญโญโดยปราศจากโครงสร้างการ
จัดหาประโยชน์ของกองทุนรวมได้ในภาคผนวก 2 สรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงการอาคารสิริ
ภิญโญโดยไม่มีโครงสร้างกองทุนรวม 

เมื่อพิจารณาจากปัจจัยข้างต้น บริษัทจัดการมีความเห็นว่าราคาที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก ซึ่งจะไม่
สูงกว่าราคาที่ได้จากรายงานประเมินค่าต่ าสุด เป็นราคาที่มีความเหมาะสม 

 

5.3 การลงทุนในอนาคต 

ส าหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือ  ปรับการลงทุน (ปรับ 
Portfolio) โดยอาจท าการซื้อ ขาย หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้กับกองทุนรวม และจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติม โดยจะมีแนวทางการลงทุนและการบริหารจัดการภายใต้ขอบเขต และทิศทาง
เดียวกันกับวัตถุประสงค์ของโครงการ นโยบายการลงทุนในการลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนรวมจะ
พิจารณาด าเนินการใดๆ ท่ีไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในโครงการก าหนด 

ภายหลังจากปี พ.ศ. 2556 กองทุนรวมอาจมีข้อจ ากัดในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม หากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุมัติให้กองทุนรวมสามารถ
ลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ได้ หรือหากกองทุนรวมสามารถ
แปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) หรือด้วย
เหตุอื่นใด กองทุนรวมอาจพิจารณาลงทุนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
ก าหนด โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

อนึ่ง ในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) 
นั้น กองทุนรวมอาจต้องได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อท าการแปลงสภาพจากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ก่อนที่จะสามารถท าการเพิ่มทุนหรือ
กู้ยืมเงินเพื่อไปลงทุนเพิ่มเติมได้ โดยเงื่อนไขดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ  หน้า 24 

 

6. วิธีการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนและนโยบายการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างไร 

6.1  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 

6.1.1 โครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ 

บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะด าเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้ง
แรก โดยน าพื้นที่เช่าของทรัพย์สินดังกล่าวออกให้เช่าแก่ผู้เช่า โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะเป็น
ผู้ด าเนินการหาผู้สนใจที่จะเช่าพื้นที่ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก เพื่อเพิ่มอัตราการ
เช่าพื้นที่ด้วยการโฆษณาผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้เข้าชมสถานที่ของ
โครงการ และการเจรจากับผู้ที่สนใจจะเช่าพื้นที่โดยตรง โดยเอกสารโฆษณาทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะ
เข้าลงทุนจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยและมีการเผยแพร่ทางส่ือต่างๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้  เพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ใช้ความพยายามในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่กองทุน
รวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกให้มีผลการด าเนินงานที่ดี กองทุนรวมจะก าหนดค่าตอบแทนการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในอัตราที่แปรผันตามผลประกอบการของ
อสังหาริมทรัพย์ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนข้อมูล
โครงการข้อ 28.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) 

ทั้งนี้ ภายหลังจากวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก กองทุน
รวมจะเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้เช่าพื้นที่ภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้ง
แรก รวมทั้งสัญญาให้บริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญามาตรฐาน โดยมีหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของสัญญาคล้ายคลึงกันส าหรับผู้เช่ารายย่อยทุกราย อาทิ การก าหนดระยะเวลาการเช่า
และการให้บริการเบื้องต้นส่วนใหญ่เป็นเวลา 3 ปี การก าหนดให้ผู้เช่าต้องวางเงินป ระกันการเช่าและ
การบริการกับผู้ให้เช่า และผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ผู้เช่าผิดสัญญา เป็นต้น  ทั้งนี้ 
กองทุนรวมจะให้เช่าพื้นที่ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกแก่ผู้เช่ารายย่อยในลักษณะที่
ไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ผู้เช่ารายย่อยแต่ละราย 
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รายละเอียดการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

6.1.2 การเช่าพื้นที่โดยแสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง 

ภายหลังกองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก แสนสิริ และ/หรือ บริษัท
ที่มีความเกี่ยวข้อง ตกลงจะเข้าท าสัญญาเช่าพื้นที่กับกองทุนรวมในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้า
ลงทุนครั้งแรกส าหรับพื้นที่ประมาณ 11,813 ตารางเมตร ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 64.33 ของพื้นที่ให้
เช่าภายในอาคาร โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี ที่อัตราค่าเช่าและค่าบริการรวมตารางเมตรละ 580 
บาทต่อเดือน 600 บาทต่อเดือน และ 620 บาทต่อเดือน ในปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ตามล าดับ  และตกลงให้
ค ามั่นที่จะเช่าพื้นที่ดังกล่าวต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี ที่อัตราค่าเช่าและค่าบริการรวมตารางเมตร
ละ 640 บาทต่อเดือนและ 650 บาทต่อเดือน ในปีที่ 1 และปีท่ี 2 ตามล าดับ (โปรดศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 3.8 สรุปสาระส าคัญของร่าง
สัญญาที่เกี่ยวข้อง ข้อ ก. สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาก่อตั้งสิทธิและการกระท าการ) 

ทั้งนี้ กองทุนรวมจะก าหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการท่ีแสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องตก
ลงจะเข้าท าสัญญาเช่าพื้นที่ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนสูงกว่าค่าเช่าและค่าบริการเฉล่ีย
ของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกในปัจจุบันที่อัตราค่าเช่าเฉล่ียตารางเมตรละ 479.69 
บาทต่อเดือน (อัตราค่าเช่าและค่าบริการเฉล่ีย ณ วันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยไม่รวมพื้นที่ที่เช่า
โดยแสนสิริแต่รวมพื้นที่ที่เช่าโดยบริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง และไม่รวมพื้นที่ค้าปลีกให้เช่า) เนื่องจาก
อัตราค่าเช่าและค่าบริการท่ี ปภานัน ให้เช่าแก่บริษัทที่เกีย่วขอ้งของแสนสิริในปัจจบุันไม่ได้เป็นการท า
ธุรกรรมในลักษณะที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (At Arm’s Length Transaction) และอยู่ใน

ลงทุน 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

กองทุนรวม 

โครงการอาคารสิริภิญโญ   
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารและงานระบบ 
พร้อมทั้งกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท แสนสิริ จ ากัด 

(มหาชน) และบริษัทที่มี

ความเกี่ยวขอ้ง 

บริหาร 
ทรัพย์สิน 

ผู้ถือหนว่ยลงทนุ  

ลงทุน 

เงินปันผล 
รายได้จาก
ทรัพย์สิน 

ผู้เช่ารายย่อย 

บริหาร 

ทรัพย์สิน 

รายได้จากทรัพย์สิน 

 

สัญญาเช่าและบริการ 

 รับประกันก าไรจากการด าเนินงานของ
ทรัพย์สิน 

 รับประกันการมีผู้เช่าส าหรับพื้นที่เช่าทีว่่าง 
 การรบัประกันคา่ใช้จ่ายส่วนทุน (Capital 

Expenditure) 

ค่าตอบแทนบริหารทรัพย์สิน 
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ระดับที่ต่ ากว่าอสังหาริมทรัพย์อื่นที่มีคุณภาพที่สามารถเทียบเคียงและตั้งอยู่ ในบริเวณเดียวกัน 
(อัตราค่าเช่าส านักงานในพื้นที่พญาไทในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 584.00 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน ที่มา: ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด) อีกทั้งการที่แสนสิริ 
และ/หรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง ตกลงจะเข้าท าสัญญาเช่าพื้นที่ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้า
ลงทุน โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี และตกลงให้ค ามั่นที่จะเช่าพื้นที่ดังกล่าวต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 
ปี (รวมเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี) จะช่วยให้กองทุนรวมมีโอกาสในการได้รับรายได้ที่ค่อนข้าง
แน่นอนจากผู้เช่ารายใหญ่ท่ีมีฐานะทางการเงินมั่นคง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่
มีความเกี่ยวข้องไม่ท าการต่อสัญญาเช่าภายหลังระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการคาดว่ากองทุนรวม
จะสามารถน าพื้นท่ีดังกล่าวออกให้เช่าแก่ผู้เชา่รายใหม่ในอัตราที่ใกล้เคียงหรือสูงกว่าอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการที่แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องตกลงจะเข้าท าสัญญาเช่าข้างต้น และจะไม่
ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

6.1.3 การประกันการมีผู้เช่าส าหรับพื้นที่เช่าที่ว่าง 

ในปัจจุบัน ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกมีพื้นที่ให้เช่าว่างอยู่ประมาณ 3,404 ตาราง
เมตร (“พื้นที่รับประกัน”) ภายหลังกองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้ง
แรก แสนสิริตกลงจะรับประกันอัตราค่าเช่าและค่าบริการ ส าหรับพื้นที่รับประกันดังกล่าว โดยมี
ระยะเวลารับประกัน 3 ปี นับแต่วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้ง
แรก หรือจนกว่าจะมีบุคคลภายนอกเข้าท าสัญญาเช่าพื้นที่รับประกันกับกองทุนรวม แล้วแต่เหตุใดจะ
เกิดขึ้นก่อน โดยแสนสิริตกลงรับประกันรายได้ตามอัตราค่าเช่าและค่าบริการของพื้นที่รับประกัน
ดังกล่าวที่ตารางเมตรละ 550 บาทต่อเดือน ตลอดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ข้างต้น (โปรดศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 3.8 สรุป
สาระส าคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง ข้อ ก. สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาก่อตั้งสิทธิและการ
กระท าการ) 

6.1.4 การรับประกันค่าใช้จ่ายส่วนทุน (Capital Expenditure) 

แสนสิริตกลงที่จะรับประกัน ค่าใช้จ่ายส่วนทุน (Capital Expenditure) เป็นระยะเวลา 12 เดือนนับแต่
วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกเป็นจ านวนไม่เกินอัตราร้อย
ละ 3 ของรายได้ที่กองทุนรวมได้รับจากค่าเช่าค่าบริการ และรายได้จากการรับประกันการมีผู้เช่าใน
ช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายส่วนทุน (Capital Expenditure) หมายถึง รายจ่ายอันมีลักษณะเป็น
การลงทุนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาทรัพย์สินให้มีมูลคา่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งนอกเหนือไปจากการซ่อมแซมหรือ
บ ารุงรักษาตามปกติ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 3.8 สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง ข้อ ก. สรุปสาระส าคัญของ
ร่างสัญญาก่อตั้งสิทธิและการกระท าการ) 
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6.1.5 การรับประกันก าไรจากการด าเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 

ข้อมูลของผู้ประกันก าไรจากการด าเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก  

ชื่อ : บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน)  

 ที่อยู่ : ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ 475 ถนนศรีอยุธยา 
  แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400   
โทรศัพท ์ : 0-2201-3905 
โทรสาร : 0-2201-3357 

สรุปเงื่อนไขการประกันก าไรจากการด าเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนคร้ัง
แรก  

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ในช่วงปีแรกนับแต่วันที่ กองทุนรวมเข้า
ลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก แสนสิริตกลงที่จะรับประกันก าไรจากการ
ด าเนินงานของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกให้กับกองทุนรวมส าหรับช่วงเวลา 12 เดือน
นับตั้งแต่วันที่กองทุนเข้าลงทุนซึ่งคิดเป็นเงินจ านวน 114.2 ล้านบาท โดยในกรณีที่ก าไรจากการ
ด าเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกน้อยกว่าจ านวนเงินท่ีได้ระบุไว้ข้างต้น แสน
สิริตกลงที่จะช าระเงินส่วนต่างให้แก่กองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในสัญญาตกลงกระท าการที่กองทุน
รวมเข้าท ากับแสนสิริ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 3.8 สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง ข้อ ก. สรุปสาระส าคัญของ
ร่างสัญญาก่อตั้งสิทธิและการกระท าการ) 

ทั้งนี้ ก าไรจากการด าเนินงานของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก หมายถึง รายได้จากการ
ด าเนินงานสุทธิของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก ลบด้วยจ านวนรวมของ (ก) ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ตามจ านวนที่จ่ายจริง) (ข) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก (Maintenance Expense) และ (ค) ค่าภาษีโรงเรือน โดยค่าใช่จ่าย
ดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึง (1) ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (2) รายการก าไรหรือขาดทุนทาง
บัญชีที่ยังไม่รับรู้จากการประเมินราคาทรัพย์สิน (3) ค่าใช้จ่ายที่จัดเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน (Capital 
Expenditure) ของอาคาร และ (4) ค่าใช้จ่ายที่มีนัยส าคัญซึ่งไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามปกติของ
ทรัพย์ สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก ซึ่ งในกรณีดังกล่าว กองทุนรวมและผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์จะตกลงกันโดยสุจริตเป็นรายกรณี  

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาตัวอย่างประมาณการส่วนต่างของจ านวนก าไรจากการด าเนินงานที่ต้องจ่ายสมทบ
เพิ่มเติมให้กับกองทุนรวม ซึ่งอ้างอิงจากการประมาณการผลการด าเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะ
เข้าลงทุนครั้งแรกตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 1 
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สมมติฐานและประมาณการมูลค่าโครงการอาคารสิริภิญโญ โดยบริษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จ ากัด 
และ บริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จ ากัด) รวมถึงการวิเคราะห์งบการเงินของแสนสิริในฐานะผู้รับประกัน
ก าไรจากการด าเนินงาน (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 3 สรุปฐานะการเงินและ
ความสามารถในการรับประกันก าไรจากการด าเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนของแสนสิร)ิ 

6.1.6 กลยุทธ์การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 

วัตถุประสงค์หลัก 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์หลักที่จะท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับเงินปันผลอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่องในระยะยาว โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับต่อการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพของ
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก โดยมีกลยุทธ์การบริหารทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้า
ลงทุนครั้งแรก ดังนี้ 

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน 

บริษัทจัดการมีความประสงค์ที่จะด าเนินการบริหารทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก ให้มี
ประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะติดตามผลการด าเนินงานในแต่ละปี โดยเปรียบเทียบกับ
งบประมาณประจ าปี รวมถึงผลประกอบการของกองทุนรวมในปีที่ผ่านมา เพื่อให้มั่นใจว่า ผล
ประกอบการของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกจะได้รับผลก าไร ในกรณีที่ผล
ประกอบการของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้ บริษัท
จัดการจะท าการวิ เคราะห์อย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุ  และจะด าเนินการร่วมกับผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิดในการพัฒนาแผนการด าเนินการเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงานของ
ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก ให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือท่ีคาดการณ์ไว้ 

นอกจากนั้น บริษัทจัดการจะร่วมมือกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจ
และพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า พร้อมทั้งบริหารจัดการให้อัตราการเช่าและอัตราคา่เช่าอยู่ในระดับ
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนรวม ในขณะเดียวกันบริษัทจัดการจะควบคุมและบริหารต้นทุน
ค่าใช้จ่ายและความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 

การบริหารจัดการผลตอบแทนและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ได้รับผลตอบแทน 

ในการสร้างผลก าไรของกองทุนรวมในส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้ง
แรกเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด กลยุทธ์ในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนรวมจะรวมถึง
การประเมินและการใช้กลยุทธ์การก าหนดอัตราค่าเช่าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยด าเนินกลยุทธ์
ทางการตลาดเพื่อดึงดูดผู้เช่ารายใหม่ตลอดจนการต่ออายุผู้เช่ารายเดิมในอัตราค่าเช่าที่ส ามารถ
แข่งขันได้และรักษาอัตราการเชา่ให้อยู่ในระดับสูงเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างมัน่คงของกองทุนรวมใน
ระยะยาว 
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การพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

บริษัทจัดการจะร่วมมือกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก พร้อมทั้งควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการให้บริการ  

การรักษาคุณภาพของการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง 

บริษัทจัดการจะประสานงานกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพย์สิน
ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก ซึ่งกลยุทธ์ในการเพิ่มศักยภาพดังกล่าวจะรวมถึง 

(1) การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก โดย
ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการตลาด ระดับการบริการ และการก าหนดราคาให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

(2) การดูแลรักษาพื้นที่ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก เช่น การปรับปรุงพื้นที่
สาธารณะและพื้นที่ส่วนกลาง การปรับปรุงพื้นที่เฉพาะส่วนให้เหมาะสมกับการใช้งาน และ
ความต้องการของลูกค้า 

(3) การปรับปรุงภาพลักษณ์ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก การบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินดังกล่าวให้ได้มาตรฐาน และการซ่อมแซมทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก
ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 

 

6.2 ภาพรวมของธุรกิจในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 

 อาคารส านกังานให้เช่าในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

จากการส ารวจตลาดอาคารส านักงานครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2556 ไม่พบอุปทานเปิดใหม่ แต่พบว่ามีเพียงบาง
อาคารที่เคยยกเลิกการเช่ากลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง คิดเป็นพื้นที่จ านวนประมาณ 72,356 ตารางเมตร 
และพบอาคารส านักงานจ านวน 1 อาคารที่ยกเลิกการเช่าในรอบปี คิดเป็นพื้นที่จ านวนประมาณ 36,871 
ตารางเมตร ส่งผลให้พ้ืนท่ีอาคารส านักงานสะสมในปัจจุบันมีจ านวน 7.683 ล้านตารางเมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.5 จากปีที่ผ่านมา และคาดว่าในช่วง 2 ปีนับจากนี้ อาคารส านักงานใหม่จะเติบโตขึ้นอีกร้อยละ 4 จาก
อุปทานที่เตรียมเปิดให้บริการอย่างน้อย 6 อาคาร คิดเป็นพื้นที่จ านวนประมาณ 278,700 ตารางเมตรใน
อนาคต (แผนภาพ 1)  
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แผนภาพ 1 พื้นที่อาคารใหม่รายปี พื้นที่อาคารที่ก าลังก่อสร้าง และพื้นที่อาคารทั้งหมด ระหว่างปี พ.ศ. 
2537 - 2558 

 

ที่มา: ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

ปริมาณการเช่าพื้นที่รวมเฉลี่ยทรงตัว 

ในครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2556 ตลาดอาคารส านักงานมีการเติบโตของอุปทานและอุปสงค์ที่สอดคล้องกัน ท า
ให้อัตราการเช่าพื้นที่อาคารส านักงานโดยรวมเฉล่ียทุกพื้นที่ยังทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 91 หรือมีพื้นที่เช่าอยู่ที่ 
6.99 ล้านตารางเมตร ส่งผลให้คงเหลือพื้นที่ว่างประมาณ 0.69 ล้านตารางเมตร หรือร้อยละ 9 จากพื้นที่ให้
เช่าทั้งหมด (แผนภาพ 2) 
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แผนภาพ 2 ปริมาณพื้นที่อาคารส านักงาน ปริมาณการเช่าพื้นที่ และอัตราพื้นที่ว่าง ระหว่างปี พ.ศ. 2539 – 
ครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2556 

 

ที่มา: ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2556 อัตราการเช่าพื้นที่มีการเติบโตจากปี พ.ศ. 2555 ในหลายพื้นที่ โดยพบ
อัตราการเช่าพื้นทีเ่ติบโตสูงสุดถึงร้อยละ 5 ในพ้ืนท่ีเพลินจิต-ชิดลม มาอยู่ที่ร้อยละ 86 ในปัจจุบัน โดยคาดว่า
เป็นผลมาจาก โครงการ “เพลินจิตซิตี้” ที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่เป็นศูนย์รวม
ของโครงการห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ โครงการโรงแรม คอนโดมิเนียม และสถาบันการเงินต่างๆ  ซึ่งส่งผล
ให้พ้ืนท่ีเพลินจิต-ชิดลม มีอัตราการเช่าพื้นที่อาคารส านักงานสูงขึ้น รองลงมา คือ พื้นที่สีลม-สาทร ซึ่งมีอัตรา
การเช่าพื้นทีเ่ติบโตขึ้นอีกร้อยละ 3 มาอยู่ที่ร้อยละ 86 และพื้นที่รัชดาภิเษก พญาไท สุขุมวิทเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 
มาอยู่ที่ร้อยละ 94 ร้อยละ 94 และร้อยละ 91 ตามล าดับ ในขณะที่พื้นที่ธนบุรี นนทบุรี พหลโยธิน พระราม 3 
อัตราการเช่าพื้นทีย่ังคงทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 97 ร้อยละ 95 ร้อยละ 92 และร้อยละ 79 ตามล าดับ โดยพบว่ามี
เพียงพื้นที่สุขุมวิทรอบนอก ที่มีอัตราการเช่าพื้นทีล่ดลงร้อยละ 2 มาอยู่ที่ร้อยละ 87 (แผนภาพ 3) 

แผนภาพ 3 อัตราการเช่าพื้นทีเ่ฉล่ียจ าแนกตามพื้นที่ ระหวา่งปี พ.ศ. 2555 และครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2556 

 
ที่มา: ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
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อัตราการเช่าพื้นที่อาคารส านักงานเกรดเอและเกรดบียังทรงตัวในระดับสูง 

เมื่อพิจารณาอัตราการเช่าพื้นที่อาคารส านักงานในศูนย์กลางธุรกิจแบ่งตามคุณภาพ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 
พ.ศ. 2556 พบว่า อาคารส านักงานเกรดเอ ในพื้นที่เพลินจิต-ชิดลม สีลม-สาทร และสุขุมวิท มีอัตราการเช่า
โดยเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 87 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้า โดยพื้นที่ เพลินจิต-ชิดลม เพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ 4 
มาอยู่ที่ร้อยละ 83 เนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ที่ก าลังเติบโตสูงขึ้นในอนาคต ประกอบกับอุปทานเดิมที่เคย
หยุดให้บริการได้กลับเข้าสู่ตลาดพร้อมราคาที่ต่ ากว่าอัตราค่าเช่าของอาคารข้างเคียง อุปสงค์จึงสูงขึ้น 
รองลงมา คือ พื้นที่สีลม-สาทร มีอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 มาอยู่ที่ร้อยละ 87 และพื้นที่สุขุมวิท มีอัตราค่า
เช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 มาอยู่ที่ร้อยละ 92 (แผนภาพ 4) 

ส าหรับอาคารส านักงานเกรดบี อัตราการเช่าโดยเฉล่ียรวมอยู่ที่ร้อยละ 88 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปี พ.ศ. 2555 
โดยอัตราค่าเช่าในพ้ืนท่ีเพลินจิต-ชิดลม เติบโตขึ้นร้อยละ 4 มาอยู่ที่ร้อยละ 83 ในขณะที่พื้นที่สุขุมวิทยังทรง
ตัวอยู่ที่ร้อยละ 89 และพื้นทีสี่ลม-สาทร ลดลงร้อยละ 1 มาอยู่ที่ร้อยละ 81 ในปัจจุบัน (แผนภาพ 5) 

แผนภาพ 4 อัตราการเช่าพื้นที่อาคารส านักงานเกรดเอจ าแนกตามพื้นที่ ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – ครึ่งปีแรก
ของปี พ.ศ. 2556 

 

ที่มา: ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
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แผนภาพ 5 อัตราการเช่าพื้นที่อาคารส านักงานเกรดบีจ าแนกตามพื้นที่ ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – ครึ่งปีแรก
ของปี พ.ศ. 2556 

 
ที่มา: ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

อัตราค่าเช่าโดยรวมยังทรงตัว แต่พื้นที่เพลินจิต-ชิดลม ปรับตัวสูงขึ้น 

ด้านอัตราค่าเช่าพื้นที่อาคารส านักงานเฉล่ียรวมทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงครึ่งปี
แรกของปี พ.ศ. 2556 พบว่ามีการเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงร้อยละ 1 จากปี พ.ศ. 2555 หรือ เพิ่มขึ้น 7 บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดือน มาอยู่ที่ 517 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เมื่อพิจารณาเป็นรายพื้นที่ พบว่าพื้นที่
เพลินจิต-ชิดลม มีอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 มาอยู่ที่ 722 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็นผลจากหลาย
อาคารทยอยปรับอัตราค่าเช่าขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและศักยภาพของพื้นที่ แม้จะไม่พบคู่แข่งรายใหม่ที่อาจ
เข้ามากระตุ้นให้ตลาดเคลื่อนไหว แต่การพัฒนาโครงการแลนด์มาร์คแห่งใหม่จะเป็นตัวกระตุ้นท าให้อัตราค่า
เช่าในพื้นที่นี้ปรับตัวสูงขึ้น โดยพบว่าอัตราค่าเช่ามีการปรับตัวสูงขึ้นทั้งตลาดอาคารส านักงานเกรดเอและ
เกรดบี รองลงมา ได้แก่ พื้นที่สีลม-สาทร ธนบุรี เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน มาอยู่ที่ 641และ 421 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน ตามล าดับ ส่วนพื้นที่สุขุมวิท รัชดาภิเษก เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 มาอยู่ที่ 560 และ 534 บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดือน ตามล าดับ ในขณะท่ีพื้นทีพ่ญาไท พหลโยธิน นนทบุรี ทรงตัวอยู่ที่ 584 490 และ 453 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ตามล าดับ และพบอัตราค่าเช่าลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1 ในพื้นที่พระราม 3 และ
สุขุมวิทรอบนอก มาอยู่ที่ 392 และ 375 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ตามล าดับ (แผนภาพ 6) 
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แผนภาพ 6 อัตราค่าเช่าเฉล่ียต่อตารางเมตรต่อเดือนจ าแนกตามพื้นที่ ระหว่างปี พ.ศ. 2555 และครึ่งปีแรก
ของปี พ.ศ. 2556 

 

ที่มา: ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

แผนภาพ 7 อัตราค่าเช่าเฉล่ียต่อตารางเมตรต่อเดือนของอาคารส านักงานเกรดเอจ าแนกตามพื้นที่ ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2546 – ครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2556 

 

ที่มา: ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
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แผนภาพ 8 อัตราค่าเช่าเฉล่ียต่อตารางเมตรตอ่เดือนของอาคารส านักงานเกรดบีจ าแนกตามพื้นที่ ระหว่างปี 
พ.ศ. 2546 – ครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2556 

 

ที่มา: ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

แนวโน้มในอนาคต 

ส าหรับแนวโน้มในอนาคต อัตราค่าเช่ามีแนวโน้มที่จะยังคงปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะในย่านศูนย์กลางธุรกิจ 
เนื่องจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งของตลาด ส่วนหนึ่งจากปัจจัยสนับสนุนด้านการขยายตัวทางธุรกิจใหม่ เช่นใน 
พื้นที่เพลินจิต-ชิดลม จากภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มดีขึ้น ในขณะที่อุปทานอาคารส านักงานยังมีอยู่
อย่างจ ากัด และอุปทานที่ขึ้นใหม่มีอัตราค่าเช่าที่สูงขึ้นเนื่องจากราคาที่ดินและค่าก่อสร้างที่สูง นอกจากนี้ 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้  จ ากัด  คาดการณ์ว่าตลาดอาคารส านักงานใน
กรุงเทพมหานครจะมีแนวโน้มเชิงบวก ด้านอุปทานใหม่ในอนาคตที่ก าลังเติบโตเพื่อรองรับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีนและรองรับการลงทุนใหม่จากภาคธุรกิจในประเทศ โดยคาดว่าภายในปี พ.ศ. 2558 อุปทาน
ใหม่ที่พร้อมเปิดให้บริการจะขยายตัวขึ้นอีกร้อยละ 4 

สถานการณ์ตลาดอาคารส านักงานในพื้นที่พญาไท 

จากการส ารวจตลาดอาคารส านักงานในพื้นที่พญาไท  ณ เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2556 พบว่า มีอาคาร
ส านักงานทั้งหมดจ านวน 10 โครงการ เป็นอาคารส านักงานเกรดเอ จ านวน 7 โครงการ เกรดบี จ านวน 3 
โครงการ และไม่พบอุปทานใหม่เข้าสู่ตลาดในรอบการส ารวจนี้ ส่งผลให้มีพื้นที่อาคารส านักงานสะสมใน
ปัจจุบันอยู่ที่ 245,265 ตารางเมตร โดยในพื้นที่พญาไทเหลือพื้นที่ว่างเพียงร้อยละ 4 ของพื้นที่ทั้งหมด หรือ
คิดเป็น 9,200 ตารางเมตร  

เมื่อพิจารณาอัตราการเชา่ในพ้ืนท่ีพบว่า อาคารส านักงานในพ้ืนท่ีพญาไทมีอัตราการเชา่โดยเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 
96 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2556 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากครึ่งปีหลังของปี พ.ศ. 
2555 ท าให้ตลาดอาคารส านักงานในพื้นพญาไทเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการเช่าโดยเฉล่ียสูง  

จากการส ารวจของฝ่ายวิจัยในช่วงที่ผ่านมาพบว่า อัตราการตอบรับของอุปสงค์ในตลาดอาคารส านักงาน
พื้นที่พญาไทปรับตัวดีขึ้นตลอดในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา (ปี พ.ศ. 2554-2556) แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่
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พญาไทที่สามารถแข่งขันกับตลาดอาคารส านักงานในพื้นที่ข้างเคียงได้ เช่น พื้นที่สุขุมวิท พื้นที่สีลม-สาทร 
และพื้นที่เพลินจิต-ชิดลม เป็นต้น โดยตลาดอาคารส านักงานในพื้นที่พญาไทได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญ 3 โครงการด้วยกัน ได้แก่ 1.รถไฟฟ้าบีทีเอส 2.รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ และ 3.
ทางขึ้นลงทางด่วน (ทางขึ้น-ลง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและอุรุพงษ์) ส่งผลให้อาคารส านักงานในพื้นที่พญาไท
เกือบทั้งหมดมีอัตราการเช่าเต็มพื้นที่ ขณะที่บางอาคารซึ่งมีอัตราการเช่าค่อนข้างต่ าในช่วงที่ผ่านมานั้น ทาง
อาคารจึงมีนโยบายปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารส านักงานให้มีความทันสมัย และภายหลังการปรับปรุงแล้ว
เสร็จอัตราการเช่าก็มีการปรับตัวดีขึ้นตามล าดับ (แผนภาพท่ี 1) 

แผนภาพที่ 1 อัตราการเช่าอาคารส านักงานในพื้นท่ีพญาไท ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2556 

 

ที่มา: ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

ด้านอัตราค่าเช่าในพื้นที่พญาไท จากการส ารวจในช่วงเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2556 พบว่า อัตราค่าเช่าโดย
เฉล่ียอยู่ที่ 609 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 25 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน จากช่วงครึ่งปี
แรก หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เป็นผลมาจากปริมาณพื้นที่ว่างของอาคารส านักงานในพื้นที่พญาไทเหลืออยู่
ค่อนข้างน้อย (ณ ปัจจุบันเหลือเพียงร้อยละ 4 หรือคิดเป็น 9,200 ตร.ม.) ในขณะที่อุปสงค์ต่ออาคาร
ส านักงานในพื้นท่ีพญาไทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้ประกอบการอาคารส านักงานทยอยปรับอัตราค่า
เช่าให้สูงขึ้น และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าในการต่ออายุสัญญาเช่าตามข้อตกลง
ระหว่างเจ้าของโครงการและผู้เช่า (แผนภาพท่ี 2) 
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แผนภาพที่ 2 อัตราค่าเช่าโดยเฉล่ียต่อตารางเมตรต่อเดือนของอาคารส านักงานในพื้นที่พญาไท  ระหว่างปี 
พ.ศ. 2553-2556 

 

ที่มา: ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

แนวโน้มตลาดอาคารส านักงานในพื้นที่พญาไท 

ในปัจจุบันพื้นที่พญาไทถือได้ว่าเป็นท าเลที่ตั้งอาคารส านักงานที่มีศักยภาพ  เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐาน
ส าคัญที่ครบครัน ทั้งรถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ และทางขึ้น-ลง ทางด่วน ซึ่งสามารถรองรับ
การเดินทางของผู้ที่ท างานในพื้นที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ประกอบกับในอนาคตรัฐบาลมีโครงการก่อสร้าง
เพิ่มเติมส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ เส้นทาง ดอนเมือง-บางซื่อ-พญาไท เพื่อเชื่อมต่อระบบ
ขนส่งมวลชนส าคัญเข้าด้วยกัน ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสถานีรถไฟบางซื่อ
(โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง) และโครงการของกระทรวงการคลังที่มีแผนจะน าที่ดินของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยบริเวณมักกะสันเนื้อที่ประมาณ 500 ไร ่มาเปิดประมูลให้กับเอกชนเพื่อพัฒนาในเชิงพาณิชย์ ซึ่ง
จะส่งผลให้พ้ืนท่ีพญาไทพัฒนาศักยภาพขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานครได้ 

ที่มา: ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
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7. รายได้ที่กองทุนรวมนี้จะได้รับมีการประกันหรือไม่ อย่างไร และผู้รับประกันรายได้มีฐานะทางการเงิน 
ความสามารถที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง และมีความสัมพันธ์กับผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน 
(ถ้ามี) อย่างไร 

การรับประกันก าไรจากการด าเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 

ข้อมูลของผู้ประกันก าไรจากการด าเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก  

ชื่อ : บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน)  

ที่อยู่ : ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ 475 ถนนศรีอยุธยา 
 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400   

โทรศัพท ์ : 0-2201-3905 
โทรสาร : 0-2201-3357 

สรุปเงื่อนไขการประกันก าไรจากการด าเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก  

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ในช่วงปีแรกนับแต่วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สิน
ทีก่องทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก แสนสิรติกลงที่จะรับประกันก าไรจากการด าเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะ
เข้าลงทุนครั้งแรกให้กับกองทุนรวมส าหรับช่วงเวลา 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่กองทุนเข้าลงทุนซึ่งคิดเป็นเงินจ านวน 
114.2 ล้านบาท โดยในกรณีที่ก าไรจากการด าเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกน้อยกว่า
จ านวนเงินที่ได้ระบุไว้ข้างต้น แสนสิริตกลงที่จะช าระเงินส่วนต่างให้แก่กองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในสัญญาตกลง
กระท าการที่กองทุนรวมเข้าท ากับแสนสิริ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 3.8 สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง ข้อ ก. สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาก่อตั้ง
สิทธิและการกระท าการ) 

ทั้งนี้ ก าไรจากการด าเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก หมายถึง รายได้จากการด าเนินงาน
สุทธิของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก ลบด้วยจ านวนรวมของ (ก) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ตาม
จ านวนที่จ่ายจริง) (ข) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก (Maintenance 
Expense) และ (ค) ค่าภาษีโรงเรือน โดยค่าใช่จ่ายดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึง (1) ค่าธรรมเนียมผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ (2) รายการก าไรหรือขาดทุนทางบัญชีที่ยังไม่รับรู้จากการประเมินราคาทรัพย์สิน (3) ค่าใช้จ่ายที่
จัดเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ของอาคาร และ (4) ค่าใช้จ่ายที่มีนัยส าคัญซึ่งไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นตามปกติของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก ซึ่งในกรณีดังกล่าว กองทุนรวมและผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์จะตกลงกันโดยสุจริตเป็นรายกรณี  

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาตัวอย่างประมาณการส่วนต่างของจ านวนก าไรจากการด าเนินงานที่ต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติมให้กับ
กองทุนรวม ซึ่งอ้างอิงจากการประมาณการผลการด าเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกตามรายงาน
การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 1 สมมติฐานและประมาณการมูลค่าโครงการ
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อาคารสิริภิญโญ โดยบริษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จ ากัด และ บริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จ ากัด) รวมถึงการ
วิเคราะห์งบการเงินของแสนสิริในฐานะผู้รับประกันก าไรจากการด าเนินงาน (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน
ภาคผนวก 3 สรุปฐานะการเงินและความสามารถในการรับประกันก าไรจากการด าเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวม
ลงทุนของแสนสิร)ิ 

 

8. ปัจจัยความส าเร็จของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ 

การลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกมีความน่าสนใจในการลงทุนดังต่อไปนี้ 

1) ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกเป็นอาคารส านักงานคุณภาพ ซึ่งตั้งอยู่ในท าเลที่

มีศักยภาพ และมีการบริหารจัดการที่ดี 

ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกเป็นอาคารส านักงานท่ีมีความสวยงาม ที่ตั้งอยู่ในท าเลที่มี
ศักยภาพ โดยตั้งอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) สถานีพญาไท และรถไฟฟ้าแอร์
พอร์ต เรล ลิงค์ (ARL) สถานีพญาไท และตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใกล้อาคารศูนย์การค้าและโรงแรมชั้นน า 
นอกจากนี้ โครงการอาคารสิริภิญโญยังได้รับการบริหารที่เน้นด้านคุณภาพและมีการบ ารุงรักษา
สภาพอาคารเป็นอย่างดี และมีการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบ
ลิฟท์โดยสาร พร้อมทั้งยังมีช่างซ่อมบ ารุงที่มีความช านาญ มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด  เพื่อ
คอยดูแลความเรียบร้อยของทรัพย์สิน และยังมีทีมงานที่คอยตรวจระบบสาธารณูปโภค สภาพของ
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลิฟท์ ระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นจุดดึงดูดที่ส าคัญอันหนึ่งที่ท าให้
อาคารมีผู้เช่าอย่างต่อเนื่อง 

2) มีการลดความเสี่ยงของผลตอบแทนผ่านการรับประกันก าไรจากการด าเนนิงานของ

ทรัพย์สินทีก่องทุนรวมจะเข้าลงทนุครั้งแรก 

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม แสนสิริตกลงรับประกันก าไรจากการ
ด าเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก ให้แก่กองทุนรวมเป็นระยะเวลา 1 ปี 
นับตั้งแต่วันท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุน (รายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 7. รายได้ที่กองทุนรวมนี้จะได้รับมีการ
ประกันหรือไม่ อย่างไร และผู้รับประกันรายได้มีฐานะทางการเงิน ความสามารถที่จะปฏิบัติตาม
ข้อตกลง และมีความสัมพันธ์กับผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน (ถ้ามี) อย่างไร  และใน
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 3.8 สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาที่
เกี่ยวข้อง ข้อ ก. สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาก่อตั้งสิทธิและการกระท าการ)  การรับประกันก าไร
จากการด าเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกข้างต้นจะช่วยเพิ่มความมั่นใจ
ให้แก่นักลงทุน 
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3) ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนคร้ังแรกจะได้รับการบริหารจัดการโดย บริษัท พลัส 
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด ซึ่งมีประสบการณ์และความพร้อมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

โครงการอาคารสิริภิญโญ อยู่ภายใต้สัญญาว่าจ้างบริหารงานกบัพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ที่แสนสิริถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด มีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วกว่า 600 

ล้านบาท โดยพลัส พร็อพเพอร์ตี้ มีความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์และความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 
และเป็นผู้ประกอบการทีใ่ห้บริการด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์แก่โครงการชั้นน าของประเทศไทย
หลายแห่ง โดยมีธุรกิจบริการครอบคลุมทั้งในด้าน ตัวแทนซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ การบริหาร
จัดการเพื่อที่พักอาศัย การบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร และที่ปรึกษาการลงทุนด้าน
อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ได้รับการยอมรับและความเชื่อถือด้านการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ทั้งจากภาครัฐและเอกชนมากวา่ 15 ปี โดยได้รับความไว้วางใจในการบริการทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์กว่า 200 โครงการ รวมพื้นที่กว่า 6.5 ล้านตารางเมตร นอกจากนี้ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ 
ยังผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ด้านบริหารอาคาร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพลัส 
พร็อพเพอร์ตี้ มีศักยภาพและความสามารถในระดับสากลเทียบเท่าบริษัทต่างชาติที่ให้บริการด้าน
การบริหารอสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกัน 

4) ธุรกิจอาคารส านักงานให้เช่ามีแนวโน้มเตบิโตอย่างตอ่เนือ่งในอนาคต 

ความต้องการพ้ืนท่ีอาคารส านักงานให้เช่าในเขตกรุงเทพมหานครปรับตัวสูงขึ้นในปี พ.ศ. 2555 โดย
พื้นที่อาคารส านักงานให้เช่าในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เช่าในไตรมาส 2 พ.ศ. 2556 เท่ากับ 6.99 
ล้านตารางเมตร และคาดว่าอัตราค่าเช่ามีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในย่าน
ศูนย์กลางธุรกิจ เนื่องจาก ความต้องการเช่าพื้นที่อาคารส านักงานจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับการขยายตัวของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และธุรกิจต่างชาติ 
ในขณะท่ีอุปทานอาคารส านักงานยังมีอยู่อย่างจ ากัด และอุปทานท่ีขึ้นใหม่มีอัตราค่าเช่าที่สูงขึ้น 

5) โอกาสในการปรับตัวเพิ่มขึน้ของมูลค่าทรัพย์สินทีก่องทุนรวมจะเข้าลงทนุครั้งแรกมีสงู 

 การลงทุนในโครงการอาคารสิริภิญโญเป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึงกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินพื้นที่รวมกว่า 2-3-13.4 ไร่ ริมถนนศรีอยุธยาและใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าพญาไท ซึ่งเป็นที่ดินที่มี
ศักยภาพและอยู่ในท าเลที่ดี ส่งผลให้มีโอกาสค่อนข้างสูงที่มูลค่าที่ดินของโครงการอาคารสิริภิญโญ
และมูลค่าโดยรวมของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้ งแรกปรับเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งการที่
กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์ โดยสมบูรณ์ในโครงการอาคารสิริ ภิญโญนั้น ในอนาคตหากราคา
อสังหาริมทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้น กองทุนรวมมีสิทธิใช้ดุลยพินิจขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวออกไปซึ่งอาจ
ได้รับก าไรจากมูลค่าทีเ่พิ่มขึ้นของทรัพย์สินนอกเหนือจากการหาผลประโยชน์ในรูปค่าเช่าอย่างเดียว 

โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการน าทรัพย์สินออกประมูลได้ในข้อ 5 หลักเกณฑ์
การลงทุน อย่างไรก็ดี การขายทรัพย์สินดังกล่าวขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ หลายประการ เช่น กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง สภาพเศรษฐกิจ และสภาวะตลาดในขณะน้ัน เป็นต้น 
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9. กองทุนรวมนี้มีการประกันภัยอย่างไร 

ก่อนวันที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน กรมธรรม์ประกันภัยที่ส าคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 
ซึ่งปภานันเป็นผู้เอาประกัน มีรายละเอียดส าคัญดังต่อไปนี้  

(ก) การประกันภัยทรัพย์สินส าหรับความเสี่ยงทุกประเภท (Property All Risks Insurance)  

บริษัท ไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัยเพื่อประกันความเส่ียงภัยทรัพย์สินในวงเงิน 
519,570,000 บาท ซึ่งคุ้มครองทรัพย์สินประเภทส่ิงปลูกสร้างอาคารทั้งหมด (ไม่รวมค่าที่ดินและฐานราก) 
ระบบอาคารอัตโนมัติ เครื่องจักรและอุปกรณ์ของอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคาร งานระบบต่างๆ เช่น 
ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบน้ าประปา และสุขาภิบาล ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
ดับเพลิง ระบบส่ือสารโทรคมนาคมและโทรศัพท์ ป้ายสัญญาณ และป้ายอาคาร ลิฟท์และบันไดเล่ือน เสา
อากาศ สายล่อฟ้า จานดาวเทียม ฝ้าเพดาน วัสดุปูพื้น ผนังอาคาร เฟอร์นิเจอร์ ส่ิงตกแต่งติดตั้งตรึงตราต่างๆ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส านักงาน หรือทรัพย์สินต่างๆ ที่มีมาพร้อมกับการก่อสร้าง และทรัพย์สินทุก
ชนิดที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจรวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ในความ ครอบครอง ควมคุ มและดูแลของผู้เอา
ประกันภัยในฐานะผู้รักษาทรัพย์ ระยะเวลาคุ้มครองเริ่มตั้งแต่วันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 7 เมษายน 
พ.ศ. 2557 โดยมี ปภานัน ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์และเป็นผู้ช าระค่า
เบี้ยประกันภัย ในกรณีที่เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้กับผู้รับผลประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์  

(ข) การประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) 

บริษัท ไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัยเพื่อประกันกรณีธุรกิจหยุดชะงักในวงเงิน ความ
เสียหายกรณีธุรกิจหยุดชะงัก 62,480,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครองเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง
วันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยมี ปภานัน ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์และ
เป็นผู้ช าระค่าเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่เกิดเหตุให้ธุรกิจหยุดชะงักตามที่เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้รับผลประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์  

(ค) การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) 

บริษัท ไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัยส าหรับความบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และ/หรือ ความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกรวมถึงผู้เช่าพื้นที่ในอาคาร ในวงเงินรวมกันไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อ
อุบัติเหตุต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกัน ระยะเวลาคุ้มครองเริ่มตั้งแต่วันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง
วันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยมี ปภานัน ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์และ
เป็นผู้ช าระค่าเบี้ยประกันภัย ในกรณีท่ีเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และ/หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอกรวมถึงผู้เช่าพื้นที่ในอาคารตามที่เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้กับผู้รับผลประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์   
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ทั้งนี้ ภายหลังจัดตั้งกองทุนรวมแล้วกองทุนรวมจะจัดให้มีการท าประกันภัยส าหรับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะ
เข้าลงทุนครั้งแรก ดังต่อไปน้ี 

(1) การประกันภัยทรัพย์สินส าหรับความเสี่ยงทุกประเภท (Property All Risks Insurance)  
ณ วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมจะจัดให้มีการ
ประกันภัยทรัพย์สินส าหรับความเส่ียงทุกประเภทส าหรับทรัพย์สินดังกล่าว โดยจะก าหนดให้กองทุน
รวมเป็นผู้เอาประกันภัย และเป็นผู้รับประโยชน์ส าหรับประกันภัยความเส่ียงทุกประเภท อันเนื่องมาจาก
การเกิดวินาศภัยต่อส่ิงปลูกสร้าง อาคาร ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก โดยที่กองทุนรวมจะเป็นผู้
ช าระเบี้ยประกันภัยทั้งหมด ทั้งนี้ วิธีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย โดยที่การท าประกันภัยดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์  

ทั้งนี้ วงเงินเอาประกันภัยทรัพย์สินส าหรับความเส่ียงทุกประเภทในปีแรกของการลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก จะไม่ต่ ากว่าค่าเฉล่ียของมูลค่าต้นทุนทดแทน (Replacement Cost) 
ก่อนหักค่าเส่ือมราคา (ไม่รวมค่าที่ดินและฐานราก) ระหว่างผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั้ง 2 ราย โดยจะ
มีวงเงินเอาประกันภัยไม่ต่ ากว่า 863 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการก าหนดวงเงิน
ประกันภัยดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากมูลค่าทดแทนดังกล่าวน่าจะเพียงพอส าหรับการก่อสร้าง
โครงการใหม่ หากเกิดความเสียหายแก่โครงการท้ังหมด 

อนึ่ง กองทุนรวมจะจัดให้มีการจัดท าประกันภัยทรัพย์สินส าหรับความเส่ียงทุกประเภทอย่างเหมาะสม
ตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว   

(2) การประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)  

กองทุนรวมจะจัดให้มกีารท าประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงักตามทุนประกันที่เหมาะสมตลอดระยะเวลา
ที่กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก โดยจะก าหนดให้กองทุนรวมเป็นผู้เอา
ประกันภัย และเป็นผู้รับประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว โดยที่กองทุนรวมจะเป็นผู้ช าระ
เบี้ยประกันภัย โดยวงเงินเอาประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงักในปีแรกของการลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกจะก าหนดจากคา่เฉล่ียของรายได้ที่กองทุนรวมจะได้รับในระยะเวลา 24 
เดือนของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั้ง 2 ราย โดยมีวงเงินเอาประกันภัยประมาณ 230 ล้านบาท ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการมีความเห็นว่าการชดเชยความเสียหายจากการสูญเสียรายได้ในระยะเวลา  24 เดือน มี
ความเหมาะสม เนื่องจากหากเกิดความเสียหายแก่โครงการทั้งหมด ระยะเวลาในการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานในลักษณะเดียวกันกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกขึ้นมาใหม่ทั้งหมดไม่น่าจะ
เกินระยะเวลาประมาณ 24 เดือน 

(3) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)   

กองทุนรวมจะจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามทุนประกันที่เหมาะสมตลอด
ระยะเวลาที่กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก โดยจะก าหนดให้กองทุน
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รวมจะเป็นผู้เอาประกันภัยส าหรับความเส่ียงภัยต่อบุคคลที่สามที่อาจได้รับความเสียหาย และ/หรือ 
บาดเจ็บจากความช ารุดบกพร่องของอาคาร โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้าง และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุ และ
ก าหนดให้บุคคลที่สามเป็นผู้รบัประโยชน์ส าหรับการประกันภัยดังกล่าว โดยที่กองทุนรวมจะเป็นผู้ช าระ
เบี้ยประกันภัย  

ทั้งนี้ วงเงินเอาประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในปีแรกของการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวม
จะเข้าลงทุนครั้งแรก อยู่ที่ประมาณ 20 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีความเห็นว่าวงเงินประกันภัย
ดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นวงเงินที่น่าจะเพียงพอต่อการคุ้มครองความบาดเจ็บและ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอก  

นอกจากการจัดให้มีการประกันภัยดังที่ได้กล่าวข้างต้น กองทุนรวมอาจพิจารณาจัดให้มีการประกันภัยประเภท
อื่นๆ เพิ่มเติม หากบริษัทจัดการเห็นว่ามีความจ าเป็น เหมาะสม และเป็นประโยชน์กับกองทุนรวมและผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ นอกจากการประกันภัยที่กองทุนรวมจัดให้มีดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้เช่าทรัพย์สิน
ที่กองทุนรวมลงทุนยังสามารถจัดให้มีประกันภัยส าหรับทรัพย์สินของตนเองที่อยู่ภายในทรัพย์สินที่กองทุนรวม
ลงทุนต่างหาก 

สรุปประกันภัยที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

10. ผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทุนรวมจะเป็นอย่างไร ในกรณีที่เป็นการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ 
หรือการเช่าในอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ให้เช่ามิได้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผู้มี
สิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์ และหากต่อมาผู้มีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผู้มี
สิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์บอกเลิก 

ไม่มี 

 

 

 

ประเภทของประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ 
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าเบี้ยประกัน 
การประกันภัยทรัพย์สินส าหรับความเส่ียงทกุ
ประเภท 

กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม 

การประกันภัยกรณีธุรกิจหยดุชะงัก กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม 

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก กองทุนรวม บุคคลภายนอก กองทุนรวม 
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11. รายชื่อหรือลักษณะของเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่าหรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะลงทุน และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ที่จะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นจ านวนและสัดส่วนเท่าใด 

บริษัทจัดการอาจมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับบริษัท ปภานัน จ ากัด และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าว รวมกันไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

 

12. กองทุนรวมนี้มีข้อจ ากัดการลงทุนของกองทุนรวมและข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนอย่างไร 

ข้อจ ากัดการลงทุนของกองทุนรวม 

มีข้อจ ากัดโดยเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

หลักเกณฑ์และข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน  

หลักเกณฑ์และข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทั้งนี้ ใน
กรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม 
ประกาศ ก าหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการให้เป็นไป
ตามนั้น  

12.1 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดให้แก่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  

(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  

(ค) บุคคลอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุจ าเป็นและ
สมควร 

(2) เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนซึ่งรับหน่วยลงทุนไว้ตามสัญญา
รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนท่ีรับไว้ใน
ส่วนท่ีเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันท่ีบริษัทจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนรับหน่วยลงทุนดังกล่าว 
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12.2  เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันของบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรวมกันได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

12.3 ในการพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามข้อ 12.1 และข้อ 12.2 ให้เป็นไปตามประกาศที่ สน. 
25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

12.4  ภายใต้ข้อ 12.5 และข้อ 12.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึง
เหตุดังกล่าว  

(2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันนั้นในส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมใน
จ านวนเสียงในการขอมติ   

(3) ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

(4) แจ้งให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันจ าหน่ายหน่วยลงทุนส่วนที่บุคคลดังกล่าวถือเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการด าเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลงกับ
บุคคลอื่น อันเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม  ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 

12.5 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นบุคคลตามข้อ 12.1 (1) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
ดังกล่าว  

(2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมใน
จ านวนเสียงในการขอมติ 
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(3) ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(4)  แจ้งให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันจ าหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

12.6 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนตามข้อ 12.1 (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
ในช่วงระยะเวลาที่บุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนท่ีรับไว้ตามสัญญารับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน แต่
ทั้งนี ้ต้องไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันท่ีรับหน่วยลงทุน   

(1) รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึง
เหตุดังกล่าว 

(2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใดๆ  ให้บริษัทจัดการนับคะแนนเสียงของบุคคลดังกล่าวได้
เฉพาะในส่วนที่ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

(3) จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั้น 

12.7 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการกองทุนรวมว่าผู้ที่เคยเป็นเจ้าของหรือผู้ โอนสิทธิการเช่าใน
อสังหาริมทรัพย์ ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ถือ
หน่วยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม
ข้อ 12.4 โดยอนุโลม 

12.8 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด หากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะ
ดังต่อไปนี ้

(1) มีการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 

(2) มีการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ เมื่อค านวณพื้นที่ห้องชุดที่กองทุนรวมจะลงทุนรวม
กับพื้นที่ห้องชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้ลงทุนต่างด้าวในอาคารเดียวกันอยู่ก่อนแล้วคิดเป็นสัดส่วนเกินร้อย
ละ 49 ของพื้นที่ห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น 

ดังนั้น กองทุนรวมนี้มีข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะปฏิเสธการโอน
หน่วยลงทุนท่ีจะมีผลท าให้กองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ลงทุนต่างด้าวเกินกว่าอัตราดังกล่าว 

12.9  เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนรวม การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือการรับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษทัจัดการแตเ่พียงผู้เดียว โดยบริษัท
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จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับหรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือรับลงทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้นั้น รวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา 

12.10 เงินปันผลส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 12.4(3) ข้อ 12.5(3) และข้อ 12.7 บริษัทจัดการจะ
ยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้
ด าเนินการแล้วและในระหว่างที่บริษทัจัดการยงัมิได้ด าเนินการดังกล่าว  บริษัทจัดการจะจัดท าบัญชีและแยก
เงินปันผลส่วนนั้นออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมโดยไม่น ามารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 

12.11 ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการด าเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลง
กับบุคคลอื่น  อันเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด  ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 

  



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ  หน้า 48 

 

13. ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล และก าไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่
เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของราคาเสนอซื้อ หรือเสนอขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังจากที่
มีการน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
รวมทั้งกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีสิทธิท่ีจะได้รับการจัดสรรผลก าไรในรูปของเงินปันผลจากกองทุน
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการนี้เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

14. กองทุนรวมนี้มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ลงทุนอย่างไร 

ข้อก าหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง 

(1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี ทั้งนี้ ก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 
หมายความว่า ก าไรสุทธิท่ีหักก าไรท่ียังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือสอบทาน
การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งปรับปรุงด้วยรายการอื่น
ตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุน
รวม 

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจากก าไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้ 

อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิ และ/หรือ ก าไรสะสมดังกล่าวข้างต้น จะท าได้ก็ต่อเมื่อการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่ท าให้กองทุนรวมเกิดผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการ
จ่ายเงินปันผลนั้น 

การจ่ายเงินปันผลตาม (1) และ (2) บริษัทจัดการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันรอบปีบัญชีหรือ วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น 
แล้วแต่กรณี 

บริษัทจัดการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัด
จากวันที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็นให้ไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  
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เงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล  ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าต่ ากว่า
หรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้นและให้สะสมเงินปันผลดังกล่าว
เพื่อน าไปจ่ายรวมกับเงินปันผลที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป 

ส าหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย 
ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือ  ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัท
จัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนั้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือเป็น
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

(1) ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่
จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุข้างต้น บริษัทจัดการจะ
ค านวณหาจ านวนหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที่อยู่ใน
กลุ่มบุคคลนั้น โดยจะใช้วิธีการเฉล่ียตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย 
(Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณ (ยอดรวมของจ านวนหน่วยลงทุน ที่มีสิทธิในการได้รับเงิน
ปันผลของกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด) 
ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีเงินปันผลที่ไม่อาจแจกจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะยก
เงินปันผลส่วนดังกล่าวให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นรับทราบและยินยอมให้
ด าเนินการแล้ว และในระหว่างที่กองทุนรวมยังมิได้ด าเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดท าบัญชี
และแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินส่วนอื่นของกองทุนรวมโดยไม่น ามารวมค านวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่
เกี่ยวข้องจะประกาศก าหนด ส่ังการ หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น 

(2) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุน
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นบุคคลตามข้อ 12.1 (1) 

 บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุข้างต้น บริษัทจัดการจะ
ค านวณหาจ านวนหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที่อยู่ใน
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กลุ่มบุคคลนั้น โดยจะใช้วิธีการเฉล่ียตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย 
(Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณ (ยอดรวมของจ านวนหน่วยลงทุน ที่มีสิทธิในการได้รับเงิน
ปันผลของกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเงินปันผลที่ไม่อาจแจกจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัท
จัดการจะยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นรับทราบและ
ยินยอมให้ด าเนินการแล้ว และในระหว่างที่กองทุนรวมยังมิได้ด าเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะ
จัดท าบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินส่วนอื่นของกองทุนรวมโดยไม่น ามารวม
ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่เกี่ยวข้องจะประกาศก าหนด ส่ังการ หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น 

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนตามข้อ 12.1 (2) ในช่วงระยะเวลาที่บุคคล
ดังกล่าวถือหน่วยลงทุนท่ีรับไว้ตามสัญญารับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน แต่ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน
หนึ่งปีนับแต่วันที่รับหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลดังกล่าวตามสัดส่วนการ
ถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั้น 

(4) ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการกองทุนรวมว่าผู้ที่เคยเป็นเจ้าของหรือผู้โอนสิทธิการเช่าใน
อสังหาริมทรัพย์ ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวถือ
หน่วยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ตามข้อ (1) โดยอนุโลม 

(5) บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปันผล โดย  

1.  ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ 

2.  ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้
ที่ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

3.  ส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย ณ วันปิดสมุดทะเบียน และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ หรือแจ้งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ 

(6)  บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเป็นเช็คขีด
คร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน  

(7)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่น าเงินปันผลจ านวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด
นอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม 
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15. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งรวมถึงอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย 
อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา ราคาเครื่องอุปโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการคลัง
ของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื่น อาจมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน สถานะทาง
การเงิน และการลงทุนของกองทุนรวม นอกจากนี้ ภาวะตกต่ าทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปตลอดจนการลดลงของความ
ต้องการของผู้บริโภค อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอาจมีราคาสูงหรือต่ ากว่าราคาที่ได้
เสนอขาย 

 

16. การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มิใช่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยงแตกต่างกัน
อย่างไร 

การท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใตข้้อก าหนดของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ท าให้การลงทุนกระจุกตัวอยู่
ในอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงิน
ประเภทต่างๆ ส่งผลให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีการกระจายความเส่ียงน้อยกว่าการลงทุนในกองทุนรวม
ประเภทอื่น อย่างไรก็ตาม การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าที่มีการกระจายของประเภทผู้เช่าใน
หลากหลายธุรกิจ จะช่วยลดความเส่ียงได้ในระดับหน่ึง 

. 

17. บริษัทจัดการกองทุนรวม ผู้บริหารของบริษัทจัดการกองทุนรวม ผู้จัดการกองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ที่ปรึกษา ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน มีความสัมพันธ์
กับเจ้าของ หรือผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน
หรือไม่ อย่างไร 

ไม่มีบุคคลใดที่กล่าวถึงข้างต้นมีเดียวกัน มีความสัมพันธ์กับเจา้ของ หรือผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน 

 

18. กองทุนรวมนี้ก าหนดนโยบายการกู้ยืมเงินไว้อย่างไร 

ในการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอาจกู้ยืมเงินได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการให้หลักประกันไว้ด้วยหรือไม่ก็
ตาม  และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อด าเนินการดังต่อไปนี้ 
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(ก) ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าให้อยู่ในสภาพดี
และมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์  

(ข)   ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทุนรวมหรือที่กองทุนรวมมีสิทธิการ
เช่า เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

(ค)   ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ตามประกาศ
คณะกรรมการก.ล.ต. ที่ กน. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของ
กองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม การกู้ยืมเงิน
เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม จะต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วย 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องท าสัญญากู้ยืมเงินภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เพิ่มเติมภายในสองเดือนนับแต่วันที่ท าสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว 

(2) เป็นการกู้ยืมเงินโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นส าคัญ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเป็นการ
กู้ยืมเงินเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าตาม (1) (ก) หรือเพื่อต่อเติมหรือก่อสร้าง
อาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าตาม (1) (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมต้อง
ค านึงถึงก าหนดเวลาเช่าที่เหลืออยู่ตามสัญญาเช่าด้วย และ 

(3) จ านวนเงินท่ีกู้ยืมต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมและในกรณีที่ต่อมาภายหลัง
จ านวนเงินที่กู้ยืมเกินอัตราส่วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนั้นมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะคงอัตราส่วนการกู้ยืมเงินไว้ต่อไปก็ได้แต่จะกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้จนกว่าอัตราส่วนการกู้ยืมเงิน
จะลดลงจนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

 เงื่อนไขพิเศษ 

กองทุนรวมอาจเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเส่ียง (Hedging) 
จากอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) และ/หรือ อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ที่เกิดขึ้น
จากการกู้ยืมเงินไม่ว่าทั้งจ านวนหรือบางส่วน เช่น กองทุนรวมอาจจะเข้าลงทุนท าสัญญา Swap อัตราดอกเบี้ย
กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี้ย  
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ข้อมูลอืน่ที่เกี่ยวขอ้งวิธกีารลงทุนในหนว่ยลงทนุสทิธขิองผู้ลงทุน และ 
บุคคลอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุรวม 

การออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 

1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนและวันเวลาท าการ
เสนอขายหน่วยลงทุน 

1.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน 

ส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป 

ส าหรับผู้จองซื้อทัว่ไป 

ผู้จองซื้อทัว่ไปสามารถติดต่อขอรบัหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ หนังสือชี้ชวนการเสนอขาย
หน่วยลงทุน และชุดเอกสารจองซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุน ผู้จัดจ าหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 ภายใน
วันและเวลาท าการของบริษัทจดัการ ผู้จัดรับประกันการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่ายและ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2557 

ส าหรับผู้จองซื้อประเภทกองทุน และผู้จองซื้อพเิศษ 

ผู้จองซื้อประเภทกองทุน และผู้จองซื้อพิเศษสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
ส าคัญ หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยลงทุน ชุดเอกสารจองซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ 
ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 ภายในวันและเวลาท า
การของบริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน จนถึง
เวลา 12.00  น. ของวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 

1.2 วัน เวลา ท าการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป ซึ่งรวมถึงผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จองซื้อพิเศษ ที่ประสงค์จะจองซื้อ
หน่วยลงทุนแบบผู้จองซื้อทั่วไป 

ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557   ระหว่างเวลาท าการของบริษัทจัดการผู้รับประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 12.00 น. ของ
วันท่ี  26 มีนาคม พ.ศ. 2557 
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ส าหรับผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จองซื้อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือ
ผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว 

ตั้งแต่วันที่  20 มีนาคม พ.ศ. 2557  ระหว่างเวลาท าการของบริษัทจัดการผู้รับประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน  ผู้จัดจ าหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจนถึงเวลา 12.00 น. ของ
วันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2557 

2 วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุน 

2.1 การก าหนดราคาเสนอขายหรือราคาจองซื้อหน่วยลงทุน 

ส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป 

ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจะต้องช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนท่ีราคา 10.00 บาทต่อหน่วย  

ส าหรับผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จองซื้อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือ
ผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว 

ผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จองซื้อพิเศษและเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวทุกรายจะต้อง
ช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนที่ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย 

2.2 ในการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะด าเนินการเสนอขายและ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหน่วยลงทุน
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

(2) เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนเป็นจ านวนรวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(3)  เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื้อพิเศษ หรือเจ้าของผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการ
เช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน 
ดังต่อไปนี ้

(ก) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตาม (ข) 
และ (ค) ตามรายละเอียดด้านล่าง 
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(ข)  ในกรณีที่ผู้จองซื้อพิเศษหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม 
(ก) แล้ว บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื้อทั่วไป
และผู้จองซื้อประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้นแต่เป็นการเสนอขาย
และจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อ
ประเภทกองทุน และ 

(ค) ในกรณีที่เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ว บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วน
ของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้นแต่
เป็นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั่วไป ผู้
จองซื้อประเภทกองทุน และผู้จองซื้อพิเศษหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันตาม (ข) 

(4) ในกรณีที่ผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ครบตามอัตราที่
ก าหนดใน (1) และ (2) ให้จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ตามล าดับ 

(ก) ผู้จองซื้อพิเศษ 

(ข) เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ที่ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะลงทุนรวมทั้งเจ้าของที่ดินที่กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือ
พื้นดิน หรือเจ้าของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับสิทธิดังกล่าว 

(ค) ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย และผู้ร่วมจัดการการจัดจ าหน่าย 

ในกรณีที่กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ (ข) ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ให้
ถือว่าเป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ (ข) ด้วย 

 วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนมีรายละเอียดดังนี้ 

 ส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป 

(1) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้รับประกันการ
จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ได้ตามวัน เวลา ที่
ระบุไว้ในข้อ 1.2โดยจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนหน่วยขั้นต่ า 5,000 หน่วย และเพิ่ม
เป็นจ านวนครั้งละ 1,000 หน่วย โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยลงทุนที่จะจองซื้อ  ทั้งนี้หากผู้จอง
ซื้อท าการจองซื้อมากกว่า 1 รายการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ น ามารวมและท าการจัดสรรให้เพียง
รายการเดียว รวมถึงไม่สามารถใช้ชื่อร่วมในการจองซื้อหน่วยลงทุนได้ 
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(2) ผู้จองซื้อจะต้องช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งเดียวเต็มตามจ านวนที่จองซื้อในวันจองซื้อ
ให้แก่บริษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  ผู้จัดจ าหน่ายและผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุน โดยจะต้องช าระทีร่าคา 10.00 บาทต่อหน่วย โดยจะหักกลบลบหนี้กับบริษัท
จัดการไม่ได้ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ในชุดเอกสารจองซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและชัดเจน 

(3) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อก าหนด 
กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเอง 

 ส าหรับผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จองซื้อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้
สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว  

 ให้ผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จองซื้อพิเศษและเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวจองซื้อหน่วยลงทุน
ผ่านผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  โดยต้องน าส่งชุดเอกสารจองซื้อที่ผู้จองซื้อประเภท
กองทุนหรอืผู้จองซื้อพิเศษ หรือเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความ
ประสงค์ที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อประเภทกองทุน และผู้จองซื้อพิเศษและเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิ
การเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าวจะต้องช าระเงินค่าจองซื้อที่ ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ผู้
รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะได้มีก าหนดการต่อไป หากผู้จองซื้อประเภทกองทุน และ
ผู้จองซื้อพิเศษและเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จองซื้อมากกว่า 1 รายการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิน ามารวมและท าการจัดสรรให้เพียงรายการเดียว 

 ในกรณีผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จองซื้อพิเศษและเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้
สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จองซื้อ
หน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่น  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 7 

ในการจองซื้อผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ในชุดเอกสารจองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อให้บริษัทจัดการ
ด าเนินการกับหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจากการจองซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ก าหนดไว้วิธีใดวิธี
หนึ่ง ดังนี้ 

(1) ออกใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน(ถ้ามี)หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่
ระบุในข้อ 8 
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(2) ฝากหน่วยลงทุนไว้ที่บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 
ซึ่งจะน าหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อนั้น 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยลงทุนตามชุดเอกสารจองซื้อหน่วย
ลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบใน
อนาคตต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
 

3 การรับช าระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก การรับช าระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

ส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป 

(1) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจ านวนที่จองซื้อในวันที่จองซื้อ โดยช าระเป็น
เงินสด เช็ค ดราฟท์ แคชเชียร์เช็ค เงินโอนจากเงินฝากบัญชีธนาคาร หรือค าส่ังหักบัญชีธนาคาร (รับ
เฉพาะเงินโอนหรือค าส่ังหักบัญชีจากบัญชีที่เปิดกับผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย)หรือวิธี
อื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยสามารถช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ผู้รับประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้จองซื้อจะต้องลงวันที่ที่
จองซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายบัญชีเงินฝากตามที่ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัด
จ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายได้เปิดไว้เพื่อการนี้ โดยระบุชื่อ ท่ีอยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อลงบนด้านหลังของเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คดังกล่าว เพื่อความ
สะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 

กรณีที่จองซื้อด้วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินสด ผู้จองซื้อจะต้องลงวันที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้
ก่อนระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกจะส้ินสุดลง (ก่อนเวลา 12.00 น.ของวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557) 

ทั้งนี้รายละเอียดวิธีการรับช าระเงินที่ ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายก าหนดอาจมีความแตกต่างกันบ้างขอให้ผู้จองซื้อทั่วไป
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่ายหรือผู้สนับสนุนการขาย
แต่ละรายจะก าหนด 

(2) หลังจากที่ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน  
ได้รับชุดเอกสารจองซื้อหน่วยลงทุน จะออกส าเนาใบจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อไว้เป็นหลักฐาน 
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(3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คดราฟต์หรือแคชเชียร์เช็คซึ่งไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันท่ีจองซื้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะถือว่าผู้จองซื้อหน่วยลงทุนท าการจองซื้อ
หน่วยลงทุนในวันท าการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ 

ในกรณีที่วันท าการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวันและ/หรือเวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการ
เสนอขายไปแล้วบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับการขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จอง
ซื้อรายนั้น 

ในกรณีที่เช็คดราฟต์หรือแคชเชียร์เช็คดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้จองซื้อบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับการขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้น 

(4) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ท าการจองซื้อหน่วยลงทุนและได้ช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จ านวนแล้วจะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือขอคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้เว้น
แต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 

(5) ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะน า
เงินที่ได้รับจากการจองซื้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่ผู้รับประกันการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเปิดไว้เพื่อการช าระเงินค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุน 

ส าหรับผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จองซื้อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว 

ผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จองซื้อพิเศษและเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุน
ผ่านผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน และช าระค่าจองซื้อตามจ านวนวิธีการและระยะเวลาที่ก าหนด
หรือแจ้งโดยผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  

 
4 เงื่อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุน 

4.1 ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หากบริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิก
การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการสามารถที่จะยุติการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะรายงานให้ส านักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน
รวมนั้นส้ินสุดลงในวันที่แจ้งให้ส านักงานทราบ 
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4.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการจองซื้อหน่วยลงทุน ทั้งหมดหรือบางส่วน ใน
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า 
1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(2) กรณีที่เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(3) กรณีที่ผู้ลงทุนต่างด้าวประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มกีาร
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะที่ส านักงานประกาศก าหนด  

(4) กรณีเอกสารหรือข้อมูลท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้จองซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความ
เป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน 

(5) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส 
เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน  เป็นต้น 

(6) ในกรณีที่มีเหตุไม่พึงประสงค์จนท าให้บริษัทจัดการเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะลงทุน มีมูลค่ารวมกันแล้วไม่ถึงร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินท่ีกองทุนรวมระดมทุนได้หรือ
มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหมายเช่น  การ
เจรจาในการซื้ออสังหาริมทรัพย์บางรายการที่กองทุนรวมสนใจลงทุนไม่ประสบ
ความส าเร็จ หรืออาจเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันไม่คาดหมายกับอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมคาดว่าจะลงทุน จนเป็นเหตุให้กองทุนรวมไม่สามารถลงทุน หรือไม่ประสงค์
จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลด
ขนาดกองทุนรวม หรือยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการอาจด าเนินการ
ระงับการจองซื้อบางส่วน  หรือทั้งหมด และ/หรือระงับการจัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วน
หรือทั้งหมด แล้วแต่กรณี 

(7) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนรวมการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมหรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธที่จะ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วย
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ลงทุนของกองทุนรวมหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้นั้น 
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่ง
ปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

(8) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวม
หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการ
บริหารกองทุนรวมหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม เป็นต้น ทั้งนี้  เพื่อเป็นการ
รักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก 

 

5 การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

 บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนแต่ละราย(แล้วแต่กรณี)คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใต้
เงื่อนไขที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 

 5.1 กรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซื้อ หรือไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ 

 5.2 กรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากการส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหากปรากฏกรณีอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ 

(1)   จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนได้ไม่ถึงร้อยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 7.1 (3) (ข) และ (ค) 

(2) จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้จองซื้อได้ไม่ถึง 250 ราย 

(3) จ าหน่ายหน่วยลงทุนได้มีมูลค่าน้อยกว่า 500 ล้านบาท 

(4) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าอัตราที่ก าหนดในข้อ 7 

(5) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนต่างด้าวเกินกว่าอัตราที่ก าหนดในข้อ 7 

(6) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้ไม่เพียงพอที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 
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5.3 กรณีที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีค าส่ัง
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยุติโครงการหลังจากการส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรือ มีค าส่ังให้
เพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม และ/หรือ กรณีอื่นใดอันมีเหตุจ าเป็นท าให้ต้องยุติ
โครงการ 

5.4 กรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม และได้ยุติการขายหน่วยลงทุน
ก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการได้รายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต ทราบการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ 
การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้นส้ินสุดลงในวันที่แจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้วแต่กรณี)ส่งเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่จองซื้อ
ผ่านผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย
โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามผู้จองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วย
ลงทุนประเภทผู้จองซื้อทั่วไปภายใน14 วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกหรือ
ภายใน 14 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมส้ินสุดลงตามข้อ 5.2 ข้อ 5.3 และข้อ 
5.4 ทั้งนี้หากเป็นกรณีการคืนเงินตามข้อ 5.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าดอกเบี้ยและหรือ
ผลประโยชน์ใดๆที่เกิดขึ้นจากเงินท่ีได้รับจากการจองซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม 

หากผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนรายใดไม่
สามารถคืนเงินค่าจองซื้อภายในก าหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของผู้รับประกันการ
จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายเองผู้รับประกันการ
จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) จะ
ช าระดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ช าระเงินคืนค่าจองซื้อ 

 

6 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

ในกรณีที่จองซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆในชุดเอกสารจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบส่งให้บริษัทจัดการจนครบถ้วน 

ในกรณีท่ีจองซื้อหน่วยลงทุนกับผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทุกรายจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ  ในชุดเอกสารจองซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบส่งให้ ผู้รับ
ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จนครบถ้วน 
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เอกสารประกอบการจองซื้อหน่วยลงทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เว้นแต่บริษัทจัดการจะยินยอมผ่อนผันให้
เป็นกรณีๆ ไปโดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมตามที่
เห็นสมควร 

6.1 กรณีบุคคลธรรมดา 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง/ใบ
ต่างด้าว (กรณีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย) หรือส าเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่เอกสารแสดง
ตนข้างต้น ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน หรือที่อยู่ของผู้จองซื้อ) 

(2) เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทุน หรือเงินค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้าบัญชีผู้จองซื้อจะต้องแนบส าเนาสมุด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือส าเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว 
(Statement) ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้
จองซื้อโดยจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม  

หมายเหตุ   

ให้ใช้เอกสารข้อ (1) - (2) จ านวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองส าเนาถูกต้อง  ทั้งนี้ 
ส าเนา statement ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชีและธนาคาร (ห้ามใช้กระดาษ 
reused)  

6.2 กรณีคณะบุคคล 

(1) ส าเนาเอกสารการจัดตั้งคณะบุคคล 

(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีคณะบุคคล (ต้องระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรในชุด
เอกสารจองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ประสงค์จะจองซื้อแยกต่างหากจากการจองซื้อในชื่อ
ของบุคคลธรรมดา) 

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนาม  

(4) หนังสือมอบอ านาจ หรือส าเนา (กรณีมอบอ านาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมส าเนา
บัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  

(5) เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทุน หรือเงินค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้าบัญชีผู้จองซื้อจะต้องแนบส าเนาสมุด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือส าเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว 
(Statement) ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้
จองซื้อโดยจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม  
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หมายเหตุ 

(ก) ให้ใช้เอกสารข้อ (1) - (5) จ านวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองส าเนาถกูตอ้ง 
ทั้งนี้ ส าเนา statement ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชีและธนาคาร 
(ห้ามใช้กระดาษ reused) 

(ข) กองทุนส่วนบุคคลและ/หรือคณะบุคคลที่จองซื้อโดยใช้หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน
โดยไม่ได้ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรจะถือเป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคลธรรมดาที่
ใช้หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนเดียวกัน และบริษัทจัดการจะรวมจ านวนจองซื้อใน
ใบจองซื้อทุกใบเป็น 1 รายการเพื่อใช้ในการจัดสรร 

6.3 กรณีนิติบุคคล 

(1) ส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของ
บริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน  

(2) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีระบุในลักษณะให้ลงทุนในหน่วยลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ หรือลงทุนในหลักทรัพย์นี้ได้ 

(3) ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) อายุไม่เกิน 3 เดือน 

(4)   หนังสือมอบอ านาจหรือส าเนา (กรณีมอบอ านาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 

 (5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ (ผู้มีอ านาจลงนามตามเอกสารข้อ 4. ตาม
จ านวนผู้มีอ านาจลงนามและโดยหนึ่งในนั้นต้องเป็นกรรมการผู้จัดการ) และของผู้รับมอบ
อ านาจกระท าการแทน 

 (6) เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทุน หรือเงินค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ผู้จองซื้อจะต้องแนบส าเนาสมุด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือส าเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว 
(Statement) ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้
จองซื้อโดยจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม 

 (7) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล 
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หมายเหตุ 

ให้ใช้เอกสารหมายเลข (1) - (7) จ านวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองส าเนาถูกต้อง 
ทั้งนี้ ส าเนา statement ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชีและธนาคาร (ห้ามใช้
กระดาษ reused) 

6.4 กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์   

(1) ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งอาจออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคล
นั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ และหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล
ดังกล่าวต้องออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลง
ลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้ง
ส านักงานใหญ ่

(2) หนังสือมอบอ านาจที่นิติบุคคลต่างประเทศนั้น มอบอ านาจให้ Custodian หรือส าเนา 

(3) หนังสือมอบอ านาจของ Custodian หรือส าเนา (กรณีมอบอ านาจ) ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท  

(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ (ผู้มีอ านาจลงนามตามเอกสารข้อ 3 ตาม
จ านวนผู้มีอ านาจลงนามและโดยหน่ึงในน้ันต้องเป็นกรรมการผู้จัดการ) และของผู้รับมอบ
อ านาจกระท าการแทน 

(5) เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทุน หรือเงินค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ผู้จองซื้อจะต้องแนบส าเนาสมุด
บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือส าเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว 
(Statement) ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้
จองซื้อโดยจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม  

หมายเหตุ    

ให้ใช้เอกสารหมายเลข (1) - (5) จ านวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองส าเนาถูกต้อง  
ทั้งนี้ ส าเนา Statement ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชีและธนาคาร (ห้ามใช้
กระดาษ Reused) โดยเอกสารตามข้อ (1) ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary 
Public และรับรองโดยสถานกงสุลของไทยอายุไม่เกิน 1 ปี 

หมายเหตุ  

- กรณีเป็นเอกสารที่มาจากต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองส าเนาโดยผู้มีอ านาจลงนามของ
บริษัท  
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- ผู้ลงทุนทุกรายจะต้องให้การรับรองว่ายินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงและข้อก าหนดต่างๆ 
ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการน้ี และ/หรือตามประกาศ ค าส่ัง ระเบียบต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศ ก าหนด ทั้งที่ได้มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะ
ได้แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า  

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบูรณ์ของเอกสาร หรือขอเอกสาร
เพิ่มเติมหรือทดแทน  ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติตามกฎหมายก าหนด  หรือระเบียบของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผู้รับประกันการจ าหน่าย และ/หรือผู้จัดจ าหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 

7  การจัดสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะด าเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในข้อน้ี ทั้งนี้ ในกรณีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข
เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามนั้นนอกจากนั้นในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้อาจมี
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัดในการด าเนินการบริษทัจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดการจองซื้อ
และการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการตามความเหมาะสม ทั้งนี้  เพื่อให้การเสนอขายหน่วยลงทุนใน
ครั้งนี้ประสบความส าเร็จสูงสุด 
 

ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อนี้บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อที่จองซื้อและได้
ช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนที่จองซื้อแล้วในกรณีท่ีจ านวนเงินค่าจองซื้อที่ระบุในใบจองซื้อหน่วย
ลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับช าระบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงินค่าจอง
ซื้อที่ได้รับช าระเป็นเกณฑ์ 

7.1 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้   

(1)  เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(2)  เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนเป็นจ านวนรวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(3) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื้อพิเศษหรือเจ้าของผู้ให้เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าหรือ
ผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันดังต่อไปนี้ 
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(ก) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ  50 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเว้นแต่เป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตาม (ข) และ 
(ค) ข้างล่างนี้ 

(ข)  ในกรณีที่ผู้จองซื้อพิเศษหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม  (ก) 
แล้วบริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จอง
ซื้อประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้เว้นแต่เป็นการเสนอขายและจัดสรร
หน่วยลงทุนท่ีเหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนและ 

(ค)  ในกรณีท่ีเจ้าของผู้ให้เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าหรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) 
แล้วบริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จอง
ซื้อประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้เว้นแต่เป็นการเสนอขายและจัดสรร
หน่วยลงทุนท่ีเหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั่วไปผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จอง
ซื้อพิเศษหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันตาม (ข) 

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อพิเศษและผู้จองซื้อประเภทกองทุนอาจไม่ได้รับจัดสรร หรือไม่ได้รับการจัดสรรเต็ม  
จ านวน ถ้าสัดส่วนการจองซื้อของผู้จองซื้อพิเศษและ/หรือผู้จองซื้อประเภทกองทุนได้ถูกจัดสรรเต็ม
ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

(4)  ในกรณีท่ีผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ครบตามอัตราที่ก าหนด
ใน (1) และ (2) ให้จัดสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลือแก่บุคคลดังต่อไปนี้ตามล าดับ 

(ก)  ผู้จองซื้อพิเศษ 

(ข)  เจ้าของผู้ให้เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าหรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน
รวมทั้งเจ้าของที่ดินที่กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพ้ืนดินหรือเจ้าของ
ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าว 

(ค) ผู้รับประกันการจ าหน่าย และ/หรือผู้ร่วมรับประกันการจ าหน่าย 

ในกรณีที่กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึ่ง (4) (ก) และ (ข) ได้รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้ถือว่าเป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง (4) (ก) และ (ข) ด้วย 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่เจ้าของผู้ให้เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าและผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวรวมกันได้ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
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ทั้งนี ้ผู้จองซื้อพิเศษและผู้จองซื้อประเภทกองทุน หมายถึง เฉพาะกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้จองซื้อหน่วย
ลงทุนในช่วงเวลาท าการเสนอขายตามวิธีการเสนอขายและวิธีการช าระเงินจองซื้อหน่วยลงทุนตามที่ก าหนด
ส าหรับผู้จองซื้อพิเศษและผู้จองซื้อประเภทกองทุนเท่านั้นหากท าการจองซื้อหน่วยลงทุนต่างจากที่ก าหนด
ดังกล่าวให้ถือเป็น “ผู้จองซื้อทั่วไป” 

การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้จองซื้อทั่วไป และผู้จองซื้อประเภทกองทุน 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้แก่ ผู้จองซื้อทั่วไปบริษัทจัดการจะประชาสัมพันธ์การเสนอ
ขายหน่วยลงทุนอย่างกว้างขวางเพื่อให้มีการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน
อย่างแพร่หลายในกรณีท่ีมีบุคคลใดจองซื้อหน่วยลงทุนในส่วนที่เสนอขายหน่วยลงทุนแก่ผู้จองซื้อทั่วไปเพื่อ
น าไปขายต่อหรือเป็นการซื้อขายหน่วยลงทุนในบัญชีบริษัทหลักทรัพย์แบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อก าหนดให้บุคคลนั้นปฏิบัติให้เป็นไปตามวรรคหนึ่งและข้อ 7.2(1) โดยอนุโลม 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนเป็นจ านวน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตามข้อ 
7.2(2)(ข) และ (ค) ทั้งนี้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

การจดัสรรรอบแรก 

(ก)  ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 25 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายตาม
จ านวนที่จองซื้อ 

(ข)  ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 25 
ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจ านวนผู้จองซื้อทั่วไปมีจ านวนมากเป็นผลให้
บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายตามข้อ  (ก) ข้างต้น บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลัก “small lot first” ให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปโดยใน
การจัดสรรหน่วยลงทุนโดยวิธีดังกล่าวในรอบแรก จะจัดสรรตามจ านวนค่าจองซื้อขั้นต่ าของผู้จอง
ซื้อ โดยใช้จ านวนค่าจองซื้อขั้นต่ าเป็นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกราย 
และในรอบต่อๆ ไปจะจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปข้างต้นที่ยัง
ไม่ได้รับการจัดสรรครบตามจ านวนที่จองซื้อ โดยจะใช้ค่าต่ าสุดของมูลค่าจองซื้อคงเหลือที่ยังไม่ได้
รับการจัดสรรจากรอบท่ีแล้ว เป็นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุนในรอบต่อไป โดยจะท าการจัดสรร
หน่วยลงทุนโดยวนเป็นรอบไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบตามจ านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขาย  และ
ส าหรับการจัดสรรในรอบสุดท้าย หากมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไป
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ทุกราย บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรปรากฏโดยวิธีสุ่มรายชื่อโดยคอมพิวเตอร์ (random) และ/
หรือ ตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร  

โดยหากผู้จองซื้อท าการจองซื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 รายการบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะน ามารวมและ
ท าการจัดสรรให้เพียงรายการเดียวเท่านั้น 

ทั้งนี ้

1. ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 25 และ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้จองซื้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 25 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ
ทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนทุกรายตามจ านวนที่จองซื้อ 

2.  ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 25 แต่
จ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนเกินร้อยละ 25 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ
ทั่วไปทุกรายตามจ านวนที่จองซื้อ และสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อประเภท
กองทุนตามสัดส่วนของจ านวนที่จองซื้อ ซึ่งเมื่อรวมกับจ านวนหน่วยลงทุนที่จองซื้อและจัดสรร
ให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปจะมีจ านวนหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

3.  ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนที่ ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 25 
และจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 
25 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจ านวนผู้จองซื้อทั่วไปมีจ านวนมาก เป็น
ผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายตามข้อ  (ก) ข้างต้น 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แกผู้่จองซือ้ทั่วไปเป็นจ านวนร้อยละ 25 และผู้จองซื้อประเภท
กองทุนตามสัดส่วนจ านวนที่จองซื้อเป็นจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมด โดยจะด าเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ของข้อ (ข) 

4.  ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนที่ ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 25 
และจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้จองซื้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 25 
ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจ านวนผู้จองซื้อทั่วไปมีจ านวนมาก เป็นผลให้
บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายตามข้อ  (ก) ข้างต้น บริษัท
จัดการจะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปเป็นจ านวนร้อยละ 25 และจะน าหน่วยลงทุนที่เหลือจากการ
จองซื้อของผู้จองซื้อประเภทกองทุนซึ่งจองซื้อไม่ถึงร้อยละ 25 มารวมจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไป
พร้อมกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปตามหลักเกณฑ์
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และเงื่อนไขของข้อ (ข) ดังกล่าวข้างต้น โดยจ านวนหน่วยลงทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปและผู้
จองซื้อประเภทกองทุนในสองกรณีดังกล่าวในย่อหน้านี้ จะมีจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเหลือจากการเสนอขายหน่วยลงทุนจากการจัดสรรให้กับผู้จองซื้อพิเศษ 
และ/หรือ เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันตามข้อ 7.1 (3) (ก) ให้บริษัทจัดการใช้ดุลพินิจจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไป
จนครบจ านวนก่อนจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อประเภทกองทุน (ถ้ามี) หรือจัดสรรตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร 

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุน
ของผู้จองซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยบริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะออกและจัดส่งใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ถือ
หน่วยได้รับจัดสรรหน่วยลงทุน และ/หรือ ด าเนินการอื่นใดตามความประสงค์ของลูกค้าที่ระบุในค าขอเปิด
บัญชี และ/หรือ ใบจองซื้อแล้วแต่กรณี หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม แก้ไข 
รูปแบบ ระยะเวลา และ/หรือ เนื้อหาของเอกสารการรับรองสิทธิตามที่บริษัทจัดการก าหนด โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 

7.2 ข้อจ ากัดการจัดสรรหน่วยลงทุน 

ข้อจ ากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด จะเป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่
มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็น
อย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า 

 (1) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้จองซื้อทั่วไป  บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้ 



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ  หน้า 70 

 

1.1 บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แกบุ่คคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกินกว่า 1 
ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้ 

1.1.1 เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดให้แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงดังต่อไปนี้ 

(ก) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  

(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษี
เงินได้นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์ มูลนิธิ หรือวัด เป็น
ต้น 

(ค) บุคคลอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื่อมี
เหตุจ าเป็นและสมควร 

1.1.2 เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนซึ่งรับหน่วย
ลงทุนไว้ตามสัญญารับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนที่รับไว้ในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

1.2 บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้
สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าว รวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

1.3 บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนต่างด้าวเกินร้อยละ 49 ของจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(ก) มีการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 

(ข) มีการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ เมื่อค านวณพื้นที่ห้อง
ชุดที่กองทุนรวมจะลงทุนรวมกับพื้นท่ีห้องชดุที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้ลงทุนต่างดา้ว
ในอาคารเดียวกันอยู่ก่อนแล้วคิดเป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 49 ของพื้นที่ห้องชุด
ทั้งหมดในอาคารชุดนั้น 
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ในการน้ี บริษัทจัดการจะแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อท าหน้าที่ควบคุม
การถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังจากการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดข้างต้น ทั้งนี้ ขั้นตอนการโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าวจะมี
ขั้นตอนมากกว่าผู้ลงทุนไทย ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นผู้
ลงทุนต่างด้าวทราบทุกราย รวมทั้งด าเนินการให้มีการปฏิเสธการโอนหน่วย
ลงทุนที่จะเป็นผลท าให้กองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนต่างด้าวถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ก าหนดด้วย 

นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ เรื่อง ห้ามมิให้มีการจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนต่างด้าวเกินร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด ให้แก่นายหน้าค้าหลักทรัพย์ทราบก่อนมีการน าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้นายหน้าค้า
หลักทรัพย์ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และจะด าเนินการให้การเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว 

(2) ในการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื้อพิเศษ หรือเจ้าของผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า 
หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้  

(ก) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ตามที่ได้มีการระบุชื่อหรือลักษณะของผู้ที่จะได้รับ
การจัดสรรหน่วยลงทุนกรณีดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการและหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลส าคัญเว้นแต่เป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตาม (ข) และ (ค) 

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อพิเศษได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ว บริษัทจัดการจะเสนอ
ขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื้อทั่วไปให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้นแต่
เป็นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จอง
ซื้อประเภทกองทุน 

(ค) ในกรณีที่เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) 
แล้วบริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อ
ประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้นแต่เป็นการเสนอขายและจัดสรรหน่วย
ลงทุนในส่วนของผู้จองซื้อทั่วไปที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อ
ประเภทกองทุน และผู้จองซื้อพิเศษตาม (ข)  
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ในกรณีท่ีอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเป็นสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื้นดิน บริษัทจัดการ
จะน าหลักเกณฑ์การจัดสรรหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับเจ้าของที่ดินหรือทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวด้วย 

 

8.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

8.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะด าเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที่ผู้จองซื้อได้ระบุในเอกสารการจองซื้อว่าจะ
เลือกรับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ใบหน่วยลงทุน 

2. ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) 

3. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน(ถ้ามี) 

4. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2 เงื่อนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และระยะเวลาการส่งมอบ 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้
ถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

กรณีใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่มีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้แก่ผู้จองซื้อที่แสดง
ความจ านงขอรับใบหน่วยลงทุนภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

ในกรณีที่มีการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่มีรายการตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงความจ านงขอรับใบหน่วยลงทุนภายใน 30 
วันนับแต่วันจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ในกรณีที่มีการลดเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการบันทึกการลดมูลค่าที่ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนในระบบทะเบียน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องส่งคืนใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถขอเปล่ียนแปลงประเภทเอกสารสิทธิได้ตามความประสงค์ เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันการ
ถือหน่วย การท ารายการซื้อหรือขายคืน หรือโอนหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ใบหน่วยลงทุน  
และ/หรือ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนแก้ไข หรือเพิ่มเติมส าหรับรูปแบบหรือเงื่อนไขของเอก
สิทธิดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการภายใต้ขอบเขตตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

กรณีระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

ในกรณีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้จองซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียน
อาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้จองซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็น
หลักฐานการยืนยันการถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถท ารายการขายหน่วย
ลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด าเนินการแจ้งความประสงค์ให้นายทะเบียนด าเนินการโอน
หน่วยลงทุนไปเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรพัย์ของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
เป็นการล่วงหน้าหรือตามที่ผู้จองซื้อแจ้งไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัท
จัดการก าหนด 

และในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ให้นายทะเบียนด าเนินการโอนหน่วยลงทุนไปเข้าบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะน าหน่วยลงทุนฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) หรือน าหน่วย
ลงทุนฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการเพื่อผู้จองซื้อนั้นท่ีมีอยู่กับบริษัท
สมาชิกของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามที่ผู้จองซื้อแจ้งไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมและไม่ถือว่าเป็น
การด าเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 
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9. ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าหน่วยลงทุน  

ส าหรับราคาซื้อขายหน่วยลงทุน  
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบราคาซื้อขายหน่วยลงทุนได้จาก  Website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 
www.set.or.th  
ส าหรับมูลค่าหน่วยลงทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามได้จาก Website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: www.set.or.th และ 
Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com   
 

10. ช่องทางและวิธีการร้องเรียน  

ผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนได้โดยติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  โทร.  
0-2777-7777 กด 0 กด 6 หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000 

 

11. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ภายหลังจากบริษัทจัดการได้ด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

เมื่อน าหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะสามารถท าการซื้อ /ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ “การซื้อ/ขายหน่วยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย” ได้ โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.set.or.th/
http://www.scbam.com/
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12. ผู้ดูแลผลประโยชน์  

ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

ที่อยู ่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท ์ : 0-2626-4530 

โทรสาร : 0-2626-4545-6 

หรือบุคคลอื่นที่มีหน้าที่ คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ว่าด้วย
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทจัดการจะขอความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป  
 

13. บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

ชื่อ  :   บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จ ากัด 

 ที่อยู่                    : 71 อาคารเอส.เค. ชั้นที่ 10 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 

   แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 

โทรศัพท์            :           0-2440-0306-7 

โทรสาร : 0-2440-0308-9 
 

ชื่อ  :  บริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จ ากัด 

  ที่อยู่ : 138 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก  

   แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

โทรศัพท ์ :          0-2275-4157-8 

โทรสาร :          0-2275-4159 
 

ในการประเมินค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุน  บริษัทจัดการได้ท าการแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ่งเป็น
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จ านวน 2 ราย 
เพื่อท าการประเมินค่าทรัพย์สินที่กองทุนจะลงทุน 
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อนึ่ง  บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินท่ีอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินค่าหรือท าการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมในครั้ง
ต่อไป  โดยบริษัทจัดการจะไม่แต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ่งให้ท าการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เดียวกัน ติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง 

 

14. ข้อมูลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ชื่อ  : บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

ที่อยู่  : 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 10 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  

    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  

โทรศัพท์ : 0-2688-7555 

โทรสาร : 0-2611-6633 

 

15. ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้รับประกันการจ าหน่ายหน่วยลงทุน 

ชื่อ  : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

ที่อยู่  :  หน่วยงานวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ชั้น 9 โซน B ส านักงาน
ใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
10900 

โทรศัพท ์  : 0-2544-6679  

โทรสาร  : 0-2544-2185  
 

ผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพิ่มเติมในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว้ ณ ที่เปิดเผยของบริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
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ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้ ง ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่ งเป็นบุคคลธรรมดาหรือ 
นิติบุคคลที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อท าหน้าที่ เป็นผู้สนับสนุนการขายของ 
กองทุนรวม และบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว้ ณ ที่
เปิดเผยของบริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหน่วยลงทุน 

 

16. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื่อ   :  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)   

ที่อยู่  :  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (สาขาชิดลม) 

   สายงานปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์ 

ทีมบริการทะเบยีนหลักทรัพย ์1 อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 1060              

ถนนเพชรบุรีตดัใหม ่แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท ์  : 0-2256-2323-8 

โทรสาร  :   0-2256-2405-6  

หรือบุคคลอื่นที่ได้รบัอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 

17. ผู้สอบบัญชี 

 ชื่อ  :  บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด 

 ที่อยู่  :  ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/136  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 

   เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

      โทรศัพท์   : 0-2264-7777 

 โทรสาร  : 0-2264-0789-90 
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน
รวม  และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม  รวมทั้งกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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ความเสี่ยงจากการลงทนุในกองทนุรวม 

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายในครั้งนี้มีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรพิจารณารายละเอียดโครงการฉบับ
นี้อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยความเส่ียงดังรายละเอียดข้างท้ายนี้ ก่อนตัดสินใจในการซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม 

ข้อความดังต่อไปนี้แสดงถึงปัจจัยความเส่ียงที่มีนัยส าคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรือราคาหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม อย่างไรก็ตาม นอกจากปัจจัยความเส่ียงที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบับนี้แล้ว อาจมีปัจจัย
ความเส่ียงอื่นๆ ซึ่งกองทุนรวมไม่อาจทราบได้ในขณะน้ี หรือปัจจัยความเส่ียงที่กองทุนรวมพิจารณาในขณะนี้แล้วเห็นว่า
ไม่เป็นสาระส าคัญ แต่ความเส่ียงดังกล่าวอาจเปล่ียนเป็นปัจจัยความเส่ียงที่มีความส าคัญต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ปัจจัย
ความเส่ียงที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบับนี้และปัจจัยความเส่ียงที่อาจมีขึ้นในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม 

ค าอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง มาตรการรองรับความเส่ียง และ/หรือความสามารถของกองทุน
รวมในการลดปัจจัยความเส่ียงข้อใดข้อหนึ่งไม่ถือเป็นค ารับรองของกองทุนรวมว่ากองทุนรวมจะด าเนินมาตรการรองรับ
ความเส่ียงตามที่ก าหนดไว้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นข้อยืนยันว่าความเส่ียงต่างๆ ตามที่ระบุในรายละเอียด
โครงการฉบับนี้จะลดลงหรือถูกท าให้หมดไป ท้ังนี้ เนื่องจากความส าเร็จ และ/หรือความสามารถในการลดความเส่ียงยัง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการท่ีอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของกองทุน 

ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการ
ฉบับนี้ เช่น การใช้ถ้อยค าว่า “เชื่อว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” และค าอื่นที่แสดง
ถึงโอกาส และ/หรือความน่าจะเป็น เป็นต้น หรือประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี่ยวกับผล
ประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปล่ียนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม 
นโยบายของรัฐ และอื่นๆ ที่เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต เป็นเพียงความเห็นของกองทุนรวมในปัจจุบัน และ
มิได้เป็นการรับรองผลประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว นอกจากนี้ ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับการ
คาดการณ์หรือคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 

ข้อมูลในส่วนน้ีที่อ้างถึงหรือเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็นข้อมูลท่ีได้มาจากข้อมูลที่มีการ
เปิดเผยหรือคัดย่อจากส่ิงพิมพ์ของรัฐบาลหรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยที่กองทุนรวมมิได้ท าการตรวจสอบหรือรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแต่ประการใด 

เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจึงไม่ควรคาดหวัง
ที่จะได้รับผลตอบแทนในระยะสั้น นอกจากนั้น ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนกับมูลค่าของหน่วยลงทุนในอนาคตอาจ
ลดต่ าลงหรือสูงขึ้น ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับคืนต้นทุนในการลงทุน ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนจึงควรปรึกษาผู้
ประกอบวิชาชีพและขอค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน 
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(ก) ความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินงานของกองทุนรวม 

1)  ความเสี่ยงจากการที่ผู้เช่าพื้นที่ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนคร้ังแรกไม่ให้
ความยินยอมในการเปลี่ยนตัวผู้ให้เช่าจากเจ้าของทรัพย์สินเดิมเป็นกองทุนรวม 
หรือไม่ต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการ 

ก่อนการลงทุนของกองทุนรวม ปภานัน ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน
ครั้งแรกให้เช่าพื้นที่แก่ผู้เช่าพื้นที่รายย่อยในโครงการอาคารสิริภิญโญตามสัญญาเช่าพื้นที่
และสัญญาบริการ เมื่อกองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก
แล้ว กองทุนรวมจะจัดหาผลประโยชน์โดยการให้ผู้เช่าพื้นที่เช่าพื้นที่จากกองทุนรวมโดยตรง
แทน ปภานัน ดังนั้น ผู้เช่าพื้นที่ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกต้องยินยอม
เปล่ียนคู่สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการจากเจ้าของพื้นที่เดิมเป็นกองทุนรวม และช าระค่า
เช่าพื้นที่และค่าบริการให้แก่กองทุนรวมในฐานะผู้ให้เช่า ท้ังนี้ หากผู้เช่าพื้นที่รายใดไม่ยินยอม
เข้าเป็นคู่สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการโดยตรงกับกองทุนรวมและไม่ช าระค่าเช่าให้แก่
กองทุนรวม กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงในส่วนของการไม่ได้รับค่าเช่าและค่าบริการ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทุนรวม และส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการ
จ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 

อย่างไรก็ดี ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกนี้ กองทุนรวมโดย
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะด าเนินการแจ้งและอธิบายถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
รวมให้ผู้เช่าพื้นที่ได้ทราบ เพื่อประสานงานในการให้ความยินยอมในการเปล่ียนคู่สัญญาเช่า
พื้นที่และสัญญาบริการจากเจ้าของพื้นที่เดิมเป็นกองทุนรวม และเนื่องจากข้อสัญญาอื่นๆ ใน
สัญญาเช่าพื้นที่ กับ ผู้ เช่ารายย่อย รวมถึง ผู้ ให้บริการสาธารณูปโภคและผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ไม่ได้เปล่ียนแปลงจากเดิม กล่าวคือ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด ยังท า
หน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และให้บริการสาธารณูปโภคอยู่ การปฏิเสธที่จะให้ความ
ยินยอมดังกล่าวจึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย 

นอกจากนี้ สัญญาเช่าทรัพย์สินท่ีจะเข้าท าระหว่างเจ้าของทรัพย์สินกับกองทุนรวม ยังก าหนด
ไว้ว่าหากผู้เช่าไม่ตกลงยินยอมในการเปล่ียนตัวผู้ให้เช่า เจ้าของทรัพย์สินในฐานะผู้ให้เช่าเดิม
จะยังคงเป็นผู้ให้เช่ากับผู้เช่ารายนั้นๆ ต่อไปจนกว่าสัญญาจะส้ินสุดลง ทั้งนี้ ผลประโยชน์ใดๆ 
ซึ่งรวมถึงเงินประกนัการเช่าจากผู้เชา่อันเป็นผลประโยชน์ท่ีกองทุนรวมควรจะได้รับ ซึ่งเจ้าของ
ทรัพย์สินได้รับจากผู้เช่าดังกล่าว เจ้าของทรัพย์สินจะด าเนินการส่งมอบผลประโยชน์ดังกล่าว
ให้แก่กองทุนรวมภายใน 15 วันนับจากวันที่เจ้าของทรัพย์สินได้รับผลประโยชน์นั้น อีกทั้ง 
กองทุนรวมยังก าหนดให้เจ้าของทรัพย์สินต้องด าเนินการต่างๆ ตามที่จ าเป็นเพื่อรักษาสิทธิ
และผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามสัญญาเช่า 
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2) ความเสี่ยงจากฐานะทางการเงินของผู้รับประกันก าไรจากการด าเนินงานของ
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก  

  แม้ว่ากองทุนรวมจะได้รับประกันก าไรจากการด าเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้า
ลงทุนครั้งแรก ตลอดระยะเวลา 1 ปีแรกของการลงทุนตามรายละเอียดที่เปิดเผยในข้อ 7. 
รายได้ที่กองทุนรวมนี้จะได้รับมีการประกันหรือไม่ อย่างไร และผู้รับประกันรายได้มีฐานะทาง
การเงิน ความสามารถที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง และมีความสัมพันธ์กับผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมลงทุน (ถ้ามี) อย่างไร แสนสิริซึ่งเป็นผู้รับประกันมิได้จัดให้มีหนังสือค้ าประกัน
ของธนาคารพาณิชย์หรือการรับประกันในลักษณะอื่นที่เทียบเท่าซึ่งครอบคลุมตามจ านวน
และระยะเวลาที่ผู้รับประกันได้รับประกันไว้ ดังนั้น กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่
แสนสิริประสบปัญหาทางการเงินและไม่สามารถให้การสนับสนุนทางด้านการเงินตามที่ได้
รับประกันไว้ให้แก่กองทุนรวมได้ 

  อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการได้วิเคราะห์งบการเงินของแสนสิริ (รายละเอียดตามภาคผนวก 
3 สรุปฐานะการเงินและความสามารถในการรับประกันก าไรจากการด าเนินงานของ
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน)) และมีความเห็นว่าผู้รับ
ประกันจากการด าเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกมีฐานะทาง
การเงินที่มั่นคงพอที่จะปฏิบัติตามการรับประกันได้  

3)  ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทุนรวมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์  

  กองทุนรวมจะแต่งตั้งให้ พลัส พร็อพเพอร์ตี้  เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก โดยพลัส พร็อพเพอร์ตี้  จะมีหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกตามที่กองทุนรวมจะมอบหมายให้ รวมถึง
การร่วมก าหนดนโยบายการจัดการผลประโยชน์และการประกอบธุรกิจของทรัพย์สินดังกล่าว 
อาทิเช่น การหาผู้เช่าพื้นที่ส านักงานรายใหม่หรือการต่อสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการกับ
ผู้เช่าพื้นที่ปัจจุบัน การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย การบ ารุงรักษาหรือ
พัฒนาทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกให้อยู่ในสภาพที่ดีและเหมาะแก่การจัดหา
ผลประโยชน์ โดยการบริหารดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของกองทุนรวม 

  อย่างไรก็ตาม หากพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้
เนื่องจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง  แม้ว่ากองทุนรวมได้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ไว้เพียงพอและน่าสนใจ กองทุนรวมอาจไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อท า
หน้าที่บริหารทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกได้ดีเทียบเท่ากับการบริหารจัดการ
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ของ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลประกอบการ 
ฐานะการเงินและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 

 

4)  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวมและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินการของกองทุนรวม 

แม้ว่าบริษัทจัดการจะได้ก าหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของพลัส พร็อพเพอร์ตี้ 
ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ในการจัดการทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนอย่าง
ระมัดระวัง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวมกับพลัส พร็อพเพอร์ตี้  ในฐานะ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ยังอาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากพลัส พร็อพเพอร์ตี้  ยังคงท าหน้าที่ในการ
บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส านักงานแห่งอื่นๆ นอกเหนือจากโครงการ
อาคารสิริภิญโญ ตามที่เปิดเผยในข้อ 21 

อย่างไรก็ตาม ด้วยความตอ้งการของผู้เช่าพ้ืนท่ีส านักงานท่ีแตกต่างกนัในการเลือกสถานท่ีเชา่
เพื่อเป็นส านักงาน เช่น สถานที่ตั้ง ส่ิงอ านวยความสะดวก งบประมาณ ความสะดวกในการ
เดินทาง และความสะดวกในการติดต่อทางธุรกิจ เป็นต้น ผู้เช่าพื้นที่จึงเป็นผู้ก าหนดว่าจะท า
การเช่าอาคารส านักงานแห่งใด นอกจากนี้ ทางกองทุนรวมได้ว่าจ้างพลัส พร็อพเพอร์ตี้  ให้
บริหารทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกผ่านโครงสร้างสัญญาที่จะสร้างแรงจูงใจให้ 
พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สร้างผลก าไรให้แก่กองทุนรวมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยลดความเส่ียงที่เกิด
จากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวได้ 

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน พลัส พร็อพเพอร์ตี้ท าหน้าที่ดูแลโครงการอาคารส านักงานหลาย
โครงการ แต่เป็นเพียงการท าหน้าที่ในฐานะผู้ดูแลอาคาร (Building manager) โดยมิได้มี
หน้าที่ในการจัดหาผู้เช่า ยกเว้นโครงการอาคารสิริภิญโญ  

ทั้งนี้  บริษัทจัดการได้ก าหนดแนวทางในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 
20 ข้อมูลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้จัดการกองทุนสามารถเปลี่ยนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 

 กรณีที่ผลการด าเนินงานประจ าปีของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนต่ ากว่า
งบประมาณที่ระบุในแผนการด าเนินงานประจ าปีท่ีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้เสนอและ
ได้รับอนุมัติจากกองทุนรวมเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 2 ปีงบประมาณ (Fiscal 
Year) หรือ 

 กรณีที่อัตราการปล่อยเช่าเฉล่ีย (Occupancy Rate) ณ ส้ินปี ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมลงทุนลดลงต่ ากว่าร้อยละ 80 เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันเกินกว่า 2 ปี  
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ทั้งนี้ เงื่อนไขดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นในกรณีที่ปีงบประมาณใดมีการซ่อมแซม ปรับปรุง 
หรือเปล่ียนแปลงอสังหาริมทรัพย์ครั้งใหญ่ (Major Renovation) หรือเป็นผลมาจากเหตุ
สุดวิสัย และ/หรือ ผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจ 

5) ความเสี่ยงจากการประกันภัย 

 การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเส่ียงด้านการด าเนินการและการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก เนื่องจากแม้ว่ากองทุนรวมจะจัดให้มีการ
ประกันภัยในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกอย่างเพียงพอและเหมาะสมซึ่งจะ
เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตาม แต่กองทุนรวมอาจไม่สามารถจัดท า
ประกันภัยที่คุ้มครองความเส่ียงบางประเภทที่อาจเกิดขึ้นได้ หรือแม้ว่ากองทุนรวมสามารถ
จัดหาประกันภัยได้ แต่อัตราเบี้ยประกันอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กองทุนรวม
อาจได้รับ เช่น ความสูญเสียจากสงคราม หรือการก่อการร้าย เป็นต้น หรือกองทุนรวมอาจไม่
สามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน หรืออาจเกิดความล่าช้าในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าวได้โดยที่ไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวม ดังนั้น กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงจากความ
สูญเสียทางการเงินเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่กองทุนรวมอาจไม่ได้รับการชดเชยความ
เสียหายอย่างเพียงพอ หรือไม่สามารถจัดให้มีการประกันภัยประเภทดังกล่าวได้ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับ 

  อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะด าเนินการให้กองทุนรวมเป็นผู้รับผลประโยชน์ภายใต้การ
ประกันภัยที่มีอยู่เดิมของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก เพื่อให้กองทุนรวมได้รับ
การประกันภัยทรัพย์สินส าหรับความเส่ียงทุกประเภท (Property All Risks Insurance) การ
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และการประกันภัย
ธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยในส่วนของการประกันภัยทรัพย์สิน
ส าหรับความเส่ียงทุกประเภท กองทุนรวมจะเป็นผู้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว โดยจะ
ก าหนดวงเงินเอาประกันไม่ต่ ากว่ามูลค่าต้นทุนทดแทน (Replacement Cost) ที่ไม่รวมค่า
ที่ดินและฐานราก ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในรอบการประเมินล่าสุด
ก่อนที่จะมีการต่ออายุกรมธรรม์ ซึ่งบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการก าหนดวงเงินประกันไม่ต่ า
กว่ามูลค่าทดแทน (Replacement Cost) ที่ไม่รวมค่าที่ดินและฐานรากตลอดระยะเวลาการ
เช่าแม้ว่าอายุของสัญญาเช่าจะเหลือน้อยลง มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากมูลค่าทดแทน
ดังกล่าวน่าจะเพียงพอส าหรับการก่อสร้างโครงการใหม่หากเกิดความเสียหายกับโครงการ
ทั้งหมด 

  ส าหรับการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก บุคคลที่สามที่ได้รับความเสียหายจะเป็น
ผู้รับผลประโยชน์โดยจะก าหนดวงเงินประกันตามที่กองทุนรวมเห็นเหมาะสม ในขณะที่การ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) กองทุนรวมจะก าหนดวงเงิน
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เอาประกันที่กองทุนรวมเห็นเหมาะสมและเพียงพอในการชดเชยการสูญเสียรายได้ของ
กองทุนรวมระหว่างการซ่อมแซมหรือก่อสร้างใหม่ โดยกองทุนรวมจะเป็นผู้รับผลประโยชน์แต่
เพียงผู้เดียวภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักดังกล่าว 

6)  ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงิน 

ในกรณีที่กองทุนรวมได้ด าเนินการให้มีการกู้ยืมเงินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวได้ เนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยและความสามารถในการช าระหนี้ของ
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุนรวม ท าให้กองทุนรวมมี
สภาพคล่องไม่เพียงพอ รวมถึงกองทุนรวมอาจมีความเส่ียงที่จะมีความสามารถในการช าระ
คืนเงินต้นและดอกเบี้ยลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนรวมในการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมจะใช้ความพยายามในการด าเนินการ
ใดๆ เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว เช่น การป้องกันความเส่ียงจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ย หรือการขอขยายระยะเวลาการช าระหนี้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินการใดๆ 
ดังกล่าว กองทุนรวมจะค านึงถึงข้อก าหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประโยชน์สูงสุดของผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

(ข)  ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน 

1) ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์ 

 ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนมคีวามเส่ียงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ และการ
ชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  

 นอกจากนี้ ทรัพย์สินดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากปัจจัยมหภาคอื่นๆ 
เช่น ปัจจัยทางการเมือง การวางผังเมือง การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร หรือการ
โยกย้ายของชุมชน อันอาจส่งผลกระทบต่อสถานะหรือนโยบายของผู้เช่า ท าให้อัตราการเช่า
พื้นที่และอัตราค่าเช่าในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกลดลง 

2) ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น 

 ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสังหาริมทรัพย์ 
การเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้ประกอบการในตลาดที่จะส่งผลให้อุปทานของตลาดเพิ่มขึ้น ท าให้มี
การแข่งขันสูงขึ้น 
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3) ความเสี่ยงจากกรณีการถูกเวนคืนที่ดิน 

 กองทุนรวมมีความเส่ียงในกรณีท่ีมีการเวนคืนทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกโดย
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งท าให้กองทุนรวมไม่อาจใชท้รัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกเพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ 

 ในกรณีท่ีเกิดการเวนคืนดังกล่าว กองทุนรวมอาจไม่ได้รับค่าชดเชยจากการเวนคืน หรือได้รับ
ค่าชดเชยดังกล่าวมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าที่กองทุนรวมใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก ซึ่งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจาก
การลงทุนไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ทั้งในส่วนของเงินปันผลและเงินคืนทุนจากการ
ลงทุน  

 อย่างไรก็ดี จากการท่ีบริษัทจัดการได้ตรวจสอบกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ส านักงานโยธากรุงเทพมหานคร การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย ในส่วนของข้อมูลเท่าที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันที่สามารถตรวจสอบได้  ในเบื้องต้น 
พบว่าที่ตั้งของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่จะเข้าลงทุนครั้งแรกดังกล่าวไม่ตกอยู่ภายใต้เขต
เวนคืนของเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการไม่สามารถ
ประเมินถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได้ เนื่องจากการเวนคืนที่ดินเป็นนโยบายและความจ าเป็น
ในการใช้พื้นที่ของรัฐบาลในเวลานั้น  

4)  ความเสี่ยงจากการที่ผู้เช่ารายใหญ่ย้ายออกจากพื้นที่ที่เช่าก่อนหรือเมื่อครบก าหนด
อายุสัญญาเช่า 

 ภายหลังจากที่กองทุนรวมได้ลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกแล้ว กองทุน
รวมจะให้เช่าพื้นที่บางส่วนคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 11 ,813 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 
64.33 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556) ในทรัพย์สินดังกล่าวแก่
แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แสนสิริเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีฐานะ
การเงินท่ีมั่นคง ท าให้คาดได้ว่ากองทุนรวมจะมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่แน่นอนบนพื้นที่
เช่าดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ผู้เช่ารายใหญ่ข้างตน้ยังคงเช่าพ้ืนท่ี อย่างไรก็ดี ภายหลังการเข้า
ลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความ
เกี่ยวข้อง ไม่ได้แสดงเจตจ านงอย่างชัดเจนว่าจะเช่าพื้นที่ดังกล่าวต่อไปภายหลังส้ินสุดสัญญา 
ทั้งนี้ ในกรณีท่ีแสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง ไม่ประสงค์ที่จะต่อสัญญาเช่าพื้นที่ 
กองทุนรวมอาจไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่เพื่อเช่าพื้นที่ท่ีว่างลง หรือการหาผู้เช่ารายใหม่อาจ
ใช้ระยะเวลานาน หรืออัตราค่าเช่าและค่าบริการที่ผู้เช่ารายใหม่เช่าอาจต่ ากว่าอัตราค่าเช่าที่
แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง เช่าในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลต่อผลการด าเนินงาน
ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก และส่งผลต่อผลตอบแทนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมตามล าดับ ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น 
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แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง ตกลงที่จะเช่าพื้นที่ในโครงการอาคารสิริภิญโญ
ภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก เป็นระยะเวลาเริ่มต้น 3 
ปี ที่อัตราค่าเช่าและค่าบริการรวมตารางเมตรละ 580 บาทต่อเดือน 600 บาทต่อเดือน และ 
620 บาทต่อเดือน ในปีที่ 1 ถึงปีท่ี 3 ตามล าดับ และตกลงให้ค ามั่นที่จะเช่าพ้ืนท่ีดังกล่าวต่อไป
อีกเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระยะเวลาการเช่าเริ่มต้นส้ินสุดลง ที่อัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการรวมตารางเมตรละ 640 บาทต่อเดือนและ 650 บาทต่อเดือน ในปีที่ 1 และปีที่ 2 
ตามล าดับ(รายละเอียดปรากฏในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 
3.8 สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาที่เกีย่วข้อง สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาก่อตั้งสิทธิและ
การกระท าการ) 

 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เช่ารายใหญ่ดังกล่าวย้ายออกจากพื้นที่ที่เช่าในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้า
ลงทุนครั้งแรกหรือไม่ต่ออายุสัญญาเชา่พื้นที่ และกองทุนรวมมีความเห็นว่าเหตกุารณ์ดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทุนรวมอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น เพื่อรองรับผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น กองทุนรวมได้เตรียมการดังนี้ 

 ในระหว่างช่วงระยะเวลาการต่ออายุสัญญาเช่า 2 ปีน้ัน หากแสนสิริ และ/หรือ บริษัทท่ี
มีความเกี่ยวข้อง ไม่ประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่า แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความ
เกี่ยวข้อง จะต้องแจ้งให้กองทุนรวมทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนส้ินสุด
ระยะเวลาการเช่าดังกล่าว เพื่อให้กองทุนรวมมีเวลาเพียงพอที่จะสามารถหาผู้เช่า
พืน้ท่ีรายใหม่มาเช่าพื้นที่แทนได้อย่างต่อเนื่อง และ 

 เมื่อได้มีการแจ้งให้กองทุนรวมทราบถึงความประสงค์ที่จะไม่ต่ออายุสัญญาเช่าแล้ว 
และกองทุนรวมสามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่ที่ประสงค์จะเช่าพื้นที่ดังกล่าวแทนได้แล้ว  
แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง ยินยอมที่จะเลิกสัญญาเช่าก่อนครบ
ก าหนดเพื่อให้กองทุนรวมสามารถท าสัญญาเช่าฉบับใหม่กับผู้เช่ารายใหม่ได้โดยตรง 
และ 

 หากอัตราค่าเช่าและค่าบริการของสัญญาเช่าที่กองทุนรวมท ากับผู้เช่ารายใหม่มีอัตรา
ที่ต่ ากว่าอัตราที่แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง เช่าอยู่ในขณะนั้น แสนสิริ
ตกลงที่จะรับประกันส่วนต่างของอัตราค่าเช่าและค่าบริการ ของสัญญาเช่าที่กองทุน
รวมท ากับแสนสิริ และ/หรือ บริษัทท่ีมีความเกี่ยวข้อง กับของสัญญาเช่าที่กองทุนรวม
ท ากับผู้เช่ารายใหม่ จนกว่าจะครบก าหนดระยะเวลาการต่ออายุสัญญาเช่า 2 ปี
ดังกล่าวนี้ 

 อย่างไรก็ตาม หากกองทุนรวมไม่สามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่มาเช่าพื้นที่ที่ว่างลงได้ทั้งหมด
ภายหลังระยะเวลาการเช่าพื้นที่ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลของกองทุน
รวมอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาน าทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้ง
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แรกนี้ออกเสนอขาย (ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 5.1.17 เงื่อนไขพิเศษ) หากบริษัทจัดการเห็นว่า สภาพตลาดใน
ช่วงเวลาดังกล่าวมีความเหมาะสม และการขายทรัพย์สินดังกล่าวจะเป็นการสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีกว่าให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

 อนึ่ง ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกเป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และอาคารส านักงาน
ให้เช่า ซึ่งตั้งอยู่ในท าเลที่มีศักยภาพ โดยตั้งอยู่ใกล้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) 
สถานีพญาไท และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ (ARL) สถานีพญาไท ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณดังกล่าวมีการปรับตัวสูงขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  โดย
ข้อมูลจากบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จ ากัด สถิติราคาที่ดินที่ซื้อขายจริงในย่าน
พญาไท-พหลโยธินระหว่างปี พ.ศ. 2544 – 2555 ปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 260 จาก 200,000 
บาทต่อตารางวา เป็น 1 ล้านบาทต่อตารางวา ซึ่งบริษัทจัดการคาดว่าการน าทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกออกเสนอขายจะเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่
ผู้ลงทุนได้ 

 (ค) ความเสี่ยงโดยตรงต่อกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

1) ความเสี่ยงโดยทั่วไป 

 ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งรวมถึงอัตราเงิน
เฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา ราคาเครื่องอุปโภคและบริโภค ราคา
อสังหาริมทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย 
และหน่วยงานราชการอื่น อาจมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน สถานะทางการเงิน และการลงทุน
ของกองทุนรวม นอกจากนี้ ภาวะตกต่ าทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปตลอดจนการลดลงของความ
ต้องการของผู้บริโภค อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอาจมีราคาสูง
หรือต่ ากว่าราคาที่ได้เสนอขาย  

 นอกจากนี้ ราคาของหน่วยลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอกหลายประการซึ่งเป็นปัจจัยที่กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ความ
เคล่ือนไหวหรือความเปล่ียนแปลงของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย
ภายในประเทศและต่างประเทศ อัตราแลกเปล่ียนเงิน นโยบายหรือมาตรการทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อมที่มีผลการต่อน าเข้าหรือส่งออก สภาวะของธุรกิจท่องเที่ยว เงินตราต่างประเทศ 
สภาวะทางเศรษฐกจิของประเทศและระหว่างประเทศ ปัจจัยความเส่ียงในการด าเนินงานและ
ทางธุรกิจโดยทั่วไป ความผันผวนของตลาดเครื่องอุปโภคและบริโภค ระเบียบข้อบังคับ ภาษี
อากร และนโยบายอื่นใดของรัฐบาล เป็นต้น ซึ่งไม่มีหลักประกันได้ว่าความเปล่ียนแปลงของ
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ปัจจัยภายนอกดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อราคาของหน่วยลงทุน 
ผลตอบแทนจากการลงทุน และการบริหารจัดการโครงการของกองทุนรวม 

2)  ความเสี่ยงทางการเมือง 

  ความขัดแย้งทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศไทย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของ
กองทุนรวม ทั้งนี้ จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน 
หรือในอนาคต หรือการเปล่ียนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการด าเนินกิจการ และการเติบโต
ของกองทุนรวม 

3)  ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรม 

การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การก่อวินาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ แม้จะมีโอกาสเกิดขึ้น
ไม่บ่อยครั้งนัก แต่หากเกิดขึ้นในบริเวณที่ตั้งของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 
นอกจากจะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมแล้ว อาจก่อให้เกิดความสูญเสีย
แก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่าและผู้มาใช้บริการในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก
อย่างประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ดี กองทุนรวมจะจัดให้มีการท าประกันภัยในลักษณะจ ากัด
วงเงินที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากอุบัติภัย และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ อาทิ  ความเสียหาย
ต่อเครื่องจักร ภัยโจรกรรม ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ไว้ส าหรับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน
ครั้งแรก ท้ังนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งกองทุนรวมได้จัดให้มีตาม
มาตรฐานทั่วไป โดยมีการท าประกันคุ้มครองวินาศภัย และประกันภัยซึ่งครอบคลุมความรับ
ผิดต่อบุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมลงทุนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด 

4)  ความเสี่ยงจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเข้าลงทุน 

  ก่อนการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการได้ท าการศึกษา
ข้อมูลรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ โดยท าการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Due 
Diligence) ประกอบกับการศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการ
ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินโดยที่ปรึกษากฎหมาย และรายงานการตรวจ
สภาพอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จัดท าขึ้นจากการด าเนินการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุน
รวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกอย่างเต็มที่ตามมาตรฐานวิชาชีพของที่ปรึกษานั้นๆ อย่างไรก็ตาม 
การกระท าดังกล่าวมิได้เป็นการประกันว่า อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวปราศจากความเสียหาย 
หรือความบกพร่อง ที่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม รายงานของผู้
ประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินโดยที่ปรึกษากฎหมาย 
และรายงานการตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกที่บริษัทจัดการ
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ใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์อาจมีข้อบกพร่อง มีความไม่
ถูกต้อง เนื่องจากความบกพร่องบางอย่างของอสังหาริมทรัพย์อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่
สามารถตรวจพบได้ เนื่องจากข้อจ ากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคหรือวิธีการที่ใช้ใน
การตรวจสอบ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นข้อจ ากัดในการตรวจสอบของทั้งผู้ประเมินราคาและ
วิศวกร 

  นอกจากนั้นแล้ว ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกอาจจะมีการละเมิดกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการศึกษาข้อมูลรายละเอียดและการ
ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) ของบริษัทจัดการไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ 
ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าที่บริษัทจัดการได้ประมาณการไว้ก่อนการ
ลงทุนหรือก่อให้เกิดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันที่เกี่ยวกับการละเมิดกฎข้อบังคับ
ดังกล่าวที่ถูกก าหนดโดยหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

5)  การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

  ผลการด าเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากการมีผล
บังคับใช้ของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเป็นปัจจัยที่
กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้ ส าหรับการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ 
ข้อก าหนด ระเบียบ ข้อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ /หรือ ค าส่ัง ของหน่วยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย ถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้
เช่นเดียวกัน ดังนั้น กองทุนรวมจึงไม่สามารถที่จะประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผล
การด าเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 

6)  ราคาของหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการเสนอขาย 

  ภายหลังจากที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัท
จัดการไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสภาวะการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะมี
เสถียรภาพ ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงภายหลังวันเริ่มต้นของการซื้อขายหน่วยลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งราคาดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของ
กองทุนรวม ซึ่งราคาซื้อขายของหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิเช่น ผลการด าเนินงาน
ของกองทุนรวม ความผันผวนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และปริมาณการซื้อขายของ
หน่วยลงทุน ฯลฯ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนได้ในราคาที่เสนอขายหน่วย
ลงทุน หรือในราคาตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม 
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7)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงซึ่งกองทุนรวมจะ
ได้รับหากมีการจ าหน่ายทรัพย์สินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมซึ่งได้กล่าวไว้ ณ ท่ีนี้ ได้ค านวณโดยใช้ข้อมูลจากรายงาน
การประเมินค่าทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นข้อมูลพื้นฐาน ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนรวมต้องจ าหน่าย
ทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อการปรับโครงสร้างการลงทุนหรือเพื่อการเลิกกองทุนรวมมูลค่า
ดังกล่าวอาจสูงหรือต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงซึ่งกองทุนรวมจะได้รับหากมีการจ าหน่ายทรัพย์สิน
ออกไปทั้งหมด หรือบางส่วน 

8)  ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง 

  เนื่องจากกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
สภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อขายหน่วย
ลงทุนนั้นในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของปริมาณความต้องการของผู้ซื้อ-ผู้ขาย (bid-
offer) ซึ่งปริมาณความต้องการของผู้ซื้อ-ผู้ขาย ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่กองทุนรวมไม่
สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ปริมาณความต้องการในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ของตลาดในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้น จึงมีความเส่ียงที่หน่วยลงทุนนี้จะขาดสภาพคล่องใน
การซื้อขายในตลาดรอง 

9)  ความเสี่ยงด้านภาษี 

  ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือการขาย โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย์ (ในกรณี
ที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกิด
จากการซื้อหรือขายหรือโอนหรือรับโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าใน
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งกองทุนรวมอาจต้องรับภาระท้ังหมดหรือบางส่วน โดยที่อัตราค่าธรรมเนียม
และอัตราภาษีที่กองทุนรวมจะต้องช าระดังกล่าวอาจแตกต่างจากอัตราที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

  นอกจากนี้ ในอนาคตภาระภาษีของกองทุนรวม และ /หรือ ภาระภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน
ส าหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนและการได้รับเงินปันผลจากกองทุนรวมอาจเปล่ียนแปลงไป
จากอัตราในปัจจุบัน  

10) ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น 

  การที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  และ/หรือ สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ท าให้การลงทุน
กระจุกตัวอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจาย
การลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ 
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11) ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 

  การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ 
ความสามารถของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานต่างๆ การแข่งขัน การเปล่ียนแปลงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สิน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนั้น จึงมีความเส่ียงที่นักลงทุนจะไม่ได้รับเงิน
ปันผลตามที่คาดการณ์ 

12) ความเสี่ยงจากการใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการก าหนดราคา
ซื้อขายหน่วยลงทุน 

  การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการประกาศ เป็นการ
ค านวณโดยใช้รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั้งล่าสุด
เป็นฐานในการก าหนดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าที่จะซื้อ
ขายได้จริงของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 
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ตารางแสดงคา่ใช้จ่าย 

ตารางแสดงคา่ใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหนว่ยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทนุ 
 เพดาน1 ค่าใช้จ่ายท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บ 

O ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  ไม่เรียกเก็บ 
O ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ไม่เกินร้อยละ 0.01 ของ NAV เรียกเก็บตามที่ได้เกิดขึ้นจริง 
O ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของ NAV ที่

โอน 
ตามที่จ่ายจริง 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 เพดาน1 ค่าใช้จ่ายท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมด   
 O ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของ 

NAV 
ตามที่จ่ายจริง 

 O ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์ ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี ของ 
NAV 

ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามที่เกิดจริง เช่น 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
ทรัพย์สินของกองทุนรวม  เป็นต้น 

 O ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี ของ 
NAV 

ตามที่จ่ายจริง 

 O ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  ไม่เกินร้อยละ 0.30 ต่อปี ของ 
NAV 

ตามที่จ่ายจริง  

 O ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุนรวม ไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของ 
NAV 

ตามที่จ่ายจริง 

 O ค่าธรรมเนียมการรับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน และ
ค่าธรรมเนียมการสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน  

ไม่เกินร้อยละ 3.00ต่อปี ของ NAV ตามที่จ่ายจริง 

 O ค่าเบี้ยประกันภัย ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของ 
NAV 

ตามที่จ่ายจริง 

 O ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน  ไม่เกินร้อยละ 0.01ต่อปี ของ NAV ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้งต่อ
กรรมการ 

 O ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์  
       -  ในช่วงเสนอขายหนว่ยลงทุนครัง้แรก    
 

ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี ของ 
NAV 

ไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อครั้ง 

-  หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  
  (ค่าใช้จ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายหน่วยลงทุน) และค่าใช้จา่ยในการจัดประชุม) 

ไม่เกินร้อยละ 0.03 ต่อปี ของ 
NAV 

ไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อป ี

 O ค่าธรรมเนียมบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ไม่เกินร้อยละ 0.06 ต่อปี ของ 
NAV 

ตามที่จ่ายจริง 

 O ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ไม่เกนิร้อยละ 1.00 ต่อปี ของ ตามที่จ่ายจริง 
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 เพดาน1 ค่าใช้จ่ายท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บ 
NAV 

หมายเหตุ :   
 (1)ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่มิได้คิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเป็นเพียงการประมาณการจาก

งบก าไรขาดทุนคาดคะเนตามสมมติฐานส าหรับงวดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557  ถึง วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (จัดท าโดยบริษัท
จัดการส าหรับใช้ภายใน) เพ่ือค านวณเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่แสดงไว้ 
ทั้งนี ้เนื่องจากผลการด าเนินงานจริงอาจแตกต่างจากประมาณการจากงบก าไรขาดทุนคาดคะเนตามสมมติฐาน หรือมูลค่าทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกอาจเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการประเมิน/สอบทานมูลค่าทรัพย์สิน ดังนั้น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงอาจมี
การเปลี่ยนแปลงจากอัตราที่ระบุไว้อย่างมีนัยส าคัญ 

 

หมายเหต ุ: 

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

(1) การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายใต้อัตราที่ระบุไว้ในโครงการ 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม/ลด/ยกเว้นค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่กองทุน
รวมเรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมนี้  
ตราบเท่าที่ค่าธรรมเนียมที่เปล่ียนแปลงดังกล่าว ไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ อย่างไรก็ดี ในการเรียกเก็บเพิ่ม
หรือลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะท าการติดประกาศไว้ ณ ที่เปิดเผยของบริษัท
จัดการ 

(2) การเปล่ียนแปลงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่ม/ลดค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่กองทุนรวมเรียก
เก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม   บริษัท
จัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(2.1) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ 

บริษัทจัดการจะกระท าเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2.2) กรณีที่บริษัทจัดการจะเปล่ียนแปลงลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย 
บริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการและ
สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายที่ใช้เป็นสถานท่ีในการซื้อขายหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ การเปล่ียนตามข้อ 2 ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น  
 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามตารางแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
และ/หรอื ภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี) 
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ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของกองทุนรวมในช่วงระยะเวลา 1 ปีแรกจะรวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในกรณีปกติที่ไม่เกิดเหตุสุดวิสัยและการประกอบการของกองทุนรวมไม่ถูกกระทบ
จากเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการประมาณการของกองทุนรวม นอกจากนี้ ประมาณการดังกล่าวเป็นเพียงการ
ประมาณการเบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเท่านั้น ผลประกอบการท่ีแท้จริงจะเป็นไปตามรายงาน
ประจ าปีของกองทุนรวม 
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ภาคผนวก 1 

สรุปรายงานการประเมินมูลคา่ทรัพย์สินโครงการอาคารสิริภิญโญ 
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ภาคผนวก 2 

สรุปการประเมินมูลค่าทรัพยส์ินโครงการอาคารสิริภิญโญโดยไม่มีโครงสร้างกองทนุรวม 
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บริษัทจัดการได้ด าเนินการให้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั้ง 2 ราย ท าการประเมินมูลค่าโครงการอาคารสิริภิญโญโดย
ปราศจากโครงสร้างการจัดหาประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่จะมกีารท าสัญญาตา่งๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ณ วันท่ีกองทุนรวมเข้า
ลงทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การเปรียบเทียบสมมติฐานที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั้ง 2 ราย ใช้ในการประเมินมูลค่าโครงการอาคารสิริภิญโญโดย
พิจารณาถึงโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม (ตามที่เปิดเผยในข้อ 3.13 ข้อมูลการประเมินค่าทรัพย์สิน) 
และปราศจากโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม สามารถสรุปได้ดังนี ้

สมมติฐาน สมมุติฐานการประเมิน
มูลค่า โดยพิจารณาถึง
โครงสร้างการจัดหา

ผลประโยชน์ของกองทนุ
รวม  

สมมุติฐานการประเมินมูลค่าโดยปราศจากโครงสร้างการ
จัดหาผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

บริษัท เพช็รสยาม       
แอพไพรซัล จ ากดั 

บริษัท เอเชีย แอสเซท็  
แอพเพรซัล จ ากัด 

รายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการส าหรับ
พื้นที่ที่จะมกีารเช่า
โดยแสนสิริและ
บริษัทที่มีความ
เกี่ยวข้อง 

แสนสิริและบริษัทที่มีความ
เกี่ยวข้อง เช่าพื้นที่ 11,813 
ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า
ที่ 580 บาท 600 บาท 620 
บาท 640 บาท และ 650 
บาทต่อตาราง เมตรต่ อ
เดือน ในช่วงระยะเวลาปีที่ 
1  ถึ ง ปี ที่  5  ต ามล า ดั บ 
จากนั้น ปรับอัตราค่าเช่า
ตามอัตราตลาด 
 

แสนสิริและบริษัทที่มีความ
เกี่ยวข้อง  เช่ าพื้นที่  11,813 
ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่าที่ 
540 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน จากนั้นปรับเพิ่มขึ้นใน
อัตราร้อยละ 4 ต่อปีตลอด
ระยะเวลาประมาณการ 

แสนสิริและบริษัทที่มีความ
เกี่ยวข้อง  เช่ าพื้นที่  11,813 
ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่าที่ 
520 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน จากนั้นปรับเพิ่มขึ้นใน
อัตราร้อยละ 5 ต่อปีในช่วง 5 
ปีแรก และปรับเพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้ อ ย ล ะ  4  ต่ อ ปี ต ล อ ด
ระยะเวลาประมาณการ 

รายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการส าหรับ
พื้นที่ที่จะมกีาร
รับประกันการมีผู้
เช่าโดยแสนสิริ 

พื้นที่ เช่ ารับประกันโดย
แ ส น สิ ริ จ า น ว น  3,404  
ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า
ที่ 550 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 
ปี จากนั้น ปรับอัตราค่า
เช่าตามอัตราตลาด 

พื้ น ที่ เ ช่ า จ า น ว น  3,404  
ตารางเมตร ถูกเช่าในอัตราค่า
เช่าที่ 540 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน จากนั้นปรับเพิ่มขึ้น
ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปีตลอด
ระยะเวลาประมาณการ 

พื้ น ที่ เ ช่ า จ า น ว น  3,404  
ตารางเมตร ถูกเช่าในอัตราค่า
เช่าที่ 540 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน จากนั้นปรับเพิ่มขึ้น
ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปีในช่วง 
5 ปีแรก และปรับเพิ่มขึ้นใน
อัตราร้อยละ 4 ต่อปีตลอด
ระยะเวลาประมาณการ 

ค่าใช้จ่ายส่วนทุน ค่าใช้จ่ายส่วนทุน (Capital 
Expenditure) เท่ากับ

ค่าใช้จ่ายส่วนทุน (Capital 
Expenditure) เท่ ากั บ

ค่าใช้จ่ายส่วนทุน (Capital 
Expenditure) เท่ ากั บ



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ 
 

- 2 – 

  

 
 

สมมติฐาน สมมุติฐานการประเมิน
มูลค่า โดยพิจารณาถึง
โครงสร้างการจัดหา

ผลประโยชน์ของกองทนุ
รวม  

สมมุติฐานการประเมินมูลค่าโดยปราศจากโครงสร้างการ
จัดหาผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

บริษัท เพช็รสยาม       
แอพไพรซัล จ ากดั 

บริษัท เอเชีย แอสเซท็  
แอพเพรซัล จ ากัด 

ประมาณร้อยละ 3 ของ
ราย ได้ จ ากค่ า เ ช่ า และ
ค่าบริการ ยกเว้นในปีแรก 
ซึ่ งแสนสิริจะรับประกัน
ค่าใช้จ่ายส่วนทุนในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้
จากค่าเช่าและค่าบริการ 
(รายละเอียดเป็นไปตาม
ข้อ 3.8 สรุปสาระส าคัญ
ของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง) 

ประมาณร้อยละ 3 ของรายได้
จากค่ า เช่ าและค่ าบริกา ร 
ตลอดระเวลาประมาณการ 
โดยไม่มีการยกเว้นในปีแรก  

ประมาณร้อยละ 3 ของรายได้
จากค่ า เช่ าและค่ าบริกา ร 
ตลอดระเวลาประมาณการ 
โดยไม่มีการยกเว้นในปีแรก 

ค่าธรรมเนียม
ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

ค่าตอบแทนฐานในอัตรา
รายเดือนเท่ากับ 
ก. ร้อยละ 1 ของรายได้ค่า

เช่าและค่าบริการ(1) 
ข. ร้อยละ 5.75 ของก าไร

จากรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการ(1) 

( ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 
28.2 ค่ าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม) 

ค่าตอบแทนในอัตรา 360,000 
บาทต่อเดือน จากนั้นเติบโตใน
อัตราร้อยละ 3 ต่อปี  

 

ค่าตอบแทนในอัตรา 360,000 
บาทต่อเดือน จากนั้นเติบโตใน
อัตราร้อยละ 2 ต่อปี  

 

หมายเหตุ:   (1) ผู้ประเมินได้พิจารณารวมถึงการคิดค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในอัตราพิเศษ ที่ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ยินดีจะลดให้ส าหรับพ้ืนท่ีเช่าที่แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง จะเข้าท าสัญญา
เช่าภายหลังจากที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกตามสัญญาแต่งตั้ง
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
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จากการปรับเปล่ียนสมมุติฐานในข้างต้น มูลค่าและราคาประเมนิของโครงการอาคารสิริภิญโญโดยพิจารณาถงึโครงสร้าง
การจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุรวม (ตามทีเ่ปิดเผยในข้อ 3.13 ข้อมูลการประเมินคา่ทรัพย์สิน) และปราศจาก
โครงสร้างการจัดหาผลประโยชนข์องกองทุนรวม สามารถสรุปไดด้ังนี้ 
ทรัพย์สิน มูลค่าที่

กองทุน
รวมจะเข้า
ลงทนุ 

(ล้านบาท) 

ราคา
ประเมินตาม
โครงสร้าง
ของกองทุน

รวม 
(ล้านบาท) 

ราคา
ประเมินโดย
ปราศจาก
โครงสร้าง
ของกองทุน

รวม 
(ล้านบาท) 

ผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน 

วิธีการ
ประเมิน 

วันที่ประเมิน 

โครงการ
อาคารสิริ
ภิญโญ 

ไม่เกิน 
1,821.00 

1,833.40 1,809.80 บริษัท เอเชยี แอสเซ็ท 
แอพเพรซัล จ ากัด 

วิธีรายได ้
(Income 

Approach) 

9 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 

1,821.00 1,816.00 บริษัท เพ็ชร สยาม 
แอพไพรซัล จ ากัด 

วิธีรายได ้
(Income 

Approach) 

4 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 

ที่มา: บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จ ากัด และบริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จ ากัด 

 

ประมาณการผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return : IRR) 

จากประมาณการกระแสเงินสดรับของโครงการอาคารสิริภิญโญโดยปราศจากการพิจารณาถึงโครงสร้างการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม และมูลกองทุนรวมจะเข้าลงทุนที่ไม่เกิน 1,821.00 ล้านบาท สามารถค านวณอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ได้ที่อัตราประมาณร้อยละ 8.9 ต่อปี (โดยค านวณจากกระแสเงินสด
สุทธิจากทรัพย์สินที่ประมาณการโดย บริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาที่ให้ราคาต่ าสุด) ทั้งนี้ 
อัตราผลตอบแทนภายในที่ค านวณได้จากประมาณการแบบปราศจากโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ดังกล่าว ใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนภายในที่ค านวณได้จากประมาณการซึ่งพิจารณาถึงโครงสร้างการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม (ตามที่เปิดเผยในข้อ 3.13 ข้อมูลการประเมินค่าทรัพย์สิน) ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 8.9 ต่อ
ปี 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าแบบปราศจากการพิจารณาถึงโครงสร้างการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมโดยบริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จ ากัด และบริษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จ ากัด จาก
เอกสารที่จัดท าโดยผู้ประเมินมูลค่าทั้ง 2 รายที่ได้แนบมาในภาคผนวกนี้ 
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ภาคผนวก 3 

สรุปฐานะการเงนิและความสามารถในการรับประกันก าไรจากการด าเนนิงานของทรัพย์สินทีก่องทนุรวมลงทนุ

ของบริษทั แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบงบก าไรขาดทนุ ระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2555 และงวดเกา้เดือนของปี พ.ศ. 
2556 และป ีพ.ศ. 2555 
 

 
งบก าไรขาดทุน 

 

9 เดือน สิ้นสุด  
30 ก.ย. 56 

9 เดือน สิ้นสุด  
30 ก.ย. 55 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 55 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 54 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 53 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้รวม 20,020 100.0 16,013 100.0 30,087 100.0 20,681 100.0 18,755 100.0 
ต้นทุนขาย 13,430 67.1 10,429 65.1 19,877 66.1 13,509 65.3 12,541 66.9 
ก าไรขั้นต้น 6,590 32.9 5,585 34.9 10,210 33.9 7,171 34.7 6,214 33.1 
ค่าใช้จ่ายรวม 5,048 25.2 3,802 23.7 5,989 31.9 4,155 22.2 3,368 18.0 

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 2,993 15.0 1,772 11.1 3,289 10.9 2,112 10.2 1,706 9.1 
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,103 10.5 2,047 12.8 2,771 9.2 2,054 9.9 1,585 8.5 
- ค่าใช้จ่ายอ่ืน -48 -0.2 -17 -0.1 -70 -0.2 -11 -0.1 77 0.4 

รายได้ก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย- 
และภาษีเงินได้นิติบคุคล 

1,543 7.7 1,782 11.1 4,221 14.0 3,017 14.6 2,846 15.2 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 437 2.2 219 1.4 -328 -1.1 -222 -1.1 -245 -1.3 
รายได้ก่อนหักภาษีเงินได-้ 
นิติบุคคล 

1,106 5.5 1,563 9.8 3,893 12.9 2,794 13.5 2,600 13.9 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล 234 21.1 337 21.5 -874 -2.9 -779 -3.8 -702 -3.7 
ก าไรสุทธ ิ 871 4.4 1,226 7.7 3,019 10.0 2,016 9.7 1,898 10.1 

ที่มา: บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 

รายได้รวม 

ตารางแสดงการเปรียบเทยีบรายได้รวมแยกตามประเภทธุรกจิ ระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2555 และ
งวด 9 เดือนแรกปี พ.ศ. 2556 และ ปี พ.ศ. 2555 

รายได้รวม 
งวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 56 งวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 55 

 ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ 

รายได้จากการขายโครงการ  19,073 95.3 15,131 94.5 

รายได้จากโครงการเพื่อเช่า  103 0.5 131 0.8 

รายได้ค่าบริการธุรกิจ  372 1.9 353 2.2 
รายได้ค่าบริการอื่น 176 0.9 180 1.1 

รายได้อ่ืน 296 1.5 218 1.4 

รวมรายได้ 20,020 100.0 16,013 100.0 
ที่มา: บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 
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ส าหรับงวดเก้าเดือนของปี พ.ศ. 2556 แสนสิริมีรายรับรวมทั้งส้ิน 20,020 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.0 จากงวดเก้า
เดือนของปี พ.ศ. 2555 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายโครงการ โดยเมื่อเทียบงวดเก้าเดือน
รายได้จากการขายโครงการเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 26.1  

รายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

ตารางแสดงการเปรียบเทยีบรายได้จากการขายโครงการแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2556 
และป ีพ.ศ. 2555 และงวด 9 เดอืนแรกปี พ.ศ. 2556 และป ีพ.ศ. 2555 

รายได้จากการขายโครงการ 
9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 56 9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 55 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

บ้านเดี่ยว          7,075  37.1          6,223  41.1 
ทาวน์เฮาส ์ 1,412  7.4          3,255  21.5 
คอนโดมิเนียม      10,552  55.3          5,563  36.8 
อ่ืนๆ              34  0.2               90  0.6 
รวมรายได้        19,073  100.0        15,131  100.0 

ที่มา: บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 
 

ส าหรับงวดเก้าเดือนของปี พ.ศ. 2556 แสนสิริมีรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 55 .3 จ านวน 10,552 
ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวร้อยละ 37.1 จ านวน 7,075 ล้านบาท และรายได้จากการขายโครงการ
ทาวน์เฮาส์ร้อยละ 7.4 จ านวน 1,412 ล้านบาท  

ส าหรับงวดเก้าเดือนของปี พ.ศ. 2556 รายได้จากการขายโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.1 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือน
ของปี พ.ศ. 2555 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวทีเ่ติบโตดีขึ้นร้อยละ 13.7 
จากมูลค่า 6,223 ล้านบาทส าหรับงวดเก้าเดือนของปี พ.ศ. 2555 มาอยู่ที่ 7,075 ล้านบาทส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 
พ.ศ. 2556 โดยรายได้หลักจากการขายโครงการบ้านเดี่ยวมาจาก 3 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการเศรษฐสิริ แจ้งวัฒนะ-
ประชาชื่น โครงการเศรษฐสิริ วัชรพล และโครงการเศรษฐสิริ ศรีนครินทร์ -พระราม 9 ประกอบกับรายได้จากการขาย
โครงการคอนโดมิเนียมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 89.7 จากมูลค่า 5,563 ล้านบาทส าหรับงวดเก้าเดือนของปี พ.ศ. 2555 มาอยู่ที่
จ านวน 10,552 ล้านบาทในงวดเก้าเดอืนของปี พ.ศ. 2556 โดยรายได้หลักจากการขายโครงการคอนโดมิเนียมในช่วงไตร
มาส 3 ของปี พ.ศ. 2556 มาจาก 5 โครงการ ได้แก่ โครงการเดอะ เบส แจ้งวัฒนะ โครงการออนิกซ์ พหลโยธิน โครงการ
เดอะ เบส อ่อนนุช โครงการซาริ บาย แสนสิริ และโครงการซีล บาย แสนสิริ  
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รายได้ค่าบริการอสังหาริมทรพัย์ 

ส าหรับงวดเก้าเดือนของปี พ.ศ. 2556 แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพื่อเช่าเท่ากับ 103 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.4 จาก
งวดเก้าเดือนของปี พ.ศ. 2555 ซึ่งอยู่ที่ 131 ล้านบาท ในขณะที่รายรับค่าบริการธุรกิจส าหรับงวดเก้าเดือนของปี พ.ศ. 
2556 มีจ านวน 372 ล้านบาท เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 5 .4 จาก 353 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
นอกจากนี้ แสนสิริมีรายได้ค่าบริการอื่น ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจเมดิคัลสปา รายได้จากธุรกิจโรงแรม และรายได้
จากธุรกิจโรงเรียนส าหรับงวดเก้าเดือนของปี พ.ศ. 2556 รวมจ านวน 176 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 .2 จากจ านวน 180 
ล้านบาทส าหรับงวดเก้าเดือนของปี พ.ศ. 2556 ปัจจัยหลักเกิดจากการลดลงของรายได้จากกิจการโรงแรมที่ปรับลดร้อย
ละ 19.9 เนื่องจากมีการปิดเพื่อปรับปรุงในช่วงที่ผ่านมา โดยจะเปิดให้บริการอีกครั้งในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2556 

ต้นทุนขาย 

ตารางแสดงการเปรียบเทยีบต้นทุนขายและอัตราส่วนในต้นทุนขายคดิเป็นร้อยละต่อรายได้รวมแยกตามประเภทธุรกจิ 
งวด 9 เดือนแรกปี พ.ศ. 2556 และ ปี พ.ศ. 2555 
 

ต้นทุนขาย 
9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 56 9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 55 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ต้นทุนขายโครงการ 12,936 64.6 9,980 62.3 
ต้นทุนบริการโครงการเพื่อเช่า 53 0.3 55 0.3 
ต้นทุนบริการธุรกิจ 250 1.2 229 1.4 
ต้นทุนบริการอ่ืน 191 1.0 166 1.0 
รวมต้นทุนขาย 13,429 67.1 10.430 65.1 

ที่มา: บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 

ส าหรับงวดเก้าเดือนของปี พ.ศ. 2556 เทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า ต้นทุนรวมมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดิม 3,000 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 28.8 ใน ขณะที่รายได้รวมส าหรับงวดเก้าเดือนของปี พ.ศ. 2556 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
เพิ่มขึ้นเท่ากับ 4,007 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.0 มีผลให้อัตราก าไรขั้นต้นปรับตัวลดลงจากเดิมร้อยละ 34.9 ของรายได้
รวม เป็นร้อยละ 32.9 ของรายได้รวม  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหารรวมคา่ใช้จา่ยอื่นส าหรับงวดเกา้เดอืนของปี พ.ศ. 2556 มีมูลคา่ 5,048 ล้ า นบา ท  ป รั บ
เพิ่มสูงขึ้น 1,246 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.8 จาก 3,802 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนแรกของปี พ.ศ. 2555 การ
เพิ่มขึ้นดังกล่าวเกดิจากการจัดงานเพื่อเปิดตัวโครงการใหม่จ านวน 17 โครงการท่ีสยามพารากอน ในช่วงไตรมาสแรกของ
ปี พ.ศ. 2556 ประกอบกับการขยายตลาดไปยังจังหวัดใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการขายและการท าตลาด 
ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงเก้าเดือนแรก ขณะที่รายได้จากการขายยังคงรอรับรู้เป็นรายได้ใน
อนาคต ส่งผลให้เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและรายได้ที่รอรับรู้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการ
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บริหารมีสัดส่วนเมื่อเทียบกับรายได้รวมลดลงจากเดิมร้อยละ 12.8 ในปี พ.ศ. 2555 เป็นร้อยละ 10.5 ในปี พ.ศ. 2556 
จากการบริหารการจัดการในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น การประหยัดต่อขนาด รวมถึงปรับลดในส่วนของการตั้งส ารอง
โบนัสตามก าไรของบริษัท เนื่องจากมีการปรับลดเป้าหมายรายได้ของบริษัทในปีนี้ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินส าหรับงวดเก้าเดือนของปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่า 437 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 จ านวน 
218 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการออกหุ้นกู้ในช่วงเดือนสิงหาคม และตุลาคม 2556 จ านวน 2,000 ล้านบาท และ 
1,000 ล้านบาท ตามล าดับ ท าให้มีดอกเบี้ยที่ต้องช าระจากหุ้นกู้เพิ่มขึ้น ประกอบกับดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ที่รอการโอน 
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการโอนประมาณ 1-2 เดือน 

ก าไรสุทธิ 

งวดเก้าเดือนของ ปี พ.ศ. 2556 กับปี พ.ศ. 2555 ก าไรสุทธิมีมูลค่าลดลงร้อยละ 28.8 และอัตราส่วนก าไรสุทธิลดลงจาก
เดิมร้อยละ 7.7 เป็นร้อยละ 4.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการไม่สอดคล้องกันระหว่างรายได้และรายจ่ายดังที่กล่าวข้างต้น  

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทแสนสิริ จ ากดั(มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบดุล (ย่อ) 
9 เดือน สิ้นสุด 

30 ก.ย. 56 
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 55 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 54 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 53 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย ์         
สินทรัพย์หมุนเวียน 51,123 89.9 41,073 89.1 32,293 89.1 27,690 88.8 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,770 10.1 5,033 10.9 3,944 10.9 3,501 11.2 
รวมสินทรัพย์ 56,893 100.0 46,106 100.0 36,238 100.0 31,190 100.0 
หนี้สินและสว่นของผู้ถือหุ้น         
หนี้สิน         
 - หนี้สินหมุนเวียน 19,752 34.7 18,173 39.4 14,868 41.0 10,747 34.5 
 - หนี้สินไม่หมุนเวียน 21,172 37.2 13,097 28.4 9,992 27.6 10,996 35.3 
รวมหนี้สิน 40,924 71.9 31,270 67.8 24,860 68.6 21,743 69.7 
ส่วนของผู้ถือหุ้น         
 - ส่วนของผู้ถือหุ้น 15,969           

15,969  
28.1 14,836 32.2 11,378 31.4 9,448 30.3 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15,969           
15,969  

28.1 14,836 32.2 11,378 31.4 9,448 30.3 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือ
หุ้น 

56,893           
56,893  

100.0 46,106 100.0 36,238 100.0 31,190 100.0 
ที่มา: บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 
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สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจ านวน 56,893 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 
10,787 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจ านวน 9,898 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.9 เนื่องจากแสนสิริมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
และเตรียมส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามสัญญาเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ แสนสิริและบริษัทย่อยมีเงินจ่ายล่วงหน้า
ผู้รับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้น 2,063 ล้านบาท ส่งผลให้สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556  มีจ านวน 
51,123 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 10,050 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

หนี้สิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 แสนสิริและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 40,924 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 
19,752 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 21,172 ล้านบาท ทั้งนี้ หนี้สินรวมมีจ านวนเพิ่มขึ้น 9,653 ล้านบาท จาก ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้นจ านวน 2,482 ล้านบาท การออก
และเสนอขายหุ้นกู้ชนิดด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จ านวนรวม 6,000 ล้านบาทในเดือนมกราคม พฤษภาคม และ 
สิงหาคม จ านวน 3,000 ล้านบาท 1,000 ล้านบาท และ 2,000 ล้านบาท ตามล าดับ การออกและเสนอขายหุ้นกู้อายุ 5 ปี 
ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ประมาณร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจและเป็นการกระจายความเส่ียงด้วย
การเพิ่มสัดส่วนของแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ นอกจากนี้ แสนสิริมีค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้เพิ่มขึ้นอีกจ านวน 
797 ล้านบาท ตามมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี แสนสิริและบริษัทย่อย มีหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ย 
33,651 ล้านบาท ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 9,645 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของแสนสิริ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 มีจ านวน 15,969 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,133 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็นผลมาจากก าไรสุทธิส าหรับงวดเก้าเดือนของปี พ.ศ. 2556 จ านวน 871 
ล้านบาท ประกอบกับบริษัทได้รับช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและ
พนักงานครั้งที่ 5 และ 6 (ESOP#5 และ ESOP#6) และ SIRI-W1 จ านวน 1,320 ล้านบาท 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ      
  ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2553 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.26 2.17 2.58 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.19 0.20 0.33 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 0.54 0.86 0.93 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วัน 32.26 40.37 30.14 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 
อัตราก าไรขั้นต้น % 33.94 34.68 33.13 
อัตราก าไรสุทธ ิ % 10.03 9.74 10.12 
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  ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2553 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 23.03 19.35 21.44 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 7.33 5.98 6.66 
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ เท่า 0.72 0.61 0.65 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 
อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 2.11 2.18 2.30 

ที่มา: บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน)  
 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ (ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555) 
  ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2555 

  อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.59 2.26 
  อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.08 0.19 
  อัตราก าไรขั้นต้น 
อัตราก าไรสุทธ ิ

% 
% 

32.92 
4.36 

34.88 
7.66 

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 5.60 9.09 
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 1.69 2.95 
  อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ เท่า 0.39 0.39 
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 2.56 2.06 
ที่มา: บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

ปี พ.ศ. 2555  แสนสิริและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.26 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 2.17 เท่า จากปี พ.ศ. 2554 
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนที่ร้อยละ 27 จากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและต้นทุนโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายสุทธิจากจ านวน 25,616 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มาอยู่ที่จ านวน 34,267 ล้าน
บาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ในขณะท่ีหน้ีสินหมุนเวียนปรับเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 22 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2554 ประกอบด้วยการเพิ่มขึ้นของตั๋วแลกเงินและเจ้าหนี้การค้าจ านวน 1 ,787 ล้านบาท และ 825 ล้าน
บาท ตามล าดับ ทั้งนี้ในไตรมาส 3 ของปี พ.ศ. 2556 แสนสิริและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องปรับขึ้นไปเป็น 2.59 
เท่า โดยมีปัจจัยหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายอย่างมากระหว่างปี  พ.ศ. 
2556 
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อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร  

ในงวดเก้าเดือน ปี พ.ศ. 2556  แสนสิริและบริษัทย่อยมีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 32.92 ปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับ ช่วงปี 
ปี พ.ศ. 2555 และ ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีอัตราก าไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 33.94 และร้อยละ 34.68 ตามล าดับ ซึ่งเป็นผลมาจาก
ต้นทุนที่สูงขึ้นเนื่องจากนโยบายการปรับค่าแรงต่ าเป็น 300 บาท/วัน 

ในงวดเก้าเดือน ปี พ.ศ. 2556 แสนสิริและบริษัทย่อยมีอัตราก าไรสุทธิลดลง เป็นร้อยละ 4.36 จากร้อยละ 7.66 โดย
อัตราส่วนที่ลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการไม่สอดคล้องกันระหว่างรายได้และรายจ่ายที่รับรู้ตามมาตรฐานบัญชีที่
ต่างกัน จากการจัดงานเพื่อเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2556 ประกอบกับการขยายตลาดไปยัง
จังหวัดใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการขายและการท าตลาด ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ในช่วงเก้าเดือนแรก ขณะที่รายได้จากการขายยังคงรอรับรู้เป็นรายได้ในอนาคต 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ปี พ.ศ. 2555 แสนสิริและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีดีขึ้นอย่างมาก โดยอัตราตอบแทน
จากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 7.33 สูงขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีอัตราส่วน เท่ากับ 5.98 ทั้งนี้เนื่องจากอัตราการเติบโตของก าไรที่
เพิ่มขึ้นเร็วกว่าอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ และเมื่อเทียบอัตรานี้ในงวดเก้าเดือน ของปี พ.ศ. 2556 กับปี พ.ศ. 2555  
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงานลดลง โดยในงวดเก้าเดือน ของปี พ.ศ. 2556 อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 1.69 ปรับตัวลดลงจากไตรมาสเดียวกันเมื่อปีก่อนซึ่งมีอัตราส่วน เท่ากับร้อยละ 2.95 เพราะการ
เพิ่มขึ้นของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายอย่างมากระหว่างปี พ.ศ. 2556 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ ไตรมาส 3 ของปี พ.ศ. 2556 แสนสิริและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2.56 เท่า สูงขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2555 ที่มีอัตราส่วน เท่ากับ 2.11 เท่าและ ป ีพ.ศ. 2554 ซึ่งมีอัตราส่วน เท่ากับ 2.18 เท่า โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การทีแ่สนสิริและบริษัทย่อยได้ระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 จ านวนรวม 6,000 ล้านบาทโดย
หุ้นกู้ที่เสนอขายมีอายุ 5 ปีและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ประมาณร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจและ
เป็นการกระจายความเส่ียงด้วยการเพิ่มสัดส่วนของแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2.56 เท่า เป็นอัตราส่วนที่ไม่สูงมากนัก  

สรุปฐานะทางการเงนิและความสามารถในการรับประกันก าไรจากการด าเนนิงานของทรัพย์สินที่กองทนุรวม
จะเข้าลงทนุครั้งแรกของผู้รับประกันรายได ้

จากโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม กองทุนรวมจะได้รับการประกันก าไรจากการด าเนินงานของ
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกจากแสนสิริเป็นระยะเวลา 1 ปี ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งสิทธิและการ
กระท าการที่กองทุนรวมที่ท าร่วมกับแสนสิริเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่กองทุนรวมในช่วงปีแรก 
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จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินข้างต้นแสนสิริมีฐานะทางการเงินที่ดีมาก โดย ณ ส้ินเดือน 
กันยายน ปี พ.ศ. 2556 แสนสิริมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 15,969 ล้านบาท และนอกจากนี้ผลประกอบการของแสนสิริท าได้
ในระดับสูงโดย แสนสิริและบริษัทย่อย มีก าไรสุทธิงวด 9 เดือน ณ ส้ินเดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2556 กว่า 871 ล้านบาท 
อีกทั้งการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในครั้งนี้แสนสิริจะมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการขายทรัพย์สินเข้า
กองทุนรวม เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลสรุปฐานะทางการเงินและความสามารถในการรับประกันก าไรจากการด าเนินงานของ
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกของแสนสิริ บริษัทจัดการมีความเห็นว่าแสนสิริมีความสามารถเพียงพอใน
ฐานะผู้รับประกันก าไรจากการด าเนินงานของทรัพย์สินที่ให้แก่กองทุนรวมในระยะเวลาปีแรกของการเข้าลงทุน 

ประมาณการก าไรจากการด าเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนคร้ังแรก (บนสมมติฐานว่า
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557(1)) 

(หน่วย: ล้านบาท) 
เอเชีย แอสเซท็ 
แอพเพรซัล จ ากัด 

เพ็ชรสยาม แอพ
ไพรซัล 

ก าไรจากการด าเนินงานของทรัพย์สินทีก่องทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้ง
แรกที่แสนสิริรับประกัน 

114.2 114.2 

ประมาณการก าไรจากการด าเนนิงานของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะ
เข้าลงทุนครั้งแรก(2) 

110.4 109.2 

ประมาณการส่วนตา่งที่แสนสิริจะต้องให้การสนับสนุน 3.8 5.0 
หลักประกันท่ีแสนสิริตกลงจัดใหก้ับกองทุนรวม ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ:  (1) ช่วงเวลาประมาณการนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 หากกองทุนรวมลงทุนภาย
หลังจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 วงเงินประกันในปี พ.ศ. 2557 จะลดลงตามสัดส่วนจ านวนวัน และยกยอดวงเงินประกัน
ที่ปรับลดลงดังกล่าวไปไว้ในปี พ.ศ. 2558 

(2) ประมาณการก าไรจากการด าเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 

 

 

 

 



“กองทุนรวมเป�นน�ติบุคคลแยกต�างหากจากบร�ษัทจัดการกองทุนรวม ดังนั�น บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน 
ไทยพาณ�ชย� จำกัด จึงไม�มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั�งน�้ ผลการดำเน�นงานของ
กองทุนรวม ไม�ได�ขึ้นอยู�กับสถานะทางการเง�น หร�อผลการดำเน�นงานของบร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน 
ไทยพาณ�ชย� จำกัด”

“บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ไทยพาณ�ชย� จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย�หร�อทรัพย�สินอื่นเพื่อบร�ษัท
หลักทรัพย�จัดการกองทุน ไทยพาณ�ชย� จำกัด เช�นเดียวกันกับที่บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ไทยพาณ�ชย� 
จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย�หร�อทรัพย�สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ�ที่สำนักงานกำหนด โดยบร�ษัท
จัดการจะจัดให�มีระบบงานที่ป�องกันความขัดแย�งทางผลประโยชน�เพื่อให�เกิดความเป�นธรรมต�อผู�ถือหน�วย
ลงทุน ทั�งน�้ผู�ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข�อมูลการลงทุนเพื่อบร�ษัทจัดการได�ที่บร�ษัทจัดการ หร�อ
ทางเว็บไซต� www.scbam.com”

“ในกรณ�ท่ีผู�ลงทุนต�องการทราบข�อมูลเพิ�มเติม ผู�ลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส�วนข�อมูลโครงการได�ท่ีบร�ษัท
หลักทรัพย�จัดการกองทุน ไทยพาณ�ชย� จำกัด หร�อบร�ษัทจัดจำหน�ายหน�วยลงทุน”

คำเตือนและข�อแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหน�วยลงทุน
กองทุนรวมอสังหาร�มทรัพย�แสนสิร� ไพร�มออฟฟ�ศ

บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ไทยพาณ�ชย� จำกัด
ไทยพาณ�ชย� ปาร�ค พลาซ�า อาคาร 3 ชั�น 21-22

เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หนังสือชี้ชวนฉบับน�้รวบรวมขึ้นโดยใช�ข�อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2557

www.scbam.com


