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Sala @ Sathorn Property Fund (SSPF) 

 

• การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืน
มากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได นอกจากนี้รายไดหลักของกองทุนรวมนี้จะขึ้นอยูกับรายไดคา
เชาอสังหาริมทรัพย ดังนั้น ผูลงทุนจึงควรพิจารณาถึงขอมูลของอสังหาริมทรัพย ความสามารถของ
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย และสภาพธุรกิจการใหเชาอสังหาริมทรัพย รวมทั้งศึกษาปจจัยความเสี่ยงที่ระบุ
ไวในหนังสือชี้ชวน  

• ผูลงทุนควรศกึษาขอมูลในหนังสือชีช้วนใหเขาใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิงใน
อนาคต และเมื่อมีขอสงสัยใหสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน 

 

 

ช่ือโครงการ   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศาลาแอทสาทร 
    Sala @ Sathorn Property Fund (SSPF)  
ประเภทโครงการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะยื่น 

คําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อขอใหรับหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน 

ลักษณะโครงการ ระบุเฉพาะเจาะจง  
อายุโครงการ ไมกําหนดอายุโครงการ 
วันที่ที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งและ 24 มิถุนายน 2552 
จัดการกองทนุรวม                           
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สําคัญของกองทุนรวม 

 

 
1. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเปนทางเลือกสําหรับเงินลงทนุลักษณะใด? 
• เหมาะสมสําหรับเงินลงทุนที่ผูลงทุนยอมรับความเสี่ยงไดจากการลงทุนในกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย และตองการโอกาสใน

การไดรับผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีจากการที่กองทุนปลอยใหเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนไดลงทุนไว  
 

2. กองทุนรวมนี้จะนําเงินลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยใด และมีรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยดังกลาวเปน
อยางไร? 

• กองทุนจะลงทุนโดยการซื้อที่ดินพรอมอาคารสํานักงาน (Office Building) ซึ่งไดแก อาคารศาลาแอทสาทร รวมทั้งงานระบบ
สาธารณูปโภค และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคาร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
1) รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 

1. ขอมูลทั่วไปและที่ตั้งของอาคารศาลาแอทสาทร 
อาคารศาลาแอทสาทร ตั้งอยูที่ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยตั้งอยูหางจากจุดตัด
ทางแยกของถนนสาทรใตและถนนนราธิวาสราชนครินทร ตามทิศตะวันตก ประมาณ 450 เมตร และหางจากจุดตัด
ทางแยกของถนนสาทรใตและถนนสุรศักดิ์ ตามทิศตะวันออก ประมาณ 700 เมตร  
อาคารตั้งอยูในพื้นที่เขตธุรกิจการคา (Commercial Zone) ซึ่งถือเปนเขตพื้นที่ทางธุรกิจหลักที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของ
กรุงเทพมหานคร โดยพื้นที่ดังกลาวอยูในยานธุรกิจที่เกิดจากการขยายตัวของถนนสีลม ถนนสุรวงศ และถนนสาทร 
ซึ่งปจจุบันบนถนนสาทรมีอาคารขนาดใหญและสูงจํานวนมากที่ใชประโยชนเพื่อการพาณิชยกรรม ที่อยูอาศัยและ
อื่นๆ อาทิเชน อาคารสํานักงาน อาคารชุดพักอาศัย โรงแรม และโรงพยาบาล เปนตน ซึ่งสถานที่ที่สําคัญในบริเวณนี้ 
ไดแก สถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจําประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปรประจําประเทศไทย สถาน
เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพมหานคร ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ธนาคารสแตนดารด 
ชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) อาคารคิวเฮาส สาทร อาคารทิสโกทาวเวอร 
อาคารไทยวาทาวเวอร โรงแรมบันยันทรี โรงแรมสุโขทัย โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 
โรงพยาบาลเซนตหลุยส โครงการอาคารชุดเออรบานา สาทร โครงการพักอาศัย เดอะเมด และโครงการอาคารชุดพัก
อาศัย ดิ อินฟนิตี้ นอกจากนี้ยังเพียบพรอมไปดวยการคมนาคมที่สะดวกและสาธารณูปโภคที่เปนระบบ และอยูใน
บริเวณโครงขายสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนกรุงเทพ (BTS) และทางขึ้นลงทางดวน  

2. ลักษณะของอาคารศาลาแอทสาทร  
อาคารศาลาแอทสาทรเปนอาคารใหมที่เพิ่งกอสรางเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 2552 โดยไดรับใบรับรองการกอสราง
อาคารจากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2552 อาคารศาลาแอทสาทรเปนอาคารสํานักงานซึ่ง
ประกอบดวยอาคารสูง 25 ชั้น และพื้นที่จอดรถจํานวน 254 คัน ตั้งอยูบนที่ดินโฉนดเลขที่ 4788 , 7014, 18174, 
2021 และ 2022 มีเนื้อที่รวม 1 ไร 3 งาน 35 ตารางวา มีพื้นที่กอสรางรวมประมาณ 29,027 ตารางเมตร และพื้นที่ใช
สอยรวมประมาณ 17,520 ตารางเมตร ปจจุบัน บริษัท เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด เปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ
อาคารดังกลาว 
ระบบสาธารณูปโภคของอาคารประกอบดวย ลิฟทจํานวน 6 ชุด โดยแบงเปนลิฟทสําหรับโดยสาร 5 ชุด และลิฟท
สําหรับขนของ 1 ชุด พรอมระบบปองกันอัคคีภัย ระบบสปริงเกอรในอาคาร ระบบผลิตกระแสไฟฟาฉุกเฉิน ระบบ
บําบัดน้ําเสีย และระบบระบายอากาศ 
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รายละเอียดการใชประโยชนของอาคารศาลาแอทสาทรมีดังนี้ 
ชั้น 1 ล็อบบี้ , โถงทางเดิน , รานคา , สํานักงาน และ สวนจอดรถ 
ชั้น 2  จอดรถ 
ชั้น 3 – 4 พื้นที่สํานักงาน , สวนจอดรถ และ หองเครื่อง 
ชั้น 5 – 6 จอดรถ 
ชั้น 7 – 8 หองเครื่อง และ สวนจอดรถ 
ชั้น 9 - 25 พื้นที่สํานักงาน 

3. สถานภาพและอัตราการเชา  
เนื่องจากอาคารศาลาแอทสาทรเปนอาคารที่สรางขึ้นใหม จึงยังไมมีประวัติของผูเชา รายไดคาเชาและคาบริการ 
หรือประวัติอัตราการเชา  
อยางไรก็ดี จากการศึกษาอัตราการเชาอาคารสํานักงานในบริเวณใกลเคียงเบื้องตนพบวา อาคารสํานักงาน อาทิ 
เชน อาคารเอ็มไพร เสตท ทาวเวอร อาคารคิวเฮาส ลุมพินี อาคารจามจุรี สแควร เปนตน ซึ่งเปดดําเนินการมาแลว
ไมเกิน 10 ป มีสภาพอาคารดี จะมีอัตราการเชาอยูระหวาง 80% – 90% โดยคาเชาเฉลี่ยของการเชาจะอยูประมาณ 
580 - 700 บาท / ตารางเมตร / เดือน  

2) รายละเอียดของอาคารศาลาแอทสาทรที่กองทุนจะลงทุน 
อสังหาริมทรัพย 
กองทุนจะลงทุนโดยการซื้อที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง ซึ่งประกอบไปดวยที่ดินจํานวน 3 แปลง ไดแก ที่ดินโฉนดเลขที่ 4788 , 
7014 และ 18174 มีเนื้อที่รวม 1 ไร 3 งาน 31 ตารางวา ซึ่งเปนที่ตั้งของอาคารสํานักงานศาลาแอทสาทร รวมทั้งงานระบบ
สาธารณปูโภค และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคาร โดยมีเนื้อทีร่วมประมาณ 29,027 ตารางเมตร สวน
ที่ดินโฉนดเลขที่ 2021 และ 2022 ซึ่งมีเนื้อที่รวม 4 ตารางวา นั้น ปจจุบันที่ดินดังกลาวมีสภาพเปนถนนสาธารณะ (ซอย
สาทร 11) ดังนั้น บริษัท เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด จะดําเนินยกที่ดิน 2 แปลงดังกลาวใหเปนที่สาธารณะประโยชน ใน
วันเดียวกันกับวันที่กองทุนจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน 
ทั้งนี้ บริษัท เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด ในฐานะผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารไดใหคํามั่นตอกองทุนวา หากภายใน  
2 ป ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนมีมติใหกองทุนจดทะเบียนอาคารสํานักงานศาลาแอทสาทรเปนอาคารชุดตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ บริษัท เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด ตกลงจะเปนผูดําเนินการและรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จดทะเบียนดังกลาวแทนกองทุน 
สังหาริมทรัพย 
กองทุนจะซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์สังหาริมทรัพย รวมถึง เครื่องมือ ส่ิงอํานวยความสะดวก และงานสาธารณูปโภคที่
ติดตั้งในอสังหาริมทรัพย และอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ ซึ่งไดใชในการดําเนินกิจการโครงการ 
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3) มูลคาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนจะลงทุน 
ราคาประเมินอสังหาริมทรัพยของผูประเมินราคา 2 ราย มีดังนี้ 

 บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด บริษัท แปลน แอพไพรซัล จํากัด 
วันที่ประเมิน 18 พฤษภาคม 2552 15 พฤษภาคม 2552 
ราคาประเมิน (บาท) 1,663,000,000 1,675,000,000 
วิธีการประเมิน แบบประมาณการรายได  

(Income Approach) 
แบบประมาณการรายได  

(Income Approach) 
สมมติฐานการประเมิน   
- พื้นที่อาคารรวมโดยประมาณ 29,027 ตร.ม. 29,027 ตร.ม. 
- พื้นที่ปลอยเชารวมโดยประมาณ 17,520 ตร.ม. 17,520 ตร.ม. 
- อัตราคิดลดกระแสเงินสด 

(Discount Rate) 8% 10% 
- อัตราคิดผลตอบแทนคาดหวัง 

(Capitalization Rate) 8% 7% 
- อัตราการเขาใชพื้นที่ 

- ปที่ 1 
- ปที่ 2 
- ปที่ 3 
- ปที่ 4 
- ปที่ 5 

 
50% 
70% 
80% 
85% 
90% 

 
50% 
70% 
80% 
85% 
90% 

- อัตราคาเชาเฉลี่ย/ตร.ม./เดือน 
- ปที่ 1 
- ปที่ 2 
- ปที่ 3 
- ปที่ 4 
- ปที่ 5 

 
580 
615 
640 
705 
740 

 
586 
612 
625 
731 
761 

- อัตราการเติบโตคาเชาเฉล่ีย 
- ปที่ 1 
- ปที่ 2 
- ปที่ 3 
- ปที่ 4 
- ปที่ 5 

 
- 

6.0% 
4.1% 

10.2% 
5.0% 

 
- 

4.4% 
2.1% 

17.0% 
4.1% 

หมายเหตุ: อัตราคาเชาในสัญญาเชาจะคงที่ตลอดอายุสัญญาเชา ซึ่งสัญญาเชาจะมีอายุคราวละ 3 ป 
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กองทุนจะลงทุนรวมเปนเงินทั้งส้ิน 1,649,400,000.00 บาท (หนึ่งพันหกรอยส่ีสิบเกาลานสี่แสนบาท)  โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
(1) เงินคาอสังหาริมทรัพย จํานวน 1,646,559,781.38 บาท (หนึ่งพันหกรอยส่ีสิบหกลานหาแสนหาหมื่นเกาพันเจ็ดรอย

แปดสิบเอ็ดบาทสามสิบแปดสตางค)   
(2) เงินคาสังหาริมทรัพย จํานวน 2,840,218.62 บาท (สองลานแปดแสนสี่หมื่นสองรอยสิบแปดบาทหกสิบสองสตางค)  

 

3. วิธีการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรพัยที่กองทุนรวมจะลงทุนเปนอยางไร และนโยบายการบริหาร
อสังหาริมทรัพยเปนอยางไร? 

• สําหรับการจัดหาผลประโยชนของอาคารนั้น รายไดหลักของอาคารจะมาจาก รายไดคาเชาอาคาร รวมถึงคาบริการไฟฟา และ
น้ําประปา ตามปริมาณการใชของผูเชา ตลอดจนคาที่จอดรถและอื่นๆ ที่สามารถหาผลประโยชนได แตเนื่องจากเปนอาคารที่
กอสรางขึ้นใหม จึงยังไมมีประวัติของผูเชา รายไดคาเชา หรืออัตราการเชาของอาคาร อยางไรก็ตาม ในเบื้องตนบริษัท เซ็นต
หลุยส โฮลดิ้งส จํากัด ไดแตงตั้งบริษัท โจนส แลง ลาซาลล (ประเทศไทย) จํากัด เปนตัวแทนนายหนา (Sole Agent) ในการนํา
พื้นที่สํานักงานของอาคารศาลาแอทสาทรออกใหเชาเปนระยะเวลา 1 ปนับตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2552 เปนตนไป โดย
ภายหลังจากครบกําหนด 1 ปแลวกองทุนยังคงมีการแตงตั้งตัวแทนนายหนาในการปลอยเชาพื้นที่ตอไป โดยจะพิจารณาจาก
ผลงานและปจจัยตางๆ ในการแตงตั้งตัวแทนนายหนา ทั้งนี้ เมื่อกองทุนไดจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมเรียบรอย
แลว กองทุนจะรับโอนสิทธิและหนาที่ภายใตสัญญาการแตงตั้งตัวแทนนายหนา (Sole Agency Agreement) จากบริษัท  
เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด พรอมกับการรับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคาร  
นอกจากนี้ บริษัท เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด ตกลงจะดําเนินการดังตอไปนี้แกกองทุน 
1) รับผิดชอบคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารอสังหาริมทรัพย 

ในชวง 1 ปนับแตวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน บริษัท เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด ตกลงจะรับผิดชอบ
คาใชจายทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารอสังหาริมทรัพย อาทิเชน คาตอบแทนผูบริหารอสังหาริมทรัพย คาใชจายที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในอาคาร อันไดแก คาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพทสวนกลาง (ยกเวนพื้นที่สวนที่มีผูเชา) คา
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย คาแมบานเพื่อดูแลรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคาร คายาฆาแมลงรวมถึง
คาเก็บขยะ คาดูแลภูมิทัศนของอาคาร คาซอมแซมบํารุงรักษาลิฟท เครื่องปรับอากาศ เครื่องสูบน้ํา และงานระบบตางๆ ที่
ยึดติดตรึงตรากับอาคาร เปนตน โดยในเบื้องตนบริษัท เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด ตกลงจะสงมอบเงินจํานวน 
12,000,000.00 บาท ไวแกกองทุน เพื่อใชชําระคาใชจายดังกลาวขางตน ในกรณีที่เงินจํานวนดังกลาวไมเพียงพอที่จะใช
ชําระคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารอสังหาริมทรัพย บริษัท เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด จะนําสงเงินเพิ่มเติมใหแก
กองทุนภายใน 30 วันนับแตวันที่กองทุนไดแจงใหบริษัท เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด ทราบ 

2) การประกันรายไดคาเชาและคาบริการ 
2.1 ในชวง 2 ปนับแตวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน บริษัท เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด ตกลงจะรับประกัน

วากองทุนจะมีรายไดคาเชาและคาบริการไมนอยกวา 25,000,000 บาท โดยบริษัท เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด  
ตกลงจะสงมอบเงินจํานวน 25,000,000 บาท ไวแกกองทุน ณ วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน เพื่อเปน
หลักประกันรายไดของกองทุน โดยในระหวาง 2 ปนี้ กองทุนสามารถเบิกใชเงินจํานวนดังกลาวไดตามความสมควร 
ใหสอดคลองและครอบคลุมคาใชจายที่เกิดขึ้น เพื่อมิใหกองทุนเกิดผลประกอบการขาดทุน   

2.2 หากครบกําหนด 2 ป กองทุนมีรายไดคาเชาและคาบริการรวมกันนอยกวา 25,000,000 บาท กองทุนจะเบิกเงิน
ประกันรายไดคาเชาและคาบริการเฉพาะในสวนที่ขาดจากบริษัท เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด  
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ตัวอยางที่ 1 สมมติวาในปที่ 1 กองทุนมีรายไดคาเชาและคาบริการทั้งหมด 7 ลานบาท และไมมีการจายเงินปนผล 
ในปที่ 2 กองทุนมีรายไดคาเชาและคาบริการทั้งหมด 15 ลานบาท รวม 2 ปกองทุนมีรายไดคาเชาและคาบริการ
เทากับ 22 ลานบาท ดังนั้น กองทุนจะเบิกเงินประกันจาก บริษัท เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด ไดในจํานวนเทากับ 3 
ลานบาท 

2.3 ภายในระยะเวลา 2 ป หากกองทุนมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยเปนเงินปนผลที่เกิดจากผลการ
ดําเนินงานของกองทุนเฉพาะในปแรกเทานั้น กองทุนจะเบิกเงินประกันรายไดและคาบริการในสวนที่เปนเงินปนผล
จากบริษัท เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด ดวย  
ตัวอยางที่ 2 สมมติวาในปที่ 1 กองทุนมีรายไดคาเชาและคาบริการทั้งหมด 12 ลานบาท โดยมีกําไรจากการ
ดําเนินงานจํานวน 5 ลานบาท และมีการจายเงินปนผลจํานวน 4.5 ลานบาท ในปที่ 2 กองทุนมีรายไดคาเชาและ
คาบริการทั้งหมด 13 ลานบาท รวม 2 ปกองทุนมีรายไดคาเชาและคาบริการเทากับ 25 ลานบาท ดังนั้น กองทุนจะ
เบิกเงินประกันจาก บริษัท เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด ไดในจํานวนเทากับ 4.5 ลานบาท 

 

4. ภาพรวมของธุรกิจการจดัหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเปนอยางไร? 
• ป 2551 ที่ผานมานับเปนปที่ทาทายของตลาดอาคารสํานักงานอีกปหนึ่ง เนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่ง

เปนผลมาจากปจจัยทางดานความไมแนนอนทางการเมือง ประกอบกับปญหาของสถาบันการเงินตางประเทศและเศรษฐกิจ
โลกที่มีความกังวลมากขึ้น ซึ่งปจจัยเหลานี้ทําใหธุรกิจตางๆ ไดชะลอการตัดสินใจลงทุนในดานออฟฟศสํานักงานออกไป  

จากขอมูลสํารวจของบริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด พบวา ปริมาณการเขาใชพื้นที่สํานักงานสุทธิ (Net take-
up) ของป 2551 อยูที่ประมาณ 125,263 ตารางเมตร ลดลงประมาณ 20% จากป 2550 ซึ่งอยูที่ 157,992 ตารางเมตร และ
ลดลงเกือบ 60% เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยของชวงป 2543 - 2548 ซึ่งอยูที่ประมาณ 300,000 ตารางเมตรตอป ซึ่งชวงดังกลาว
เปนชวงกอนเกิดวิกฤตความไมแนนอนทางการเมือง และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยยังอยูในภาวะปกติ อยางไร
ก็ตามแนวโนมปริมาณความตองการเขาใชพื้นที่สุทธิ (Net take-up) นาที่จะยังคงเปนบวกอยูในป 2552 หากแตอยูใน
ปริมาณที่ลดลงจากป 2551 

ดานอุปทานของพื้นที่สํานักงานนั้น ในไตรมาสสุดทายของป 2551 มีอาคารสํานักงานใหมเพิ่มขึ้นไดแก อาคารไซเบอรเวิลด 
ทาวเวอร (61,815 ตารางเมตร) และอาคารภคินท (30,000 ตารางเมตร) ตั้งอยูบนถนนรัชดาภิเษก อาคารอินเตอรเชนจ 21 
(45,000 ตารางเมตร) ตั้งอยูบริเวณแยกถนนอโศก - สุขุมวิท สงผลใหปริมาณพื้นที่สํานักงานรวมของกรุงเทพฯ มาอยูที่ 
7,797,135 ตารางเมตร สําหรับอุปทานที่กําลังจะเพิ่มขึ้นในป 2552 ไดแก โครงการเอ็นเนอรยี คอมเพล็กซ (179,400 ตาราง
เมตร) ตั้งอยูบนถนนวิภาวีรังสิต ซึ่งพื้นที่กวา 80% จะถูกใชโดยกลุมบริษัทในเครือ ปตท. และกระทรวงพลังงาน อาคาร
สํานักงานบริเวณศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาแจงวัฒนะ (20,000 ตารางเมตร) อาคารเอเชียเซ็นเตอร (24,700 ตาราเมตร) 
และอาคารศาลาแอทสาทร (17,520 ตารางเมตร) ตั้งอยูบนถนนสาทร สวนในป 2553 จะมีโครงการสาทรสแควร ตั้งอยู
บริเวณแยกสาทร - ชองนนทรี อาคารศิวาเทล ตั้งอยูบนถนนวิทยุ และในป 2554 โครงการพารคเวนเจอร ตั้งอยูบริเวณแยก
เพลินจิต - วิทยุ จากพื้นที่สํานักงานโครงการใหมที่ไดกลาวมาทั้งหมดจะทําใหอุปทานรวมของพื้นที่สํานักงานเพิ่มขึ้นเปน
ประมาณ 8,151,715 ตารางเมตร 
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ตารางแสดงอุปสงค อุปทานและอัตราการเขาใชพื้นที่ ณ ส้ินไตรมาส 4 ป 2551 

 
รวมเขตกรุงเทพ 

ทุกเกรด 
เขตธุรกิจชั้นใน 
(CBD) ทุกเกรด 

เขตธุรกิจชั้นใน 
(CBD) เกรด A 

นอกเขตธุรกิจชั้นใน 
(Non-CBD) เกรด A 

อุปทานพื้นที่สํานกังานใหเชารวม (ลาน ตร.ม.) 7.80 3.86 1.47 0.81 
ปริมาณการเขาใชพื้นที่ (ลาน ตร.ม.) 6.74 3.35 1.23 0.79 
พื้นที่วาง (ลาน ตร.ม.) 1.06 0.51 0.25 0.02 
อัตราพื้นที่ครอบครอง (รอยละ) 86.5% 86.7% 83.3% 97.5% 
ที่มา: บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 

อัตราการครอบครองพื้นที่ (occupancy) ของพื้นที่สํานักงานใหเชาของกรุงเทพฯ ในเขตธุรกิจชั้นใน (CBD) ณ ไตรมาสที่ 4 
ของป 2551 อยูที่ 86.7% ลดลง 0.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 สวนในป 2552 นั้น ตัวแปรหลักที่จะทําใหอัตราการ
ครอบครองพื้นที่เปล่ียนแปลงคือ การเสร็จสมบูรณของการกอสรางของศูนยราชการและโครงการเอ็นเนอรยี คอมเพล็กซ ซึ่ง
จะทําใหมีการขยับขยายสํานักงานเขาสูโครงการดังกลาว 

อัตราคาเชาเฉลี่ยพื้นที่สํานักงานเฉลี่ยในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2551 เปล่ียนแปลงเล็กนอย โดยพื้นที่สํานักงาน เกรด B ยาน
นอกเขตธุรกิจชั้นใน (Non-CBD) มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.5% จากไตรมาสที่ 3 และเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับระยะเวลา
เดียวกันของป 2550 ขณะที่พื้นที่สํานักงานเกรด A ยานเขตธุรกิจชั้นใน (CBD) อัตราคาเชาเฉลี่ยลดลงเล็กนอยมาอยูที่ 743 
บาท/ตารางเมตร/เดือน ลดลง 0.1% จากไตรมาสที่ 3 แตเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2550 และอัตรา
คาเชาเฉล่ียของพื้นที่เกรด B ยานธุรกิจชั้นใน (CBD) เปล่ียนแปลงลดลงเล็กนอยมาอยูที่ 584 บาท/ตารางเมตร/เดือน 

แนวโนมตลาดพืน้ที่สํานักงานใหเชาในป 2552 ยังคงขึ้นกับภาวะทางเศรษฐกจิทั้งในและตางประเทศ หากรัฐบาลสามารถมี
นโยบายที่จะใชกระตุนการลงทุนและความมั่นใจ และภาวะเศรษฐกิจโลกไมเลวรายไปกวาที่เปนอยู สภาวะตลาดสาํนักงานนาที่
จะทรงตัวอยูได โดยเมื่อพิจารณาถึงปริมาณความตองการเขาใชพื้นที่สุทธิ (Net take-up) ที่คาดวานาจะยังคงเปนบวก และ
อุปทานของพื้นทีสํ่านักงานที่จะเขามาเพิ่มเติมนั้นยังไมเห็นมีการริเริ่มโครงการใหมๆ  เพิ่มเติมนอกเหนือจากโครงการที่ไดกลาวไป
แลว หากในอนาคตผูประกอบการหันมาสนใจทีจ่ะทําโครงการสํานักงานเพิ่มเติม การกอสรางก็จะตองใชเวลาอยางนอย 2-3 ป  
 

5. กองทุนรวมนี้มีการประกันภัยอยางไร? 
• กองทุนจะจัดใหมีการทําประกันภัย โดยการทาํประกันอัคคีภัยและวินาศภัยตางๆ (All Risks) ประกันภัยความรับผิดตอ

บุคคลภายนอก (Third Liability) และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ที่จําเปนและสมควร 
เพื่อคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสิน ชีวิต รางกาย ทรัพยสินของบุคคลในบริเวณอาคาร และ/หรือที่อยูในบริเวณ
ใกลเคียง โดยมีวงเงินประกันที่เหมาะสมกับสวนไดเสียของกองทนุที่มีตอทรัพยสิน และกําหนดใหกองทุนเปนผูรับผลประโยชน 
 

6. ผลกระทบตอผลประกอบการของกองทุนรวมจะเปนอยางไร ในกรณีที่เปนการเชาชวงอสังหาริมทรัพย หรือการ
เชาในอาคาร โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสรางที่ผูใหเชามิไดเปนผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดทีด่ินหรือผูมีสิทธิครอบครอง
ตามหนังสือรับรองการทําประโยชนบอกเลิกสัญญาโดยมิไดจัดใหมีผูรับประกันความเสียหายที่อาจเกดิขึ้นจากการ
บอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกลาว? 

• ไมมีผลกระทบในเรื่องดังกลาว เนื่องจากกองทุนเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารอยางสมบูรณ  
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7. รายชื่อหรือลักษณะผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่
กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกัน ที่จะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเปนจํานวนและสัดสวนเทาใด? 

• ในการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะเสนอขายใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนไมนอยกวา 250 ราย 
โดยแบงประเภทผูจองซื้อหนวยลงทุนออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 
1. เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหแกผูจองซ้ือพิเศษ 

ซึ่งไดแก กองทุนสํารองเล้ียงชีพ กองทุนรวมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ กองทุนรวมตามกฎหมายตางประเทศที่มีการเสนอขายหนวยลงทุนแกผูลงทุนเปนการทั่วไป สภากาชาดไทย 
สหกรณออมทรัพยและชุมนุมสหกรณ กองทุนประกันสังคม บริษัทประกันภัย มูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน สวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ มหาวิทยาลัย และผูลงทุนตามที่สํานักงานใหความเห็นชอบ หรือ
เจาของอสังหาริมทรัพย ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน และกลุมบุคคล
เดียวกัน (“ผูจองซื้อกลุมที่ 1”) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการจองซื้อโดยผูจองซื้อกลุมที่ 1 บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะนําหนวยลงทุนสวนที่เหลืออยูทั้งหมดมาเสนอขายใหกับผูจองซ้ือกลุมที่ 2 

2. เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จาํหนายไดแลวทั้งหมดใหแกผูจองซื้อ
ทั่วไปที่มิใชผูจองซื้อกลุมที่ 1 และใหแกผูจองซือ้พิเศษซึ่งไมไดรวมจองซือ้กับผูจองซื้อกลุมที่ 1 และผูจองซือ้ซึ่งเปนบุคคล
หรือกลุมบุคคลที่ไดรับการยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด (“ผูจองซื้อกลุมที่ 2”) 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูจองซื้อกลุมที่ 1 ไดจองซื้อหนวยลงทุนตามขั้นตอนและวิธีการเสนอขายหนวยลงทุนแกผูจองซื้อทั่วไป 
บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปใหแกบุคคลดังกลาวไดตอเมื่อบุคคลนั้นเปน
บุคคลที่ไดรับยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

 

8. ผูลงทุนจะไดอะไรจากเงินลงทุน? 
• ผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรสวนเกินจากการขายคืนหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งผูลงทุน

ที่เปนบุคคลธรรมดาจะไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษี 
• ผูลงทุนมีโอกาสไดรับกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการขายทรัพยสินที่กองทุนไดลงทุนไว และมีโอกาสไดรับเงินปน

ผลจากกองทุนอยางนอยปละ 1 ครั้ง ในอัตราไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิประจําป นอกจากนี้ หากกองทุนรวมมีกําไร
สะสม บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมได 

 

9. ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน? 
• อาคารศาลาแอทสาทรเปนอาคารที่เพิ่งสรางเสร็จใหม จึงยังไมมีผูเชา ซึ่งอยูระหวางการเริ่มตนหาผูเชาใหเขามาเชาพื้นที่ใน

อาคาร ทั้งนี้ การหาผูเชาพื้นที่ดังกลาวตองใชเวลาพอสมควร ซึ่งหากระยะเวลาที่ใชในการปลอยเชาพื้นที่จนเต็มใชเวลานาน 
หรือหาผูเชาไดในอัตราคาเชาที่ไมสูงนัก ก็อาจจะสงผลใหผูลงทุนไดรับเงินปนผลในอัตราที่ไมเทากับที่ผูลงทุนคาดหวังไว 
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับขอมูลอื่น 

 
 
 

10. การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มิใชกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมีความเส่ียงแตกตางกันอยางไร? 
 
 
 

 
 
     ตลาดเงิน          ตราสารหนี้ ตราสารผสม ตราสารทุน อสังหาริมทรัพย 
 

*การประเมินความเสี่ยงนี้เปนการประเมินความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมภายใตการจัดการของ บลจ.อยุธยา เทานั้น  
 

11. บริษัทจัดการกองทุนรวม ผูบริหารของบริษัทจัดการกองทนุรวม ผูจัดการกองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชน บริษัท
ประเมินคาทรัพยสิน ที่ปรึกษา ผูบริหารอสังหาริมทรัพย หรือ บุคคลที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว มี
ความสัมพันธกับเจาของ หรอืผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรพัย ที่กองทุนรวมจะลงทุน
หรือไม อยางไร? 

• บริษัทจัดการกองทุนรวม ผูบริหารของบริษัทจัดการกองทุนรวม ผูจัดการกองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชน บริษัทประเมินคา
ทรัพยสิน ที่ปรึกษา ผูบริหารอสังหาริมทรัพย หรือบุคคลที่เกี่ยวของของกับบุคคลดังกลาว ไมมีความสัมพันธกับเจาของ
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนจะลงทุนแตอยางใด  

 
****************************************** 

 
 
 

 
Q: ทานจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ดอยางไร ? 
A: ทานสามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดในชวงการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ในระหวางวันที่ 29 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2552 

ทานสามารถติดตอสถานที่ซื้อขายหนวยลงทุนไดที่ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม พรีมาเวสท จํากัด  
ที่อยู เลขที่ 900 อาคารตนสนทาวเวอร ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท 0-2257-0555 ฝายการตลาด ตอ 555 หรือผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายทีไ่ดรับการแตงตั้งจากบริษทัจัดการ  

 และทานสามารถชําระคาจองซื้อหนวยลงทุนเปนเงินสด เช็ค หรือดราฟต โดยเช็คหรือดราฟดังกลาวตองลงวันที่ส่ังซื้อและขีด
ครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บัญชีจองซื้อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศาลาแอทสาทร” ซึ่งเปนบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) หรือบัญชีเงินฝากอื่นใดที่บริษัทจัดการเปดไวเพื่อรับเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน 

 

Q:  ทานตองลงทุนเปนจํานวนเงนิเทาไร และคํานวณเปนหนวยลงทุนไดอยางไร ? 
A: การลงทุนครั้งแรกจะไมกําหนดมูลคาขั้นต่ําของการจองซื้อหนวยลงทุน และหากตองการคํานวณเปนหนวยลงทุนได โดยนําจํานวน

เงินที่จองซื้อหนวยลงทุนหารดวยราคาขายหนวยลงทุน เชน หากผูลงทุนจองซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนเงิน 10,000 บาท ราคาขาย
หนวยลงทุนเทากับ 10.00 บาทตอหนวย ผูลงทุนจะไดรับจํานวนหนวยลงทุนเทากับ 1,000 หนวย (10,000/10.00) 

ตํ่า                                                                           ความเสี่ยง / ผลตอบแทน                                                                          สูง 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศาลาแอทสาทร 
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Q:  ทานจะไดเงนิคนืจากการขายคืนหนวยลงทุนไดอยางไร ? 
A: บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพย เพื่อขอใหพิจารณารับหนวยลงทุนของกองทุนเปนหลักทรัพยจด

ทะเบียน ภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 
เมื่อหนวยลงทุนไดรับจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเรียบรอยแลว ผูถือหนวยลงทุนจะสามารถทํา
การซื้อ/ขายหนวยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพยได โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด  

 

Q:  การจัดสรรหนวยลงทุนเปนอยางไร ? 
A: บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไว ทั้งนี้ ในกรณีที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายไดแกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ัง
การ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น โดยใหถือวาไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก โดย
ผูจองซื้อหนวยลงทุนจะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตามที่จองซื้อหลังจากที่บริษัทจัดการไดรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็ม
จํานวนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนบุคคลที่ไดรับยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้  
1. การจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อกลุมที่ 1  

บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือกลุมที่ 1 ทุกรายตามจํานวนที่จองซื้อ แตทั้งนี้จํานวนหนวยลงทุนที่จะ
จัดสรรใหแกบุคคลดังกลาวเมื่อรวมกันแลวจะตองไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  
ทั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลดังกลาวไดจองซื้อหนวยลงทุนตามขั้นตอนและวิธีการเสนอขายหนวยลงทุนแกผูจองซื้อทั่วไป บริษัท
จัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปใหแกบุคคลดังกลาวไดตอเมื่อบุคคลนั้นเปนบุคคลที่ไดรับยกเวน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

2. การจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อกลุมที่ 2   
(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อกลุมที่ 2 ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย

ไดแลวทั้งหมด  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะนับจํานวนหนวยลงทุนที่ผูจัดจําหนายไดรับไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวย
ลงทุนรวมเปนจํานวนหนวยลงทุนที่จัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปตามขางตนดวย (ถามี) 

(2) บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อที่จองซื้อหนวยลงทุนในจํานวนเงินขั้นต่ําสุดกอน (Small lot first) 
หลังจากนั้นจึงจะจัดสรรเพิ่มเปนทวีคูณของ 10 บาท (หรือ 1 หนวย) ใหแกผูจองซื้อทุกราย จนกวาจะครบตาม
จํานวนเงินทุนของโครงการ การจัดสรรหนวยลงทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/
หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี)   

(3) ในกรณีที่ผูจองซ้ือในจํานวนเงินที่เทากัน และมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาวตามลําดับการจองซื้อ (First come first serve)  

3. ผูจองซื้อหนวยลงทุนรับรองที่จะซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนที่จองซื้อ หรือตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรร โดยไม
เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ไมไดรับการจัดสรร 

4. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือผลประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม
จัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 
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5. สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการจัดสรรหนวยลงทุนของผูจอง
ซื้อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยบริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดสงใบหนวย
ลงทุน พรอมใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุน
โดยทางไปรษณียภายใน 30 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันเสร็จส้ินการจัดสรรหนวยลงทุน 

6. ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนไดต่ํากวาจํานวนเงินทุนของโครงการจนอาจเปนเหตุใหกองทุนรวมไมสามารถซื้อ
อสังหาริมทรัพยไดตามที่วางแผนไว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาและกําหนดขนาดของกองทุนรวมที่จะนําไป
จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการอาจจะมีการจัดสรรหนวย
ลงทุนและคืนเงินคาจองซ้ือบางสวนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนได ทั้งนี้ เพื่อใหกองทุนรวมไมมีสภาพคลองสวนเกินมาก
เกินไป โดยในการพิจารณาเรื่องดังกลาวนั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากจํานวนเงินทุนที่ระดมไดเปรียบเทียบกับ
ประมาณการมูลคาทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน 

 

Q: มีขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดบาง ? 
A: ขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายไดแกไข
เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ดําเนินการใหเปนไปตามนั้น โดยใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว  
ปจจุบันประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 11/2550 ไดกําหนดไวดังนี้ 
(1) ในการเสนอขายหนวยลงทุนตอผูจองซื้อทั่วไป บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคล

เดียวกันใดเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้ 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป  
(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล เชน ธนาคารออมสิน 

ตลาดหลักทรัพย มูลนิธิ หรือวัด เปนตน 
(ค) บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานเมื่อมีเหตุจําเปนและสมควร 

(2) ในการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิใน
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนหรือกลุมบุคคลเดียวกัน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้    
(ก) เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหแกบุคคล

ดังกลาวตามที่ไดมีการระบุชื่อหรือลักษณะของผูที่จะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนกรณีดังกลาวไวอยางชัดเจนใน
โครงการและหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 

(ข) ในกรณีที่บุคคลดังกลาวไดจองซื้อหนวยลงทุนตามขั้นตอนและวิธีการเสนอขายหนวยลงทุนแกผูจองซื้อทั่วไป บริษัท
จัดการจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปใหแกบุคคลดังกลาวไดตอเมื่อบุคคลนั้นเปน
บุคคลที่ไดรับยกเวนตามขอ (1)  

ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเปนสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื้นดิน บริษัทจัดการจะนําหลักเกณฑการ
จัดสรรหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับเจาของที่ดินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับสิทธิดังกลาวดวย 

การจองซื้อของผูจองซื้อพิเศษ เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสทิธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
จะลงทุนและกลุมบุคคลเดียวกัน 
ในเบื้องตนบริษัท เซ็นตหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด ซึ่งเปนผูขายทรัพยสินมีความประสงคจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายไดแลวทั้งหมด 
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Q: มีขอจํากัดสิทธิของผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดหรือไม ? 

A: บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใดๆ และจะไมจายเงินปนผลใหแกบุคคล
หรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นเฉพาะหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวน
แตเปนกรณีที่เขาขอยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

Q: ทานจะรูมูลคาการลงทุนของทานไดอยางไร ?  
A: ทานสามารถติดตามมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนไดดวยวิธี ดังนี้  

• ไดจากหนังสือพิมพขาวหุน  
• Website ของบริษัทจัดการที่ www.primavest.com 
• Website ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ www.set.co.th  
(ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหนังสือพิมพที่ใชในการประกาศขอมูลดังกลาวของกองทุนตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมประกาศลวงหนา) 
 

Q:  ใครเปนผูเก็บรักษาทรัพยสินและดูแลบริษัทจัดการใหปฏบัิติตามขอกําหนดการลงทุนทีต่กลงไว ? 
A: ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูดูแลผลประโยชน 

เลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท 0-2208-5930-1 
 

Q:  ใครเปนผูดูแลปรับปรุงรายชื่อผูถือหนวยลงทุนเพื่อใหการชําระเงินและจัดสรรหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน
เปนไปอยางถูกตอง ? 

A:  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อยุธยา จํากัด ในฐานะนายทะเบียนหนวยลงทุน 
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330 โทรศัพท 0-2657-5757 

 

Q: ใครเปนผูตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนรวมที่ทานลงทนุ ?  
A:  นายประวิทย วิวรรณธนานุตร หรือ นายอธิพงศ อธิพงศสกุล หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน หรือ นายวิชัย รุจิตานนท  

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ในฐานะผูสอบบัญชี  โทรศัพท 0-2645-0109 
 

Q:  ใครเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย ? 
A: บริษัท เอ ซี พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด 

เลขที่ 161/1 อาคาร เอส จี ทาวเวอร ชั้น 17 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330 โทรศัพท 0-2651-8555 

 

Q:  ใครเปนผูประเมินคาทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน? 
A: ชื่อ : บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด  

ชั้น 19 อาคารคิวเฮาสสาทร เลขที่ 11 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2652-6300  
ชื่อ : บริษัท แปลน แอพไพรซัล จํากัด 
ชั้น 7 อาคารกลาสเฮาส เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2260-6300  
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Q:  ใครเปนที่ปรึกษาทางกฎหมายของกองทุนรวม? 
A: บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จํากัด 

ชั้น 14 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร เอ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท 0-2627-3443  
 

Q: ใครเปนผูบริหารและจัดการกองทุน ? 
A: บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อยุธยา จํากัด โทรศัพท 0-2657-5757  ซึ่งรับโอนการบริหารจาก บริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุนรวม พรีมาเวสท จํากัด มีผลตั้งแตวันที่ 19 ตุลาคม 2552 เปนตนไป 
 

Q: หากทานตองการรองเรียนจะทําไดอยางไร ? 
A: ติดตอไดที่ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  อยุธยา จํากัด โทรศัพท 0-2657-5757 หรือสํานักงาน ก.ล.ต. (Help Centre) 

โทรศัพท 02-263-6000 
 

****************************************** 
 

ความเส่ียงในการลงทุน 
 
1) ความเส่ียงจากการอาจจะไมไดรับเงินปนผลในชวงแรก 

เนื่องจากอาคารศาลาแอทสาทรเปนอาคารที่เพิ่งสรางเสร็จใหม จึงยังไมมีผูเชา ซึ่งอยูระหวางการเริ่มตนหาผูเชาใหเขามาเชา
พื้นที่ในอาคาร แมวากองทุนจะแตงตั้งตัวแทนนายหนาซึ่งเปนมืออาชีพมาทําหนาที่ในการหาผูเชามาเชาอาคาร แตการหา 
ผูเชาพื้นที่ดังกลาวนั้นตองใชเวลาพอสมควร ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก บริษัททั้งในและตางประเทศตางชะลอ
การลงทุน จึงทําใหการแขงขันของสํานักงานใหเชาในบริเวณใกลเคียงมีสูง ซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงตอผลประกอบการของ
กองทุน และอาจนําไปสูการไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนในชวงแรกได โดยถึงแมวาในชวง 2 ปแรก บริษัท 
เซ็นหลุยส โฮลดิ้งส จํากัด จะวางเงินใหแกกองทุน เพี่อเปนการประกันรายไดคาเชาขั้นต่ํา 25 ลาน แตการประกันดังกลาวชวย
เพียงการไมขาดทุนของกองทุนเทานั้น 

2) ความเส่ียงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ และปจจัยมหภาคอื่นๆ 
อาคารที่กองทุนจะลงทุนอาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจของประเทศ กลาวคือ ในสภาวะที่
เศรษฐกิจดี ธุรกิจมีการขยายตัว กอใหเกิดอุปสงคในการเชาพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ผูประกอบการอสังหาริมทรัพยมีโอกาสในการ
ปรับราคาคาเชาและสามารถเพิ่มอัตราการเชาไดมากขึ้น ในทางกลับกันหากเศรษฐกิจตกต่ํา ผูเชาบางรายอาจมีปญหาใน
การดําเนินธุรกิจหรือมีรายไดลดลงจนตองคืนพื้นที่การเชา ทําใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอรายไดของกองทุน นอกจากนี้
กองทุนอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยมหภาคอื่นๆ เชน ความไมแนนอนทางการเมือง ซึ่งจะสงผล
กระทบตอความเชื่อม่ันของผูบริโภค การวางผังเมือง การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางประชากร หรือการโยกยายของชุมชน อัน
อาจจะสงผลกระทบตอปริมาณความตองการพื้นที่สํานักงานได 

3) ความเส่ียงจากการแขงขัน 
ผลประกอบการของกองทุนอาจไดรับผลกระทบจากสภาวะตลาดอาคารสํานักงาน เมื่อความตองการใชพื้นที่สํานักงานลดลง  
ก็จะสงผลใหผูประกอบการที่เปนเจาของอาคารสํานักงานตางๆ ที่มีพื้นที่วางเพิ่มขึ้น ตองแขงขันกันมากขึ้นในการหาหรือรักษา 
ผูเชารายเดิมใหคงอยูกับอาคารของตน หรือหากความตองการใชพื้นที่สํานักงานมากขึ้น ก็จะทําใหผูประกอบการบางรายหันมา
สรางอาคารสํานักงานใหเชาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลใหอุปทานในตลาดมากขึ้น ซึ่งหมายความถึงการแขงขันที่อาจจะเพิ่มขึ้น 
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4) ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชา 

ความสําเร็จทางดานการเงินของกองทุนสวนหนึ่งขึ้นอยูกับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจของผูเชาและความสามารถใน
การชําระคาเชาและคาบริการของผูเชา ซึ่งหากผูเชาดําเนินธุรกิจไปแลวประสบปญหาทางฐานะการเงิน ก็อาจสงผลกระทบใน
ดานลบตอการดําเนินงานของกองทุน อนึ่ง โดยปกติผูเชาจะตองจายเงินประกันการเชาและเงินประกันการบริการ ซึ่งกองทุน
สามารถริบเงินประกันการเชาและเงินประกันการบริการดังกลาวได หากกองทุนไมสามารถเรียกเก็บคาเชาและคาบริการจาก
ผูเชาไดตามกําหนด อยางไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนจําเปนตองใหผูเชายายออกจากพื้นที่เชาตามกฎหมายเนื่องจากผูเชาไม
ยอมจายคาเชาหรือคาบริการ หรือผิดสัญญาเชาหรือสัญญาบริการนั้น ระยะเวลาตามกฎหมายที่ใชในการดําเนินการใหผูเชา
ยายออก และ/หรือเวลาที่ใชในการหาผูเชารายใหมอาจนานเกินกวามูลคาของเงินประกันที่กองทุนริบมาจากผูเชา ซึ่งความ
ลาชาดังกลาวอาจสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของกองทุน  

5) ความเส่ียงทางการเมือง 
ความไมแนนอนในสภาวะทางการเมืองอาจสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาดหุนในประเทศไทย 
ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอสถานะทางการเงินของกองทุน ทั้งนี้ จึงไมสามารถรับรองไดวาสภาวะทางการเมือง
ของประเทศไทยในปจจุบัน หรือในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไมมีผลกระทบ
รายแรงตอการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุน 

6) ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม 
การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม แมจะมีโอกาสเกิดขึ้นไมบอยครั้งนัก แตหากเกิดขึ้นในบริเวณที่ตั้ง
อสังหาริมทรัพยของกองทุน นอกจากจะสรางความเสียหายตอทรัพยสินของกองทุนแลว จะยังความสูญเสียแกชีวิตและ
ทรัพยสินของผูเชาในโครงการของกองทุนอยางประเมินคาไมได  

7) การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ  
ผลการดําเนินงานของกองทุนอาจไดรับผลกระทบจากการมีผลบังคับใชของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม หรือการปรับปรุง
มาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเปนปจจัยที่กองทุนไมสามารถควบคุมหรือคาดการณได สําหรับการแกไขกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด 
ระเบียบ ขอบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือคําส่ัง ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย ถือ
เปนเหตุการณที่ไมอาจคาดการณไดเชนเดียวกัน ดังนั้น กองทุนจึงไมสามารถที่จะประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวได และไมสามารถรับประกันไดวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกองทุน 

8) ความเส่ียงดานภาษี 
ในการขาย โอน หรือรับโอนสิทธิการเชา หรือการขาย โอน หรือรับโอนอสังหาริมทรัพย (ในกรณีที่กองทุนลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย) ในอนาคตนั้นอาจมีภาระภาษีและคาธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อหรือขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในสิทธิการเชา
หรืออสังหาริมทรัพย ซึ่งกองทุนอาจตองรับภาระทั้งหมดหรือบางสวน และอัตราคาธรรมเนียมและอัตราภาษีที่กองทุนจะตอง
ชําระดังกลาว อาจแตกตางจากอัตราที่เปนอยูในปจจุบัน 
นอกจากนี้ หากมีการแกไขกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือ คําส่ังของ
หนวยงานราชการหรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายในอนาคต ซึ่งเปนเหตุการณที่ไมอาจคาดการณได การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวอาจจะสงผลกระทบทางลบตอผลประกอบการและมูลคาหนวยลงทุนได 

9) ความเส่ียงของกองทุนอสังหาริมทรัพยเปรียบเทียบกับกองทุนประเภทอื่น 
การที่กองทุนอสังหาริมทรัพยจะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยไมต่ํากวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทําให
การลงทุนกระจุกตัวอยูในอสังหาริมทรัพย ในขณะที่กองทุนประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทาง
การเงินประเภทตางๆ 
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ความเส่ียงที่เกิดจากการดําเนนิงานของกองทุนรวม 
 
1) ความเส่ียงจากราคาของหนวยลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก 

ภายหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกแลว บริษัทจะนาํหนวยลงทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการซื้อ/ขายหนวยลงทุนผานระบบ “การซื้อ/ขายหนวยลงทุนจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย” ได ซึ่งอาจจะมีการซือ้ขายในราคาที่ต่าํกวาหรือสูงกวาราคาที่เสนอขายครั้งแรก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน ผล
การดําเนินงานของกองทนุ ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย ความตองการซือ้ขายหนวยลงทุนของนักลงทุนในตลาด เปนตน 

2) ความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุน 
การจายเงินปนผลของกองทุนจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุน ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ไดแก สภาวะ
ทางเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ความสามารถของผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการบริหารอสังหาริมทรัพย ตนทุนใน
การบริหารอสังหาริมทรัพย คาใชจายในการดําเนินงานอื่นๆ การแขงขัน การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยสิน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่นักลงทุนจะไมไดรับเงินปนผลตามที่ไดประมาณการเอาไว
ในปที่เกิดเหตุการณ หรือกองทุนจะไมสามารถที่จะรักษาระดับการจายเงินปนผลหรือเพิ่มการจายเงินปนผลไดในปตอๆ ไป  

3) ความเส่ียงที่มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนอาจไมสัมพันธกับมูลคาที่ไดจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรอืเลิกกองทุน  
มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนซึ่งไดกลาวไว ณ ที่นี้ ไดคํานวณโดยใชขอมูลจากรายงานการประเมินคาทรัพยสินฉบับลาสุด 
และมูลคาดังกลาวอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซึ่งกองทุนจะไดรับหากมีการจําหนายอสังหาริมทรัพย หรือมีการเลิกกองทุน 

4) ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เนื่องจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนกองทุนรวมประเภทกองทุนปดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ซึ่งอยูบนพื้นฐานของปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ซึ่งปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย 
(bid-offer) ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมได อาทิเชน ปริมาณความตองการของตลาด ดังนั้น 
จึงมีความเส่ียงที่หนวยลงทุนนี้จะขาดสภาพคลองในการซื้อขาย 

5) ความเส่ียงจากการใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในการกําหนดราคาซื้อขายหนวยลงทุน 
มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนซึ่งไดกลาวไว ณ ที่นี้ ไดคํานวณโดยใชขอมูลจากรายงานการประเมินคาทรัพยสินฉบับลาสุด 
และมูลคาดังกลาวอาจไมใชมูลคาที่จะซื้อขายไดจริงของอสังหาริมทรัพยดังกลาว 

6) ความเส่ียงจาการตรวจสอบขอมูลกอนการเขาลงทุน 
กอนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไดทําการศึกษาขอมูลรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย
นั้นๆ โดยทําการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ (Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจากรายงานของผูประเมินราคา และ
รายงานการตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย อยางไรก็ตามการกระทําดังกลาวมิไดเปนการประกันวา อสังหาริมทรัพยดังกลาว
ปราศจากความเสียหาย หรือความบกพรอง ที่อาจจะตองมีคาใชจายในการปรับปรุงหรือซอมแซม รายงานของผูประเมิน
ราคา และรายงานการตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย ที่ผูจัดการกองทุนอสังหาริมทรัพยใชเปนพื้นฐานในการประเมินและ
ตรวจสอบอสังหาริมทรัพยอาจมีขอบกพรอง มีความไมถูกตอง เนื่องจากความบกพรองบางอยางของอสังหาริมทรัพยอาจจะ
ตรวจพบไดยาก หรือไมสามารถตรวจพบได เนื่องจากขอจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใชในการตรวจสอบ หรือ
ปจจัยอื่นๆ ที่เปนขอจํากัดในการตรวจสอบของทั้งผูประเมินราคาและวิศวกร     
นอกจากนี้แลว อสังหาริมทรัพยอาจจะไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย ซึ่งการศึกษา
ขอมูลรายละเอียด และการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ (Due Diligence) ของผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไม
สามารถครอบคลุมถึงได ซึ่งอาจจะสงผลใหกองทุนเกิดคาใชจายหรือขอผูกพันที่เกี่ยวกับการละเมิดกฎขอบังคับดังกลาว  
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7) ความเส่ียงจากการประกันภัย 

กองทุนอาจไมสามารถจัดทําประกันภัยที่คุมครองความเสี่ยงบางประเภทที่อาจเกิดขึ้นได หรือแมวากองทุนสามารถจัดหา
ประกันภัยได แตอัตราเบี้ยประกันอาจไมคุมกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่กองทุนอาจไดรับหรืออาจเกิดเหตุการณที่มิไดอยู
ภายใตการคุมครองของกรมธรรมประกันภัย เชน การกอการราย หรือการเวนคืน เปนตน ความเสียหายนั้นเกินกวาวงเงินที่
ครอบคลุมตามกรมธรรมประกันภัย หรือกองทุนไมสามารถเรียกเงินประกันไดครบถวนตามกรมธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงิน ผลประกอบการและสถานะของกองทุน 
อยางไรก็ดี กองทุนจะจัดใหมีการทําประกันภัยสําหรับทรัพยสินที่ซื้อ โดยการทําประกันอัคคีภัยและวินาศภัยตางๆ (All Risks) 
ประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก (Third Liability) และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 
Insurance) ที่จําเปนและสมควร เพื่อคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินที่ซื้อ ชีวิต รางกาย ทรัพยสินของบุคคล
ในบริเวณทรัพยสินที่ซื้อและ/หรือที่อยูในบริเวณใกลเคียง โดยมีวงเงินประกันที่เหมาะสมกับสวนไดเสียของกองทุนที่มีตอ
ทรัพยสินที่ซื้อ และกําหนดใหกองทุนเปนผูรับผลประโยชน 
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ตารางแสดงคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรอืผูถือหนวยลงทุนหรือกองทนุรวม 
 

1. คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) 
1.1 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน  ไมมี  

2. คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน (ตามที่จายจริง) 
2.1 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ในอัตราไมเกิน 10 บาทตอหนวยลงทุน 1,000 หนวย หรือเศษของ 1,000 หนวย 
2.2 คาธรรมเนียมการโอนเงิน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินกําหนด (ถามี) 
2.3 คาใชจายอื่นๆ  ตามที่จายจริง  

3. คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน) (1) 
3.1 คาธรรมเนียมการจัดการ ไมเกิน 1.00 ตอป ทั้งนี้ ตองไมต่ํากวา 300,000 บาทตอเดือน 
3.2 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.023 ตอป และคาใชจายของผูดูแลผลประโยชนสําหรับการปฏิบัติ

หนาที่ในการออกไปตรวจสอบอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมในอัตราไม
เกิน 3,000 บาทตอครั้ง ทั้งนี้ ผูดูแลผลประโยชนสามารถเบิกคาใชจาย
ตามที่จายจริงอื่นๆ ในการไปตรวจสอบทรัพยสินดังกลาวจากกองทุนรวมได 
เชน คาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก และคาธรรมเนียมตางๆ เปนตน ใน
อัตราไมเกิน 30,000บาทตอครั้ง 

3.3 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ไมเกิน 0.05 ตอป ทั้งนี้ ตองไมต่ํากวา 20,000 บาทตอเดือน  
3.4 คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย ไมเกิน 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุนที่เสนอขายได 
3.5 คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย ตามที่จายจริง ทั้งนี้ ตองไมเกิน 1.50 ตอปของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน

ของกองทุนรวม 
3.6 คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ตามที่จายจริง ทั้งนี้ ตองไมเกิน 3.00  
3.7 คาเบี้ยประกันภัย ตามที่จายจริง 
3.8 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน ไมมี 
3.9 คาใชจายอื่นๆ  ตามที่จายจริง 

4. คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย  
4.1 ในการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ตามที่จายจริง ไมเกิน 1,000,000 บาท  
4.2 ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ตามที่จายจริง ไมเกินรอยละ 1.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุน ณ ส้ินปบัญชีกอนหนารอบระยะเวลาบัญชีที่มีคาใชจายเกิดขึ้น 
หมายเหตุ:  (1)    เปนอัตราที่ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน 
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คําเตือนและขอแนะนํา 

• กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการกองทุนรวม ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
อยุธยา จํากัด จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศาลาแอทสาทร ทั้งนี้ 
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศาลาแอทสาทร ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการ
ดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อยุธยา จํากัด 

• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อยุธยา จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ 
เชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมี
ระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน 

• ในกรณีที่ผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม ผูลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน อยุธยา จํากัด หรือผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขาย (ถามี) 

 
คําเตือนหรือคาํแนะนําตามประกาศอื่น 

• ผูลงทุนสามารถตรวจดูขอมูลที่อาจมีผลตอการตัดสินใจลงทุน เชน การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของไดที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผานเครือขายอินเตอรเนตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http:// 
www.sec.or.th) 

• บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ประกาศตางๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบ 
เพ่ือที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได  

• ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดที่บริษัทจัดการหรือ
ทางเว็บไซตของบริษัท 

 
 
 
 

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขอมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2552 


