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การบริหาร
หมายถึง การดู แลรั กษาให้ อสังหาริ มทรั พย์ ของกองทุ นรวมอยู่ ในสภาพที. ดี และพร้ อมที. จะใช้ หา
อสังหาริมทรัพย์
ผลประโยชน์ได้ ตลอดเวลา ตลอดจนการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวด้ วย
ตามประกาศ ก.ล.ต. ที. สน. 25/2552 รวมทัง, การบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ตามที. กฎหมาย
หลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้ องกําหนด
การประเมินค่ า

หมายถึง การคํ านวณมูลค่าอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทุนรวมเพื. อ
วัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อประชาชน โดยเป็ นการประเมินอย่างเต็มรู ปแบบ
ซึง. ต้ องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้ อจํากัดสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน เงื.อนไขและข้ อจํากัด
ทางกฎหมาย ข้ อจํากัดอื.นของการใช้ ประโยชน์ รายละเอียดการใช้ ประโยชน์ในปั จจุบัน และ
รายละเอียดอื.นที.เกี.ยวข้ องรวมทังการสํ
,
ารวจทรัพย์สนิ ตามสภาพที.เป็ นอยู่

การสอบทาน
การประเมินค่ า

หมายถึง การเสนอความเห็นเกี.ยวกับมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุน
รวม โดยมิได้ มีการสํารวจทรัพย์สนิ

คณะกรรมการ
ก.ล.ต.

หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการ
ลงทุน

หมายถึง คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
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จํานวนเงินทุน
จดทะเบียน

หมายถึง จํานวนเงินทุนที.กองทุนระดมทุนได้ และนําไปจดทะเบียนเป็ นกองทรั พย์ สินไว้ กับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

ตลาด
หลักทรัพย์

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทีปรึกษา

หมายถึง บุคคลที.รับให้ คําปรึ กษาหรื อคําแนะนําแก่บริ ษัทจัดการเกี.ยวกับการลงทุนหรื อจําหน่าย
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ การจั ด หาผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริ มทรั พย์ ที.ได้ มาจากการลงทุนซึ.งมีหน้ าที. คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม
ตามที.กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้ องกําหนด

ธนาคารไทย
พาณิชย์

หมายถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียน
หน่ วยลงทุน

หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที.ได้ รับใบอนุญาตการให้ บริ การเป็ นนายทะเบียน
หลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการ

หมายถึง บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน

บุคคลที
เกียวข้ อง

หมายถึง บุคคลที.เกี.ยวข้ องของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ตามประกาศ ก.ล.ต. ที. สน. 29/2549 เรื. อง
การกระทําที.อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์
ในการป้องกัน ลงวันที. 19 กรกฎาคม 2549 และที.แก้ ไขเพิ.มเติม

ประกาศ ก.ล.ต. หมายถึง ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที. สน. 25/2552 เรื. อง หลักเกณฑ์ เงื.อนไข และวิธีการ
ที สน. 25/2552
จัดตังและจั
,
ดการ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที. 28 กรกฎาคม 2552 และที.ได้ แก้ ไขเพิ.มเติม
ผู้จองซือ, ทัวไป

หมายถึง ผู้ลงทุ นที. จองซื อ, หน่ วยลงทุนด้ วยวิ ธี การทั.วไปตามที. ระบุไว้ ในโครงการ และมิ ใช่ บุคคล
ดังต่อไปนี ,
(1)

ผู้จองซื ,อพิเศษ และ

(2)

เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า และผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ ที.กองทุนรวมจะ
ลงทุน
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ผู้จองซือ, พิเศษ

หมายถึง ผู้ลงทุนที.จองซื ,อหน่วยลงทุนที.จะได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นพิเศษกว่าผู้จองซื ,อทัว. ไปตาม
รายละเอียดที.กําหนดในประกาศ ก.ล.ต.ที. สน. 25/2552 เรื. องหลักเกณฑ์ เงื.อนไข และวิธีการ
จัดตังและจั
,
ดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที. 28 กรกฎาคม 2552 และที.แก้ ไขเพิ.มเติม
ทังนี
, , ผู้จองซื ,อพิเศษให้ หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี ,
(1)

ธนาคารพาณิชย์

(2)

บริ ษัทหลักทรัพย์เพื.อการจัดการทรัพย์สนิ ของตนเอง

(3)

บริ ษัทประกันวินาศภัย หรื อบริ ษัทประกันชีวิต

(4)

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อ นิติ
บุคคลอื.นที.มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
, ,น

(5)

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ

(6)

กองทุนสํารองเลี ,ยงชีพ

(7)

กองทุนประกันสังคม

(8)

กองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(9)

สภากาชาดไทย

(10)

มูลนิธิเพื.อสาธารณะประโยชน์

(11)

สหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์

(12)

สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป. ระเทศไทยเป็ นสมาชิก

(13)

กองทุนรวมตามกฎหมายต่างประเทศที.มกี ารเสนอขายหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุน
เป็ นการทัว. ไป

(14)

ผู้ลงทุนต่างประเทศที.มีลกั ษณะเดียวกับ (1) ถึง (7)

(15)

ผู้ลงทุนตามที.สาํ นักงานให้ ความเห็นชอบ

ผู้จัดการกองทุน หมายถึง ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ตามประกาศ ก.ล.ต. ที. สน. 25/2552 ซึ.งหมายถึง ผู้ที.ทํา
รวม
หน้ าที.ตดั สินใจลงทุน หรื อจําหน่ายไปซึง. อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์
ผู้จัดการกองทุน หมายถึง ผู้ที.ทําหน้ าที.ตดั สินใจหรื อจําหน่ายไปซึ.งหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื.นใดที.มิใช่อสังหาริ มทรัพย์หรื อ
รวม
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื.น
ผู้ดูแล
ผลประโยชน์

หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวม ที.มี คุณสมบัติและไม่มีล ักษณะต้ องห้ ามตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์และที.ได้ แก้ ไขเพิ.มเติม
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ผู้บริหาร
หมายถึง นิติบคุ คลที.ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทจัดการให้ ทําหน้ าที.ในการบริ หารหรื อจัดหาผลประโยชน์
อสังหาริมทรัพย์
จากอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุน ซึ.งมีหน้ าที. คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามที.กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้ องกําหนด
ผู้ลงทุนต่ างด้ าว หมายถึง ผู้ลงทุนที. เป็ นคนต่ างด้ าวและนิ ติ บุคคลที. มี สิ ทธิ ในที. ดิ นเสมื อนคนต่างด้ าวตามประมวล
กฎหมายที.ดินหรื อกฎหมายว่าด้ วยอาคารชุด แล้ วแต่กรณี
ผู้สนับสนุนการ
ขายหน่ วย
ลงทุน

หมายถึง บุคคลหรื อนิติบคุ คลที.บริ ษัทจัดการมอบหมายให้ ทําหน้ าที.ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ผู้สอบบัญชี

หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ.งเป็ นผู้สอบบัญชีที.อยู่ในบัญชีรายชื.อที.ได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบ
บัญชี และที.ได้ แก้ ไขเพิ.มเติม

มูลค่ าทรัพย์ สนิ
สุทธิ

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนหักด้ วยหนี ,สิน ซึง. คํานวณตามวิธีการที.กําหนดไว้ ในโครงการ

มูลค่ าหน่ วย
ลงทุน

,
เมื.อสิ ,นวันทําการที.
หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้ วยจํานวนหน่วยลงทุน ที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
คํานวณ

รายงานการ
ประเมินค่ า

หมายถึง รายงานของบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินซึ.งระบุ รายละเอียดต่าง ๆ เกี.ยวกับการประเมินค่าหรื อ
การสอบทานการประเมินค่า โดยมีผ้ ปู ระเมินหลักตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เป็ นผู้ลงลายมือชื.อในรายงานดังกล่าว

รายละเอียด
โครงการ

หมายถึง รายละเอียดของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ

รายได้ ประจํา

หมายถึง รายได้ ที. เป็ นผลตอบแทนเป็ นปกติ ประจํ าที. กองทุนรวมได้ รั บเนื. องจากการให้ บุคคลอื. นใช้
อสังหาริ มทรั พย์ ของกองทุนรวม เช่น ค่าเช่า ค่าบริ การ เป็ นต้ น และให้ หมายความรวมถึ ง
ดอกเบี ,ยของรายได้ ดงั กล่าวด้ วย

วันทําการ

หมายถึง วันเปิ ดทําการตามปกติของบริ ษัทจัดการ

วันทีกองทุน
รวมเข้ า
ลงทุนครัง, แรก

หมายถึง วันที.กองทุนรวมได้ จดทะเบียนการซื ,อทรัพย์สินและรับโอนกรรมสิทธิKในทรัพย์สินที.กองทุนรวม
ลงทุนครัง, แรกโดยชอบด้ วยกฎหมายเสร็ จสมบูรณ์
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สํานักงาน หรือ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
ก.ล.ต.

หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน่ วยลงทุน

หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
ชือบริษัทจัดการ

:

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

ทีอยู่

:

ไทยพาณิชย์ พาร์ คพลาซ่า อาคาร 3 ชัน, 21 – 22
เลขที. 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์

:

0-2949-1500

โทรสาร

:

0-2949-1501

1. ชือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
1.1

ชือโครงการ (ไทย)

:

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ

1.2

ชือโครงการ (อังกฤษ)

:

Prime Office Leasehold Property Fund

1.3

ชือย่ อ

:

POPF

1.4

ประเภทโครงการ

:

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทไม่รับซื ,อคืนหน่วยลงทุน โดย
บริ ษั ทจัดการจะยื. นคําขอต่อตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย
เพื.อให้ รับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนับ
แต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม

1.5

ลักษณะโครงการ

:

ระบุเฉพาะเจาะจง

1.6

ประเภทการลงทุน

:

อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

1.7

อายุโครงการ

:

ไม่กําหนดอายุโครงการ อย่างไรก็ดี เนื.องจากกองทุนรวมสิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ (“กองทุนรวม”) ได้ ลงทุน
ในสิทธิการเช่าซึง. มีกําหนดระยะเวลา จึงมีโอกาสที.กองทุนรวมจะ
มีอายุเท่ากับสิทธิการเช่าที.คงเหลืออยู่ ในกรณีที.ไม่มีเหตุการณ์
ใดๆ ที.ทําให้ สญ
ั ญาเช่าถูกยกเลิกหรื อเพิกถอนก่อนครบกําหนด
ระยะเวลาการเช่า สิทธิการเช่าที.มีกําหนดระยะเวลาสูงสุดของ
กองทุนรวมจะครบกําหนดในวันที.สิ ,นสุดระยะเวลาการเช่าของ
อสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนเพิ.มเติมครัง, ที. 1
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2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าทีตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุน
ทีเสนอขาย และมูลค่ าขัน, ตําในการจองซือ,
2.1

2.2
2.3

2.4
2.5

จํานวนเงินทุนของโครงการ
- จํานวนเงินทุนในการเสนอขายครัง, แรก
- จํานวนเงินทุนในการเพิ.มเงินทุนครัง, ที. 1
มูลค่ าทีตราไว้ ต่อหน่ วยลงทุน
จํานวนหน่ วยลงทุน
- จํานวนหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง, แรก
- จํานวนหน่วยลงทุนในการเพิม. เงินทุนครัง, ที. 1
ประเภทหน่ วยลงทุน
ราคาของหน่ วยลงทุนทีเสนอขายและมูลค่ า
ขัน, ตําของการจองซือ,
สําหรับการเสนอขายครัง, แรก
- ราคาจองซื ,อหน่วยลงทุน
- มูลค่าขันตํ
, .าของการจองซื ,อ
สําหรับการเพิม. เงินทุนครัง, ที. 1
- ราคาจองซื ,อหน่วยลงทุน

:
:
:
:
:
:
:
:

ไม่เกิน 5,514,000,000 บาท
3,420,000,000 บาท
ไม่เกิน 2,094,000,000 บาท
10.00 บาท
481,638,600 หน่วย
342,000,000 หน่วย
139,638,600 หน่วย
ระบุชื.อผู้ถือหน่วยลงทุน

: 10.00 บาท
: 50,000 บาท และเพิ.มเป็ นทวีคณ
ู ของ 10,000 บาท

: ระหว่างราคา 11.30 ถึง 13.20 บาท ทังนี
, , ราคาเสนอ
ขายสุดท้ ายให้ เ ป็ นไปตามที.บ ริ ษั ทจัดการได้ แ จ้ ง ให้
ทราบต่อไป
- จํานวนหน่วยขันตํ
, า. ของการจองซื ,อ
: สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม:
อัตราส่วนการเสนอขาย 1 หน่วยลงทุนเดิมต่อ 0.4083
หน่วยลงทุนใหม่ และเป็ นไปตามรายละเอียดในข้ อ 20
การเสนอขายหน่วยลงทุน
จํานวนเงินทุนของโครงการในการเพิ.มเงินทุนครัง, ที. 1 จะขึ ,นอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้ ายซึ.งบริ ษัทจัดการจะกําหนดให้
สะท้ อนมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ที.เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ยอมรับได้ โดยการพิจารณาปั จจัยต่างๆ เช่น ราคาซื ,อขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเวลาที.มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ.มเติม มูลค่า
ของอสังหาริ มทรัพย์ที.ได้ จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน สภาวะตลาดโดยรวม ปริ มาณความสนใจของผู้
ลงทุน ผลตอบแทนที.กองทุนรวมคาดว่าจะได้ รับจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
, ,บริ ษัทจัดการจะกําหนดราคาเสนอ
ขายสุดท้ ายและจะประกาศให้ ผ้ ลู งทุนทราบต่อไป (“ราคาเสนอขายสุดท้ าย”)
หมายเหตุ: เมื.อวันที. 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที.ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครัง, ที. 1/2556 ได้ มีมติอนุมตั ิการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะ
ลงทุนเพิ.มเติมครัง, ที. 1 การเพิ.มเงินทุนของกองทุนรวม จํานวนหน่วยลงทุนที.จะออกและเสนอขายเพิ.มเติม และวิธีกําหนดราคาของหน่วยลงทุนที.
จะออกและเสนอขายเพิ.มเติม การเสนอขายและการจัดสรรหน่วยลงทุนที.ออกและเสนอขายเพิ.มเติม และการนําหน่วยลงทุนใหม่จดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแก้ ไขเพิ.มเติมโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมเพื.อให้ สอดคล้ องกับการ
ลงทุนเพิ.มเติมครัง, ที. 1 ในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ การเพิ.มเงินทุนจดทะเบียน การแก้ ไขเพิ.มเติมและปรับปรุ งข้ อมูลต่างๆ ในโครงการจัดการ
กองทุนรวมให้ เป็ นปั จจุบนั และครบถ้ วน และให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที.สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
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3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม และรายละเอียดนโยบายการลงทุน
3.1

วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม
เพื.อระดมเงิ นทุนจากนักลงทุนทัว. ไป โดยนําเงินที.ได้ จากการระดมเงินทุนไปซื ,อและ/หรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์ และ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ตลอดจนทําการปรับปรุ ง เปลี.ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรื อ
จําหน่ายทรั พย์สินต่างๆ ที.กองทุนรวมได้ ลงทุนไว้ หรื อมีไว้ ไม่ว่าจะเป็ นการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง และ/หรื อขาย หรื อ
ดําเนินการอื.นใดเพื.อประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื.อมุ่งก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วย
ลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ อื.นและ/หรื อหลักทรัพย์อื.นและ/หรื อการหาดอกผลอื.นโดยวิธีอื.นใด ตามกฎหมาย
หลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้ องกําหนด

3.2

รายละเอียดนโยบายการลงทุน
3.2.1

การลงทุนครัง, แรก
ตังแต่
, ได้ รับการอนุมตั ิจดั ตังและจั
,
ดการในปี พ.ศ. 2554 กองทุนรวมได้ มงุ่ เน้ นการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ที.มีคณ
ุ ภาพสูง โดยเฉพาะทรัพย์สนิ ประเภทอาคารสํานักงาน และได้ มงุ่ เน้ นการจัดหา
ผลประโยชน์ในรูปของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ โดยกองทุนรวมมุง่ หวังที.จะสร้ างผลตอบแทนให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื.องในระยะยาว อีกทังกองทุ
,
นรวมมีจุดมุ่งหมายที.จะลงทุนในทรัพย์สิน
เพิ.มเติมเพื.อการเติบโตอย่างต่อเนื.องของฐานรายได้ ของกองทุนรวม

3.2.2

การเพิมเงินทุนเพือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพิมเติมครัง, ที 1
กองทุนรวมจะนําเงินที.ได้ จากการเพิ.มทุนในครัง, นี , (“การเพิมเงินทุนเพือลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์
เพิมเติมครัง, ที 1”) และ/หรื อ จากกําไรสะสมจากการดําเนินงานที.มีการรับรู้ตามเกณฑ์เงินสด (ถ้ ามี)
และ/หรื อ จากการกู้ยืม (ถ้ ามี) หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที.เกี.ยวเนื.องกับการเพิ.มเงินทุนและการลงทุนเพิ.มเติม
ในอสังหาริ มทรัพย์ ไปลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ.มเติม ซึง. ได้ แก่อสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาว
เวอร์
(1) ข้ อมูลทัวไปของโครงการบางนา ทาวเวอร์
โครงการบางนา ทาวเวอร์ เป็ นอาคารสํานักงานให้ เช่า และเพื.อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์อื.นๆ อาทิ
พื ,นที.ให้ เช่าเชิงพาณิชยกรรม ซึง. ประกอบไปด้ วยอาคารจํานวน 4 อาคาร ได้ แก่ อาคารเอ อาคาร
บี และอาคารซี และอาคาร 3 ชัน, ซึ.งเป็ นทางเชื.อมระหว่างอาคารเอและอาคารบี โดยมีพื ,นที.ใช้
สอยรวมทังสิ
, ,นประมาณ 105,278.00 ตารางเมตร และมีสิ.งอํานวยความสะดวกภายในอาคาร
แบบครบวงจร ได้ แก่ ร้ านค้ า ห้ องประชุม/ห้ องจัดเลี ,ยง ห้ องอาหาร ฟิ ตเนส สระว่ายนํ ,า และที.จอด
รถ โดยโครงการบางนา ทาวเวอร์ ได้ เริ. มเปิ ดดําเนินการมาตังแต่
, ปี พ.ศ. 2534 สําหรับอาคารเอ
อาคารบี และอาคาร 3 ชัน, และปี พ.ศ. 2538 สําหรับอาคารซี ภายใต้ การบริ หารงานของบริ ษัท
เตียวฮงสีลม จํากัด (“เตียวฮง”)

- 13 –

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ
1.1 สถานทีตัง,
โครงการบางนา ทาวเวอร์ ตังอยู
, เ่ ลขที. 2/3 หมูท่ ี. 14 และเลขที. 40/14 หมูท่ ี. 12 ตําบลบาง
แก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยโครงการบางนา ทาวเวอร์ ตงอยู
ั , บ่ นถนนบาง
นา-ตราด (ถนนบางนา-บางประกง) ซึง. เป็ นเส้ นทางคมนาคมที.สาํ คัญไปสูภ่ าคตะวันออก
ภาพแสดงตําแหน่งที.ตงของโครงการบางนา
ั,
ทาวเวอร์

ที.มา: บริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด

1.2 ลักษณะอาคารและรายละเอียดโครงการ
โครงการบางนา ทาวเวอร์ ประกอบไปด้ วยอาคารจํานวน 4 อาคาร ดังต่อไปนี ,
(1) อาคารเอ ซึง. เป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กสูง 17 ชัน, และชันใต้
, ดิน 1 มีพื ,นที.ใช้ สอย
รวมทังสิ
, ,นประมาณ 29,759.00 ตารางเมตร โดยปั จจุบนั ใช้ งานเป็ นอาคารสํานักงาน
(2) อาคารบี ซึ.งเป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กสูง 17 ชัน, และชันใต้
, ดิน 1 ชัน, มีพื ,นที.ใช้
สอยรวมทัง, สิ ,นประมาณ 31,728.00 ตารางเมตร โดยปั จจุบันใช้ งานเป็ นอาคาร
สํานักงาน ฟิ ตเนส และสระว่ายนํ ,า
(3) อาคารซี ซึ.งเป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กสูง 19 ชัน, และชัน, ใต้ ดิน 1 ชัน, มีพื ,นที.ใช้
สอยรวมทังสิ
, ,นประมาณ 33,250.00 ตารางเมตร โดยปั จจุบนั ใช้ งานเป็ นอาคาร
สํานักงาน และ
(4) อาคาร 3 ชัน, ซึ.งเป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กสูง 3 ชัน, และชันใต้
, ดิน 1 ชัน, ซึ.งเป็ น
ทางเชื. อ มระหว่ า งอาคารเอและอาคารบี มี พื น, ที. ใ ช้ สอยรวมทัง, สิ น, ประมาณ
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10,541.00 ตารางเมตร โดยปั จจุบนั ใช้ งานเป็ นสํานักงาน ทีท. ําการธนาคารพาณิชย์
ร้ านค้ า (Retail) ห้ องประชุม/ห้ องจัดเลี ,ยงและห้ องอาหาร
โดยอาคารดังกล่า วตัง, อยู่บ นที. ดิน จํ า นวน 3 แปลง ที. ดิ นโฉนดที.ดิ นเลขที. 54800
54801 และ 135210 ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื ,อที.รวม
ประมาณ 8 ไร่ 1 งาน 9.2 ตารางวา นอกจากนี , ก่อนวันที.กองทุนรวมเข้ าลงทุน
เตียวฮงมีการเช่าช่วงที.ดินที.ติดกับโครงการบางนา ทาวเวอร์ จากบริ ษัท ทรัพย์สิน
ไพศาล จํากัด เพื.อใช้ เป็ นที.จอดรถเพิ.มเติมของโครงการบางนา ทาวเวอร์ โดยที.ดิน
ดังกล่าวมีเนื ,อที.ประมาณ 8 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา
ระบบสาธารณูปโภค
โครงการบางนา ทาวเวอร์ มีสิ.งอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคอย่าง
ครบวงจร ซึ.งประกอบด้ วยระบบไฟฟ้ า ระบบสื.อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบปรั บ
อากาศและระบายอากาศ ระบบลิฟท์โดยสาร และระบบควบคุมรถยนต์เข้ าออก เป็ น
ต้ น
1.3 รูปแบบการบริหารงาน
ณ วันที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เตียวฮงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิKที.ดินและโครงการบางนา
ทาวเวอร์ และทําหน้ าที.เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ โดยได้ มีการ
ว่าจ้ างบริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด (“CBRE”) ให้ ทําหน้ าที.เป็ นผู้บริ หาร
อาคาร
(2) รายละเอี ย ดของโครงการบางนา ทาวเวอร์ เฉพาะส่ ว นที กองทุ น รวมจะเข้ า ลงทุ น
ทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะลงทุนเพิ.มเติมในครัง, นี , ได้ แก่
1) สิทธิการเช่าอาคารและสิทธิ การเช่าอาคารบางส่วนในโครงการบางนา ทาวเวอร์ และรับ
โอนกรรมสิทธิKในสังหาริ มทรัพย์ที.เกี.ยวข้ องจากเตียวฮงซึง. ประกอบไปด้ วย อาคารจํานวน 4
อาคาร ได้ แก่
(1) สิทธิ การเช่าอาคารเอเป็ นระยะเวลา 30 ปี รวมถึงพื ,นที.จอดรถยนต์ และงานระบบ
ภายในอาคาร โดยอาคารดังกล่าวเป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กสูง 17 ชัน, และชัน,
ใต้ ดิน 1 ชัน, ตัง, อยู่ที.เ ลขที. 2/3 หมู่ที. 14 ตํ าบลบางแก้ ว อํา เภอบางพลี จังหวัด
สมุท รปราการ มี พื น, ที. ใ ช้ สอยที. ก องทุน รวมจะเข้ า ลงทุน รวมทัง, สิ น, ประมาณ
29,759.00 ตารางเมตร โดยปั จจุบนั ใช้ เป็ นอาคารสํานักงาน
(2) สิทธิการเช่าอาคารบีบางส่วนเป็ นระยะเวลา 30 ปี รวมถึงพื ,นที.จอดรถยนต์และงาน
ระบบภายในอาคาร โดยอาคารดังกล่าวเป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กสูง 17 ชัน,
และชันใต้
, ดิน 1 ชัน, (ไม่รวมพื ,นที.ชนบนสุ
ั,
ดและชันดาดฟ้
,
า) ตังอยู
, ท่ ี.เลขที. 2/3 หมูท่ ี. 14
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ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีพื ,นทีใ. ช้ สอยที.กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนรวมทังสิ
, ,นประมาณ 28,792.00 ตารางเมตร โดยปั จจุบนั ใช้ เป็ นอาคาร
สํานักงาน ฟิ ตเนส และสระว่ายนํ ,าสําหรับโครงการบางนา ทาวเวอร์
(3) สิทธิการเช่าอาคารซีบางส่วนเป็ นระยะเวลา 30 ปี รวมถึงพื ,นที.จอดรถยนต์และงาน
ระบบภายในอาคาร โดยอาคารดังกล่าวเป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กสูง 19 ชัน,
และชันใต้
, ดิน 1 ชัน, (ไม่รวมชันดาดฟ้
,
า) ตังอยู
, ท่ ี.เลขที. 40/14 หมู่ที. 12 ตําบลบางแก้ ว
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีพื ,นที.ใช้ สอยที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนรวมทัง,
สิ ,นประมาณ 32,575.00 ตารางเมตร โดยปั จจุบนั ใช้ งานเป็ นอาคารสํานักงาน และ
(4) สิทธิ การเช่าอาคาร 3 ชัน, จํานวน 1 อาคารเป็ นระยะเวลา 30 ปี รวมถึงพืน, ที.จอด
รถยนต์และงานระบบภายในอาคาร โดยอาคารดังกล่าวเป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กสูง 3 ชัน, และชันใต้
, ดิน 1 ชัน, ซึ.งเป็ นทางเชื.อมระหว่างอาคารเอและอาคารบี
ตังอยู
, ่ที.เลขที. 2/3 หมู่ที. 14 ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มี
พื ,นที.ใช้ สอยที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนรวมทังสิ
, ,นประมาณ 10,541.00 ตารางเมตร
โดยปั จจุบนั ใช้ งานเป็ นสํานักงาน ที.ทําการธนาคารพาณิชย์ ร้ านค้ า (Retail) ห้ อง
ประชุม/ห้ องจัดเลี ,ยง และห้ องอาหาร
2) สิทธิการเช่าที.ดิน โครงการบางนา ทาวเวอร์ จากเตียวฮงซึ.งประกอบไปด้ วยที.ดินจํานวน 3
แปลง เป็ นระยะเวลา 30 ปี ที.ดินโฉนดที.ดินเลขที. 54800 54801 และ 135210 ตําบลบาง
แก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื ,อที.รวมประมาณ 8 ไร่ 1 งาน 9.2 ตารางวา
ซึ.งเป็ นที.ตัง, ของโครงการบางนา ทาวเวอร์ และหมายความรวมถึงระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ และส่วนควบของที.ดินดังกล่าว
3) สิทธิการเช่าช่วงที.ดินบางส่วน จากบริ ษัท ทรัพย์สินไพศาล จํากัด ซึ.งประกอบไปด้ วยที.ดิน
จํานวน 2 แปลง เป็ นระยะเวลาประมาณ 8 ปี นับแต่วนั ที.กองทุนรวมได้ ลงทุนถึงวันที. 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้ แก่ ที.ดินโฉนดที.ดินเลขที. 66486 และ 66487 ตําบลบางแก้ ว
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื ,อที.รวมประมาณ 6 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา ซึ.งใช้
เป็ นที.จอดรถของโครงการบางนา ทาวเวอร์ ซึ.งสิทธิ ก ารเช่าช่ วงที.ดิน บางส่วนดังกล่า ว
หมายความรวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และส่วนควบของที.ดินดังกล่าว โดยมีการ
ชําระค่าเช่าช่วงเป็ นราย 3 เดือน
4) เพื.อให้ กองทุนรวมมีพื ,นที.จอดรถเพียงพอในการประกอบกิจการโครงการบางนา ทาวเวอร์
และเป็ นจํานวนที.เป็ นไปตามความต้ องการของกองทุนรวม กองทุนรวมจะได้ เข้ าทําสัญญา
เพื.อใช้ ประโยชน์บนที.จอดรถเพิ.มเติมจากเตียวฮงและ/หรื อ บริ ษทั ที.เกี.ยวข้ องนอกเหนือจาก
ที.ได้ มีการเช่าช่วงตามข้ อ 3) ข้ างต้ น ทังนี
, , เพื.อเป็ นประกันในการจัดให้ มีที.จอดรถภายใน
โครงการบางนา ทาวเวอร์ เตียวฮงตกลงจะดําเนินการให้ บริ ษัท วี เอส แอสเสท จํากัด
บริ ษัทที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงจดทะเบียนสิทธิเก็บกินแบบไม่มีค่าตอบแทนบนที.ดิน 2 แปลง
โฉนดที.ดินเลขที. 54802 และ 54803 ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มี
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เนื อ, ที. ร วมประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา ซึ.ง อยู่บ ริ เวณด้ า นข้ า งอาคารซี โ ดยมี
กําหนดเวลาเท่ากับระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิ โครงการบางนา ทาวเวอร์ ให้ แก่กองทุนรวม
ณ วันที.กองทุนรวมได้ ลงทุนในโครงการบางนา ทาวเวอร์ เพื.อให้ กองทุนรวมสามารถใช้ เป็ น
ที.จอดรถในกรณีที.เตียวฮงไม่สามารถจัดหาที.จอดรถในบริ เวณอื.นและตามจํานวนที.กองทุน
รวมและเตียวฮงได้ ตกลงกัน ณ เวลาใดๆ ภายในระยะเวลาการเช่าให้ แก่กองทุนรวมได้ โดย
ที.กองทุนรวมในฐานะผู้ทรงสิทธิ เก็บกิ นนันและ/หรื
,
อ บุคคลที.กองทุนรวมกําหนด มีสิทธิ
ครอบครอง ใช้ และถือเอาประโยชน์แห่งที.ดินแปลงดังกล่าวเพื.อใช้ เป็ นที.จอดรถ โดยให้
รวมถึงการให้ สทิ ธิ บุคคลที.กองทุนรวมกําหนด ดําเนินการก่อสร้ างสิ.งปลูกสร้ างหรื ออาคาร
ใดๆ บนที.ดินข้ างอาคารซีที.จะทําให้ โครงการบางนา ทาวเวอร์ มีจํานวนที.จอดรถเพิ.มเติม
จากทรัพย์สนิ ที.เช่าได้ อย่างครบถ้ วน โดยเตียวฮง และ บริ ษัท วี เอส แอสเสท จํากัด ตกลง
ให้ ความร่ วมมือและให้ ความช่วยเหลือเท่าที.จําเป็ นแก่บคุ คลที.กองทุนรวมกําหนด เพื.อให้
การก่อสร้ างดังกล่าวเป็ นไปตามกฎหมายที.เกี.ยวข้ อง และเพื.อเป็ นการสร้ างความมัน. ใจ
ให้ แก่กองทุนรวมว่าเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์จะมีเงินทุนเพียงพอในการก่อสร้ างที.จอดรถใน
อนาคต เตียวฮงจะจัดให้ มีหลักประกันเงินส่วนทุนเพื.อการก่อสร้ างที.จอดรถให้ แก่กองทุน
รวม ณ วันที.กองทุนรวมเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ เป็ นจํานวน
25 ล้ านบาท
ทังนี
, , บุคคลที.กองทุนรวมกํ าหนดหมายถึงบุคคลภายนอกที.ไม่มีลกั ษณะเป็ นผู้แทนหรื อ
ตัว แทนของกองทุน รวม โดยกองทุน รวมจะไม่ นํ า เงิ น ที. เ ป็ นของกองทุน รวม เว้ น แต่
หลักประกันใดๆที.เตียวฮงได้ นํามาวางไว้ กบั กองทุนรวมเพือ. จัดให้ มีที.จอดรถเพิ.มเติมและ/
หรื อเพื.อก่อสร้ างอาคารที.จอดรถดังกล่าว เพื.อวัตถุประสงค์ของความชัดเจน กองทุนรวม
จะเข้ าทําสัญญาเพื.อใช้ ประโยชน์ในอาคารที.จอดรถดังกล่าว โดยจะชําระค่าใช้ ประโยชน์
ในรูปแบบของค่าเช่าและ/หรื อค่าบริ การที.จอดรถเท่านัน,
อย่างไรก็ตาม หากเตียวฮงสามารถจัดหาที.จอดรถเพิ.มเติมให้ แก่กองทุนรวมตามที.จะได้ ตก
ลงกัน หรื อ หากเตียวฮงประสงค์จะให้ มีการก่อสร้ างสิ.งปลูกสร้ างหรื ออาคารใดๆ บนที.ดิน
โฉนดที.ดินเลขที. 54802 และ 54803 ซึง. อยูบ่ ริ เวณด้ านข้ างอาคารซีที.สามารถแสดงได้ วา่ จะ
ทํ า ให้ โ ครงการบางนา ทาวเวอร์ มี จํ า นวนที. จ อดรถเพิ. ม เติ ม ได้ อ ย่ า งครบถ้ วนและใช้
ประโยชน์ได้ ตลอดระยะเวลาการเช่า กองทุนรวมยินยอมที.จะจดทะเบียนเลิกสิทธิเก็บกิน
ดังกล่าว
ในกรณีที.เตียวฮงและ/หรื อบุคคลที.เตียวฮงกําหนดสามารถจัดให้ มีที.จอดรถเพิ.มเติมให้ แก่
กองทุนรวมได้ กองทุนรวมจะชําระค่าตอบแทนการใช้ ที.จอดรถดังกล่าวในรู ปแบบของค่า
เช่า และ/หรื อ ค่าบริ การที.จอดรถให้ แก่เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ในจํานวนที.กําหนดไว้ ใน
สัญญาตกลงกระทําการ ทังนี
, , ในกรณีที.เตียวฮงไม่สามารถจัดให้ มีที.จอดรถยนต์เพิ.มเติม
ให้ แก่กองทุนรวมไม่วา่ กรณีใดๆ กองทุนรวมไม่มีหน้ าที.ต้องชําระค่าเช่าและหรื อค่าบริ การ
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ที.จอดรถเพิ.มเติมให้ แก่เตียวฮง อีกทังกองทุ
,
นรวมมีสิทธิพิจารณายกเลิกสิทธิการเช่าที.ดินที.
เป็ นที.ตงของโครงการบางนา
ั,
ทาวเวอร์ และเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากเตียวฮงได้
หมายเหตุ: มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที.ประเมินโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน 2 ราย คือ บริ ษัท
แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากัด และบริ ษัท ไนท์แฟรค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
ณ วันที. 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ได้ คํานึงถึงค่าใช้ จ่ายในรูปค่าเช่า และ/หรื อ ค่าบริ การที.
จอดรถที.กองทุนรวมเป็ นผู้รับผิดชอบดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมแล้ ว
ทัง, นี , พื น, ที. ใ นโครงการบางนา ทาวเวอร์ ส่ว นที. ก องทุน รวมจะไม่เ ข้ า ลงทุน เพิ. ม เติ ม ในครั ง, นี ,
ประกอบด้ วยพื ,นที.ชนบนสุ
ั,
ดและชันดาดฟ้
,
าของอาคารบี และพื ,นที.ชนดาดฟ้
ั,
าของอาคารซี ซึง. เป็ น
ที.พกั อาศัยของเจ้ าของโครงการบางนา ทาวเวอร์ ซึง. มีเนื ,อที.รวมประมาณ 3,611.00 ตารางเมตร
โดยทรั พ ย์ สิ น ที. ก องทุ น รวมจะเข้ าลงทุ น ตามข้ อ 1) ถึ ง ข้ อ 4) ดั ง กล่ า วรวมเรี ยกว่ า
“อสังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวมจะลงทุนเพิมเติมครัง, ที 1” หรื อ “อสังหาริ มทรั พย์ โครงการ
บางนา ทาวเวอร์ ”
ตําแหน่งที.ตัง, ของอสังหาริ มทรั พย์ ที.กองทุนรวมจะลงทุนเพิ.มเติมครั ง, ที. 1 สามารถแสดงได้
ดังต่อไปนี ,
ภาพแสดงตําแหน่งที.ตงของอสั
ั,
งหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนเพิ.มเติมครัง, ที. 1

นอกจากนี , บริ ษัทจัดการมีความประสงค์จะแต่งตังให้
, เตียวฮงซึง. เป็ นเจ้ าของโครงการบางนา ทาว
เวอร์ และ/หรื อ บริ ษัทที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงตามที.ระบุไว้ ในสัญญาที.เกี.ยวข้ อง ให้ เป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์สาํ หรับอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนเพิ.มเติมในครัง, นี ,โดยมีรายละเอียด
ของอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนเพิ.มเติมครัง, ที. 1 ดังนี ,
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2.1 ทีดิน
กองทุนรวมจะเช่าที.ดิน ซึ.งเป็ นที.ตัง, ของอสัง หาริ มทรั พย์ โครงการบางนา ทาวเวอร์ จาก
เตียวฮงซึ.งประกอบไปด้ วยที.ดินจํานวน 3 แปลง เป็ นระยะเวลา 30 ปี ที.ดินโฉนดที.ดินเลขที.
54800 54801 และ 135210 ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื ,อที.
รวมประมาณ 8 ไร่ 1 งาน 9.2 ตารางวา และหมายความรวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
และส่วนควบของที.ดินดังกล่าว และเช่าช่วงที.ดินบางส่วน จากบริษัท ทรัพย์สนิ ไพศาล จํากัด
ซึ.งประกอบไปด้ วยที.ดินจํานวน 2 แปลง เป็ นระยะเวลาประมาณ 8 ปี นับแต่วนั ที.กองทุน
รวมเข้ าลงทุนเพิ.มเติมถึงวันที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้ แก่ ที.ดินโฉนดที.ดินเลขที. 66486
และ 66487 ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื ,อที.รวมประมาณ 6 ไร่
1 งาน 70 ตารางวา ซึ.งใช้ เป็ นที.จอดรถเพิ.มเติมของอสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาว
เวอร์ ซึง. สิทธิการเช่าช่วงที.ดินบางส่วนดังกล่าวหมายความรวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
และส่วนควบของที.ดินดังกล่าว โดยมีการชําระค่าเช่าช่วงเป็ นราย 3 เดือน โดยมีรายละเอียด
ของที.ดินที.จะเช่า/เช่าช่วง ดังนี ,
โฉนด เลขที หน้ า
เลขที ดิน สํารวจ
135210

29 26868

54800

21

8276

54801

22

8277

66486 2801 26951
(30)
66487 2802 26952
(31)
รวม

เนือ, ทีทีกองทุน ผู้ให้ เช่ า/ เช่ าช่ วงแก่
เนือ, ที
รวมจะลงทุน
กองทุนรวม
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
(ไร่ -งาน(ไร่ -งาน-ตาราง
ตารางวา)
วา)
บางแก้ ว
บางพลี สมุทรปราการ 6-2-61.2
6-2-61.2
บริ ษัท เตียวฮงสีลม
(สําโรงฝั. ง (พระโขนง)
จํากัด
เหนือ)
บางแก้ ว
บางพลี สมุทรปราการ 0-3-24.0
0-3-24.0
บริ ษัท เตียวฮงสีลม
(สําโรงฝั. ง (พระโขนง)
จํากัด
เหนือ)
บางแก้ ว
บางพลี สมุทรปราการ 0-3-24.0
0-3-24.0
บริ ษัท เตียวฮงสีลม
(สําโรงฝั. ง (พระโขนง)
จํากัด
เหนือ)
บางแก้ ว
บางพลี สมุทรปราการ 4-1-40.0
3-0-85.0
บริ ษัท ทรัพย์สนิ
(สําโรงฝั. ง (พระโขนง)
ไพศาล จํากัด
เหนือ)
บางแก้ ว
บางพลี สมุทรปราการ 4-1-32.0
3-0-85.0
บริ ษัท ทรัพย์สนิ
(สําโรงฝั. ง (พระโขนง)
ไพศาล จํากัด
เหนือ)
16-3-81.2
14-2-79.2

ที.มา: บริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด (ข้ อมูล ณ วันที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
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นอกจากนี , เพื.อให้ กองทุนรวมมีพื ,นที.จอดรถเพียงพอในการประกอบกิจการอาคารสํานักงาน
ให้ เช่า และวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์อื.นๆ อาทิ พื ,นที.ให้ เช่าเชิงพาณิชยกรรม และเป็ นจํานวน
ที.เป็ นไปตามความต้ องการของกองทุนรวม กองทุนรวมจะได้ เข้ าทําสัญญาเพื.อใช้ ประโยชน์
บนที.จอดรถเพิ.มเติมจากเตียวฮงและ/หรื อ บริ ษัทที.เกี.ยวข้ องนอกเหนือจากที.ได้ มีการเช่าช่วง
ตามข้ างต้ น ทังนี
, , เพื.อเป็ นประกันในการจัดให้ มีที.จอดรถภายในอสังหาริ มทรัพย์โครงการ
บางนา ทาวเวอร์ เตียวฮงตกลงจะดําเนินการให้ บริ ษัท วี เอส แอสเสท จํากัด ซึง. เป็ นบริ ษัทที.
เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงจดทะเบียนสิทธิ เก็บกินแบบไม่มีค่าตอบแทนบนที.ดิน 2 แปลง โฉนด
ที.ดินเลขที. 54802 และ 54803 ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื ,อที.
รวมประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา ซึ.งอยู่บริ เวณด้ านข้ างอาคารซีโดยมีกําหนดเวลา
เท่ากับ ระยะเวลาการเช่ าทรั พย์ สินโครงการบางนา ทาวเวอร์ ให้ แก่ กองทุน รวม ณ วัน ที.
กองทุนรวมได้ ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ เพื.อให้ กองทุนรวมสามารถ
ใช้ เป็ นที.จอดรถในกรณีที.เตียวฮงไม่สามารถจัดหาที.จอดรถในบริ เวณอื.นและตามจํานวนที.
กองทุนรวมและเตียวฮงได้ ตกลงกัน ณ เวลาใดๆ ภายในระยะเวลาการเช่าให้ แก่กองทุนรวม
ได้ โดยที.กองทุนรวมในฐานะผู้ทรงสิทธิเก็บกินนันและ/หรื
,
อ บุคคลที.กองทุนรวมกําหนด มี
สิทธิครอบครอง ใช้ และถือเอาประโยชน์แห่งที.ดินแปลงดังกล่าวเพื.อใช้ เป็ นที.จอดรถ โดยให้
รวมถึงการให้ สิทธิ บุคคลที.กองทุนรวมกําหนด ดําเนินการก่อสร้ างสิ.งปลูกสร้ างหรื ออาคาร
ใดๆ บนที.ดินข้ างอาคารซีที.จะทําให้ โครงการบางนา ทาวเวอร์ มีจาํ นวนที.จอดรถเพิ.มเติมจาก
ทรัพย์สินที.เช่าได้ อย่างครบถ้ วน โดยเตียวฮง และ บริ ษัท วี เอส แอสเสท จํ ากัด ตกลงให้
ความร่วมมือและให้ ความช่วยเหลือเท่าที.จําเป็ นแก่ บุคคลที.กองทุนรวมกําหนด เพื.อให้ การ
ก่อสร้ างดังกล่าวเป็ นไปตามกฎหมายที.เกี.ยวข้ อง และเพื.อเป็ นการสร้ างความมัน. ใจให้ แก่
กองทุนรวมว่าเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์จะมีเงินทุนเพียงพอในการก่อสร้ างที.จอดรถในอนาคต
เตียวฮงจะจัดให้ มีหลักประกันเงินส่วนทุนเพื.อการก่อสร้ างที.จอดรถให้ แก่กองทุนรวม ณ วันที.
กองทุนรวมเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ เป็ นจํานวน 25 ล้ านบาท
ทังนี
, , บุคคลที.กองทุนรวมกํ าหนดหมายถึงบุคคลภายนอกที.ไม่มีลกั ษณะเป็ นผู้แทนหรื อ
ตัว แทนของกองทุ น รวม โดยกองทุ น รวมจะไม่ นํ า เงิ น ที. เ ป็ นของกองทุ น รวม เว้ น แต่
หลักประกันใดๆที.เตียวฮงได้ นํามาวางไว้ กับกองทุนรวมเพื.อจัดให้ มีที.จอดรถเพิ.มเติมและ/
หรื อเพื.อก่อสร้ างอาคารที.จอดรถดังกล่าว เพื.อวัตถุประสงค์ของความชัดเจน กองทุนรวม
จะเข้ าทําสัญญาเพื.อใช้ ประโยชน์ในอาคารที.จอดรถดังกล่าว โดยจะชําระค่าใช้ ประโยชน์ใน
รูปแบบของค่าเช่าและ/หรื อค่าบริ การที.จอดรถเท่านัน,
อย่างไรก็ตาม หากเตียวฮงสามารถจัดหาที.จอดรถเพิ.มเติมให้ แก่กองทุนรวมตามที.จะได้ ตก
ลงกัน หรื อ หากเตียวฮงประสงค์จะให้ มีการก่อสร้ างสิ.งปลูกสร้ างหรื ออาคารใดๆ บนที.ดิน
โฉนดที.ดินเลขที. 54802 และ 54803 ซึง. อยู่บริ เวณด้ านข้ างอาคารซีที.สามารถแสดงได้ ว่าจะ
ทําให้ อสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ มีจํานวนทีจ. อดรถเพิ.มเติมได้ อย่างครบถ้ วน
และใช้ ประโยชน์ได้ ตลอดระยะเวลาการเช่า กองทุนรวมยินยอมที.จะจดทะเบียนเลิกสิทธิเก็บ
กินดังกล่าว
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ในกรณีที.เตียวฮงและ/หรื อบุคคลที.เตียวฮงกําหนดสามารถจัดให้ มีที.จอดรถเพิ.มเติมให้ แก่
กองทุนรวมได้ กองทุนรวมจะชําระค่าตอบแทนการใช้ ที.จอดรถดังกล่าวในรูปแบบของค่าเช่า
และ/หรื อ ค่าบริ การที.จอดรถให้ แก่เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ในจํานวนที.กําหนดไว้ ในสัญญา
ตกลงกระทําการ ทัง, นี , ในกรณี ที.เตียวฮงไม่สามารถจัดให้ มีที.จอดรถยนต์ เพิ.มเติมให้ แ ก่
กองทุนรวมไม่ว่ากรณีใดๆ กองทุนรวมไม่มีหน้ าที.ต้องชําระค่าเช่าและหรื อค่าบริ การที.จอด
รถเพิ.มเติมให้ แก่เตียวฮง อีกทังกองทุ
,
นรวมมีสทิ ธิพิจารณายกเลิกสิทธิการเช่าที.ดินที.เป็ นที.ตงั ,
ของโครงการบางนา ทาวเวอร์ และเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากเตียวฮงได้
หมายเหตุ มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที.ประเมินโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน 2 รายคือบริ ษัท แก
รนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากัด และบริ ษัท ไนท์แฟรค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ณ
วันที. 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ได้ คํานึงถึงค่าใช้ จ่ายในรูปค่าเช่า และ/หรื อ ค่าบริ การที.จอด
รถที.กองทุนรวมเป็ นผู้รับผิดชอบดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมแล้ ว
2.2 อาคารสํานักงานอาคารเอ อาคารบีบางส่ วน อาคารซีบางส่ วน และอาคาร 3 ชัน,
พืน, ทีจอดรถยนต์ งานระบบภายในอาคาร และสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมจะเช่าอาคารในโครงการบางนา ทาวเวอร์ ซึ.งประกอบด้ วย อาคารเอ อาคารบี
บางส่วน อาคารซีบางส่วน และอาคาร 3 ชัน, ซึง. เป็ นทางเชือ. มระหว่างอาคารเอและอาคารบี
พื ,นที.จอดรถยนต์และงานระบบภายในอาคาร จากเตียวฮง ทังนี
, , งานระบบดังกล่าว ได้ แก่
งานระบบสาธารณูป โภคต่างๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้ า ระบบสื.อ สาร ระบบ
สุข าภิ บ าล ระบบปรั บ อากาศและระบายอากาศ และระบบลิ ฟ ท์ โ ดยสาร ที. ใ ช้ ในการ
ดําเนินการกิจการอสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ เป็ นต้ น รวมถึงรับโอนกรรมสิทธิK
ในสังหาริ มทรัพย์ที.เกี.ยวข้ อง
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รายละเอียดพืน, ทีใช้ สอย(1) ทีกองทุนรวมจะลงทุนสําหรับแต่ ละอาคาร
อาคาร

รายละเอียด

พืน, ทีใช้ สอย

อาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก พื ,นที.ให้ เช่า(2)
สูง 17 ชัน, และชัน, ใต้ ดิน 1 พื ,นที.ที.จะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรื อ
ชัน,
บริ ษัทที.จะเข้ ามาเป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ภายหลังกองทุนรวมเข้ า
อาคารเอ
ลงทุน(3)
พื ,นที.สว่ นกลาง
พื ,นที.จอดรถพร้ อมลานวิ.ง(4)
พืน, ทีใช้ สอยอาคารเอ
อาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก พื ,นที.ให้ เช่า(2)
สูง 17 ชัน, และชัน, ใต้ ดิ น 1 พื ,นที.ที.จะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรื อ
ชัน, (ไม่ ร วมพื น, ที. ชัน, บนสุด บริ ษัทที.จะเข้ ามาเป็ นผู้บริ หาร
และชันดาดฟ้
,
า)
อสังหาริ มทรัพย์ภายหลังกองทุนรวมเข้ า
อาคารบี
ลงทุน(3)
พื ,นที.สว่ นกลาง
พื ,นที.จอดรถพร้ อมลานวิ.ง(4)
พืน, ทีใช้ สอยอาคารบี
อาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก พื ,นที.ให้ เช่า(2)
สูง 19 ชัน, และชัน, ใต้ ดิ น 1 พื ,นที.ที.จะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรื อ
ชัน, (ไม่รวมชันดาดฟ้
,
า)
บริ ษัทที.จะเข้ ามาเป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ภายหลังกองทุนรวมเข้ า
อาคารซี
ลงทุน(3)
พื ,นที.สว่ นกลาง
พื ,นที.จอดรถพร้ อมลานวิ.ง(4)
พืน, ทีใช้ สอยอาคารซี
อาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก พื ,นที.ให้ เช่า(2)
สูง 3 ชัน, และชันใต้
, ดิน 1 ชัน, พื ,นที.ที.จะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรื อ
ซึ. ง เป็ นทางเชื. อ มระหว่ า ง บริ ษัทที.จะเข้ ามาเป็ นผู้บริ หาร
อาคาร 3
อาคารเอและอาคารบี และ อสังหาริ มทรัพย์ภายหลังกองทุนรวมเข้ า
ชัน,
ชันใต้
, ดิน 1 ชัน,
ลงทุน(3)
พื ,นที.สว่ นกลาง
พื ,นที.จอดรถพร้ อมลานวิ.ง(4)
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พืน, ทีใช้ สอยทีกองทุนรวมจะ
ลงทุนโดยประมาณ
(ตารางเมตร)
17,511.56
-

9,404.79
2,842.65
29,759.00
15,842.00
2,108.00

8,160.00
2,682.00
28,792.00
8,712.51
512.82

5,603.67
17,746.00
32,575.00
1,399.50
3,508.00

2,523.50
3,110.00
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อาคาร

รายละเอียด

พืน, ทีใช้ สอย

พืน, ทีใช้ สอยอาคาร 3 ชัน,
รวมพืน, ทีใช้ สอย อาคารเอ อาคารบี อาคารซี และอาคาร 3 ชัน,
พืน, ทีใช้ สอยทีกองทุนรวมจะไม่ เข้ าลงทุน(5)

พืน, ทีใช้ สอยทีกองทุนรวมจะ
ลงทุนโดยประมาณ
(ตารางเมตร)
10,541.00
101,667.00
3,611.00

ที.มา: บริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด (ข้ อมูล ณ วันที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
หมายเหตุ:
(1)
พื ,นที.ใช้ สอย หมายถึง พื ,นที.ให้ เช่า พื ,นที.สว่ นกลาง และพื ,นที.จอดรถยนต์ภายในอาคาร
(2)
พื ,นที.ดงั กล่าวรวมพื ,นที.ที.บริ ษัทที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงเช่าอยูป่ ั จจุบนั และ/หรื อแสดงความประสงค์จะเช่าภายหลังกองทุนรวมเข้ า
ลงทุน รวม 5,035.24 ตารางเมตร แต่ ไ ม่ ร วมพื น, ที. ที. จ ะมี การเช่ า โดยเตี ย วฮง และ/หรื อ บริ ษั ท ที. จ ะเข้ ามาเป็ นผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ ภายหลังกองทุนรวมเข้ าลงทุน ซึ.งประกอบด้ วยพื ,นที.สํานักงานให้ เช่า ฟิ ตเนส สระว่ายนํา, ห้ องประชุม/ห้ องจัด
เลี ,ยง และห้ องอาหาร รวมพื ,นที.ประมาณ 6,128.82 ตารางเมตร โดยหากรวมพื ,นที.ดงั กล่าว จะมีพื ,นที.ที.สามารถให้ เช่าได้ ทั ,งหมด
ประมาณ 49,594.39 ตารางเมตร
(3)
พื น, ที. ที. จะมี ก ารเช่า โดยเตี ย วฮง และ/หรื อ บริ ษั ท ที. จะเข้ า มาเป็ นผู้ บริ ห ารอสังหาริ มทรั พย์ ภายหลังกองทุน รวมเข้ า ลงทุน
ประกอบด้ วย พื ,นที.สํานักงานให้ เช่า ฟิ ตเนส สระว่ายนํ ,า ห้ องประชุม/ห้ องจัดเลี ,ยง และห้ องอาหาร รวมพื ,นที.ประมาณ 6,128.82
ตารางเมตร ทั ,งนี , หากนับรวมกับพื ,นที.ที.บริ ษัทที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงเช่าอยูป่ ั จจุบนั และ/หรื อแสดงความประสงค์จะเช่าภายหลัง
กองทุนรวมเข้ าลงทุนรวม 5,035.24 ตารางเมตร ภายหลังกองทุนรวมเข้ าลงทุน จะมีพื ,นที.ที.เตียวฮง และ/หรื อ บริ ษัทที.จะเข้ ามา
เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ และบริ ษัทที. เกี. ย วข้ องกับเตี ยวฮงเช่ารวมทัง, สิน, ประมาณ 11,164.06 ตารางเมตรจากพื น, ที. ที.
สามารถให้ เช่าได้ ทั ,งหมดประมาณ 49,594.39 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 22.51 ของพื ,นที.ที.สามารถให้
เช่าได้ ทั ,งหมด
(4)
พื ,นที.จอดรถภายในอาคารสามารถจอดรถยนต์ได้ ประมาณ 839 คัน โดยประกอบไปด้ วยพื ,นที.จอดรถภายในอาคารเอ อาคารบี
และอาคาร 3 ชั ,นประมาณ 326 คัน และพื ,นที.จอดรถภายในอาคารซีประมาณ 513 คัน
(5)
พื ,นที.ในโครงการบางนา ทาวเวอร์ สว่ นที.กองทุนรวมจะไม่เข้ าลงทุนเพิ.มเติมในครัง, นี , ประกอบด้ วยพื ,นที.ชั ,นบนสุดและชั ,นดาดฟ้า
ของอาคารบี และพื ,นที.ชั ,นดาดฟ้าของอาคารซี
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รายละเอียดพืน, ทีให้ เช่ า พืน, ทีส่ วนกลาง พืน, ทีจอดรถ และพืน, ทีใช้ สอย ของอสังหาริมทรัพย์ โครงการบางนา ทาว
เวอร์ มีดังต่ อไปนี ,
รายละเอียด
1. พื ,นที.สาํ นักงานให้ เช่า
2. พื ,นที.ร้านค้ า
3. พื ,นทีอ. ื.นๆ(1)

รวมพืน, ทีให้ เช่ า(2)
4. พื ,นที.ที.จะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรื อ บริ ษัทที.จะเข้ ามาเป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ภายหลังกองทุนรวมเข้ าลงทุน(3)
5. พื ,นที.สว่ นกลาง
6. พื ,นที.จอดรถพร้ อมลานวิ.ง (จอดรถยนต์ได้ ประมาณ 839 คัน)
รวมพืน, ทีใช้ สอย(4)

พืน, ทีโดยประมาณ ร้ อยละของพืน, ทีใช้ สอย
(ตารางเมตร)
42,826.24
42.12
446.50
0.44
192.83
0.19
43,465.57
42.75
6,128.82
6.03
25,691.96
26,380.65
101,667.00

25.27
25.95
100.00

ที.มา: บริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด (ข้ อมูล ณ วันที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
หมายเหตุ :
(1)
พื ,นที.อื.นๆ ประกอบด้ วย พื ,นที.ห้องเก็บของ
(2)
พื ,นที.ดงั กล่าวรวมพื ,นที.ที.บริ ษัทที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงเช่าอยูป่ ั จจุบนั และ/หรื อแสดงความประสงค์จะเช่าภายหลังกองทุนรวมเข้ า
ลงทุน รวม 5,035.24 ตารางเมตร แต่ ไ ม่ ร วมพื น, ที. ที. จ ะมี การเช่ า โดยเตี ย วฮง และ/หรื อ บริ ษั ท ที. จ ะเข้ ามาเป็ นผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ ภายหลังกองทุนรวมเข้ าลงทุน ซึ.งประกอบด้ วยพื ,นที.สํานักงานให้ เช่า ฟิ ตเนส สระว่ายนํา, ห้ องประชุม/ห้ องจัด
เลี ,ยง และห้ องอาหาร รวมพื ,นที.ประมาณ 6,128.82 ตารางเมตร โดยหากรวมพื ,นที.ดงั กล่าว จะมีพื ,นที.ที.สามารถให้ เช่าได้ ทั ,งหมด
ประมาณ 49,594.39 ตารางเมตร
(3)
พื น, ที. ที. จะมี ก ารเช่า โดยเตี ย วฮง และ/หรื อ บริ ษั ท ที. จะเข้ า มาเป็ นผู้ บริ ห ารอสังหาริ มทรั พย์ ภายหลังกองทุน รวมเข้ า ลงทุน
ประกอบด้ วย พื ,นที.สํานักงานให้ เช่า ฟิ ตเนส สระว่ายนํ ,า ห้ องประชุม/ห้ องจัดเลี ,ยง และห้ องอาหาร รวมพื ,นที.ประมาณ 6,128.82
ตารางเมตร ทั ,งนี , หากนับรวมกับพื ,นที.ที.บริ ษัทที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงเช่าอยูป่ ั จจุบนั และ/หรื อแสดงความประสงค์จะเช่าภายหลัง
กองทุนรวมเข้ าลงทุนรวม 5,035.24 ตารางเมตร ภายหลังกองทุนรวมเข้ าลงทุน จะมีพื ,นที.ที.เตียวฮง และ/หรื อ บริ ษัทที.จะเข้ ามา
เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ และบริ ษัทที. เกี. ย วข้ องกับเตี ยวฮงเช่ารวมทัง, สิน, ประมาณ 11,164.06 ตารางเมตรจากพื น, ที. ที.
สามารถให้ เช่าได้ ทั ,งหมดประมาณ 49,594.39 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 22.51 ของพื ,นที.ที.สามารถให้
เช่าได้ ทั ,งหมด
(4)
พื ,นที.ใช้ สอย หมายถึง พื ,นที.ให้ เช่า พื ,นที.สว่ นกลาง และพื ,นที.จอดรถยนต์ทั ,งภายในอาคาร
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รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ ทีเกียวข้ องของอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวมจะลงทุนเพิมเติมครั ง,
ที 1 มีดังต่ อไปนี ,
ระบบสาธารณูปโภค

รายละเอียด
สวิตซ์ตดั ตอนไฟฟ้ าแรงสูง 3 ชุด
หม้ อแปลงไฟฟ้ าและตู้ประธานไฟฟ้ า 6 ชุด
เครื. องกําเนิดไฟฟ้ า 2 (สอง) ชุด
ไฟฟ้ าแสงสว่างฉุกเฉิน
ระบบป้องกันฟ้ าผ่า

ระบบไฟฟ้ า

•
•
•
•
•

ระบบสือ. สาร

• งานระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
• งานระบบโทรศัพท์
• งานระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV system) จํานวน 85 ชุด

ระบบสุขาภิบาล

• ระบบนํ ,าประปาใช้ งาน ประกอบด้ วย ถังเก็บนํ ,าใต้ ดินขนาด 200
ลูกบาศก์เมตรและปัm มนํ ,าเพื.อทําการสูบนํ ,าจากถังเก็บนํ ,าใต้ ดินไปยังถัง
เก็บนํ ,าชันดาดฟ้
,
าในแต่ละอาคาร
• ระบบบําบัดนํ ,าเสีย(1)
• ระบบระบายนํ ,า
• ระบบบําบัดสระว่ายนํ ,า
• ระบบนํ ,าดับเพลิง

ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

• ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split type air conditioner)
• ระบบระบายอากาศ ประกอบด้ วย ระบบระบายอากาศเสีย ระบบดูด
ควันสําหรับห้ องครัว และพัดลมอัดอากาศบันไดหนีไฟ เป็ นต้ น

ระบบลิฟท์โดยสาร

• ลิฟท์โดยสาร 4 ชุดต่ออาคาร สําหรับอาคารเอ อาคารบี และอาคารซี
และลิฟท์บริ การสําหรับขนอาหาร 2 ชุด สําหรับอาคาร 3 ชัน,

ระบบควบคุมทีจ. อดรถยนต์

• ระบบควบคุมรถยนต์เข้ าออก

ที.มา: บริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด (ข้ อมูล ณ วันที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
หมายเหตุ:
(1)

ระบบบําบัดนํ ,าเสียตั ,งอยูน่ อกพื ,นที.ที.กองทุนรวมจะลงทุน อย่างไรก็ดีเตียวฮงได้ ยินยอมให้ กองทุนรวมใช้ ระบบบําบัดนํา, เสียเพื.อ
บําบัดนํา, เสียในอสังหาริ มทรั พย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ โดยกองทุนรวมตกลงจะร่ วมรับผิดชอบและชําระคืนค่าใช้ จ่ายใน
การบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ ,าเสียให้ กบั เตียวฮงตามสัดส่วนของปริ มาณที.ใช้ งานจริ ง
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ตารางต่ อไปนีแ, สดงข้ อมูลผู้เช่ ารายใหญ่ 10 รายแรกของอสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทุนรวมจะลงทุนเพิมเติมครั ง, ที 1
ตามรายได้ รวม(1)สําหรับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
สัดส่ วนรายได้ ค่าเช่ า
ลําดับ
รวมต่ อรายได้ ค่าเช่ า
บริษัท
ปี ทีสิน, สุดสัญญา
ที
รวมทัง, หมด(1)
(ร้ อยละ)
1.
พ.ศ. 2560(2)
บริ ษัท อยุธยา แคปปิ ตอล เซอร์ วสิ เซส จํากัด
12.82
2.
พ.ศ. 2560(2)
บริ ษัท โทเทิล เซอร์ วิสเซส โซลูชนั. ส์ จํากัด (มหาชน)
11.53
3.
พ.ศ. 2560(2)
บริ ษัท อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน)
11.53
4.

บริ ษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

7.05

พ.ศ. 2558

5.

6.43
5.22
4.48

พ.ศ. 2557

6.
7.

บริ ษัท มิตซูบชิ ิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท เอ็น เอช เค สปริ ง (ประเทศไทย) จํากัด

พ.ศ. 2557 และ 2559
พ.ศ. 2558

8.

บริ ษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จํากัด (มหาชน)

4.28

พ.ศ. 2558

3.70

พ.ศ. 2557 2558 และ
2559
พ.ศ. 2558

9.

บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน. จํากัด (มหาชน)

10.
บริ ษัท อินทนนท์ สปอร์ ตติ ,ง กู๊ดส์ จํากัด
รวมผู้เช่ า 10 ลําดับแรก
ผู้เช่ารายย่อยอื.นๆ (51 ราย)
สัดส่ วนรายได้ รวมทัง, หมด

2.87
69.91
30.09
100.00

ที.มา: บริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด (ข้ อมูล ณ วันที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
หมายเหตุ:
(1)

รายได้ คา่ เช่ารวม ประกอบด้ วย รายได้ ค่าเช่าพื ,นที. รายได้ ค่าเช่าเครื. องเรื อน และรายได้ ค่าบริ การ โดยคํานวนจากรายได้ รวม
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557

(2)

อ้ างอิงจากระยะเวลาของสัญญาเช่าใหม่ซึ.งผู้เช่าได้ แสดงความจํานงจะต่อสัญญาแล้ วและลงนามหนังสือเสนอให้ เช่า (Offer
Letter) แล้ ว ณ วันที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2555 รายได้ ค่าเช่ารวมจากผู้เช่า 10 ลําดับแรก ดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อย
ละ 69.2 ของรายได้ คา่ เช่ารวมทังหมดของอสั
,
งหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ เฉพาะส่วนที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
(อ้ างอิงตามข้ อมูลรายได้ คา่ เช่ารวมเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555)
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ตารางต่ อไปนีแ, สดงข้ อมูลของผู้เช่ าพืน, ทีของอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวมจะลงทุนเพิมเติมครั ง, ที 1 จําแนกตาม
ประเภทธุรกิจของผู้เช่ า และสัดส่ วนของพืน, ทีให้ เช่ าทัง, หมด ณ วันที 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
พืน, ทีให้ เช่ า(1)
(ตารางเมตร)

ประเภทธุรกิจ
การเงินและการธนาคาร
ยานยนต์และชิ ,นส่วนยานยนต์
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ลิฟท์และบันไดเลือ. น
เครื. องจักรและอุปกรณ์อตุ สาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์ ก่อสร้ าง และวัสดุก่อสร้ าง
อุปกรณ์กีฬา
ธุรกิจการเกษตร
ธุรกิจอื.นๆ
พื ,นที.วา่ ง
รวม

15,913.00
4,552.27
3,738.00
2,511.00
2,202.00
2,154.56
1,905.00
1,567.00
7,375.74
1,547.00
43,465.57

สัดส่ วนพืน, ทีคิดเทียบพืน, ที
ให้ เช่ ารวมโดยประมาณ(1)
(ร้ อยละ)
36.61
10.47
8.60
5.78
5.07
4.96
4.38
3.61
16.97
3.56(2)
100.0

ที.มา: บริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด (ข้ อมูล ณ วันที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
หมายเหตุ:
(1)
พื ,นที.ดงั กล่าวรวมพื ,นที.ที.บริ ษัทที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงเช่าอยูป่ ั จจุบนั และ/หรื อแสดงความประสงค์จะเช่าภายหลังกองทุนรวมเข้ า
ลงทุน รวม 5,035.24 ตารางเมตร แต่ ไ ม่ ร วมพื น, ที. ที. จ ะมี การเช่ า โดยเตี ย วฮง และ/หรื อ บริ ษั ท ที. จ ะเข้ ามาเป็ นผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ ภายหลังกองทุนรวมเข้ าลงทุน ซึ.งประกอบด้ วยพื ,นที.สํานักงานให้ เช่า ฟิ ตเนส สระว่ายนํา, ห้ องประชุม/ห้ องจัด
เลี ,ยง และห้ องอาหาร รวมพื ,นที.ประมาณ 6,128.82 ตารางเมตร โดยหากรวมพื ,นที.ดงั กล่าว จะมีพื ,นที.ที.สามารถให้ เช่าได้ ทั ,งหมด
ประมาณ 49,594.39 ตารางเมตร
(2)
สําหรับพื ,นที.วา่ ง 1,547.00 ตารางเมตร ณ วันที. 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มีผ้ ูแสดงความจํานง/ตกลงที.จะเช่าพื ,นที.แล้ วรวมทั ,ง
สิ ,น 1,532.00 ตารางเมตร ซึ.งจะส่งผลให้ มีพื ,นที.ว่างเหลือเท่ากับ 15.00 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.03
ของพื ,นที.ให้ เช่ารวม
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ตารางดังต่ อไปนีแ, สดงข้ อมูลของสัญญาเช่ าทีจะครบกําหนดตามอายุสัญญาเช่ า(1) ของอสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทุน
รวมจะลงทุนเพิมเติมครัง, ที 1 ณ วันที 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ปี

พืน, ทีให้ เช่ า(2)ทีครบกําหนดอายุสัญญาเช่ า
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)

พ.ค. – ธ.ค. พ.ศ. 2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
หลัง พ.ศ.2560
พื ,นที.วา่ ง
รวม

7,056.74
10,698.66
7,493.90
16,519.27
150.00
1,547.00
43,465.57

สัดส่ วนพืน, ทีเช่ าทีสัญญาเช่ าครบ
กําหนดคิดเทียบกับพืน, ทีให้ เช่ ารวม
โดยประมาณ
(ร้ อยละ)
16.24
24.61
17.24
38.01
0.35
3.56(3)
100.0

ที.มา: บริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด (ข้ อมูล ณ วันที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
หมายเหตุ:
(1)
สัญญาเช่าพื ,นที.สว่ นใหญ่มีอายุ 3 ปี ทั ,งนี , การต่อสัญญารวมถึงกรณีที.ผ้ เู ช่าได้ มีการลงนามในหนังสือเสนอให้ เช่า (Offer Letter)
แล้ ว
(2)
พื ,นที.ดงั กล่าวรวมพื ,นที.ที.บริ ษัทที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงเช่าอยูป่ ั จจุบนั และ/หรื อแสดงความประสงค์จะเช่าภายหลังกองทุนรวมเข้ า
ลงทุน รวม 5,035.24 ตารางเมตร แต่ ไ ม่ ร วมพื น, ที. ที. จ ะมี การเช่ า โดยเตี ย วฮง และ/หรื อ บริ ษั ท ที. จ ะเข้ ามาเป็ นผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ ภายหลังกองทุนรวมเข้ าลงทุน ซึ.งประกอบด้ วยพื ,นที.สํานักงานให้ เช่า ฟิ ตเนส สระว่ายนํา, ห้ องประชุม/ห้ องจัด
เลี ,ยง และห้ องอาหาร รวมพื ,นที.ประมาณ 6,128.82 ตารางเมตร โดยหากรวมพื ,นที.ดงั กล่าว จะมีพื ,นที.ที.สามารถให้ เช่าได้ ทั ,งหมด
ประมาณ 49,594.39 ตารางเมตร
(3)
สําหรับพื ,นที.วา่ ง 1,547.00 ตารางเมตร ณ วันที. 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มีผ้ ูแสดงความจํานง/ตกลงที.จะเช่าพื ,นที.แล้ วรวมทั ,ง
สิ ,น 1,532.00 ตารางเมตร ซึ.งจะส่งผลให้ มีพื ,นที.ว่างเหลือเท่ากับ 15.00 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.03
ของพื ,นที.ให้ เช่ารวม

ผลการดําเนินงาน 4 ปี ย้ อนหลังของอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวมจะลงทุนเพิมเติมครัง, ที 1 มีดังต่ อไปนี ,
ปี พ.ศ. 2553
ปี พ.ศ. 2554
ปี พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ. 2556
รายได้ คา่ เช่าพื ,นที. ค่าเช่าเครื. องเรื อน และ
124.47
142.44
160.06
170.27
ค่าบริ การ (ล้ านบาท)
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
135.41
155.90
175.36
186.54
กําไรก่อนดอกเบี ,ย ภาษี ค่าเสือ. มราคา
และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) (ล้ าน
95.79
111.65
129.94
140.01
บาท)
ที.มา: บริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด
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พืน, ทีให้ เช่ า อัตราการเช่ าพืน, ที (Occupancy Rate) และอัตราค่ าเช่ าพืน, ทีเฉลียระหว่ าง ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ.
2553 ถึง ณ วัน ที 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ของอสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทุ น รวมจะลงทุ น เพิมเติมครั ,งที 1 มี
ดังต่ อไปนี ,
ณ วันที 31 ณ วันที 31 ณ วันที 31 ณ วันที 31 ณ วันที 31
ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม
สิงหาคม พฤษภาคม
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
(1)
พื ,นที.ให้ เช่าทังหมด
,
(ตารางเมตร)
40,348.05 40,324.62 41,321.00 43,287.57 43,465.57
(2)
อัตราการเช่าพื ,นที. (ร้ อยละ)
86.62
99.30
97.45
98.48
96.44(3)
อัตราค่าเช่าพื ,นที.เฉลีย. (2) (บาท/ตาราง
298.87
311.78
327.77
339.30
340.55
เมตร/เดือน)
ที.มา: บริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด
หมายเหตุ:
(1)
พื ,นที.ดงั กล่าวรวมพื ,นที.ที.บริ ษัทที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงเช่าอยูป่ ั จจุบนั และ/หรื อแสดงความประสงค์จะเช่าภายหลังกองทุนรวมเข้ า
ลงทุน รวม 5,035.24 ตารางเมตร แต่ ไ ม่ ร วมพื น, ที. ที. จ ะมี การเช่ า โดยเตี ย วฮง และ/หรื อ บริ ษั ท ที. จ ะเข้ ามาเป็ นผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ ภายหลังกองทุนรวมเข้ าลงทุน ซึ.งประกอบด้ วยพื ,นที.สํานักงานให้ เช่า ฟิ ตเนส สระว่ายนํา, ห้ องประชุม/ห้ องจัด
เลี ,ยง และห้ องอาหาร รวมพื ,นที.ประมาณ 6,128.82 ตารางเมตร โดยหากรวมพื ,นที.ดงั กล่าว จะมีพื ,นที.ที.สามารถให้ เช่าได้ ทั ,งหมด
ประมาณ 49,594.39 ตารางเมตร
(2)
อัตราการเช่าพืน, ที. และอัตราค่าเช่าพืน, ที.เฉลี.ย คํานวนจากพืน, ที.ให้ เช่า ซึ.งไม่รวมพืน, ที.ที.จะมีการเช่าโดยเตียวฮงเมื.อกองทุน
รวมเข้ าลงทุน
(3)
ณ วันที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีพื ,นที.ที.ว่างอยู่ว่างรวมทั ,งสิ ,น 1,547.00 ตารางเมตร สําหรับพื ,นที.ว่างดังกล่าว ณ วันที. 10
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มีผ้ แู สดงความจํานง/ตกลงที.จะเช่าพื ,นที.แล้ วรวมทั ,งสิ ,น 1,532.00 ตารางเมตร โดยจะส่งผลให้ มีพื ,นที.ว่าง
ที.เหลือเท่ากับ 15.00 ตารางเมตร ซึ.งคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.03 ของพื ,นที.ให้ เช่ารวม หรื อคิดเป็ นอัตราการเช่าพื ,นที.
ประมาณร้ อยละ 99.97

สรุ ปผลการดําเนินงานในอดีตและวิเคราะห์ การดําเนินงาน
โครงการบางนา ทาวเวอร์ มีอตั ราการเช่าพื ,นที.เพิ.มขึ ,นจากในอดีตและมีอตั ราการเช่าพื ,นที.ที.สงู อย่างต่อเนื.องในช่วงเวลา
หลายปี ที.ผา่ นมาโดยมีสาเหตุหลักมาจากทําเลที.ตงที
ั , .มีศกั ยภาพจากการเติบโตของอุปสงค์ของอาคารสํานักงานให้ เช่า
โดยเฉพาะอย่างยิ.งการเติบโตจากอุปสงค์เฉพาะที.เพิ.มขึ ,นในบริเวณถนนบางนา –ตราดอย่างต่อเนื.องโดยเริ. มมาจากการ
เปิ ดให้ บริ การของสนามบินสุวรรณภูมิ ซึง. ส่งผลให้ กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวของเมืองและระบบขนส่งมวลชนต่างๆ
อย่างรวดเร็ ว มาทางทิ ศตะวันออก อาทิ การสร้ างส่วนต่อ ขยายรถไฟฟ้ าบีที เอสอ่อนนุช -แบริ. ง และการเปิ ดตัว ของ
ศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ในย่านนี , อาทิ เมกาบางนา และอิเกีย เป็ นต้ น
ทังนี
, ,ศักยภาพในการเติบโตของย่านบางนายังมาจากการที.ถนนบางนา – ตราดนันเป็
, นต้ นทางของถนนสายหลักที.วิ.งออก
สูท่ ่าเรื อนํ ,าลึกและกลุม่ นิคมอุตสาหกรรมฝั. งตะวันออกซึ.งเป็ นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต่างๆ มากมาย
และเป็ นที.ได้ รับความสนใจเพิ.มจากนักลงทุนในการก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมใหม่หลังจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยครัง,
ในปี 2554 ด้ วยสาเหตุนี ,ทําให้ บริ เวณถนนบางนา – ตราดมีความต้ องการเช่าพื ,นที.อาคารสํานักงานจากทังคู
, ่ค้าและ
ผู้ประกอบการในแหล่งนิคมอุตสาหกรรมในฝั. งตะวันออกเพิ.มมากขึ ,น
นอกจากนี ,ถึงแม้ ว่าในปั จจุบนั บริ เวณถนนบางนา-ตราดจะมีสิ.งอํานวยความสะดวกที.ครบครัน แต่อตั ราค่าเช่าพื ,นที.ยงั
ค่อนข้ างตํ.า เมื.อ เที ยบกับอาคารสํา นัก งานในพืน, ที. เขตอื.น จึง ทํา ให้ มี อุป สงค์ จากผู้ป ระกอบการธุร กิ จที. ต้อ งการลด
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ค่าใช้ จ่ายในการเช่าพื ,นที.สาํ นักงานและ/หรื อต้ องการพื ,นที.สํานักงานแห่งที.สอง (Second Site) ตามแผนป้องกันในกรณี
ที.เกิดเหตุภยั พิบตั ิตา่ งๆ หรื อความไม่สงบทางการเมืองที.อาจจะทําให้ การดําเนินงานหยุดชะงักซึง. ปั จจัยหนึง. มาจากการที.
พื ,นที.ในบริ เวณถนนบางนา – ตราดเป็ นหนึ.งในบริ เวณที.ไม่ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์อทุ กภัยครัง, ใหญ่และความไม่
สงบทางการเมืองที.ผา่ นมา
ทังนี
, ,ด้ วยโครงการบางนา ทาวเวอร์ เป็ นโครงการอาคารสํานักงานคุณภาพ ที.มีสิ.งอํานวยความสะดวกครบครัน (Selfcontained office complex) ทําให้ อาคารมีศกั ยภาพสามารถดึงดูดผู้เช่าซึ.งรวมถึงอุปสงค์เฉพาะดังกล่าวข้ างต้ นซึ.ง
ส่งผลให้ อตั ราการเช่าพื ,นที.ปรับตัวเพิ.มสูงขึ ,นอย่างต่อเนื.อง โดยในระหว่างปี พ.ศ.2553 – 2554 อสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุน
รวมจะลงทุนเพิ.มเติมครัง, ที. 1 มีอตั ราการเช่าพื ,นที.เพิ.มขึ ,นจากร้ อยละ 86.62 เป็ นร้ อยละ 99.30 และโครงการบางนา ทาว
เวอร์ สามารถคงอัตราการเช่าพื ,นที.ที.สงู อย่างต่อเนื.องจนถึงปั จจุบนั โดยในปี พ.ศ. 2555 ณ สิ ,นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556
และเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 โครงการบางนา ทาวเวอร์ มีอตั ราการเช่าพื ,นที.เฉลีย. เท่ากับประมาณร้ อยละ 97.45 ร้ อย
ละ 98.48 และ ร้ อยละ 96.44 ตามลําดับ ทังนี
, ,พื ,นที.เช่าที.เพิ.มขึ ,นในช่วงปี พ.ศ. 2555 และ ณ สิ ,นเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2556 มาจากการปรับปรุงพื ,นที.
นอกจากนี , เนื.องด้ วยอัตราการเช่าพื ,นที.เพิ.มขึ ,นในช่วงเวลาหลายปี ที.ผ่านมา อัตราค่าเช่าพื ,นที.เฉลี.ยของอสังหาริ มทรพัย์
โครงการบางนา ทาวเวอร์ มีการเติบโตอย่างต่อเนื.องโดยในระหว่างปี พ.ศ.2553 – 2555 มีอตั ราการเติบโตเฉลี.ยต่อปี
(CAGR) เท่ากับประมาณร้ อยละ 4.7 ต่อปี จาก 298.87 บาท/ตารางเมตร/เดือน ในปี พ.ศ. 2553 เป็ น 327.77 บาท/
ตารางเมตร/เดือนในปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาเหตุมาจากอุปสงค์ที.เพิ.มขึ ,นดังที.กล่าวข้ างต้ นประกอบกับการบริ หารจัดการ
โดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที.มีประสบการณ์และความชํานาญ ทําให้ สามารถปล่อยเช่าพื ,นที.ให้ เช่าที.ว่างลงได้ ในอัตรา
ค่าเช่าและค่าบริ การที.สูงขึ ,นรวมทังสามารถปรั
,
บขึน, ค่าเช่าและค่าบริ การของผู้เช่าเดิมในอัตราที.สูงขึน, เมื.อมีการต่อ
สัญญา
จากปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ น ส่งผลให้ รายได้ รวมของอสังหาริ มทรั พย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ มีการเติบโตขึ ,นอย่าง
ต่อเนื.อง โดยในปี พ.ศ. 2556 โครงการบางนา ทาวเวอร์ มีรายได้ รวม ประมาณ 186.54 ล้ านบาท เพิ.มขึ ,นจาก 175.36
ล้ านบาท 155.90 ล้ านบาทและ 135.41 ล้ านบาทในช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2553 ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นอัตราการ
เติบโตเฉลีย. ต่อปี (CAGR) เท่ากับประมาณร้ อยละ 11.27 ต่อปี
นอกจากนี ,โครงการบางนา ทาวเวอร์ ยงั มีความสามารถในการทํากําไรและการควบคุมต้ นทุนค่าเช่าและค่าบริ การและ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารและดําเนินงานที.ดี โดยในช่วงปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556 อสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาว
เวอร์ ดงั กล่าวมีกําไรก่อนดอกเบี ,ย ภาษี ค่าเสื.อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) เท่ากับประมาณ 95.79 ล้ านบาท
111.65 ล้ านบาท 129.94 ล้ านบาท และ 140.01 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี.ยต่อปี (CAGR)
เท่ากับประมาณร้ อยละ 13.48 ต่อปี
อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที.กองทุนรวมลงทุนในโครงการบางนา ทาวเวอร์ องค์ประกอบของรายได้ ต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย
ของทรัพย์สินจะเปลี.ยนแปลงไปจากผลประกอบการในอดีตตามที.แสดงในตารางข้ างต้ น โดยจะมีรายได้ เพิ.มเติมจาก
พื ,นที.สํานักงาน ห้ องอาหาร ห้ องประชุม/จัดเลี ,ยง ฟิ ตเนสและสระว่ายนํ ,า ที.เตียวฮงกลับมาเช่าช่วงจากกองทุนรวม
และจะมีคา่ ใช้ จ่ายที.เกี.ยวกับการดําเนินงานของอสังหาริ มทรัพย์ และกองทุนรวมเพิ.มเติม เช่นค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
เป็ นต้ น
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การจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์ โครงการบางนา ทาวเวอร์
การจัดการประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ,
1. แผนภาพการนําอสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ ออกหาประโยชน์

ผู้เช่าพื,นทีรายย่อย

ให้เช่าพื,นที.และ
บริการ
ชําระค่าเช่าและ
ค่าบริการ

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟ]ศ
(POPF)

บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

•
•
•
ชําระค่าธรรมเนียม •
ผู้บริหาร
•
อสังหาริมทรัพย์ •
•
•

ให้บริการ

ชําระค่าใช้จ่าย
ค่าภาษีโรงเรือน
ค่าเบียประกันภัย
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าสาธารณูปโภค(1)
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ค่านายหน้า
ค่าเช่าและค่าเช่าช่วงที+ดิน
ค่าใช้จ่ายอื+นๆ

ผู้ให้บริการภายนอก

บริษัท เตียวฮงสีลม จํากัด
และ/หรือ บริษัทที.เกี.ยวข้องกับเตียวฮงตามที.
ระบุไว้ในสัญญาที.เกี.ยวข้อง

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

หมายเหตุ : (1) บริ ษัท เตีย วฮงสีลม จํา กัดและ/หรื อ บริ ษัทที.จะเข้ ามาเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ภ ายหลังกองทุนรวมเข้ าลงทุนจะเป็ นผู้
ให้ บริ การสาธารณูปโภคภายในโครงการ และเป็ นผู้เรี ยกเก็บค่าบริ การนํ า, และค่าไฟฟ้าโดยตรงจากผู้เช่า ยกเว้ นพืน, ที.ส่วนกลางและพืน, ที.เช่า
บางส่วนที.กองทุนรวมจะเป็ นผู้ชําระค่าบริ การสาธารณูปโภคให้ แก่ บริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัดที.ราคาต้ นทุน โดยบริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัดและ/
หรื อ บริ ษัทที.จะเข้ ามาเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ภายหลังกองทุนรวมเข้ าลงทุนมีหน้ าที.ชําระค่าบริ การสาธารณูปโภคทั ,งหมดของโครงการแก่
หน่วยงานที.เกี.ยวข้ อง

2. การนําอสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ ออกหาประโยชน์
สําหรับการนําอสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ ออกหาประโยชน์ กองทุนรวมจะให้ เช่าพื ,นที.ในอาคารแก่ผ้ เู ช่าราย
ย่อย โดยกองทุนรวมจะเข้ าทําสัญญาเช่าพื ,นที.อาคาร สัญญาเช่าเครื. องเรื อน และสัญญาบริ การ กับผู้เช่ารายย่อย (รวม
เรี ยกว่า “สัญญาเช่ารายย่อย”) ซึง. มีผ้ เู ช่ารายย่อยจํานวนประมาณ 61 ราย (ข้ อมูล ณ วันที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) โดย
เตี ย วฮงจะดํ า เนิ น การแจ้ ง และอธิ บ ายถึ ง รายละเอี ย ดที. เ กี. ยวข้ อ งกับ กองทุน รวมให้ ผ้ ูเ ช่ า พื น, ที. ร ายย่อ ยได้ ท ราบ เพื. อ
ประสานงานในการให้ ความยินยอมในการเปลีย. นสัญญาเช่ารายย่อยจากเจ้ าของพื ,นที.เดิมเป็ นกองทุนรวม อย่างไรก็ดี หาก
ผู้เช่าพื ,นที.บางรายไม่ยินยอมเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับกองทุนรวมโดยตรง กองทุนรวมจะพิจารณาให้ เตียวฮง มีหน้ าที.จดั การดูแล
ผู้เช่าพื ,นที.ดงั กล่าว รวมถึงต้ องนําส่งผลประโยชน์และเงินประกันการเช่าของผู้เช่าพื ,นที.รายดังกล่าวให้ แก่กองทุนรวมตลอด
ระยะเวลาที.ผ้ ูเช่าพื ,นที.รายดังกล่าวยังไม่เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับกองทุนรวม ทังนี
, , ในกรณีที.สญ
ั ญาเช่ารายย่อยดังกล่าว
หมดอายุลง และหากผู้เช่าพื ,นที.รายดังกล่าวประสงค์จะทําการเช่าพื ,นที.ต่อไป ผู้เช่าพื ,นที.รายดังกล่าวจะต้ องเข้ าทําสัญญา
เช่ารายย่อยกับกองทุนรวมโดยตรง
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ตารางสรุ ปรายละเอียดการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทุนรวมจะลงทุนเพิมเติมครั ง, ที 1 ราคาประเมินทรั พย์ สิน
และมูลค่ าสูงสุดทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุน (ข้ อมูล ณ วันที 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
ทีดินทีตัง, อสังหาริมทรัพย์ โครงการบางนา ทาวเวอร์ และอาคารอืนๆ
ของเตียวฮง :
ลักษณะการถือกรรมสิทธิKของเจ้ าของอสังหาริมทรัพย์เดิม
ที.ดินที.กองทุนรวมจะเช่า (ไร่ -งาน-ตารางวา)
ลักษณะการได้ สทิ ธิครอบครองของกองทุนรวม
ทีดินทีกองทุนรวมจะเช่ าช่ วงเพือใช้ เป็ นทีจอดรถเพิมเติมของ
อสังหาริมทรัพย์ โครงการบางนา ทาวเวอร์ :
ที.ดินทังหมด
,
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
ลักษณะการถือกรรมสิทธิKของผู้ให้ เช่า
ที.ดินที.กองทุนรวมจะเช่าช่วง (ไร่-งาน-ตารางวา)
ลักษณะการได้ สทิ ธิครอบครองของกองทุนรวม

กรรมสิทธิK
8-1-9.2
สัญญาเช่าระยะยาว ระยะเวลา 30 ปี

8-2-72.0
สิทธิการเช่า
6-1-70.0
สัญญาเช่าช่วง ระยะเวลา 2 ปี โดยจะมีสทิ ธิ
ต่ออายุออกไปได้ อีก 2 ครัง, ครัง, ละ 3 ปี รวม
เป็ นระยะเวลาทังสิ
, ,น 8 ปี

พืน, ที: ณ วันที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
• พื ,นที.ใช้ สอยส่วนที.กองทุนรวมจะลงทุน(1)(2) (ตารางเมตร)

101,667.00

• พื ,นที.ให้ เช่าส่วนที.กองทุนรวมจะลงทุน(3) (ตารางเมตร)

43,465.57

• ลักษณะการได้ สทิ ธิครอบครองของกองทุนรวม
ราคาประเมินทรัพย์ สนิ เฉพาะส่ วนทีกองทุนรวมจะลงทุน
(ล้ านบาท) :
ราคาประเมินโดย บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด(4), (7)
ราคาประเมินโดย บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากัด(5), (7)
มูลค่ าสูงสุดทีกองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (6) (ล้ านบาท):

สัญญาเช่าระยะยาว ระยะเวลา 30 ปี

1,902.00
1,902.00
2,022.00(8)

หมายเหตุ:
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

พื ,นที.ใช้ สอย หมายถึง พื ,นที.ให้ เช่า พื ,นที.สว่ นกลาง และพื ,นที.จอดรถยนต์ภายในอาคาร
กองทุนรวมจะไม่เข้ าลงทุนในพืน, ที.ชัน, บนสุดและชัน, ดาดฟ้าของอาคารบี และพืน, ที.ชัน, ดาดฟ้าของอาคารซี ซึ.งมีพืน, ที.ใช้ สอย
ประมาณ 3,611.00 ตารางเมตร
พื ,นที.ดงั กล่าวรวมพื ,นที.ที.บริ ษัทที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงเช่าอยูป่ ั จจุบนั และ/หรื อแสดงความประสงค์จะเช่าภายหลังกองทุนรวมเข้ า
ลงทุน รวม 5,035.24 ตารางเมตร แต่ ไ ม่ ร วมพื น, ที. ที. จ ะมี ก ารเช่ า โดยเตี ย วฮง และ/หรื อ บริ ษั ท ที. จ ะเข้ ามาเป็ นผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ ภายหลังกองทุนรวมเข้ าลงทุน ซึ.งประกอบด้ วยพื ,นที.สํานักงานให้ เช่า ฟิ ตเนส สระว่ายนํา, ห้ องประชุม/ห้ องจัด
เลี ,ยง และห้ องอาหาร รวมพื ,นที.ประมาณ 6,128.82 ตารางเมตร โดยหากรวมพื ,นที.ดงั กล่าว จะมีพื ,นที.ที.สามารถให้ เช่าได้ ทั ,งหมด
ประมาณ 49,594.39 ตารางเมตร
ราคาประเมิน ณ วันที. 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยบริ ษั ท ไนท์ แ ฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยใช้ วิธีรายได้
(Income Approach)
ราคาประเมิน ณ วันที. 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากัด โดยใช้ วิธีรายได้ (Income
Approach)
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(6)

(7)

(8)

ราคาที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ จะเป็ นราคาที.ไม่เกินร้ อยละ 10 ของราคาที.ได้ จาก
รายงานการประเมินค่าตํ.าสุดของผู้ประเมินราคาอิสระ ทั ,งนี , ราคาที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนดังกล่าวจะไม่เกิน 2,022.00 ล้ าน
บาท ตามมติที.ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครัง, ที. 1/2556 เมื.อวันที. 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ในกรณีที.การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ.มเติมไม่เกิดขึ ,นภายในระยะเวลา 6 เดือนจากวันที.ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระข้ างต้ นได้ ทําการ
ประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว กองทุนรวมจะทําการจัดจ้ างผู้ประเมินราคาอิสระรายเดิมหรื อรายใหม่เพื.อทําการประเมิน
หรื อสอบทานการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนเพิ.มเติมอีกครัง, เพื.อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที.สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไม่รวมค่าใช้ จ่ายเพื.อให้ ได้ มาซึ.งอสังหาริ มทรัพย์ อาทิ ค่าจดทะเบียนสิทธิ การเช่า ค่ารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ซึ.ง
กองทุนรวมจะเป็ นผู้รับผิดชอบ

3.2.3

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวมลงทุนอยู่เดิม
บริ ษัทจัดการได้ นําเงินที.ได้ รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง, แรกไปลงทุนใน 1) โครงการอาคารยูบี
ซี 2 ซึ.ง เป็ นอาคารสํา นัก งาน ตัง, อยู่ ณ เลขที. 591 ถนนสุขุม วิ ท แขวงคลองตัน เหนื อ เขตวัฒ นา
กรุงเทพมหานคร และ 2) โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ซึ.งเป็ นอาคารสํานักงานให้ เช่าและพื ,นที.
เพื.อการพาณิ ชย์ ตัง, อยู่ ณ เลขที. 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย แขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
(“อสังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวมลงทุนอยู่เดิม”) ทังนี
, , สิทธิการเช่าของอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวม
ลงทุนอยู่เดิมมีอายุการเช่าคงเหลือเฉลี.ย (ถ่วงนํ ,าหนักตามมูลค่าการเฉลี.ยของราคาประเมิน ณ วันที.
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) ประมาณ 20.79 ปี

ตารางสรุ ปข้ อมูลปั จจุบันของอสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทุนรวมลงทุนอยู่เดิม ณ วันที 31 พฤษภาคม พ.ศ.
2557
ประเภทผู้เช่ า
ที.ดิน (ไร่ -งาน-ตารางวา)
รวมพื ,นที.ให้ เช่า (ตารางเมตร)
อายุเฉลีย. โดยประมาณของ
อสังหาริ มทรัพย์(4) (ปี )
อัตราการเช่าพื ,นที(2). (ร้ อยละ)
อัตราค่าเช่าพื ,นที.เฉลีย. (2)
(บาท/ตารางเมตร/เดือน)

โครงการอาคาร
ยูบีซี 2
2-3-92.0
33,797.98
26.85

โครงการอาคาร
เพลินจิต เซ็นเตอร์
5-2-75.6
40,838.96(1)
10.66

8-2-67.6
74,636.94
20.79

97.53
622.20

97.78(1)
611.70(1)

97.67
616.45(3)

หมายเหตุ:
(1)
(2)
(3)
(4)

พื ,นที.ให้ เช่าและอัตราดังกล่าวไม่รวมถึงพื ,นที.ศนู ย์อาหารในโครงการเพลินจิต เซ็นเตอร์
อัตราการเช่าพื ,นที.และอัตราค่าเช่าพื ,นที.เฉลี.ย ณ วันที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
อัตราค่าเช่าพื ,นที.เฉลี.ยของทั ,ง 2 โครงการ
อายุเฉลี.ยโดยประมาณของอสังหาริ มทรัพย์ ณ วันที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
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ทั ง, นี ผ, ้ ู ลงทุ น สามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดเพิ. ม เติ ม ได้ จากภาคผนวก ค. ข้ อมู ล ปั จจุ บั น ของ
อสังหาริ มทรัพย์โครงการเดิมเฉพาะส่วนที.กองทุนรวมลงทุน และภาคผนวก ง. รายละเอียดเกี.ยวกับ
ทรัพย์สนิ โครงการเดิม
3.2.4 สรุ ปภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวมลงทุนอยู่เดิมและอสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทุนรวม
จะลงทุนเพิมเติมครัง, ที 1
ภาพรวมเปรี ยบเทียบอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมลงทุนอยูเ่ ดิมซึ.งรวมถึงโครงการยูบีซี 2โครงการ
เพลินจิต เซ็นเตอร์ และอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนเพิ.มเติมครัง, ที. 1 ได้ แก่ อสังหาริ มทรัพย์
โครงการบางนา ทาวเวอร์ มีดงั นี ,
สรุ ปภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวมลงทุนอยู่เดิมและอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวมจะลงทุนเพิมเติม
ครัง, ที 1
ภาพรวมเปรี ยบเทียบอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมลงทุนอยูเ่ ดิม ซึ.งรวมถึงโครงการอาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2) และ
โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ สําหรับอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนเพิ.มเติม ได้ แก่ อสังหาริ มทรัพย์โครงการบาง
นา ทาวเวอร์ มีรายละเอียดดังนี ,
มูลค่ าอสังหาริมทรัพย์

ประเภทอสังหาริมทรัพย์

หลังจากลงทุนใน
มูลค่ าอสังหาริมทรัพย์ มูลค่ าอสังหาริมทรัพย์ ที
อสังหาริมทรัพย์
ณ วันทีกองทุนรวม
กองทุนรวมจะลงทุน
ทีกองทุนรวมจะลงทุน
ลงทุน
เพิมเติม
เพิมเติม
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

มูลค่ าของอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวมลงทุน
• โครงการอาคารยูบีซี 2

1,907.01

• โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์

1,497.23

• อสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์
รวม
ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์

3,404.24

• โครงการอาคารยูบีซี 2(1)

2,376.00

• โครงการอาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ (1)

1,420.00
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3,796.00

1,902.00(2), (6)
(โดยบริ ษัท แกรนด์ แอส
เซท แอดไวเซอรี. จํากัด)
1,902.00(3), (6)
(โดยบริ ษัท ไนท์แฟรงค์
ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย
จํากัด)
ราคาเฉลีย. 1,902.00(4)
1,902.00(4)

20.79

30.00

• อสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์

รวม
อายุเฉลียโดยประมาณของอสังหาริมทรัพย์ ณ
วันที 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557(5) (ปี )

23.87(5)

หมายเหตุ:
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

ประเมินราคาโดยบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากัด ณ วันที. 25 มีนาคม พ.ศ.2557 โดยใช้ วิธีรายได้ (Income Approach)
ประเมินราคาโดยบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากัด ณ วันที. 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยใช้ วิธีรายได้ (Income Approach)
ประเมินราคาโดยบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ณ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยใช้ วิธีรายได้ (Income Approach)
ราคาเฉลี.ยระหว่างราคาประเมินที.จดั ทําโดยบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากัด และราคาประเมินที.จดั ทําโดยบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์
เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยใช้ วิธีรายได้ (Income Approach) อย่างไรก็ตาม คาดว่ากองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โครงการ
บางนา ทาวเวอร์ เป็ นระยะเวลา 30 ปี ตั ,งแต่วนั ที. 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 – วันที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
อายุเฉลี.ยของอสังหาริ มทรัพย์คํานวณโดยใช้ คา่ เฉลี.ยถ่วงนํ ,าหนักจากราคาประเมิน/สอบทานการประเมินของอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวม
ลงทุนอยูเ่ ดิมและราคาประเมินเฉลี.ยของอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนเพิ.มเติม
ในกรณีที.การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ.มเติมไม่เกิดขึ ,นภายในระยะเวลา 6 เดือนจากวันที.ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระข้ างต้ นได้ ทําการประเมินค่า
อสังหาริ มทรั พย์ ดังกล่าว กองทุน รวมจะทํ าการจัดจ้ างผู้ประเมิน ราคาอิสระรายเดิ มหรื อรายใหม่เพื.อทําการประเมิ นหรื อสอบทานการ
ประเมิ น มูล ค่าอสังหาริ มทรั พย์ ที. ก องทุน รวมจะลงทุน เพิ. มเติ มอี ก ครั ง, เพื.อให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที. สํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไม่รวมค่าใช้ จา่ ยเพื.อให้ ได้ มาซึง. อสังหาริ มทรัพย์ อาทิ ค่าจดทะเบียนสิทธิการเช่า ค่ารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ซึง. กองทุนรวมจะ
เป็ นผู้รับผิดชอบ
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รายละเอียดพืน, ทีใช้ สอยโดยประมาณ(1) อสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทุนรวมลงทุนอยู่เดิมและอสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทุน
รวมจะลงทุนเพิมเติม ณ วันที 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
อสังหาริมทรัพย์ ที
อสังหาริมทรัพย์ ที
กองทุนรวม
กองทุนรวมจะลงทุน
รวม
รายละเอียด
ลงทุนอยู่เดิม
เพิมเติม
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร)
1. พื ,นที.สาํ นักงานให้ เช่า
67,435.89
42,826.24
110,262.13
2. พื ,นที.ร้านค้ า
5,498.25
446.50
5,944.75
(2)
3. พื ,นที.ให้ เช่าอื.นๆ
3,708.80
192.83
3,901.63
(3)
รวมพืน, ทีให้ เช่ า
76,642.94
120,108.51
43,465.57
4. พื น, ที. ที. จ ะมี ก ารเช่ า โดยเตี ย วฮง
6,128.82
6,128.82
และ/หรื อ บริ ษัท ที.จ ะเข้ า มาเป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ภายหลัง
กองทุนรวมเข้ าลงทุน(4)
5. พื ,นที.สว่ นกลาง
34,685.06
25,691.96
60,377.02
6. พื ,นที.จอดรถยนต์
46,755.00
26,380.65
73,135.65
รวมพืน, ทีใช้ สอย(1)
158,083.00
101,667.00
259,750.00
(5)
(6)
อัตราการเช่ าพืน, ที (ร้ อยละ)
97.67
96.44
97.22(6)
จํานวนผู้เช่ า (ราย)
146
61
207
หมายเหตุ:
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

พื ,นที.ใช้ สอย (Gross Area) หมายถึง พื ,นที.ให้ เช่า พื ,นที.สว่ นกลาง และพื ,นที.จอดรถยนต์ภายในอาคาร
พื ,นที.ให้ เช่าอื.นๆ หมายถึง พื ,นที.ศูนย์อาหารในโครงการเพลินจิตเซ็นเตอร์ พื ,นที.ห้องเก็บของ พืน, ที.ติดตั ,งเครื อข่าย และพืน, ที.ลานจอด
เฮลิคอปเตอร์ ในโครงการอาคารยูบีซี 2 และพื ,นที.ห้องเก็บของในอสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์
พื ,นที.ดงั กล่าวรวมพื ,นที.ที.บริ ษัทที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงเช่าอยูป่ ั จจุบนั และ/หรื อแสดงความประสงค์จะเช่าภายหลังกองทุนรวมเข้ าลงทุน
รวม 5,035.24 ตารางเมตร แต่ไม่รวมพื ,นที.ที.จะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรื อ บริ ษัทที.จะเข้ ามาเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ภายหลัง
กองทุนรวมเข้ าลงทุน ซึ.งประกอบด้ วยพื ,นที.สํานักงานให้ เช่า ฟิ ตเนส สระว่ายนํา, ห้ องประชุม/ห้ องจัดเลี ,ยง และห้ องอาหาร รวมพื ,นที.
ประมาณ 6,128.82 ตารางเมตร โดยหากรวมพื ,นที.ดงั กล่าว จะมีพื ,นที.ที.สามารถให้ เช่าได้ ทั ,งหมดประมาณ 49,594.39 ตารางเมตร
พื ,นที.ที.จะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรื อ บริ ษัทที.จะเข้ ามาเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ภายหลังกองทุนรวมเข้ าลงทุนประกอบด้ วย
พื ,นที.สํานักงานให้ เช่า ฟิ ตเนส สระว่ายนํา, ห้ องประชุม/ห้ องจัดเลี ,ยง และห้ องอาหาร รวมพื ,นที.ประมาณ 6,128.82 ตารางเมตร ทั ,งนี ,
หากนับรวมกับพื ,นที.ที.บริ ษัทที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงเช่าอยู่ปัจจุบนั และ/หรื อแสดงความประสงค์จะเช่าภายหลังกองทุนรวมเข้ าลงทุน
รวม 5,035.24 ตารางเมตร ภายหลังกองทุนรวมเข้ าลงทุน จะมีพื ,นที.ที.เตียวฮง และ/หรื อ บริ ษัทที.จะเข้ ามาเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
และบริ ษั ท ที.เกี. ย วข้ องกับ เตีย วฮงเช่ารวมทัง, สิ น, ประมาณ 11,164.06 ตารางเมตรจากพื น, ที. ที. ส ามารถให้ เช่า ได้ ทัง, หมดประมาณ
49,594.39 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 22.51 ของพื ,นที.ที.สามารถให้ เช่าได้ ทั ,งหมด
อัตราดังกล่าวไม่รวมถึงพื ,นที.ศนู ย์อาหารในโครงการเพลินจิต เซ็นเตอร์
ณ วันที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 อสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนเพิ.มเติมมีพืน, ที.ที.ว่างอยู่รวมทัง, สิน, 1,547.00 ตารางเมตร
สําหรับพื ,นที.วา่ งดังกล่าว ณ วันที. 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มีผ้ ูแสดงความจํานง/ตกลงที.จะเช่าพื ,นที.แล้ วรวมทั ,งสิ ,น 1,532.00 ตาราง
เมตร โดยจะส่งผลให้ มีพื ,นที.วา่ งที.เหลือเท่ากับ 15.00 ตารางเมตร ซึง. คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.03 ของพื ,นที.ให้ เช่ารวม หรื อคิด
เป็ นอัตราการเช่าพื ,นที.ประมาณร้ อยละ 99.97 ทั ,งนี , หากคํานวณรวมกับอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิมแล้ วจะส่งผลให้ มี
อัตราการเช่าพื ,นที.เท่ากับประมาณร้ อยละ 98.51
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ผู้เช่ ารายใหญ่ 10 รายแรกของอสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทุนรวมลงทุนอยู่เดิมและอสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทุนรวมจะ
ลงทุนเพิมเติมเรียงตามลําดับสัดส่ วนรายได้ ค่าเช่ ารวม1 สําหรับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557

ลําดับ
ที

บริษัท

1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริ ษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท นํ ,าตาลมิตรผล จํากัด และบริ ษัทในเครื อ
บริ ษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จํากัด
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ซิลลิค ฟาร์ มา จํากัด และบริ ษัทในเครื อ
บริ ษัท ดับบลิวพีพี มาร์ เก็ตติ ,ง คอมมูนิเคชัน. ส์ (ประเทศไทย)
จํากัด
7. บริ ษัท อยุธยา แคปปิ ตอล เซอร์ วสิ เซส จํากัด
8. บริ ษัท โทเทิล เซอร์ วิสเซส โซลูชนั. ส์ จํากัด (มหาชน)
9. บริ ษัท อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน)
10. บริ ษัท เอพีเอ็ม เซ็นทรัล เซอร์ วิสเซส จํากัด และบริ ษัทในเครื อ
สัดส่ วนรายได้ ค่าเช่ ารวมจากผู้เช่ า 10 ลําดับแรก
สัดส่ วนรายได้ ค่าเช่ ารวมจากผู้เช่ าทัง, หมด

สัดส่ วนรายได้ ค่าเช่ ารวมคิดเทียบกับรายได้ ค่าเช่ ารวม
ทัง, หมด (ร้ อยละ)
อสังหาริมทรัพย์ ที อสังหาริมทรัพย์ ที
รวม
กองทุนรวมลงทุน กองทุนรวมจะ
อยู่เดิม(2)
ลงทุนเพิมเติม
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
17.28
0.00
13.11
9.28
0.00
7.04
6.65
0.00
5.04
6.55
0.00
4.97
6.18
0.00
4.69
4.21

0.00

3.19

0.00
0.00
0.00
3.37
53.51
100.00

12.82
11.53
11.53
0.00
35.88
100.00

3.09
2.78
2.78
2.56
49.26
100.00

หมายเหตุ:
(1)
(2)

รายได้ คา่ เช่ารวมประกอบด้ วยรายได้ คา่ เช่า รายได้ คา่ เช่าค่าเครื. องเรื อน และรายได้ คา่ บริ การ
ไม่รวมรายได้ จากสัญญาเช่าศูนย์อาหารในโครงการเพลินจิตเซ็นเตอร์ ซึง. เช่าโดยบริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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ข้ อมูลของผู้เช่ าอสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทุนรวมลงทุนอยู่เดิมและอสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทุนรวมจะลงทุนเพิมเติม
ณ วันที 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ประเภทธุรกิจ
การเงินและการธนาคาร
ธุรกิจการเกษตร
เวชภัณฑ์และโรงพยาบาล
สือ. และสิง. พิมพ์
ที.ปรึกษาต่าง ๆ
ยานยนต์และชิ ,นส่วนยานยนต์
โฆษณาและการตลาด
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ธุรกิจอื.นๆ
พื ,นที.วา่ ง
รวม

สัดส่ วนพืน, ทีทีคิดเทียบกับพืน, ทีเช่ ารวม (ร้ อยละ)
อสังหาริมทรัพย์ ที
อสังหาริมทรัพย์ ที
กองทุนรวมลงทุน
กองทุนรวมจะลงทุน
รวม
(1)
อยู่เดิม
เพิมเติม
23.98
36.61
28.63
10.28
3.61
7.82
10.28
0.16
6.56
7.81
0.00
4.93
6.70
0.27
4.33
0.10
10.47
3.92
5.23
0.00
3.30
0.00
8.60
3.17
33.30
36.72
34.56
2.33
3.56(2)
2.78(2)
100.0
100.0
100.0

หมายเหตุ:
(1)
(2)

ไม่รวมพื ,นที.เช่าศูนย์อาหารในโครงการเพลินจิตเซ็นเตอร์ ซึง. เช่าโดยบริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
สําหรับพื ,นที.วา่ ง 1,547.00 ตารางเมตร ณ วันที. 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มีผ้ ูแสดงความจํานง/ตกลงที.จะเช่าพื ,นที.แล้ วรวมทั ,งสิ ,น
1,532.00 ตารางเมตร ซึ.งจะส่งผลให้ มีพื ,นที.ว่างเหลือเท่ากับ 15.00 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.03 ของ
พื ,นที.ให้ เช่ารวม ทั ,งนี , หากคํานวณรวมกับอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิมแล้ วจะส่งผลให้ มีสดั ส่วนพื ,นที.ว่างที.คิดเทียบ
กับพื ,นที.เช่ารวมเท่ากับร้ อยละ 1.49
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ข้ อมูลของสัญญาเช่ าทีจะครบกําหนดตามอายุสัญญาเช่ าของอสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทุนรวมลงทุนอยู่เดิมและ
อสังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวมจะลงทุนเพิมเติม (แบ่ งตามพืน, ทีให้ เช่ า(1) ทีสัญญาเช่ าครบกําหนดและสัดส่ วนพืน, ที
ให้ เช่ าทีสัญญาเช่ าครบกําหนดคิดเทียบกับพืน, ทีให้ เช่ ารวมของอสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทุ น รวมลงทุ น อยู่เดิม
อสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทุนรวมจะลงทุนเพิมเติม และพืน, ทีพืน, ทีให้ เช่ ารวมของอสังหาริ มทรั พย์ ทัง, ภายหลังการ
ลงทุนเพิมเติมครัง, ที 1) ณ วันที 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
อสังหาริมทรัพย์ ที
กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิม

ปี

พ.ค. – ธ.ค. พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หลัง พ.ศ. 2560
พื ,นที.วา่ ง
รวม

ตร.ม.
4,731.27
16,983.35
29,292.41
21,670.89
218.00
1,741.02
74,636.94

ร้ อยละ
6.34
22.75
39.25
29.04
0.29
2.33
100.00

อสังหาริมทรัพย์ ที
กองทุนรวมจะลงทุน
รวม
(2)
เพิมเติม
ตร.ม.
ร้ อยละ
ตร.ม.
ร้ อยละ
7,056.74
16.24 11,788.01
9.98
10,698.66
24.61 27,682.01
23.44
7,493.90
17.24 36,786.31
31.15
16,519.27
38.01 38,190.16
32.34
150.00
0.35
368.00
0.31
1,547.00
3.56(4)
3,288.02
2.78(4)
43,465.57
100.00 118,102.51 100.00

หมายเหตุ:
(1)

(2)
(3)

(4)

สัญญาเช่าพื ,นที.สว่ นใหญ่มีอายุ 3 ปี ทั ,งนี , การต่อสัญญารวมถึงกรณีที.ผ้ ูเช่าได้ มีการลงนามในหนังสือเสนอให้ เช่า (Offer Letter)
แล้ ว
ไม่รวมพื ,นที.เช่าศูนย์อาหารในโครงการเพลินจิตเซ็นเตอร์ ซึง. เช่าโดยบริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
พื ,นที.ดงั กล่าวรวมพื ,นที.ที.บริ ษัทที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงเช่าอยูป่ ั จจุบนั และ/หรื อแสดงความประสงค์จะเช่าภายหลังกองทุนรวมเข้ า
ลงทุน รวม 5,035.24 ตารางเมตร แต่ ไ ม่ ร วมพื น, ที. ที. จ ะมี ก ารเช่ า โดยเตี ย วฮง และ/หรื อ บริ ษั ท ที. จ ะเข้ ามาเป็ นผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ ภายหลังกองทุนรวมเข้ าลงทุน ซึ.งประกอบด้ วยพื ,นที.สํานักงานให้ เช่า ฟิ ตเนส สระว่ายนํา, ห้ องประชุม/ห้ องจัด
เลี ,ยง และห้ องอาหาร รวมพื ,นที.ประมาณ 6,128.82 ตารางเมตร โดยหากรวมพื ,นที.ดงั กล่าว จะมีพื ,นที.ที.สามารถให้ เช่าได้ ทั ,งหมด
ประมาณ 49,594.39 ตารางเมตร
สําหรับพื ,นที.วา่ ง 1,547.00 ตารางเมตร ณ วันที. 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มีผ้ แู สดงความจํานง/ตกลงที.จะเช่าพื ,นที.แล้ วรวมทั ,งสิ ,น
1,532.00 ตารางเมตร ซึ.งจะส่งผลให้ มีพื ,นที.ว่างเหลือเท่ากับ 15.00 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.03 ของ
พื ,นที.ให้ เช่ารวม ทั ,งนี , หากคํานวณรวมกับอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมลงทุนอยูเ่ ดิมแล้ วจะส่งผลให้ มีสดั ส่วนพื ,นที.ว่างที.คิดเทียบ
กับพื ,นที.เช่ารวมเท่ากับร้ อยละ 1.49
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3.2.5

สรุ ปสาระสําคั ญของร่ างสั ญญาที สําคั ญที เกี ยวกั บอสั งหาริ มทรั พย์ ที กองทุ นรวมจะลงทุ น
เพิมเติมครัง, ที 1
ในการที.กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนเพิ.มเติมครัง, ที. 1 โดยการเช่า
ที.ดินและอาคารสํานักงาน (บางส่วน) และเช่าช่วงที.ดิน (บางส่วน) ในโครงการบางนา ทาวเวอร์
รวมถึงพื ,นที.จอดรถยนต์และงานระบบภายในอาคาร ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และส่วนควบของ
ที.ดินดังกล่าว รวมถึงทรัพย์สินอื.นๆ ที.เกี.ยวข้ องกับการประกอบกิจการโครงการบางนา ทาวเวอร์ นนั ,
กองทุนรวมจะเข้ าทําสัญญาที.สําคัญกับผู้ให้ เช่าอสังหาริ มทรั พย์ ที.เกี. ยวข้ อง โดยมีรายละเอียดที.
สําคัญของสัญญาดังกล่าวดังต่อไปนี ,

1. สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่ าทีดิน อาคารบางส่ วน และงานระบบ
ผู้ให้ เช่ า
ผู้เช่ า
ทรัพย์ สินทีเช่ า

วัตถุประสงค์ ในการเช่ า

บริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด (“ผู้ให้ เช่ า”)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ (“กองทุนรวม”)
ที. ดิ น บางส่ว นตามโฉนดดัง ต่อ ไปนี , ซึ.ง ตัง, อยู่ที. ตํ า บลบางแก้ ว อํ า เภอบางพลี จัง หวัด
สมุทรปราการ โดยที.ดินที.กองทุนรวมจะเช่ามีเนื ,อที.รวมทังสิ
, ,นประมาณ 8 - 1 - 9.2 ไร่
เนือ, ทีทีกองทุน
โฉนดเลขที
เลขทีดิน
หน้ าสํารวจ
รวมจะลงทุน
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
54800
21
8276
0 - 3 - 24
54801
22
8277
0 - 3 - 24
135210
29
26868
6 - 2 - 61.2
รวม
8 - 1 - 9.2
อาคารที.เช่า ได้ แก่ อาคารสํานักงานจํานวน 3 (สาม) อาคาร ได้ แก่ อาคารเอ ซึง. เป็ นอาคาร
คอนกรี ตเสริ มเหล็กสูง 17 (สิบเจ็ด) ชัน, อาคารบีบางส่วน ซึ.งเป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กสูง 17 (สิบเจ็ด) ชัน, (อาคารสํานักงาน ฟิ ตเนส และสระว่ายนํ ,าสําหรับโครงการบาง
นา ทาวเวอร์ ) และอาคารซีบางส่วน ซึ.งเป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กสูง 19 (สิบเก้ า) ชัน,
ตังอยู
, ท่ ี.เลขที. 2/3 หมูท่ ี. 14 (อาคารเอ และ อาคารบี) และ เลขที. 40/14 หมู่ที. 12 (อาคารซี)
ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และอาคาร 3 (สาม) ชัน, 1 (หนึ.ง)
อาคาร ซึ.งเป็ นทางเชื.อมระหว่างอาคารเอและอาคารบี ใช้ เพื.อเป็ นสํานักงาน ที.ทําการ
ธนาคารพาณิชย์ เพื.อเป็ นร้ านค้ า (Retail) ห้ องประชุม/ห้ องจัดเลี ,ยง และห้ องอาหาร รวมถึง
พืน, ที.จ อดรถยนต์ แ ละงานระบบภายในอาคาร (รายละเอีย ดอาคารที.เ ช่ าปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ ายสัญญาฉบับนี ,)
(ที.ดินที.เช่าและอาคารที.เช่ารวมเรี ยกว่า “ทรัพย์ สินทีเช่ า”)
กองทุนรวมตกลงว่าจะเข้ าครอบครอง ใช้ หาประโยชน์ หรื อดําเนินการอื.นใดกับทรัพย์สินที.เช่า
อัน เกี. ย วเนื. อ งกับ ธุ ร กิ จ อาคารสํา นัก งานให้ เ ช่ า หรื อ วัต ถุป ระสงค์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ อื. น ๆ เพื. อ ให้
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมหรื อตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
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ระยะเวลาการเช่ า
การจดทะเบียน

ค่ าเช่ า

หน้ าทีของกองทุนรวม

เว้ นแต่คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
,
ายจะได้ ตกลงเป็ นอย่างอื.น ทังนี
, , ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมาย ความสงบ
เรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
ผู้ให้ เช่าตกลงให้ กองทุนรวมเช่าทรัพย์สนิ ที.เช่ามีกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) ปี นับตังแต่
, วนั
จดทะเบียนการเช่าทรัพย์สนิ ที.เช่าตามที.กําหนดในสัญญาฉบับนี , (“ระยะเวลาการเช่ า”)
ในกรณีที.กองทุนรวมสามารถระดมทุนได้ เพียงพอสําหรับการลงทุนในทรัพย์สินที.เช่าตามอัตรา
ค่าเช่าที.ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี , คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
,
ายตกลงกันไปจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินที.
เช่า ณ สํานักงานที.ดินหรื อหน่วยงานราชการที.เกี.ยวข้ องภายในวันและเวลาตามที.กองทุนรวม
จะแจ้ งหรื อได้ แจ้ งต่อผู้ให้ เช่า (“วันจดทะเบียน”) ทัง, นี , การจดทะเบียนจะต้ องมีขึน, ภายใน
ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที.ผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับแจ้ งจากกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และให้ การใช้ สทิ ธิหรื อการปฏิบตั ิหน้ าที.ใดๆ ตามสัญญาฉบับนี ,เริ. มขึ ,นในวันจดทะเบียน
1. กองทุนรวมตกลงชํ าระค่าเช่ า ทรั พ ย์ สินที. เ ช่ า สํา หรั บสิท ธิ ก ารเช่ าทรั พ ย์ สิน ที. เ ช่า ตลอด
ระยะเวลาการเช่า ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี ,เป็ นจํานวนเงินดังนี ,
ค่าเช่าที.ดินที.เช่าเป็ นจํานวน 20,000,000 บาท (ยี.สบิ ล้ านบาท)
ค่าเช่าอาคารที.เช่าเป็ นจํานวนไม่เกิน 1,987,000,000 บาท (หนึง. พันเก้ าร้ อยแปดสิบเจ็ด
ล้ านบาท)
2. การชําระเงินค่าเช่าและเงินใดๆ ตามสัญญานี ,ด้ วยเช็ค ตราสารหรื อตัวz เงินอื.นใด จะถือว่า
เป็ นการชําระเงินที.สมบูรณ์ ต่อเมื.อผู้ให้ เช่าได้ รับชําระเงินตามเช็ค ตราสารหรื อตัวz เงินนัน,
แล้ วเท่านัน, นอกจากนี , ในกรณีที.การชําระเงินค่าเช่าและเงินใดๆ ตามสัญญานี ,ด้ วยวิธีการ
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (wire transfer) จะถือว่าเป็ นการชําระเงินที.สมบูรณ์ต่อเมื.อผู้ให้
เช่าได้ รับการยืนยันยอดเงินที.ได้ รับชําระจากธนาคารที.เกี.ยวข้ องกับบัญชีที.ได้ รับเงินครบ
ตามจํานวนค่าเช่า โดยกองทุนรวมจะดําเนินการหักภาษี ณ ที.จ่ายตามอัตราที.กฎหมาย
กําหนดแล้ ว
1. กองทุนรวมตกลงปฏิบตั ิ จัดทํา หรื อดําเนินการอื.นใดเพื.อให้ สอดคล้ องกับข้ อตกลงที.ระบุไว้
ในสัญญาฉบับนี ,
2. กองทุนรวมตกลงจะจัดหาทดแทนหรื อซ่อมบํารุ งรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุ งทรัพย์สินที.
เช่าหรื อกระทําการใดๆ ทังปวง
, เพื.อให้ ทรัพย์สินที.เช่าอยู่ในสภาพที.ดี หรื อเหมาะสมแก่การ
ใช้ งานตามวัตถุประสงค์ดงั ที.ระบุไว้ ในสัญญานี ,ตลอดระยะเวลาการเช่า ด้ วยค่าใช้ จ่ายของ
กองทุนรวมทังสิ
, ,น
3. ตลอดระยะเวลาที.สญ
ั ญาฉบับนี ,ยังมีผลใช้ บงั คับอยู่ กองทุนรวมยินยอมให้
1) ผู้ให้ เช่า บริ วารของผู้ให้ เช่า รวมถึงผู้พกั อาศัยในพื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์ สว่ น
ที.กองทุนรวมไม่ได้ ลงทุน โครงการ Oakwood และ โครงการ Garden Tower ใช้ ทาง
ภายในบริ เวณชันที
, .จอดรถยนต์ในอาคารที.เช่า เพื.อประโยชน์ของผู้เช่า ผู้ติดต่อผู้เช่า
ของโครงการบางนา ทาวเวอร์ และใช้ ถนนบริ เวณรอบอาคารที.เช่าซึ.งเป็ นส่วนหนึ.ง
ของทรัพย์สินที.เช่าของกองทุนรวม เป็ นทางเข้ าออกสูถ่ นนสาธารณะเพื.อประโยชน์
ของผู้ให้ เช่า บริ วารของผู้ให้ เช่า รวมถึงผู้พกั อาศัยในพื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์
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ส่วนที.กองทุนรวมไม่ได้ ลงทุน โครงการ Oakwood และโครงการ Garden Tower โดย
ผู้ใ ห้ เ ช่ า ตกลงจะร่ ว มรั บ ผิ ดชอบและชํ า ระคื น ค่า ใช้ จ่ ายในการบํ า รุ ง รั ก ษาถนนที.
กองทุน รวมได้ ชํ า ระออกไปในอัต ราร้ อยละ 12.30 (สิบ สองจุด สามศูน ย์ ) คูณ
ค่าใช้ จ่ายในการบํารุ งรักษาถนน ซึ.งอัตราดังกล่าวอ้ างอิงจากสัดส่วนของจํานวนที.
จอดรถยนต์สําหรับโครงการ Oakwood และโครงการ Garden Tower ต่อ จํานวนที.
จอดรถยนต์ สําหรั บโครงการบางนา ทาวเวอร์ ที.ใช้ ประโยชน์จริ งในปั จจุบัน (โดย
ปั จจุบนั มีที.จอดรถยนต์สําหรับโครงการ Oakwood และโครงการ Garden Tower
จํานวนประมาณ 178 (หนึง. ร้ อยเจ็ดสิบแปด) คัน และมีที.จอดรถยนต์สาํ หรับโครงการ
บางนา ทาวเวอร์ จํานวนประมาณ 1,276 (หนึง. พันสองร้ อยเจ็ดสิบหก) คัน (“สัดส่ วน
ทีจอดรถยนต์ ”) ทังนี
, , ผู้ให้ เช่าจะชําระเงินค่าใช้ จ่ายในการบํารุงรักษาถนนดังกล่าว
ให้ แก่กองทุนรวมภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั ที.ได้ รับคําบอกกล่าวจากกองทุน
รวม
อย่า งไรก็ ดี หากในอนาคต ที. จ อดรถยนต์ สํา หรั บ โครงการ Oakwood โครงการ
Garden Tower โครงการบางนา ทาวเวอร์ และ/หรื อ ที. จ อดรถยนต์ ใ นบริ เ วณ
ใกล้ เคียงกับโครงการ Oakwood โครงการ Garden Tower และ โครงการบางนา ทาว
เวอร์ มีจํานวนเปลีย. นไปจากที.ได้ ระบุไว้ นี , คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ มีการปรับอัตราค่าใช้ จ่าย
ในการบํารุ งรักษาถนน โดยคํานวณตามสัดส่วนที.จอดรถยนต์ทใี. ช้ ประโยชน์จริ งใน
ขณะนัน, โดยจะมีการปรับปี ละหนึ.งครัง, โดยใช้ สดั ส่วนที.จอดรถยนต์ที.คํานวณได้ เมื.อ
สิ ,นปี นันนั
, น,
2) ผู้ให้ เช่า และบริ วารของผู้ให้ เช่า ซึง. พักอาศัยในพื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์ สว่ นที.
กองทุนรวมไม่ได้ ลงทุน มีสทิ ธิใช้ งานระบบ โดยรวมถึง ลิฟท์โดยสาร พื ,นที.โถงทางเดิน
ในโครงการบางนา ทาวเวอร์ ซึ.งเป็ นส่วนหนึ.งของทรัพย์สินที.เช่าของกองทุนรวมเพื.อ
ประโยชน์ของผู้ให้ เช่า บริ วารของผู้ให้ เช่า ซึ.งพักอาศัยในพื ,นที.บนอาคารบางนา ทาว
เวอร์ สว่ นที.กองทุนรวมไม่ได้ ลงทุน โดยหากจํานวนผู้ให้ เช่า และบริ วารของผู้ให้ เช่า ซึง.
พักอาศัยในพื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์ สว่ นที.กองทุนรวมไม่ได้ ลงทุนมีรวมกัน
เกินกว่า 30 (สามสิบ) คน ผู้ให้ เช่าจะบอกกล่าวให้ แก่กองทุนรวมทราบและตกลงร่ วม
รั บ ผิ ดชอบและชํ า ระคื น ค่าใช้ จ่า ยในการบํ า รุ ง รั ก ษางานระบบ โดยรวมถึ ง ลิฟ ท์
โดยสาร พื ,นที.โถงทางเดินในโครงการบางนา ทาวเวอร์ ที.กองทุนรวมได้ ชําระออกไป
โดยคํานวณจากจํานวนคนที.เกินกว่า 30 (สามสิบ) คนเทียบกับจํานวนคนทังหมดที
,
.
ใช้ ประโยชน์ในงานระบบ โดยรวมถึง ลิฟท์โดยสาร พื ,นที.โถงทางเดินในโครงการบาง
นา ทาวเวอร์ ทังนี
, , ผู้ให้ เช่าจะชําระเงินค่าใช้ จ่ายในการบํารุงรักษางานระบบ โดยรวม
ถึง ลิฟท์โดยสาร พื ,นที.โถงทางเดินในโครงการบางนา ทาวเวอร์ ดงั กล่าวให้ แก่กองทุน
รวมปี ละ 1 (หนึ.ง) ครัง, ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั ที.ได้ รับคําบอกกล่าวจาก
กองทุนรวม
4. กองทุนรวมจะไม่ทําการก่อสร้ างสิง. ปลูกสร้ างหรื อส่วนควบใดๆ ในทรัพย์สนิ ที.เช่า และจะไม่
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5.

6.

หน้ าทีของผู้ให้ เช่ า

1.
2.

3.

ทําการแก้ ไขดัดแปลงส่วนใดๆ ของทรัพย์สินที.เช่าอันเป็ นการทําให้ ทรัพย์ สินที.เช่าได้ รับ
ความเสียหาย หรื อเปลี.ยนแปลงในสาระสําคัญของทรัพย์สินที.เช่าเว้ นแต่จะได้ รับความ
ยินยอมล่วงหน้ าเป็ นหนังสือจากผู้ให้ เช่า ทังนี
, , ผู้ให้ เช่าจะพิจารณาการให้ ความยินยอม
ดังกล่าวอย่างไม่ชักช้ า และจะไม่ปฏิเสธการให้ ความยินยอมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ทังนี
, , ส่วนก่อสร้ าง ต่อเติม แก้ ไข ดัดแปลง และสิ.งปลูกสร้ างดังกล่าวให้ ถือเป็ นส่วนควบกับ
ทรัพย์สนิ ที.เช่า
ในกรณี ที. ก ารก่ อ สร้ างสิ. ง ปลูก สร้ างหรื อ ส่ว นควบหรื อ การแก้ ไขดัด แปลงส่ว นใดๆ ใน
ทรัพย์สินที.เช่าตามความในวรรคก่อนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรื ออาคารอื.นใด
หรื อในกรณี ที.กองทุน รวมกระทํ าผิดกฎหมาย กฎ ระเบีย บ และ/หรื อ ข้ อบัง คับอื. นใดที.
เกี.ยวข้ องของหน่วยงานราชการที.เกี.ยวข้ อง กองทุนรวมตกลงรับผิดชดใช้ ค่าเสียหายนันแต่
,
เพียงฝ่ ายเดียวทังหมดทั
,
งทางแพ่
,
งและทางอาญาในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สนิ ที.เช่า
กองทุนรวมตกลงรับผิดชอบชดใช้ ตอ่ ผู้ให้ เช่าในค่าเสียหายและค่าใช้ จ่ายใดๆ ที.เกิดขึ ,นจาก
การปฏิบัติผิดสัญญา ไม่ปฏิบัติตามหน้ าที. หรื อความบกพร่ องในการปฏิบตั ิหน้ าที. หรื อ
ปฏิบตั ิหน้ าที.ผิดพลาด หรื อที.เกิดจากความประมาทเลินเล่อของกองทุนรวมในการปฏิบตั ิ
ตามสัญญานี , ซึง. ทําให้ มีกรณีพิพาท หรื อความเสียหายใดๆ เกิดขึ ,นกับผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ เช่า
ต้ องถูกฟ้ องคดีหรื อต้ องชําระค่าเสียหายใดๆ แทนกองทุนรวมไปก่อน โดยกองทุนรวมตกลง
ยินยอมรับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหาย ซึ.งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี
ค่าจ้ างที.ปรึ กษากฎหมาย ทนายความ เพื.อแก้ ไขข้ อพิพาทหรื อต่อสู้คดีดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ใู ห้
เช่าจนครบถ้ วน เว้ นแต่กรณีพิพาท การฟ้ องคดี หรื อความรับผิดต้ องชําระค่าเสียหายต่างๆ
ดังกล่าวข้ างต้ นนัน, เกิดจากความจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ หรื อความบกพร่ องในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที. หรื อความจงใจหรื อประมาทเลินเล่อในการไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที. หรื อความจง
ใจหรื อประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้ าที.ผิดพลาดของผู้ให้ เช่าในฐานะผู้ให้ เช่าตาม
สัญญาฉบับนี ,หรื อ ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ผู้ให้ เช่าจะส่งมอบทรัพย์สนิ ที.เช่าในสภาพซึง. เหมาะแก่การใช้ ประโยชน์แก่กองทุนรวม
เว้ นแต่ข้อตกลงตามที.ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี , ผู้ให้ เช่าจะให้ กองทุนรวมได้ ใช้ ประโยชน์จาก
ทรั พย์ สิน ที.เช่าอย่างเต็ม ที. ตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ ของสัญญาฉบับนี , โดย
ปราศจากการรอนสิทธิ ภาระผูกพันหรื อการกระทําใดๆ ที.มีผลหรื ออาจมีผลทําให้ กองทุน
รวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ที.เช่าได้ ไม่วา่ ทังหมดหรื
,
อบางส่วน
ผู้ให้ เช่าจะต้ องดําเนินการให้ ผ้ เู ช่าพื ,นที.และผู้รับบริ การทุกรายที.มีอยูก่ บั ผู้ให้ เช่าซึง. มีอยู่ก่อน
หรื อในวันจดทะเบียน ได้ ให้ ความยินยอมให้ สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การฉบับเดิมสิ ,นสุด
ลงก่อนครบกําหนด และลงนามในสัญญาเช่าและสัญญาบริ การฉบับใหม่ที.เกี.ยวข้ องกับ
ทรัพย์สินนันกั
, บกองทุนรวมเพื.อให้ มีความต่อเนื.องโดยมีผลตังแต่
, วนั เริ. มต้ นระยะเวลาการ
เช่า
ทังนี
, , หากผู้เช่าพื ,นที.บางรายที.ไม่ได้ เป็ นคูส่ ญ
ั ญากับกองทุนรวมโดยตรง และกองทุนรวมไม่
สามารถเรี ยกเก็บค่าเช่าและค่าบริ การโดยตรงจากผู้เช่าพืน, ที.ดงั กล่าวได้ กองทุนรวมจะ
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

พิจารณาให้ เตียวฮง มีหน้ าที.จดั การดูแลผู้เช่าพื ,นที.ดงั กล่าว รวมถึงต้ องนําส่งผลประโยชน์
และเงินประกันการเช่าของผู้เช่าพื ,นที.รายดังกล่าวให้ แก่กองทุนรวมตลอดระยะเวลาที.ผ้ เู ช่า
พื ,นที.รายดังกล่าวยังไม่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับกองทุนรวม นอกจากนี ,ในกรณีที.สญ
ั ญาเช่า
สัญ ญาเช่ า เครื. อ งเรื อ น และสัญ ญาบริ ก ารหมดอายุ และหากผู้เ ช่ า พื น, ที. ร ายดัง กล่า ว
ประสงค์จะทําการเช่าพื ,นที.ต่อไป ผู้เช่าพื ,นที.รายดังกล่าวจะต้ องเข้ าทําสัญญาเช่า สัญญา
เช่าเครื. องเรื อน และสัญญาบริ การกับกองทุนรวมโดยตรง
เมื.อผู้ให้ เช่าได้ ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพย์สินที.เช่าให้ แก่กองทุนรวมเสร็ จสิ ,น
แล้ ว ผู้ให้ เช่าจะดําเนินการดังต่อไปนี , โดยจะใช้ ความพยายามดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันจดทะเบียน ทังนี
, , หากมีเหตุขดั ข้ องประการใดผู้ให้ เช่า
จะแจ้ งให้ กองทุนรวมทราบโดยพลัน โดยคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
,
ายจะร่ วมกันพิจารณาหาทาง
ดําเนินการที.เหมาะสมต่อไป
1) ส่งมอบบัญชีรายชื.อรวมทังเอกสารอื
,
.นใด (ถ้ ามี) ที.เกี.ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของผู้
เช่าพื ,นที.และผู้รับบริ การภายในทรัพย์สนิ ที.เช่าให้ แก่กองทุนรวม และ
2) ดําเนินการอื.นใดที.จําเป็ นตามสมควรเพื.อให้ กองทุนรวมสามารถใช้ ทรัพย์สนิ ที.เช่าและ
มีสทิ ธิและหน้ าที.ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การได้ โดยสมบูรณ์
ในวันจดทะเบียน ผู้ให้ เช่าจะแจ้ งให้ กองทุนรวมทราบและตกลงดําเนินการส่งมอบค่าเช่า
และค่าบริ การล่วงหน้ าตามสัดส่วนที.กองทุนรวมมีสทิ ธิได้ รบั เงินคํ ,าประกันการเช่า และเงิน
อื.นใดซึ.งเป็ นผลประโยชน์ที.กองทุนรวมควรจะได้ รับ ที.เกิดขึ ,นตามสัญญาเช่าและสัญญา
บริ การฉบับเดิม ที.ผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับไว้ ลว่ งหน้ าทังก่
, อนและในวันจดทะเบียนจากผู้เช่าพื ,นที.และ
ผู้รับบริ การภายในทรัพย์ สินที.เช่า ให้ แก่กองทุนรวมภายหลังการหักหนีค, ้ างชํ าระ (ถ้ ามี)
ทังนี
, , โดยผู้ให้ เช่าจะดําเนินการทยอยส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวให้ แก่กองทุนรวมตังแต่
,
วัน จดทะเบี ย นและจะดํ า เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 30 (สามสิบ ) วัน นับ จากวัน จด
ทะเบียน
ในกรณี ที.ผ้ ูให้ เ ช่า ได้ รับ ค่าเช่า และค่าบริ การล่วงหน้ าและเงิ นอื. นใดจากผู้เช่ าพื น, ที. และ
ผู้รับบริ การตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การเดิมภายหลังจากวันจดทะเบียน ผู้ให้ เช่าจะ
ดําเนินการทยอยส่งมอบให้ แก่กองทุนรวมให้ แล้ วเสร็ จ ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน
นับจากวันที.ผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับมาจากผู้เช่าพื ,นที.และผู้รับบริ การ
ผู้ให้ เ ช่าตกลงบอกกล่าวให้ กองทุน รวมทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษรทัน ทีที.ทราบว่าเกิ ด
เหตุการณ์ใดๆ ที.มีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของผู้ให้ เช่าอย่างมี
นัยสําคัญซึ.งจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี , หรื อมีผลกระทบต่อการใช้
ทรัพย์สนิ ที.เช่าของกองทุนรวมตามสัญญาฉบับนี ,
ผู้ให้ เช่าตกลงให้ สิทธิกองทุนรวมในการใช้ ชื.อทางการค้ า และ/หรื อ เครื. องหมายการค้ าที.
เกี.ยวข้ องกับโครงการบางนา ทาวเวอร์ เพื.อให้ กองทุนรวมสามารถประกอบกิจการต่างๆ ใน
โครงการบางนา ทาวเวอร์ ได้ อย่างถูกต้ องและเต็มที.
เมื.อผู้ให้ เช่าดําเนินการก่อสร้ างทางเชื.อมตามที.ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ,แล้ วเสร็ จ ผู้ให้ เช่าตก
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ลงดูแลรักษาทางเชื.อมดังกล่าวให้ อยู่ในสภาพที.ปลอดภัยและสามารถใช้ งานได้ โดยไม่
กระทบต่อการประกอบกิจการโครงการบางนา ทาวเวอร์ เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกันเป็ น
อย่างอื.น
การประกันภัย
เพื.อดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยสัญญาฉบับนี ,
คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
,
ายตกลงให้ ดําเนินการเกี.ยวกับการประกันภัยและการใช้ เงินที.ได้ รับเป็ นค่า
สินไหมทดแทนจากบริ ษัทประกันภัย เพื.อนํามาใช้ ในการก่อสร้ าง และ/หรื อ ซ่อมแซมทรัพย์สนิ ที.
เช่าตามสัญญาฉบับนี , ดังต่อไปนี ,
1. กองทุนรวมจะจัดให้ มีประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability) โดย
กองทุ น รวมตกลงที. จ ะรั บ ผิ ด ชอบ ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ ค่ า ธรรมเนี ย มใดๆ ที. เ กิ ด ขึ น, หรื อ ที.
เกี.ยวเนื.องจากการดําเนินการดังกล่าวและการชําระเบี ,ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าว
2. ผู้ให้ เช่าและกองทุนรวมจะจัดให้ มีประกันความเสี.ยงภัยในทรัพย์สิน (Property All Risk)
โดยทําเป็ นการประกันภัยอาคารบางนา ทาวเวอร์ อย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื.อคุ้มครอง
ถึ ง ความเสี.ย งภัย อัน อาจจะเกิ ด แก่ อ าคารบางนา ทาวเวอร์ โดยวงเงิ น เอาประกัน ภัย
พิจารณาตามการประกันมูลค่าของใหม่ (Replacement Cost) ไม่รวมต้ นทุนค่าที.ดิน ทังนี
, ,
โดยระบุชื.อกองทุนรวมและผู้ให้ เช่าเป็ นผู้เอาประกันร่ วมกันและเป็ นผู้รับประโยชน์ร่วมกัน
ในกรมธรรม์ประกันภัยที.จัดทําขึ ,นสําหรับอาคารบางนา ทาวเวอร์ และกําหนดให้ กองทุน
รวมและผู้ให้ เช่าได้ รับค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนของพื ,นที.ที.กองทุนรวมและผู้ให้ เช่าเป็ น
ผู้เช่ าหรื อมีสิทธิ ค รอบครองหรื อมีก รรมสิทธิK ทัง, นี , กองทุนรวมจะเป็ นผู้ได้ รับค่าสิน ไหม
ทดแทนจากการประกันภัยในส่วนของทรัพย์สินที.เช่าดังกล่าวทังหมดเพื
,
.อนําไปดําเนินการ
ตามที. กํ า หนดในสัญ ญาฉบับ นี , ทัง, นี , กองทุ น รวมและผู้ ให้ เช่ า ตกลงที. จ ะรั บ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้ จ่าย หรื อค่าธรรมเนียมใดๆ ที.เกิดขึ ,นหรื อเกี.ยวเนือ. งจากการดําเนินการดังกล่าวและ
การชําระเบี ,ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวตามสัดส่วนของพื ,นที.ที.กองทุน
รวมและผู้ให้ เช่าเป็ นผู้เช่าหรื อมีสทิ ธิครอบครองหรื อมีกรรมสิทธิK
3. นอกจากนี , กองทุนรวมจะจัดให้ มีการทําประกันภัยสําหรับทรัพย์สินที.เช่าตลอดระยะเวลา
เช่าในลักษณะการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) ตามเงื.อนไขและ
ข้ อกําหนดที.กองทุนรวมเห็นสมควรและกําหนดให้ กองทุนรวมเป็ นผู้รับผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ โดยกองทุนรวมจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าเบี ,ยประกันภัยดังกล่าว
4. ในกรณีที.ทรัพย์ สินที.เช่าเกิดความเสียหายทัง, หมดหรื อบางส่วนไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ ให้ นํา
ข้ อกําหนดในสัญญาฉบับนี ,มาใช้ บงั คับ
5. ในกรณีที.ทรัพย์สนิ ที.เช่าเกิดความเสียหายบางส่วน ให้ สญ
ั ญาฉบับนี ,ยังคงมีผลบังคับใช้ ได้
ต่อ ไป ทัง, นี เ, ฉพาะทรั พ ย์ สิน ที.เ ช่ า ในส่ว นที. ไ ม่เ สีย หายและยัง อยู่ใ นสภาพที. สามารถใช้
ประโยชน์ได้ โดยให้ ถือว่าทรัพย์สินดังกล่าวยังคงเป็ นทรัพย์สินที.เช่ากันตามสัญญาฉบับนี ,
ต่อไป
ทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า เสี ย หายหรื อ เพื.อประโยชน์แห่งข้ อนี ,ให้
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ถูกทําลาย

“ค่ าสินไหมทดแทนพืน, ฐาน” หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยในส่วนของ
ทรั พ ย์ สินที.เ ช่า ซึ.งไม่รวมถึ งค่า สิน ไหมทดแทนซึ.งได้ รับจากการประกันภัยธุ รกิ จหยุดชะงัก
(Business Interruption Insurance) และ/หรื อการประกันภัยอื.นใดที.ค่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายเป็ นผู้
เอาประกันภัยเพิ.มเติมด้ วยค่าใช้ จ่ายของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนันเองทั
,
งสิ
, ,น
“ความเสียหายทัง, หมดหรื ออย่ างมีนัยสําคัญ” ความเสียหายที.เกิดขึ ,นแล้ ว และหน่วยงาน
ราชการที.เกี.ยวข้ องได้ ประเมินความเสียหายแล้ วและให้ เจ้ าของทรัพย์สินดําเนินการรื อ, ถอนโดย
ไม่สามารถดําเนินการขออนุญาตซ่อมแซมหรื อปรับปรุ งเพื.อให้ ทรัพย์สินมีสภาพหรื อลักษณะ
การใช้ ประโยชน์เช่นเดิมก่อนเกิดความเสียหายได้
“ความเสี ยหายแต่ เ พียงบางส่ ว น” หมายถึง ความเสียหายที.เ กิ ด ขึน, แล้ ว และหน่วยงาน
ราชการที.เกี. ยวข้ องได้ ประเมินความเสียหายแล้ วและสามารถให้ เจ้ าของทรั พย์ สินสามารถ
ดํ า เนิ น การขออนุญ าตซ่อ มแซมหรื อ ปรั บ ปรุ ง เพื. อ ให้ ท รั พ ย์ สิน มี ส ภาพหรื อ ลัก ษณะการใช้
ประโยชน์เช่นเดิมก่อนเกิดความเสียหายได้
1. ในกรณีที.ทรัพย์สินที.เช่าได้ รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ โดยยังคง
สามารถใช้ ทรั พย์สินที.เช่าบางส่วนเพื.อประโยชน์ ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ ผู้ให้ เช่ามี
หน้ า ที.ต้ องซ่อ มแซมทรั พ ย์ สินที. เช่ าให้ ค งเดิม โดยกองทุนรวมจะส่ง มอบเงิ น ค่า สิน ไหม
ทดแทนพื ,นฐานที.กองทุนรวมได้ รับให้ แก่ผ้ ูให้ เช่าเพื.อนํามาใช้ ในการดําเนินการซ่อมแซม
ทรัพย์สนิ ที.เช่าดังกล่าว
2. ในกรณีที.ทรัพย์สนิ ที.เช่าได้ รับความเสียหายทังหมดหรื
,
ออย่างมีนยั สําคัญไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ
จนไม่อาจใช้ ทรัพย์สนิ ที.เช่าเพื.อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ และคู่สญ
ั ญาทังสอง
,
ฝ่ ายตกลงจะสร้ างทรัพย์สินที.เช่าขึ ,นใหม่ กองทุนรวมจะส่งมอบเงินที.ได้ รับจากค่าสินไหม
ทดแทนพื ,นฐานทังหมดมามอบให้
,
แก่ผ้ ใู ห้ เช่าเพื.อใช้ ในการดําเนินการก่อสร้ างดังกล่าว ทังนี
, ,
การก่อสร้ างทรั พย์ สินที.เช่าขึน, ใหม่ดังกล่าวจะต้ องดําเนินการเท่าที.ไม่ขัดต่อกฎหมายที.
เกี.ยวข้ องที.ใช้ บงั คับอยู่ในเวลาที.จะมีการก่อสร้ าง โดยผู้ให้ เช่าจะเป็ นผู้ดําเนินการจัดให้ มี
การก่อสร้ างภายใต้ แบบแปลน แผนงาน และงบประมาณที.คสู่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงร่วมกันและ
จะต้ องทําการก่อสร้ างให้ แล้ วเสร็ จภายใน 3 (สาม) ปี นับแต่วนั ที.ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
,
ายตกลง
จะสร้ างทรัพย์สินที.เช่าขึ ,นใหม่ รวมถึงดําเนินการขอความยินยอมจากบุคคลใดๆ หรื อขอ
อนุญาตต่อหน่วยงานใดๆ ที.เกี.ยวข้ อง (ถ้ ามี) เพื.อประโยชน์ในการดําเนินการใดๆ ภายใต้
สัญญาฉบับนี , และให้ ถือว่าสิทธิและหน้ าที.ของคูส่ ญ
ั ญาตามสัญญาฉบับนี ,ยังคงมีผลต่อไป
จนกว่าจะได้ มีการก่อสร้ างทรัพย์สนิ ใหม่ขึ ,นมาแทนที.ทรัพย์สนิ ที.เช่าตามสัญญาฉบับนี , โดย
คู่สญ
ั ญาจะจัดให้ มีการทําสัญญาเช่าทรัพย์สินขึ ,นใหม่ (โดยให้ มีข้อกําหนดและเงื.อนไข
ต่างๆ เช่นเดียวกับสัญญาฉบับนี ,) โดยเริ. มนับอายุระยะเวลาการเช่าที.เหลืออยู่ต่อไปทันทีที.
การก่อสร้ างดังกล่าวแล้ วเสร็ จ โดยระยะเวลาการเช่าดังกล่าวจะสิ ,นสุดในวันเดียวกันกับที.
กําหนดในสัญญาฉบับนี , (แต่ทงนี
ั , ,กองทุนรวมจะไม่มีภาระหน้ าที.ในการชําระค่าเช่าตาม
สัญญาเช่าฉบับใหม่อีกแต่อย่างใด)
3. เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
,
ายจะตกลงเป็ นอย่างอื.น ในกรณีที.คา่ ก่อสร้ าง หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที.
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เกี.ยวกับหรื อเกี.ยวเนื.องกับการก่อสร้ าง และ/หรื อ การซ่อมแซมทรัพย์สนิ ที.เช่า ตามที.กําหนด
ในสัญญาฉบับนี , ได้ รับล่าช้ าหรื อมีจํานวนเกินกว่าเงินค่าสินไหมทดแทนพื ,นฐานที.กองทุน
รวมได้ รับ กองทุนรวมอาจร้ องขอให้ ผ้ ูให้ เช่าตกลงรับภาระค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ าง และ/
หรื อ ซ่อ มแซมทรั พย์ สิน ที.เช่า ในส่วนที. เกิ นกว่าจํ านวนเงิ นค่า สินไหมทดแทนพืน, ฐานที.
กองทุนรวมได้ รับมาจากบริ ษัทประกันภัยนัน, อย่างไรก็ดี จํานวนเงินที.ผ้ ใู ห้ เช่าตกลงรับภาระ
จะขึ ,นอยู่กบั ความสามารถในการจัดหาเงินทุนของผู้ให้ เช่าในขณะนันๆ
, โดยผู้ให้ เช่าจะใช้
ความพยามอย่างที.สดุ ในการจัดหาเงินทุนดังกล่าว ทังนี
, , กองทุนรวมจะพิจารณาชดเชย
ค่าใช้ จ่ายส่วนเกินดังกล่าวที.ผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับภาระคืนให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าพร้ อมดอกเบี ,ย โดยในกรณี
ที.ผ้ ูให้ เช่าได้ ใช้ เงินทุนของผู้ให้ เช่าเอง ให้ คํานวณดอกเบี ,ยโดยใช้ อตั รา MLR (Minimum
Lending Rate) เฉลี.ยของธนาคารพาณิชย์ 3 (สาม) ธนาคารได้ แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
หรื อตามที.คู่สญ
ั ญาจะได้ ตกลงกัน หรื อในกรณีที.ผ้ ใู ห้ เช่าได้ จัดหาเงินทุนจากแหล่งอื.น ให้
คํานวณดอกเบี ,ยโดยใช้ อตั ราต้ นทุนเงินกู้ที.แท้ จริ งที.ผ้ ใู ห้ เช่าต้ องรับภาระ (แล้ วแต่กรณี) โดย
กองทุนรวมจะคืนให้ ภายในระยะเวลา 6 (หก) เดือนนับแต่วนั ที.ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ
ทัง, นี , ก่อนการใช้ สิทธิ ใดๆ ข้ างต้ นของกองทุนรวม กองทุนรวมสงวนสิทธิ ที.จะเสนอการ
ดําเนินการดังกล่าวเพื.อให้ ที.ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อน
4. ในกรณีที.ทรัพย์สนิ ที.เช่าได้ รับความเสียหายทังหมดหรื
,
ออย่างมีนยั สําคัญไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ
จนไม่อาจใช้ ทรัพย์สินที.เช่าเพื.อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ และ (ก) คู่สญ
ั ญาทัง,
สองฝ่ ายตกลงร่วมกันที.จะไม่ก่อสร้ างทรัพย์สินที.เช่าขึ ,นมาใหม่ หรื อ (ข) ในกรณีที.ค่สู ญ
ั ญา
ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่ วมกันว่าจะดําเนินการก่อสร้ างทรัพย์สินที.เช่าขึ ,นมาใหม่หรื อไม่
ให้ ถือเป็ นกรณีที.จะไม่มีการดําเนินการก่อสร้ างทรัพย์สินที.เช่าขึ ,นใหม่ ในการนี , กองทุนรวม
ตกลงจะนําเงินค่าสินไหมทดแทนพื ,นฐานที.ได้ รับมาแบ่งตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่า
ที.เหลืออยู่ โดยแบ่งเงินทังหมดออกเป็
,
น 360 (สามร้ อยหกสิบ) ส่วน โดยกองทุนรวมจะได้ รับ
ส่วนแบ่งเท่ากับจํานวนระยะเวลาการเช่าที.ยงั คงเหลืออยู่ และผู้ให้ เช่าจะได้ รับส่วนแบ่ง
เท่ากับจํานวนระยะเวลาการเช่าที.ผา่ นมาแล้ ว ซึ.งกองทุนรวมจะได้ รับเงินเท่ากับค่าสินไหม
ทดแทนพื ,นฐานคูณด้ วยจํานวนเดือนที.เหลือหารด้ วย 360 (สามร้ อยหกสิบ) ทังนี
, , การนับ
ระยะเวลาการเช่าดังกล่าวให้ นบั เป็ นเดือน โดยเริ. มนับแต่ในเดือนที.เกิดกรณีทรัพย์สินที.เช่า
ได้ รับความเสียหายทังหมดหรื
,
ออย่างมีนยั สําคัญไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ จนไม่อาจใช้ ทรัพย์สินที.
เช่า เพื.อ ประโยชน์ ในการดําเนินธุ รกิ จ ต่อไปได้ และให้ ถือเอาระยะเวลาดังกล่าวเป็ น
ระยะเวลาที.เช่าที.ผา่ นมาแล้ ว โดย 1 (หนึง. ) เดือน เท่ากับ 1 (หนึง. ) ส่วน ทังนี
, , กองทุนรวมจะ
ส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนพื ,นฐานในส่วนที.เกินกว่าที.กองทุนรวมจะได้ รับให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า
โดยไม่ชกั ช้ า
ทัง, นี , ก่อนการใช้ สิทธิ ใดๆ ข้ างต้ นของกองทุนรวม กองทุนรวมสงวนสิทธิ ที.จะเสนอการ
ดําเนินการดังกล่าวเพื.อให้ ที.ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อน
การโอนสิทธิการเช่ าและการ 1. ภายในระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี , ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ กองทุนรวมโอนสิทธิ และ/
ให้ เช่ า
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หรื อ หน้ าที.ภายใต้ สญ
ั ญาเช่านี ,ไม่ว่าทังหมดหรื
,
อบางส่วนให้ แก่บคุ คลใดๆ ได้ ทังนี
, , รวมถึง
แต่ไม่จํากัดเพียงการนําสิทธิ และ/หรื อ หน้ าที.ภายใต้ สญ
ั ญาเช่านี ,ไปเป็ นหลักประกันการ
กู้ยืมเงินกับสถานบันการเงินใดๆ โดยกองทุนรวมจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบล่วงหน้ าเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษร ในการนี , การโอนสิทธิ และ/หรื อ หน้ าที.ภายใต้ สญ
ั ญาเช่านี ,จะต้ องไม่
กระทบต่อสิท ธิ และหน้ าที. ใดๆ ของผู้ให้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนีแ, ละต้ องไม่ผูกพันเกิ น
ระยะเวลาการเช่า
2. ในกรณี ที. เ ป็ นการโอนสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที. ต ามสัญ ญานี ใ, ห้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ เ พื. อ การลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) ที.จดั ตังขึ
, ,นเพื.อรับโอนสิทธิและ
หน้ าที.ใดๆ จากกองทุนรวม หรื อเป็ นการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์เพื.อการ
ลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (REIT) ตามประกาศสํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
ประกาศอื.นใดที.เกี. ยวข้ อง โดยในกรณี ดงั กล่าวกองทุนรวมจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูให้ เช่าทราบ
ล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในการนี ,ผู้ให้ เช่าตกลงให้ คํามัน. ว่าผู้ให้ เช่า และ/หรื อ บุคคลที.
เกี.ยวข้ อง ที.ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในขณะนันจะลงมติ
,
สนับสนุนการแปลงสภาพ
ดังกล่าว ภายใต้ เงื. อนไขว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ ที.เกี. ยวข้ องของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ทัง, นี , เพื. อ ประโยชน์ ในการดํ า เนิ น กิ จ การอาคารสํานัก งานให้ เ ช่ าหรื อ วัต ถุประสงค์ เ ชิ ง
พาณิชย์อื.นๆ ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ กองทุนรวมนําทรัพย์สินที.เช่าออกให้ บคุ คลภายนอกเช่า
ช่วงพื ,นที.ภายในทรัพย์สินที.เช่าไม่ว่าทังหมดหรื
,
อบางส่วนได้ โดยไม่ต้องได้ รับอนุญาตจาก
ผู้ให้ เช่าก่อน อย่างไรก็ดี ระยะเวลาการให้ เช่าช่วงหรื อข้ อกําหนดในการต่ออายุสญ
ั ญา หรื อ
อัตราค่าเช่าและค่าบริ การจะต้ องไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่า ในกรณี ที.ผ้ ูเช่าพื ,นที.และ
ผู้รับบริ การรายใดมีความประสงค์ จะขอต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและสัญ ญาบริ การเกิ นกว่า
ระยะเวลาการเช่าของกองทุนรวม เมี.อได้ รับการแจ้ งจากกองทุนรวม ผู้ให้ เช่าอาจเข้ าทํา
สัญญาเช่าและสัญญาบริ การกับผู้เช่าพื ,นที.และผู้รับบริ การรายนันสํ
, าหรับระยะเวลาที.เกิน
กว่าระยะเวลาการเช่าของกองทุนรวม ในวันเดียวกันกับวันที.มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและ
สัญ ญาบริ ก ารฉบับ ดัง กล่า วกับ กองทุน รวม ทัง, นี , ขึน, อยู่กับ ความตกลงผู้เ ช่ าพื น, ที. แ ละ
ผู้รับบริ การรายนันนั
, น, ทังนี
, , ผู้ให้ เช่าจะใช้ ความพยายามและจะไม่ปฏิเสธการเข้ าทําสัญญา
กับผู้เช่าพื ,นที.และผู้รับบริ การโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ภาษีอากรและค่ าธรรมเนียมที 1. ผู้ใ ห้ เ ช่ า ตกลงรั บ ผิ ด ชอบชํ า ระค่ า ภาษี โ รงเรื อ นและที. ดิ น ที. เ กี. ย วเนื. อ งกับ รายได้ จ าก
เกียวเนืองกับทรัพย์ สินทีเช่ า
ทรัพย์สินที.เช่าที.เกิดขึ ,นก่อนวันจดทะเบียน โดยภายใต้ บงั คับของสัญญาฉบับนี , กองทุน
รวมตกลงจะรับผิดชอบค่าภาษี โรงเรื อนและที.ดิน และค่าธรรมเนียมหรื อภาษี อื.นใดที.ทาง
ราชการอาจกํ าหนดเพิ.มเติมหรื อใช้ บังคับที.เกี. ยวเนื. องกับโรงเรื อนและที.ดิน และ/หรื อ
รายได้ หรื อการใช้ ประโยชน์ครอบครองจากทรัพย์สินที.เช่านับตังแต่
, วนั จดทะเบียนเป็ นต้ น
ไปจนกว่าสัญญาฉบับนี ,จะสิ ,นสุดลง นอกจากนี , กองทุนรวมตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบค่าภาษี
และค่าธรรมเนียมอื.นใดที.เกี.ยวข้ องกับการเช่าทรัพย์สนิ ที.เช่ารวมถึงการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
ตามสัญญาฉบับนี , (ถ้ ามี) ที.ใช้ บงั คับอยู่ตลอดระยะเวลาการเช่าตามที.กําหนดในสัญญา
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2.

3.

4.

ค่ าใช้ จ่าย

1.

2.

ฉบับนี ,
ค่าภาษี โรงเรื อนและที.ดินประจําปี ในปี ที.กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินที.เช่า กองทุนรวม
ตกลงจะรั บผิดชอบค่าภาษี โรงเรื อนและที.ดิน และค่าธรรมเนียมหรื อภาษี อื.นใดที.ทาง
ราชการอาจกําหนดเพิ.มเติมหรื อใช้ บงั คับที.เกี.ยวเนื.องกับโรงเรื อนและที.ดิน ที.เกี.ยวเนื.องกับ
รายได้ จากทรัพย์สนิ ที.เช่า และทรัพย์สนิ ที.เช่าช่วงนับตังแต่
, วนั จดทะเบียนเป็ นต้ นไป จนถึง
สิ ,นปี นัน, ตามสัดส่วนระยะเวลาที.กองทุนรวมได้ ลงทุนในปี นันนั
, น, โดยใช้ อตั ราที.ต้องชําระ
จริ งให้ แก่ทางราชการ อย่างไรก็ดี หากค่าภาษี โรงเรื อนและที.ดิน และค่าธรรมเนียมหรื อ
ภาษี อื.นใดที.ทางราชการอาจกําหนดเพิ.มเติมหรื อใช้ บังคับที.เกี.ยวเนื.องกับโรงเรื อนและ
ที.ดิน ที.เกี.ยวเนื.องกับรายได้ จากทรัพย์สินที.เช่า และทรัพย์สินที.เช่าช่วง มีจํานวนรวมกัน
เกินกว่า 2,750,000 บาท (สองล้ านเจ็ดแสนห้ าหมื.นบาท) ต่อปี ให้ ใช้ จํานวน 2,750,000
บาท (สองล้ านเจ็ ดแสนห้ าหมื.นบาท) ต่อปี เป็ นฐานในการคํานวณส่วนที.กองทุนรวม
จะต้ องรับผิดชอบ โดยผู้ให้ เช่า และ/หรื อ บริ ษัท ทรัพย์สินไพศาล จํากัด (ในฐานะผู้ให้ เช่า
ช่วงภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วง) ตกลงรับผิดชอบชําระค่าภาษี โรงเรื อนและที.ดินในส่วนที.เกิน
กว่านัน,
สําหรั บค่าภาษี โรงเรื อนและที.ดินประจํ าปี ถัดจากปี ที.กองทุนรวมเข้ าลงทุนเพิ.มเติมใน
ทรั พ ย์ สิ น ที. เ ช่ า กองทุน รวมตกลงรั บ ผิ ด ชอบชํ า ระค่ า ภาษี โรงเรื อ นและที. ดิ น และ
ค่าธรรมเนียมหรื อภาษี อื.นใดที.ทางราชการอาจกําหนดเพิ.มเติมหรื อใช้ บงั คับที.เกี.ยวเนื.อง
กับโรงเรื อนและที.ดิน ที.เกี.ยวเนื.องกับรายได้ จากทรัพย์สนิ ที.เช่า แล ทรัพย์สนิ ที.เช่าช่วง โดย
ใช้ อตั ราที.ต้องชําระจริ งให้ แก่ทางราชการ อย่างไรก็ดี หากค่าภาษี โรงเรื อนและที.ดิน และ
ค่าธรรมเนียมหรื อภาษี อื.นใดที.ทางราชการอาจกําหนดเพิ.มเติมหรื อใช้ บงั คับที.เกี.ยวเนื.อง
กับโรงเรื อนและที.ดิน ที.เกี.ยวเนื.องกับรายได้ จากทรัพย์สินที.เช่า และ ทรัพย์สินที.เช่าช่วง มี
จํานวนเกินกว่า 3,000,000 บาท (สามล้ านบาท) กองทุนรวมจะรั บผิดชอบในจํานวน
3,000,000 บาท (สามล้ านบาท) และผู้ให้ เช่า และ/หรื อ บริ ษัท ทรัพย์สินไพศาล จํากัด
(ในฐานะผู้ให้ เช่าช่วงภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วง) ตกลงรับผิดชอบชําระค่าภาษี โรงเรื อนและ
ที.ดินในส่วนที.เกินกว่า 3,000,000 บาท (สามล้ านบาท) นัน,
ในกรณีที.ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ.งได้ ชําระค่าภาษี โรงเรื อนและที.ดิน และ/หรื อ ภาษี และ
ค่าธรรมเนียมอื.นใดแทนคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายไปก่อน คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที.ต้องชําระค่าภาษี โรงเรื อน
และที.ดินตกลงชําระคืนให้ แก่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายที.ได้ ชําระไปก่อนจนครบถ้ วนภายใน 5 (ห้ า) วัน
ทําการนับจากวันที.ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือจากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนัน,
กองทุนรวมตกลงจะรั บผิ ดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื.นใดอันเกี. ย วกับการเช่ า
ทรัพย์สินที.เช่ารวมถึง และค่าใช้ จ่ายอื.นใดอันเกี.ยวกับการจดทะเบียนการเช่าทังหมดที
,
.
เกิดขึ ,นตามสัญญาฉบับนี ,
ผู้ให้ เช่าตกลงรับผิดชอบในภาระหนี ,สิน ค่าใช้ จ่าย ค่าบํารุ งรักษา และภาระผูกพันใดๆ ที.
เกี.ยวกับหรื อเกี.ยวเนื.องกับการบํารุ งรักษาทรัพย์สินที.เช่า ที.เกิดขึ ,นและยังคงค้ างชําระอยู่
ก่อนวันจดทะเบียน และหากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดได้ รับเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอื.นใดที.ตน
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ไม่พึงได้ รับ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที.ได้ รับเงิ นหรื อประโยชน์ ตอบแทนดังกล่าวจะนําส่งเงิ นหรื อ
ประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวคืนให้ แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง.
เหตุ ผิ ด นั ด หรื อ เหตุ แ ห่ ง การ ในกรณีที.เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ.งตามที.ระบุในกรณีดงั จะกล่าวต่อไปนี , ให้ ถือเป็ นเหตุ
เลิกสัญญา
ผิดนัดหรื อเหตุแห่งการเลิกสัญญา
1. ในกรณีที.ผ้ ูให้ เช่าจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที.ระบุไว้ ในสัญญานี , หรื อ
สัญญาตกลงกระทําการ หรื อผิดคํารับรองที.ให้ ไว้ ในสัญญานี , หรื อสัญญาตกลงกระทําการ
และผู้ให้ เช่าไม่สามารถดําเนินการแก้ ไข และปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญาภายใน 90 (เก้ า
สิบ ) วัน นับ จากวัน ที. ไ ด้ รั บ แจ้ ง หรื อ ทราบถึ ง เหตุแ ห่ง การผิ ด สัญ ญานัน, หรื อ ภายใน
ระยะเวลาใดๆ ที.คสู่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน เว้ นแต่เป็ นเหตุสดุ วิสยั หรื อเว้ นแต่กรณีที.ผ้ ใู ห้ เช่าไม่
ทําการจดทะเบียนสิทธิการเช่าให้ แก่กองทุนรวมในวันที.กองทุนรวมกําหนด ให้ ถือว่าเป็ น
เหตุผิดนัดตามสัญญานี ,ทันที
ทังนี
, , ในกรณีที.กองทุนรวมมีสทิ ธิเลิกสัญญาเช่าช่วงที.ดิน ให้ ถือเป็ นเหตุเลิกสัญญาภายใต้
สัญญาฉบับนี ,เช่นกัน
2. ในกรณีผ้ ใู ห้ เช่าปฏิบตั ิผิดเงื.อนไขของสัญญากู้ยืมเงินหรื อภาระผูกพันหรื อภาระหนี ,สินอื.น
ใดกับบุคคลใดๆ ก็ตามซึ.งอาจนําผู้ให้ เช่าไปสู่ภาวะล้ มละลายหรื อฟื น, ฟูกิจการ โดยผู้ให้
เช่าไม่สามารถทําการแก้ ไขเหตุดงั กล่าวให้ เสร็ จสิ ,นภายใน 180 (หนึ.งร้ อยแปดสิบ) วัน นับ
จากวันที.ทราบหรื อมีเหตุอนั ควรทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว เว้ นแต่ผ้ ใู ห้ เช่าสามารถพิสจู น์
และยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจนเป็ นที.พอใจแก่กองทุนรวมว่าการผิดนัดดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะทางการเงินของผู้ให้ เช่าซึ.งจะนําผู้ให้ เช่าไปสูส่ ภาวะ
ล้ มละลาย และการผิ ดนัด ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ การใช้ สิทธิ ของกองทุนรวมตาม
สัญญาฉบับนี ,
3. ในกรณีที.ผ้ ูให้ เช่าถูกศาลสัง. พิทกั ษ์ ทรัพย์หรื อถูกศาลสัง. ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ในขันตอน
,
การเลิกบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อศาลมีคําสัง. ให้ ฟืน, ฟูกิจการของผู้ให้ เช่า ซึ.งกองทุนรวม
เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้ เช่าในการชําระหนี , หรื อปฏิบตั ิตามสัญญานี ,
4. ในกรณีที.กองทุนรวมจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที.ระบุไว้ ในสัญญานี , หรื อ
ผิดคํารับรองที.ให้ ไว้ ในสัญญานี , และกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการแก้ ไข และปฏิบตั ิให้
ถูกต้ องตามสัญญาภายใน 90 (เก้ าสิบ) วันนับจากวันที.ได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึงเหตุแห่งการ
ผิดสัญญานันหรื
, อภายในระยะเวลาใดๆ ที.ค่สู ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน เว้ นแต่เป็ นเหตุสดุ วิสยั
หรื อเว้ นแต่ในกรณีที.การไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อเงื.อนไขที.ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ,เป็ น
ผลเนื. อ งมาจากผู้ใ ห้ เ ช่ า หรื อ บุค คลหรื อ นิ ติ บุค คลที. ผ้ ูให้ เ ช่ า เสนอชื. อ ให้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที.
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์แทนผู้ให้ เช่าในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ จงใจหรื อประมาท
เลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้ าที.ตามที.กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
โครงการจัดการกองทุนรวม
5. เมื.อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิ ที.เช่าตามสัญญาฉบับนี ,
6. คูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา
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ผลของการผิ ดนั ดหรื อผลอั น
เกิ ด จากเหตุ แห่ งการเลิ ก
สัญญา

7. ในกรณีที.มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที.กําหนดในโครงการ และกองทุนรวมได้
แจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ ว
8. ในกรณี ที. มี ก ฎหมาย หรื อ คณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสัง. ให้ เลิกกองทุนรวมโดยที.กองทุนรวมมิได้ ฝ่าฝื น
และ/หรื อ ปฏิบตั ิผิดกฎข้ อบังคับ กฎหมาย และ/หรื อ กฎระเบียบอื.นใดที.เกี.ยวข้ อง และ/
หรื อ ไม่ใช่ความผิดของผู้ให้ เช่า และกองทุนรวมได้ แจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบถึงการเลิกกองทุน
รวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ ว โดยที.ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
,
ายมีหน้ าที.ร่วมกันและได้ ใช้ ความ
พยายามอย่างเต็มที.ร่วมกันเพื.อไม่ให้ สญ
ั ญาฉบับนี ,ระงับโดยผลจากการเปลี.ยนแปลงของ
กฎหมาย หรื อจากคําสัง. ของหน่วยงานใดๆ ของรัฐ เท่าที.ไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อคําสัง. ของ
หน่วยงานใดๆ ของรัฐที.มีผลใช้ บงั คับอยู่ในขณะนัน, เช่น การจัดตังหรื
, อจัดหาบุคคลใดๆ
มารับโอนสิทธิและหน้ าที.ที.กองทุนรวมมีอยูต่ ามสัญญาฉบับนี ,แล้ วก็ตาม
9. ในกรณีที.ทรัพย์ สินที.เช่าทังหมด
,
หรื อบางส่วนที.สําคัญตกอยู่ภายใต้ เขตเวนคืนหรื อเขต
สงวนหรื อเขตสํารวจเพื.อการเวนคืนตามประกาศหรื อกฎหมายอันเกี.ยวกับการเวนคืนหรื อ
กฎหมายอื.นๆ ซึ.งทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินที.เช่าได้ อย่างมี
นัยสําคัญ
1. ในกรณีผ้ ใู ห้ เช่าจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที.ระบุไว้ ในสัญญานี ,หรื อผิดคํา
รับรองที.ให้ ไว้ ในสัญญานี , และผู้ให้ เช่าไม่สามารถดําเนินการแก้ ไข และปฏิบตั ิให้ ถูกต้ อง
ตามที.กําหนดในสัญญาฉบับนี , และเหตุการณ์ดงั กล่าวมิได้ เป็ นผลจากการที.กองทุนรวม
ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที.หรื อปฏิบตั ิหน้ าที.ผิดพลาด หรื อปฏิบตั ิบกพร่ องต่อหน้ าที.ตามสัญญาฉบับ
นี , หรื อ สัญญาตกลงกระทําการ หรื อ สัญญาเช่าช่วงที.ดิน กองทุนรวมจะเรี ยกค่าเสียหาย
จากผู้ให้ เช่าจากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลทําให้ สญ
ั ญาฉบับนีส, ิ ,นสุดลง เว้ นแต่ ความ
เสียหายดังกล่าวเกิดจากผู้ให้ เช่า หรื อบริ ษัท ทรัพย์สนิ ไพศาล จํากัด จงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจ
ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที.ระบุไว้ ในสัญญานี , หรื อสัญญาตกลงกระทําการ หรื อสัญญาเช่า
ช่ว งที. ดิ น และมี ผลกระทบอย่า งร้ ายแรงต่อ ทรั พ ย์ สิน ที.เ ช่าภายใต้ ส ัญ ญาฉบับ นี , และ
กระทบสิทธิของกองทุนรวมภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ,อย่างมีนยั สําคัญ กองทุนรวมมีสิทธิบอก
เลิกสัญ ญาฉบับ นีไ, ด้ ทัน ที และผู้ใ ห้ เช่ าจะต้ อ งชํ า ระคื นค่าเช่ าทรั พย์ สิน ที. เช่ าคงเหลือ
รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื.นใดที.ผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับไว้ ในนามกองทุนรวมให้ แก่กองทุนรวม
ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที.เหลืออยู่ด้วยวิธีการคํานวณตามที.กําหนดในสัญญา
ฉบับนี , รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการที.กองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์ซงึ. ทรัพย์สนิ ที.
เช่าได้ ตามระยะเวลาที.กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี , ทังนี
, , ไม่ตดั สิทธิของกองทุนรวมในการ
เรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื.นใดอันเกิดจากการที.มีเหตุผิดนัดเกิดขึ ,นนัน,
2. ในกรณีผ้ ใู ห้ เช่าปฏิบตั ิผิดเงื.อนไขของสัญญากู้ยืมเงินหรื อภาระผูกพันหรื อภาระหนี ,สินอื.น
ใดกับบุคคลใดๆ ก็ตามซึ.งอาจนําผู้ให้ เช่าไปสู่ภาวะล้ มละลายหรื อฟื น, ฟูกิจการ โดยผู้ให้
เช่าไม่สามารถทําการแก้ ไขเหตุดงั กล่าวตามที.กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี , หรื อในกรณีที.
ผู้ให้ เช่าถูกศาลสัง. พิทักษ์ ทรั พย์หรื อถูกศาลสัง. ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ในขัน, ตอนการเลิก
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บริ ษัท การชํ าระบัญชี หรื อศาลมีคําสัง. ให้ ฟืน, ฟูกิจการของผู้ให้ เช่าตามที.กําหนดไว้ ใน
สัญญาฉบับนี , กองทุนรวมมีสทิ ธิที.จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี ,ได้ ทนั ที และในกรณีที.กองทุน
รวมใช้ สทิ ธิดงั กล่าว ผู้ให้ เช่าจะต้ องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที.เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อ
ผลประโยชน์อื.นใดที.ผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับไว้ ในนามกองทุนรวมให้ แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าที.เหลืออยูด่ ้ วยวิธีการคํานวณตามที.กําหนดในสัญญาฉบับนี , รวมถึงค่า
ขาดประโยชน์ จากการที.ก องทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์ ซึ.งทรั พ ย์ สิน ที.เช่ าได้ ตาม
ระยะเวลาที.กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี , ทังนี
, , ไม่ตดั สิทธิของกองทุนรวมในการเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหาย และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื.นใดอันเกิดจากการที.มีเหตุผิดนัดเกิดขึ ,นนัน, เว้ นแต่เหตุ
ผิดนัดของผู้ให้ เช่าดังกล่าวเกิดจากการที.กองทุนรวมไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที.หรื อปฏิบตั ิหน้ าที.
ผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี ,
3. ในกรณีที.กองทุนรวมจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที.ระบุไว้ ในสัญญานี , หรื อ
ผิดคํารับรองที.ให้ ไว้ ในสัญญานี , และกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการแก้ ไข และปฏิบตั ิให้
ถูกต้ องตามที.กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี , ผู้ให้ เช่าจะเรี ยกค่าเสียหายจากกองทุนรวมจาก
เหตุดงั กล่าว และไม่มีผลทําให้ สญ
ั ญาฉบับนี ,สิ ,นสุดลง เว้ นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิด
จากกองทุน รวมจงใจฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามข้ อ ตกลงที. ร ะบุไ ว้ ใ นสัญ ญานี , และมี
ผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อทรัพย์สินที.เช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี , ผู้ให้ เช่ามีสิทธิ บอกเลิก
สัญญาฉบับนี ,ได้ ทนั ที โดยผู้ให้ เช่าไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือให้ แก่กองทุนรวม ทังนี
, , ไม่
ตัดสิทธิของผู้ให้ เช่าในการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื.นใดอันเกิดจากการที.
มีเหตุผิดนัดเกิดขึ ,นนัน,
4. ในกรณีที.ทรัพย์สินที.เช่าได้ รับความเสียหายทังหมดหรื
,
ออย่างมีนยั สําคัญไม่ว่าด้ วยเหตุ
ใดๆ จนไม่อาจใช้ ทรั พย์ สินที.เช่าเพื.อประโยชน์ ในการดําเนินธุรกิ จต่อไปได้ และเป็ นไป
ตามที.ระบุในสัญญาฉบับนี , ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ,สิ ,นสุดลงเมื.อกองทุนรวมได้ ชําระเงินค่า
สินไหมทดแทนพื ,นฐานที.ได้ รับให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าครบตามจํานวนที.ระบุไว้ โดยที.คสู่ ญ
ั ญาแต่ละ
ฝ่ ายไม่มีสทิ ธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินที.เช่าหรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบ
แทนอื.นใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ.งได้ โดยผู้ให้ เช่าไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที.เช่า
คงเหลือให้ แก่กองทุนรวม ทังนี
, , เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื.น
5. ในกรณีที.ครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินที.เช่าตามสัญญาฉบับนี , คู่สญ
ั ญาตกลง
เลิกสัญญา มีการเลิกกองทุนรวม หรื อ ในกรณีที.มีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการกํากับ
หลักทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พย์ หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคํ าสั.งให้ เ ลิก
กองทุนรวมโดยที.กองทุนรวมมิได้ ฝ่าฝื น และ/หรื อ ปฏิบตั ิผิดกฎข้ อบังคับ กฎหมาย และ/
หรื อ กฎระเบียบอื.นใดที.เกี.ยวข้ อง และ/หรื อ ไม่ใช่ความผิดของผู้ให้ เช่า ตามที.กําหนดไว้ ใน
สัญญาฉบับนี , ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนีส, ิ ,นสุดลง โดยที.ค่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิ เรี ยก
ค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินที.เช่าหรื อเงินหรื อประโยชน์ ตอบแทนอื.นใดจาก
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ.งได้ โดยผู้ให้ เช่าไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที.เช่าคงเหลือให้ แก่
กองทุนรวม ทังนี
, , เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื.น
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6. ในกรณีที.ทรัพย์ สินที.เช่าทังหมด
,
หรื อบางส่วนที.สําคัญตกอยู่ภายใต้ เขตเวนคืนหรื อเขต
สงวนหรื อเขตสํารวจเพื.อการเวนคืน กองทุนรวมมีสิทธิ พิจารณาว่าจะให้ สญ
ั ญาฉบับนี ,
สิ ,นสุดลงหรื อไม่ โดยกองทุนรวมจะพิจารณาจากผลกระทบจากการเวนคืนดังกล่าวว่ามี
นัยสําคัญเพียงใด ซึ.งในกรณีที.กองทุนรวมเห็นควรให้ สญ
ั ญาฉบับนี ,สิ ,นสุดลง ผู้ให้ เช่าตก
ลงจะนําเงิ นค่าชดเชยที.ผ้ ูให้ เช่าได้ รับจากหน่วยงานราชการที.เ กี. ยวข้ องเนื.องจากการ
เวนคืนดังกล่าวบางส่วนคืนให้ แก่กองทุนรวม โดยแบ่งตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที.
เหลืออยู่ตามระยะเวลาที.กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี , โดยให้ นําจํานวนเดือนคงเหลือคูณ
ด้ วยจํานวนเงินค่าชดเชยที.ผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับเนื.องจากการเวนคืนหารด้ วย 360 (สามร้ อยหก
สิบ)
7. เมื.อสัญญาเช่าฉบับนีส, ิ ,นสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ ตามที.ได้ กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ,
กองทุนรวมจะส่งมอบทรั พย์ สินที.เช่ าคืน ตามสภาพที.มีก ารใช้ ประโยชน์ ตามปกติของ
ทรัพย์สินที.เช่าซึ.งเป็ นอยู่ ณ เวลานัน, พร้ อมกับส่วนควบและอุปกรณ์ที.ติดตรึ งตราและไม่
ติด ตรึ ง ตรากับทรั พย์ สินที. เ ช่า ซึ.ง กองทุนรวมได้ ใช้ ค วามระมัดระวัง ในการดูแ ลรั ก ษา
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวดุจวิญ•ูชนรักษาทรัพย์ของตนเอง เว้ นแต่ในกรณีที.ไม่สามารถส่งมอบ
ส่วนควบและอุปกรณ์ที.ติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตรากับทรัพย์สินที.เช่าได้ เนื.องจากเหตุ
สุดวิสยั หรื อการเสือ. มสภาพของทรัพย์สนิ นันๆ
, เนื.องจากการใช้ งานตามปกติหรื ออายุการ
ใช้ งานของทรัพย์สนิ นัน, นอกจากนี , กองทุนรวมจะส่งมอบเงินหรื อทรัพย์สนิ อื.นใดที.กองทุน
รวมได้ รับไว้ แทนผู้ให้ เช่า (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ูให้ เช่ารวมถึงการคืนเงินประกันการเช่าที.กองทุน
รวมได้ รับจากผู้เช่าพื ,นที.และผู้รับบริ การในทรัพย์สินที.เช่าให้ แก่ผ้ เู ช่าพื ,นที.และผู้รับบริ การ
(หากผู้เช่าพื ,นที.และผู้รับบริ การไม่ประสงค์จะเช่าพื ,นที.ดงั กล่าวกับผู้ให้ เช่าอีกต่อไป) หรื อ
ผู้ให้ เช่า (ภายใต้ ความยินยอมของผู้เช่าพื ,นที.และผู้รับบริ การนันๆ)
, แล้ วแต่กรณี
เมื.อสัญญาฉบับนี ,สิ ,นสุดลงหรื อเมื.อมีการเลิกสัญญาฉบับนี , ผู้ให้ เช่ามีสิทธิ ในการขอซื ,อ
และรับโอนสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิKจากกองทุนรวม เว้ นแต่กรณี
ที.สญ
ั ญาเช่าฉบับนีส, ิ ,นสุดลงโดยเป็ นผลจากการที.ผ้ ูให้ เช่าเป็ นฝ่ ายผิดสัญญา ผู้ให้ เช่า
จะต้ องดําเนินการซื ,อและรับโอนสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิK จาก
กองทุนรวม ทัง, นี , ในกรณีที.ผ้ ูให้ เช่าใช้ สิทธิ หรื อมีหน้ าที.ดงั กล่าว กองทุนรวมจะส่งมอบ
สังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าตามสภาพที.เป็ นอยู่ ณ วันที.สญ
ั ญาฉบับนี ,สิ ,นสุดลง
โดยให้ ราคาค่ า ตอบแทนสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ดัง กล่ า วจะเป็ นไปตามมู ล ค่ า ตลาด หาก
สังหาริ มทรัพย์ใดไม่มีมลู ค่าตลาดให้ ใช้ มลู ค่าตามบัญชี
8. ในกรณีที.กองทุนรวมได้ ใช้ สิทธิ บอกเลิกสัญญาตามที.สญ
ั ญาฉบับนี ,กําหนดแล้ ว กองทุน
รวมสงวนสิ ท ธิ ที. จ ะใช้ ประโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น ที. เ ช่ า จนกว่า กองทุน รวมจะได้ รั บ ชํ า ระ
ค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินที.เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื.นใดดังกล่าวผู้ให้
เช่ า แล้ ว เสร็ จ โดยกองทุน รวมไม่ส ามารถเรี ย กร้ องค่า เสียหาย ค่า เช่ า ทรั พ ย์ สิน ที. เ ช่ า
คงเหลือรวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื.นใดจากผู้ให้ เช่าสําหรับระหว่างระยะเวลานี , เว้ นแต่
กองทุน รวมจะพิ สูจ น์ ไ ด้ ว่า กองทุน รวมได้ รั บ ความเสีย หายจากเหตุดัง กล่า วเกิ น กว่า
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ผลประโยชน์ที.กองทุนรวมได้ รับสําหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว
9. ในกรณีที.สญ
ั ญาเช่าฉบับนี ,สิ ,นสุดลงด้ วยเหตุใดๆ ในระหว่างเวลา 6 (หก) เดือนหลังจาก
สัญญาเช่าฉบับนี ,สิ ,นสุดลง กองทุนรวมจะให้ ความช่วยเหลือตามคําร้ องขอที.สมเหตุสมผล
จากผู้ให้ เช่าในการดําเนินการให้ ผ้ เู ช่าพื ,นที.และผู้รับบริ การในทรัพย์สินที.เช่ามาทําสัญญา
เช่าและสัญญาบริ การกับผู้ให้ เช่าใหม่
10. ในวันสิ ,นสุดระยะเวลาการเช่า คูส่ ญ
ั ญาตกลงกัน ดังนี ,
1) ในกรณีที.ผ้ เู ช่าพื ,นที.และผู้รับบริ การรายใดได้ เข้ าทําสัญญาเช่าและสัญญาบริ การกับ
ผู้ให้ เช่า และในกรณีที.ผ้ เู ช่าพื ,นที.และผู้รับบริ การรายนันนั
, นให้
, ความยินยอม กองทุน
รวมตกลงดําเนินการส่งมอบค่าเช่าและค่าบริ การล่วงหน้ าตามสัดส่วนที.ผ้ ูให้ เช่ามี
สิทธิได้ รับ เงินประกันการเช่า และเงินอื.นใดซึง. เป็ นผลประโยชน์ที.ผ้ ใู ห้ เช่าควรจะได้ รับ
ตามจํ า นวนที. ก องทุนรวมได้ รั บ ตามสัญ ญาเช่ า และสัญ ญาบริ ก ารให้ แ ก่ ผ้ ูใ ห้ เ ช่ า
ภายหลังการหักหนี ,ค้ างชําระ (ถ้ ามี) ที.เกิดขึ ,นตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การซึ.งผู้
เช่าพื ,นที.และผู้รับบริ การมีตอ่ กองทุนรวม
2) หากผู้เช่าพื ,นที.และผู้รับบริ การรายใดไม่ประสงค์จะเช่าพื ,นที.ดงั กล่าวกับผู้ให้ เช่าอีก
ต่อไปกองทุนรวมจะดําเนินการคืนให้ แก่ผ้ เู ช่าพื ,นที.และผู้รับบริ การเงินประกันการเช่า
ให้ แก่ผ้ เู ช่าพื ,นที.และผู้รับบริ การรายนันๆ
, ต่อไปตามข้ อกําหนดและเงื.อนไขที.กองทุน
รวมได้ ทํากับผู้เช่าพื ,นที.และผู้รับบริ การรายนันนั
, น,
นอกจากนี , กองทุนรวมจะทยอยนําส่งเงินอื.นใดที.กองทุนรวมได้ รับล่วงหน้ าจากผู้เช่าพื ,นที.
และผู้รับบริ การตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การหลังจากวันสิ ,นสุดระยะเวลาการเช่า
ให้ แก่ผ้ ูให้ เช่า โดยกองทุนรวมจะดําเนินการทยอยส่งมอบเงินดังกล่าวตังแต่
, วันสิ ,นสุด
ระยะเวลาการเช่าและจะดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จ ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับ
จากวันสิ ,นสุดระยะเวลาการเช่า
ในกรณีที.กองทุนรวมได้ รับค่าเช่าและค่าบริ การล่วงหน้ าและเงินอื.นใดจากผู้เช่าพื ,นที.และ
ผู้รับบริ การตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การภายหลังจากวันจดทะเบียน กองทุนรวมจะ
ดําเนินการทยอยส่งมอบให้ แก่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาให้ แล้ วเสร็ จ ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน
นับจากวันที.กองทุนรวมได้ รับมาจากผู้เช่าพื ,นที.และผู้รับบริ การ
ทังนี
, , ค่าใช้ จ่ายที.เกี.ยวเนื.องกับการดําเนินการดังกล่าวกองทุนรวมและผู้ให้ เช่าจะร่ วมกัน
รับผิดชอบ (เว้ นแต่กรณีที.สญ
ั ญาเช่าฉบับนี ,สิ ,นสุดลงโดยเป็ นผลจากการที.กองทุนรวมเป็ น
ฝ่ ายผิดหรื อในกรณีที.มีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสัง. ให้ เลิกกองทุนรวมโดยที.กองทุนรวมมิได้ ฝ่า
ฝื น และ/หรื อ ปฏิบัติผิดกฎข้ อบังคับ กฎหมาย และ/หรื อ กฎระเบียบอื.นใดที.เกี. ยวข้ อง
และ/หรื อ ไม่ใช่ความผิดของผู้ให้ เช่า กองทุนรวมจะเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว)
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2. สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาซือ, ขายสังหาริมทรัพย์
คู่สัญญา
การซือ, ขายสังหาริมทรัพย์

ราคาซือ, ขาย

การโอนกรรมสิทธิ`ใน
สังหาริมทรัพย์

ค่ าธรรมเนียมและภาษีอากร

ข้ อตกลงกระทําการหรือละ

บริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด (“ผู้ขาย”) และ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ (“ผู้ซือ, ”)
ผู้ซื ,อตกลงจะซื ,อสังหาริ มทรัพย์ (รายการสังหาริ มทรัพย์ปรากฏตามเอกสารแนบท้ ายสัญญา)
(“สังหาริ มทรั พย์ ”) จากผู้ขายและผู้ขายตกลงจะขายสังหาริ มทรัพย์ ให้ ผ้ ซู ื ,อในราคาและตาม
เงื.อนไขที.กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี , โดยบริ ษัทจัดการในฐานะผู้จดั การผู้ซื ,อจะเป็ นผู้ดําเนินการ
ใดๆ ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ,แทนและเพื.อประโยชน์ของผู้ซื ,อ
ทังนี
, , การซื ,อขายตามที.กําหนดไว้ ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ,จะมีผลบังคับระหว่างคู่สญ
ั ญาในวันที.
สัญญามีผลใช้ บงั คับ
1. คู่สญ
ั ญาตกลงกันซื ,อขายสังหาริ มทรัพย์ ในราคาสุทธิ 15,000,000 บาท (สิบห้ าล้ านบาท)
(ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ.ม) โดยผู้ซื ,อจะชําระราคาซื ,อขายดังกล่าวทังสิ
, ,นภายในวันที.สญ
ั ญามี
ผลใช้ บงั คับ ซึ.งจะได้ นิยามต่อไป ทังนี
, , การชําระราคาซื ,อขายดังกล่าว อาจชําระในรู ปของ
เช็คเงินสดของธนาคาร (cashier’s cheque) หรื อโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีของผู้ขายทังนี
, ,
ตามที.ผ้ ขู ายจะได้ แจ้ งให้ แก่ผ้ ซู ื ,อทราบล่วงหน้ าก่อนวันที.สญ
ั ญามีผลใช้ บงั คับ หรื อจะชําระ
ด้ ว ยวิ ธี ก ารอื. น ใดตามที. คู่ส ัญ ญาทัง, สองฝ่ ายจะได้ ต กลงร่ วมกัน และผู้ข ายจะส่ง มอบ
ใบเสร็ จรับเงินให้ แก่ผ้ ซู ื ,อเป็ นหลักฐาน
2. การชําระราคาซื ,อขาย และเงินใดๆ ตามสัญญาฉบับนี ,ด้ วยเช็ค ตราสารหรื อตัวz เงินอื.นใด
นอกเหนือจาก เช็คเงินสด (cashier’s cheque) จะถือว่าเป็ นการชําระเงินที.สมบูรณ์ต่อเมื.อ
ผู้ขายได้ รับชําระเงินตามเช็ค ตราสารหรื อตัวz เงินนันแล้
, วเท่านัน,
คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ การโอนกรรมสิทธิKในสังหาริ มทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ,มีผลสมบูรณ์ในวันที.
มีการจดทะเบียนการเช่าที.ดินและอาคารบางส่วน ณ สํานักงานที.ดินที.เกี.ยวข้ อง ตามที.กําหนด
ในสัญญาเช่าที.ดิน อาคารบางส่วนและงานระบบระหว่างผู้ซื ,อและผู้ขาย (“สัญญาเช่ าทีดิน
อาคารบางส่ วนและงานระบบ”) อย่างถูกต้ อง สมบูรณ์ มีผลใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย (“วันที
สัญญามีผลใช้ บังคับ”) และได้ มีการชําระราคาซื ,อขายให้ กบั ผู้ขายครบถ้ วนตามที.กําหนดใน
สัญญาฉบับนี ,แล้ ว (“วันโอนกรรมสิทธิ`”) โดยผู้ขายจะทําการส่งมอบสังหาริ มทรัพย์ ให้ แก่ผ้ ซู ื ,อ
ณ สถานที.อนั เป็ นที.ตงของสั
ั,
งหาริ มทรัพย์นนๆ
ั , นอกจากนี , ผู้ขายตกลงรับผิดชอบในภาระหนี ,สิน
ค่าใช้ จ่าย ค่าบํารุ งรั กษา และภาระผูกพันใดๆ ที.เกี. ยวกับหรื อเกี. ยวเนื.องกับการบํารุ งรั กษา
สังหาริ มทรัพย์ที.ตนเป็ นผู้ขายที.เกิดขึ ,นและยังคงค้ างชําระอยู่ก่อนวันโอนกรรมสิทธิK และหาก
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดได้ รับเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอื.นใดที.ตนไม่พงึ ได้ รับ คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที.ได้ รับเงิน
หรื อประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวจะนําส่งเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวคืนให้ แก่ค่สู ญ
ั ญา
อีกฝ่ ายหนึง.
ผู้ซื ,อตกลงจะรับผิดชอบสําหรับบรรดาค่าธรรมเนียม ที.เกิดขึ ,นหรื ออาจเกิดมีขึ ,นเนื.องจากการ
ดําเนินการใดๆ เพื.อให้ ผ้ ูซื ,อได้ มาซึ.งกรรมสิทธิKในสังหาริ มทรัพย์ และผู้ซื ,อตกลงรับผิดชอบค่า
ภาษี มลู ค่าเพิ.มที.เกิดขึ ,นจากการซื ,อขายสังหาริ มทรัพย์
ก่อนที.จะมีการโอนกรรมสิทธิKในสังหาริ มทรัพย์ ผู้ขายจะไม่กระทําการดังต่อไปนี ,
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เว้ นกระทําการ

เหตุเลิกสัญญา

การเลิกสัญญาและการเรียก
ค่ าเสียหาย

1. จํานํา ให้ เช่า หรื อให้ เช่าซื ,อสังหาริ มทรั พย์ หรื อนําสังหาริ มทรัพย์ไปเป็ นหลักประกันโดย
ประการอื.นใดแก่บุคคลใดๆ รวมถึง การก่อให้ เกิดสิทธิ เรี ยกร้ องใดๆ ที.จะมีผลเสียหายต่อ
สังหาริ มทรัพย์
2. กระทํ า การใดๆ ที. ทํ า ให้ ส ัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต้ อ งเสื. อ มค่ า ลง เว้ น แต่ เ ป็ นการใช้ งานในการ
ดําเนินงานตามธุรกิจปกติของโครงการบางนา ทาวเวอร์
3. จําหน่าย จ่าย โอนสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่บคุ คลภายนอก
4. กระทําการใดๆ อันมีผลเป็ นการรอนสิทธิ หรื อกระทบสิทธิ หรื อทําให้ สิทธิ ในการได้ มาซึ.ง
สังหาริ มทรัพย์ของผู้ซื ,อด้ อยลง หรื อด้ อยกว่าบุคคลอื.น
คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ เหตุการณ์กรณีใดกรณีหนึ.งตามที.ระบุดงั ต่อไปนี , เป็ นเหตุผิดนัดผิดสัญญาซึ.ง
ให้ สทิ ธิแก่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง. ในการบอกเลิกสัญญาฉบับนี , และ/หรื อ เรี ยกค่าเสียหายจาก
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง. ได้
1. เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของผู้ขาย
ในกรณีที.ผ้ ขู ายฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที.เป็ นสาระสําคัญของสัญญาฉบับนี , หรื อ
ผิดคํารับรองที.ให้ ไว้ ในสัญญานี , และผู้ขายไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขและปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ อง
ตามสัญญาภายใน 10 (สิบ) วันทําการ นับจากวันที.ได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้
ซื ,อถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานันหรื
, อภายในระยะเวลาใดๆ ทีค. ่สู ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน ทังนี
, , เว้ น
แต่การผิดสัญญาดังกล่าวเกิดจากเหตุสดุ วิสยั
2. เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของผู้ซื ,อ
ในกรณีที.ผ้ ซู ื ,อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที.เป็ นสาระสําคัญของสัญญาฉบับนี , หรื อผิด
คํารับรองที.ให้ ไว้ ในสัญญานี , และผู้ซื ,อไม่สามารถดําเนินการแก้ ไข และปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตาม
สัญญาภายใน 10 (สิบ) วันทําการ นับจากวันที.ผ้ ซู ื ,อได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
ผู้ขายถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน, หรื อภายในระยะเวลาใดๆ ที.ค่สู ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน ทังนี
, ,
เว้ นแต่ การผิดสัญญาดังกล่าวเกิดจากเหตุสดุ วิสยั
1. ผู้ซื ,อมีสิทธิ เลิกสัญญาฉบับนี , โดยบอกกล่าวให้ แก่ผ้ ูขายทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร หรื อ
ฟ้ องร้ องให้ ปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี , และเรี ยกค่าเสียหายจากผู้ขายหากมีเหตุผิดนัดผิด
สัญญาโดยความผิดของผู้ขาย
2. ผู้ขายมีสิทธิ เลิกสัญญาฉบับนี , โดยบอกกล่าวให้ แก่ผ้ ูซื ,อทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร หรื อ
ฟ้ องร้ องให้ ปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี , และเรี ยกค่าเสียหายจากผู้ซื ,อได้ หากมีเหตุผิดนัดผิด
สัญญาโดยความผิดของผู้ซื ,อ
3. ให้ สญ
ั ญาฉบับนี ,เป็ นอันสิ ,นผลทันที ในกรณีดงั ต่อไปนี , โดยที.คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิ
เรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย หรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอื.นใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ.ง
ได้ เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื.น
1) เมื.อไม่มีการจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินที.เช่าตามที.กําหนดภายใต้ สญ
ั ญาเช่าที.ดิน
อาคารบางส่วนและงานระบบ และสัญญาเช่าที.ดิน อาคารบางส่วนและงานระบบ
สิ ,นสุดลง
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2) เมื.อคูส่ ญ
ั ญาตกลงร่วมกันโดยสมัครใจในการเลิกสัญญาฉบับนี ,
3. สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาตกลงกระทําการ
คู่สัญญา

บริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด (“เตียวฮง”) และ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ (“กองทุนรวม”)
การจั ด ให้ มี ที จอดรถภายใน 1. เพื.อให้ กองทุนรวมมีพื ,นที.จอดรถเพียงพอในการประกอบกิจการโครงการบางนา ทาวเวอร์
โครงการบางนา ทาวเวอร์
และเป็ นจํานวนที.เป็ นไปตามความต้ องการของกองทุนรวม เตียวฮงตกลงดําเนินการใดๆ
เพื.อทําให้ โครงการบางนา ทาวเวอร์ มีที.จอดรถจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนที.มีอยู่ในปั จจุบนั
คือสามารถรองรับการจอดรถยนต์ได้
1) ประมาณ 839 (แปดร้ อยสามสิบเก้ า) คัน ในทรัพย์สนิ ที.เช่า และ
2) ประมาณ 437 (สี.ร้ อยสามสิบ เจ็ ด ) คัน ในที. จ อดรถส่ว นที. เ พิ. ม เติ ม จากที. มี อ ยู่ใ น
ทรัพย์สนิ ที.เช่า โดยให้ สามารถมีที.จอดรถแบบที.ไม่ใช่ช่องจอดรถได้ จํานวนไม่เกินกว่า
65 (หกสิบห้ า) คัน (“ทีจอดรถเพิมเติมจากทรัพย์ สินทีเช่ า”)
รวมที.จอดรถทังหมดประมาณ
,
1,276 (หนึ.งพันสองร้ อยเจ็ดสิบหก) คัน ตลอดระยะเวลา
การเช่าทรัพย์สินที.เช่าของกองทุนรวม โดยอาจเป็ นที.จอดรถภายในอาคารหรื อภายนอก
อาคาร ทังนี
, , ที.จอดรถดังกล่าวจะต้ องมีลกั ษณะและขนาดที.ได้ มาตรฐานตามที.กฎหมาย
กําหนด
2. การจัดให้ มีที.จอดรถข้ างต้ น เตียวฮงสามารถจัดหาพื ,นที.เพื.อใช้ เป็ นที.จอดรถเพิ.มเติมจาก
ทรัพย์สนิ ที.เช่าในบริ เวณข้ างเคียงทรัพย์สนิ ที.เช่ามาแทนพื ,นที.ที.ใช้ เป็ นที.จอดรถเพิ.มเติมจาก
ทรัพย์สนิ ที.เช่าในปั จจุบนั ให้ กบั โครงการบางนา ทาวเวอร์ ได้ (รายละเอียดปรากฏตามแผน
ที.แ นบท้ า ยสัญ ญา) และกองทุน รวมตกลงที. จ ะเข้ าทํ า สัญ ญาใดๆ เพื. อ ให้ ก องทุน รวม
สามารถใช้ ประโยชน์จากพื ,นที.เพื.อใช้ เป็ นที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรั พย์สินที.เช่าดังกล่าว
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง สัญญาเช่า และ/หรื อ สัญญาเช่าช่วง (“สัญญาเพือใช้ ประโยชน์
บนทีจอดรถเพิมเติม”)
3. เพื.อเป็ นประกันในกรณีที.เตียวฮงตกลงในการจัดให้ มีที.จอดรถภายในโครงการบางนา ทาว
เวอร์ ให้ ครบถ้ วนตามที.ระบุไว้ เตียวฮงตกลงที.จะดําเนินการดังนี ,
3.1 ณ วัน ที. ก องทุน รวมเข้ า ลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ โ ครงการบางนา ทาวเวอร์
เตียวฮงตกลงจะดําเนินการให้ บริ ษัท วี เอส แอสเสท จํากัดจดทะเบียนสิทธิเก็บ
กินบนที.ดินข้ างอาคารซีโดยมีกําหนดเวลาเท่ากับระยะเวลาการเช่าให้ แก่กองทุน
รวม ณ วันที.กองทุนรวมได้ ลงทุนในโครงการบางนา ทาวเวอร์ เพื.อให้ กองทุนรวม
และ/หรื อ บุค คลที. ก องทุน รวมกํ า หนดสามารถใช้ เป็ นที. จ อดรถเพิ. ม เติ ม จาก
ทรัพย์สนิ ที.เช่าในกรณีที.เตียวฮงไม่สามารถจัดหาที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิ ที.
เช่า ณ เวลาใดๆ ภายในระยะเวลาการเช่าโดยให้ กองทุนรวมในฐานะผู้ทรงสิทธิ
เก็ บ กิ นนัน, และ/หรื อ บุค คลที. กองทุน รวมกํ า หนด มี สิท ธิ ครอบครอง ใช้ และ
ถือเอาประโยชน์แห่งที.ดินข้ างอาคารซีเพื.อใช้ เป็ นที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิ ที.
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เช่า โดยให้ รวมถึงการให้ สิทธิบคุ คลที.กองทุนรวมกําหนด ดําเนินการก่อสร้ างสิ.ง
ปลูกสร้ างหรื ออาคารใดๆ บนที.ดินข้ างอาคารซีที.จะทําให้ โครงการบางนา ทาว
เวอร์ มีจํานวนที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์ สินที.เช่าได้ อย่างครบถ้ วน (“อาคาร
จอดรถเพิ มเติ ม จากทรั พย์ สิ น ที เช่ า”) และให้ อ าคารจอดรถเพิ. ม เติ ม จาก
ทรัพย์สินที.เช่าดังกล่าวเป็ นกรรมสิทธิKของ บุคคลที.กองทุนรวมกําหนด ภายใต้
เงื.อนไขว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ที.เกี.ยวข้ องของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเตียวฮง และ วี
เอส แอสเสทตกลงให้ ความร่วมมือและให้ ความช่วยเหลือเท่าที.จําเป็ น แก่บคุ คล
ที.กองทุนรวมกําหนด เพื.อให้ การก่อสร้ างดังกล่าวเป็ นไปตามกฎหมายที.เกี.ยวข้ อง
และให้ เป็ นไปตามเงื.อนไขที.ระบุไว้
3.2 ภายในวันที. 30 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2562 ทัง, นี , เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจาก
กองทุนรวมเป็ นอย่างอื.น เตียวฮงมีหน้ าที.ดําเนินการดังต่อไปนี ,
(ก) ดําเนินการจัดหาที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิ ที.เช่าให้ แก่กองทุนรวมในบริ เวณ
ข้ างเคียง และกองทุนรวมได้ เข้ าทําสัญญาเพื.อใช้ ประโยชน์บนที.จอดรถเพิ.มเติม
หรื อดําเนินการใดๆ ที.ทําให้ กองทุนรวมมีสิทธิในการใช้ ประโยชน์บนที.ดินบริ เวณ
ข้ างเคียงนันครอบคลุ
,
มช่วงระยะเวลาตังแต่
, วนั ที. 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564 จนถึง
วันที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 หรื อ
(ข) ดําเนินการจัดหาที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิ ที.เช่าให้ แก่กองทุนรวมในบริ เวณ
ข้ างเคียงตามรายละเอียดที.ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 2 และกองทุนรวมได้ เข้ าทําสัญญา
เพื.อใช้ ประโยชน์บนที.จอดรถเพิ.มเติมหรื อดําเนินการใดๆ ที.ทําให้ กองทุนรวมมี
สิทธิในการใช้ ประโยชน์บนที.ดินบริ เวณข้ างเคียงนันสํ
, าหรับตลอดระยะเวลาการ
เช่าได้ โดยชอบ หรื อ
(ค) ดําเนินการส่งแบบแปลนอาคารที.จอดรถเพิ.มเติมที.จะขออนุญาตก่อสร้ าง โดย
ภายในวันที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ต้ องดําเนินการให้ มีการเข้ าทําสัญญา
ก่อสร้ างอาคารจอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่า โดยมีจํานวนที.จอดรถยนต์
เพียงพอสําหรับเป็ นที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่า พร้ อมแสดงแหล่งที.มา
ของเงินทุนที.เพียงพอต่อการก่อสร้ างอาคาร และกําหนดการที.จะก่อสร้ างอาคาร
ดังกล่าวแล้ วเสร็ จที.กองทุนรวมเห็นชอบ กองทุนรวมจะไม่ปฏิเสธการตกลงให้
เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนดดําเนินการก่อสร้ างดังกล่าวโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร และเมื.อก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ กองทุนรวม และ เตียวฮง และ/หรื อ
บุค คลที.เ ตีย วฮงกํ าหนด จะเข้ า ทํา สัญ ญาเพื. อใช้ ป ระโยชน์ บนอาคารจอดรถ
เพิ.มเติมจากทรัพย์สนิ ที.เช่านันสํ
, าหรับตลอดระยะเวลาการเช่า
3.3 ในกรณีที.กองทุนรวมได้ เข้ าทําสัญญาเพื.อใช้ ประโยชน์บนทีจ. อดรถเพิ.มเติมหรื อมีการ
ดําเนินการใดๆ ที.ทําให้ กองทุนรวมมีสิทธิในการใช้ ประโยชน์บนที.ดินบริ เวณข้ างเคียง
นันที
, .ครอบคลุมช่วงระยะเวลาตัง, แต่วันที. 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันที. 31
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พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตามที.ระบุไว้ ในข้ อ 3.2 (ก) ภายในวันที. 30 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2565 ทังนี
, , เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากกองทุนรวมเป็ นอย่างอื.น เตียวฮงมี
หน้ าที.ดําเนินการ ดังนี ,
(ก) ดําเนินการจัดหาที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิ ที.เช่าให้ แก่กองทุนรวมในบริ เวณ
ข้ างเคียงตามรายละเอียดที.ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 2 และกองทุนรวมได้ เข้ าทําสัญญา
เพื.อใช้ ประโยชน์บนที.จอดรถเพิ.มเติมหรื อดําเนินการใดๆ ที.ทําให้ กองทุนรวมมี
สิทธิในการใช้ ประโยชน์บนที.ดินบริ เวณข้ างเคียงนันสํ
, าหรับตลอดระยะเวลาการ
เช่าได้ โดยชอบ หรื อ
(ข) ดําเนินการส่งแบบแปลนอาคารที.จอดรถเพิ.มเติมที.จะขออนุญาตก่อสร้ าง โดย
ภายในวันที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ต้ องดําเนินการให้ มีการเข้ าทําสัญญา
ก่อสร้ างอาคารจอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่า โดยมีจํานวนที.จอดรถยนต์
เพียงพอสําหรับเป็ นที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่า พร้ อมแสดงแหล่งที.มา
ของเงิ น ทุน ที. เ พี ย งพอต่อ การก่ อ สร้ างอาคารดัง กล่า ว และกํ า หนดการที. จ ะ
ก่อสร้ างอาคารดังกล่าวแล้ วเสร็ จที.กองทุนรวมเห็นชอบ กองทุนรวมจะไม่ปฏิเสธ
การตกลงให้ เ ตี ย วฮง และ/หรื อ บุค คลที. เ ตี ย วฮงกํ า หนดดํ า เนิ น การก่ อ สร้ าง
ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และเมื.อก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ กองทุนรวม และ
เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด จะเข้ าทําสัญญาเพื.อใช้ ประโยชน์บน
อาคารจอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิ ที.เช่านันสํ
, าหรับตลอดระยะเวลาการเช่า
3.4 ทังนี
, , เพื.อเป็ นประกันการดําเนินการตามข้ อ 3.2 (ก) หรื อ (ข) หรื อ (ค) หรื อข้ อ 3.3
(ก) หรื อ (ข) ได้ (แล้ ว แต่ก รณี ) ณ วันที. ก องทุน รวมเข้ า ลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
โครงการบางนา ทาวเวอร์ เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด ที.กองทุนรวม
เห็นชอบ ตกลงจัดให้ มีหลักประกันแก่กองทุนรวมสําหรับการก่อสร้ างอาคารจอดรถ
เพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าซึ.งมีมูลค่าเท่ากับ 25,000,000 บาท (ยี.สิบห้ าล้ านบาท)
(“วงเงินหลักประกัน”) ในรูปแบบใดรูปแบบหนึง. หรื อส่วนผสมของรูปแบบดังต่อไปนี ,
ดังต่อไปนี ,
(ก) นําเงินสดมาฝากไว้ ในบัญชีเงินฝากที.กองทุนรวมกําหนด และมีเงื.อนไขในการทํา
ธุรกรรมใดๆ เป็ นไปตามที.กองทุนรวมเห็นชอบ โดยเตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.
เตียวฮงกําหนด ที.กองทุนรวมเห็นชอบ ตกลงจะไม่เปลี.ยนแปลงเงื.อนไขดังกล่าว
โดยไม่ได้ รับความยินยอมจากกองทุนรวม และ/หรื อ
(ข) จัดให้ มีการจํานําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน ในรู ปแบบ ข้ อกําหนด
และเงื.อนไขที.กองทุนรวมให้ ความเห็นชอบ และ/หรื อ
(ค) จัดให้ มีและส่งมอบหนังสือคํ ,าประกันของธนาคารพาณิชย์ ซึ.งออกโดยธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทยที.มีชื.อเสียงและเป็ นที.ยอมรับได้ ของกองทุนรวม
ทังนี
, , เพื.อประโยชน์แห่งความชัดเจน กองทุนรวมให้ สิทธิ เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.
เตียวฮงกําหนดในการที.จะเปลีย. นแปลงหลักประกันตามที.ระบุไว้ ข้างต้ นได้ โดยจะต้ อง
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แจ้ งให้ ก องทุน รวมทราบเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร และตลอดระยะเวลาที. เ ตี ย วฮง
สามารถจัดหาที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิ ที.เช่าให้ เป็ นไปตามที.ระบุไว้ ในข้ อ 1 และ
สามารถดําเนินการตามข้ อ 3.2 (ก) หรื อ (ข) หรื อ (ค) หรื อข้ อ 3.3 (ก) หรื อ (ข) ได้
(แล้ วแต่กรณี) กองทุนรวมตกลงให้ ดอกผลใดๆ ที.เกิดขึ ,นจากหลักประกันตามที.ระบุไว้
ในข้ อนี ,ยังคงเป็ นสิทธิ ของเตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด ที.เป็ นเจ้ าของ
หลักประกันดังกล่าว แต่หากเตียวฮงไม่สามารถจัดหาที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สิน
ที.เช่าให้ แก่กองทุนรวมได้ หรื อไม่สามารถดําเนินการตามข้ อ 3.2 (ก) หรื อ (ข) หรื อ
(ค) หรื อ ข้ อ 3.3 (ก) หรื อ (ข) ได้ (แล้ วแต่กรณี ) ให้ ด อกผลใดๆ ที. เ กิ ด ขึน, จาก
หลักประกัน ตามที. ระบุไ ว้ ใ นข้ อนี ภ, ายหลังวันที. เตี ยวฮงไม่สามารถจัด หาที.จ อดรถ
เพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าให้ แก่กองทุนรวมได้ หรื อไม่สามารถดําเนินการตามข้ อ
3.2 (ก) หรื อ (ข) หรื อ (ค) หรื อข้ อ 3.3 (ก) หรื อ (ข) ได้ (แล้ วแต่กรณี) ตกเป็ นเงินส่วน
ทุนในการก่อสร้ างอาคารจอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิ ที.เช่า และ/หรื อ เป็ นค่าเสียหาย
ในเบื ,องต้ นให้ แก่กองทุนรวม ตามที.ระบุในข้ อ 3.5 (แล้ วแต่กรณี)
อย่างไรก็ ดี ในกรณี ที.มูลค่าของหลักประกันที.เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮง
กําหนดที.กองทุนรวมเห็นชอบ ส่งมอบไว้ (เงินสด และ/หรื อ หนังสือคํ ,าประกันของ
ธนาคารพาณิชย์ และ/หรื อ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน) ลดลงตํ.ากว่ามูลค่า
25,000,000 บาท (ยี.สิบห้ าล้ านบาท) เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด ที.
กองทุน รวมเห็ น ชอบ มี ห น้ า ที. ที. จ ะนํ า หลัก ประกัน ในลัก ษณะดังกล่า วข้ า งต้ น มา
เพิ.มเติม เพื.อให้ มูลค่าหลักประกันเพิ.มเป็ น 25,000,000 บาท (ยี.สิบห้ าล้ านบาท)
ดังเดิม ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที.ได้ รับแจ้ งจากกองทุนรวมเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
3.5 ในกรณีที.เตียวฮงไม่สามารถดําเนินการตามข้ อ 3.2 (ก) หรื อ (ข) หรื อ (ค) หรื อข้ อ
3.3 (ก) หรื อ (ข) ได้ (แล้ วแต่กรณี) ให้ กองทุนรวมมีสทิ ธิพิจารณาให้
(ก) บุคคลที.กองทุนรวมกําหนดมีสทิ ธิดําเนินการใดๆ ที.จําเป็ นในการก่อสร้ างอาคาร
จอดรถเพิ.มเติมจากทรั พย์ สินที.เช่าให้ แล้ วเสร็ จ พร้ อมทังให้
, กองทุนรวมมีสิทธิ
บัง คั บ กั บ หลัก ประกั น ตามที. ร ะบุ ไ ว้ ในข้ อ 3.4 เพื. อ นํ า เงิ น จากการบั ง คั บ
หลักประกันดังกล่าวไปใช้ เป็ นส่วนทุนในการก่อสร้ างอาคารจอดรถเพิ.มเติมจาก
ทรัพย์สนิ ที.เช่า หรื อ
(ข) หากกองทุนรวมเห็นว่าการมีที.จอดรถจํานวนน้ อยลงเนื.องจากการไม่สร้ างอาคาร
จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าไม่กระทบต่อผลการดําเนินงานของโครงการ
บางนา ทาวเวอร์ ณ ขณะนัน, กองทุนรวมอาจพิจารณาริ บหลักประกันตามที.ระบุ
ไว้ ในข้ อ 3.4 เป็ นค่าเสียหายในเบื ,องต้ นให้ แก่กองทุนรวมได้
3.6 ในกรณีที.กองทุนรวมมีสทิ ธิบงั คับกับหลักประกันตามที.ระบุไว้ ในข้ อ 3.4 และ ข้ อ 3.5
โดยในกรณีที.
(ก) กองทุนรวมเลือกขอรับหลักประกันในรู ปแบบของการนําเงินสดมาฝากไว้ ใน
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บัญชีเงินฝากที.กองทุนรวมกําหนด และมีเงื.อนไขในการทําธุรกรรมใดๆ เป็ นไป
ตามที.กองทุนรวมเห็นชอบ ตามที.ระบุไว้ ในข้ อ 3.4 (ก) ไม่ว่าทังหมดหรื
,
อ
บางส่ว น กองทุน รวมสามารถดํ า เนิ น ให้ ธ นาคารผู้ดูแ ลบัญ ชี เ งิ น ฝากมี ก าร
จ่ายเงินให้ ผ้ กู ่อสร้ างเพื.อนําเงินไปใช้ เป็ นส่วนทุนในการก่อสร้ างอาคารจอดรถ
เพิ.มเติมจากทรัพย์สนิ ที.เช่าต่อไป
(ข) กองทุนรวมเลือกขอรั บหลักประกันในรู ปแบบของการจํานําหน่วยลงทุนของ
,
อบางส่วน
กองทุนรวมตลาดเงิน ตามที.ระบุไว้ ในข้ อ 3.4 (ข) ไม่ว่าทังหมดหรื
กองทุนรวมสามารถดําเนินการบังคับจํานําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงินที.เตียวฮงนํามาเป็ นหลักประกันในจํานวนไม่เกิน 25,000,000 บาท (ยี.สบิ ห้ า
ล้ านบาท) ได้ โดยกองทุนรวมจะนําเงินที.ได้ จากการบังคับหลักประกันดังกล่าว
มาใส่ในบัญชี ESCROW หรื อ บัญชีที.กองทุนรวมกําหนดที.แยกจากทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมจนกว่ากองทุนรวมจะคัดเลือกผู้ดําเนินการก่อสร้ างได้ ซงึ. กองทุน
รวมจะแจ้ งผู้ดแู ลบัญชี ESCROW หรื อ บัญชีที.กองทุนรวมกําหนดที.แยกจาก
ทรัพย์สินของกองทุนรวมให้ ดําเนินการจ่ายเงินให้ ผ้ ูก่อสร้ างรายนันเพื
, .อนําเงิน
จากการบังคับหลักประกันดังกล่าวไปใช้ เป็ นส่วนทุนในการก่อสร้ างอาคารจอด
รถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าต่อไป ทังนี
, , เตียวฮงจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
ในการดํ า เนิ น การบัง คับ จํ า นํ า หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมตลาดเงิ น และ
ค่าใช้ จ่ายในการเปิ ดและรักษาบัญชี ESCROW หรื อ บัญชีที.กองทุนรวมกําหนด
ที.แยกจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ดังกล่าว (ถ้ ามี)
(ค) กองทุนรวมเลือกขอรับหลักประกันในรูปแบบของหนังสือคํ ,าประกันของธนาคาร
พาณิ ชย์ ซึ.ง ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ ใ นประเทศไทยที.มี ชื. อ เสีย งและเป็ นที.
ยอมรั บได้ ของกองทุนรวม ตามที.ระบุไว้ ในข้ อ 3.4 (ค) ไม่ว่าทัง, หมดหรื อ
บางส่วน กองทุนรวมจะนําเงินที.ได้ จากการบังคับหลักประกันดังกล่าวมาใส่ใน
บัญชี ESCROW หรื อ บัญชี ที.ก องทุนรวมกํ า หนดที.แ ยกจากทรั พย์ สิน ของ
กองทุนรวมจนกว่ากองทุนรวมจะคัดเลือกผู้ดําเนินการก่อสร้ างได้ ซงึ. กองทุนรวม
จะแจ้ ง ผู้ดูแลบัญชี ESCROW หรื อ บัญ ชี ที. ก องทุน รวมกํ า หนดที.แ ยกจาก
ทรัพย์สินของกองทุนรวมให้ ดําเนินการจ่ายเงินให้ ผ้ ูก่อสร้ างรายนันเพื
, .อนําเงิน
จากการบังคับหลักประกันดังกล่าวไปใช้ เป็ นส่วนทุนในการก่อสร้ างอาคารจอด
รถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าต่อไป ทังนี
, , เตียวฮงจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
ในการเปิ ดและรั กษาบัญชี ESCROW หรื อ บัญชีที.กองทุนรวมกําหนดที.แยก
จากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ดังกล่าว (ถ้ ามี)
ทังนี
, , หากกองทุนรวมพิจารณาให้ ริบหลักประกันเป็ นค่าเสียหายเบื ,องต้ นตามที.ระบุไว้
ในข้ อ 3.5 (ข) ข้ างต้ น กองทุนรวมจะแจ้ งให้ ธนาคารผู้ดูแลบัญชีเงินฝากและบัญชี
ESCROW หรื อ บัญ ชี ที. ก องทุน รวมกํ า หนดที. แ ยกจากทรั พ ย์ สิ น ของกองทุน รวม
(แล้ วแต่กรณี) จ่ายเงินให้ กองทุนรวม
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4. ในกรณีทบี. คุ คลทีก. องทุนรวมกําหนดได้ เริ. มให้ มีการดําเนินการใดๆ ที.จําเป็ นในการก่อสร้ าง
อาคารจอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าตามที.ระบุไว้ ในข้ อ 3 เพื.อให้ มีการใช้ ประโยชน์
สูงสุดสําหรับพื ,นที.ก่อสร้ างบนที.ดินข้ างอาคารซี เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด
มีสทิ ธิที.จะขอร่วมก่อสร้ างส่วนขยายเพิ.มเติมจากอาคารจอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่า
ได้ ด้วยค่าใช้ จ่ายของเตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด (“ส่ วนขยายเพิมเติม”)
ในกรณีดงั กล่าว ให้ เตียวฮงแจ้ งความประสงค์ให้ กองทุนรวมทราบพร้ อมดําเนินการส่งแบบ
แปลนอาคารที.จอดรถเพิ.ม เติมพร้ อมส่ว นขยายเพิ.มเติมที.จ ะขออนุญาตก่ อสร้ างให้ แ ก่
กองทุนรวม ภายในระยะเวลา 120 (หนึ.งร้ อยยี.สิบ) วัน ก่อนที.จะเริ. มการก่อสร้ างอาคาร
จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิ ที.เช่าหรื อระยะเวลาอื.นใดที.คสู่ ญ
ั ญาตกลงกัน ทังนี
, , ให้ อาคาร
จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิ ที.เช่าพร้ อมส่วนขยายเพิ.มเติมเป็ นกรรมสิทธิKรวมของบุคคลที.
กองทุน รวมกํ าหนด และ เตี ย วฮง และ/หรื อ บุคคลที.เ ตี ยวฮงกํ า หนดตามสัด ส่วนการ
ก่อสร้ างอาคารดังกล่าว ประกอบกับการขอก่อสร้ างส่วนขยายเพิ.มเติมจะต้ องไม่ส่งผล
กระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินการก่อสร้ างอาคารจอดรถเพิ.มเติมจาก
ทรัพย์สินที.เช่าของบุคคลที.กองทุนรวมกําหนด ทังนี
, , กองทุนรวมจะไม่ปฏิเสธการตกลงให้
เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด ร่วมดําเนินการก่อสร้ างดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร นอกจากนี , ให้ มีการคํานวณสัดส่วนความรับผิดชอบและชําระคืนค่าใช้ จ่ายใน
การบํารุงรักษาถนนขึ ,นใหม่ตามจํานวนที.จอดรถยนต์ที.เพิ.มขึ ,น (ถ้ ามี) ภายใต้ ข้อกําหนดที.
ระบุไว้ ในสัญญาเช่าที.ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบ และให้ เป็ นไปตามเงื.อนไขที.ระบุ
ไว้ ใน ข้ อ 9
5. อย่า งไรก็ ดี ในระหว่า งที. เ ตี ย วฮงสามารถจัด หาที. จ อดรถเพิ.ม เติ ม จากทรั พ ย์ สิ น ที. เ ช่ า
คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ เตียวฮง และ/หรื อ บริ ษัท วี เอส แอสเสท จํากัดสามารถครอบครองและ
ใช้ ประโยชน์ในที.ดินข้ างอาคารซีได้ โดยเตียวฮง และ/หรื อ บริ ษัท วี เอส แอสเสท จํากัดจะ
ไม่ดําเนินการใดๆ บนที.ดินข้ างอาคารซีที.อาจส่งผลกระทบให้ กองทุนรวมไม่สามารถใช้ ทดี. นิ
ข้ างอาคารซีเป็ นที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิ ที.เช่าได้ เมื.อมีเหตุจําเป็ นในอนาคต
6. คู่สญ
ั ญาตกลงที.จะให้ มีการจดทะเบียนยกเลิกสิทธิ เก็บกินบนที.ดินข้ างอาคารซี และ คืน
หลักประกันทังหมดตามข้
,
อ 3.4ให้ แก่เตียวฮง เมื.อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง. ดังนี ,
1) เตียวฮงสามารถจัดหาที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิ ที.เช่าให้ แก่กองทุนรวมในบริ เวณ
ข้ า งเคีย งดังกล่า ว และกองทุนรวมได้ เ ข้ าทํ า สัญญาเพื. อใช้ ป ระโยชน์ บ นที.จ อดรถ
เพิ.มเติมหรื อดําเนินการใดๆ ที.ทําให้ กองทุนรวมมีสิทธิ ในการใช้ ประโยชน์ บนที.ดิ น
บริ เวณข้ างเคียงนันสํ
, าหรับตลอดระยะเวลาการเช่าได้ โดยชอบ หรื อ
2) เตียวฮงประสงค์จะให้ มีการก่อสร้ างสิง. ปลูกสร้ างหรื ออาคารใดๆ บนที.ดินข้ างอาคารซี
ที.สามารถแสดงได้ วา่ จะทําให้ โครงการบางนา ทาวเวอร์ มีจํานวนที.จอดรถเพิ.มเติมจาก
ทรั พ ย์ สินที. เช่ าได้ อ ย่า งครบถ้ ว นและใช้ ประโยชน์ ไ ด้ ต ลอดระยะเวลาการเช่ า โดย
คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
,
ายได้ ตกลงร่ วมกันให้ เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกํ าหนด
ดําเนินการก่อสร้ างดังกล่าวได้ (กรรมสิทธิKในสิ.งปลูกสร้ างหรื ออาคารใดๆ นันจะเป็
,
น
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ของเตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด) ทังนี
, , เตียวฮงได้ ดําเนินการให้ มีการเข้ า
ทําสัญญาก่อสร้ างอาคารจอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิ ที.เช่าพร้ อมแสดงแหล่งที.มาของ
เงินทุนที.เพียงพอต่อการก่อสร้ างอาคารดังกล่าวที.กองทุนรวมเห็นชอบ โดยที.กองทุน
รวมจะคืนหลักประกันตามข้ อ 3.4 ให้ แก่เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด
เพื.อใช้ เป็ นส่วนทุนในการก่อสร้ างอาคารจอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่า ทัง, นี ,
กองทุน รวมจะไม่ป ฏิ เ สธการตกลงให้ เ ตี ย วฮง และ/หรื อ บุค คลที. เ ตี ย วฮงกํ า หนด
ดําเนิ นการก่อสร้ างดังกล่าวโดยไม่มีเ หตุผลอันสมควร และเมื. อก่อ สร้ างแล้ ว เสร็ จ
กองทุนรวม และ เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด ได้ เข้ าทําสัญญาเพื.อใช้
ประโยชน์บนอาคารจอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิ ที.เช่านันสํ
, าหรับตลอดระยะเวลาการ
เช่าเป็ นที.เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยที.กองทุนรวมมีหน้ าที.ชําระค่าใช้ จ่ายในการใช้ ประโยชน์ใน
ั ญาตกลง
ที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าเป็ นจํานวนตามที.ระบุไว้ ในข้ อ 8 คู่สญ
ดําเนินการจดทะเบียนยกเลิกสิทธิเก็บกินบนที.ดินข้ างอาคารซีตอ่ ไป
7. ในกรณีที.กองทุนรวมยินยอมให้ เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนดสามารถก่อสร้ าง
สิ.งปลูกสร้ างหรื ออาคารใดๆ บนที.ดินข้ างอาคารซี หรื อในกรณี ที.มีการก่อสร้ างบนที.ดิน
แปลงอื.นในบริ เวณข้ างเคียงกับทรัพย์สนิ ที.เช่า กองทุนรวม
1) รับทราบว่าเตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด ยังคงมีสิทธิใช้ ทรัพย์สินที.เช่า
เพื. อ ประโยชน์ ใ นการก่ อ สร้ างอาคารเพิ. ม เติ ม ซึ.ง รวมถึ ง การคํ า นวณพื น, ที. สูง สุด ที.
สามารถก่อสร้ างได้ หรื อพื ,นที.เปิ ด ที.กําหนดไว้ ตามกฎหมายในขณะนันๆ
, และ/หรื อ
2) ยินยอมให้ เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกํ าหนดทําทาง และ/หรื อ ขอต่อเชื.อม
ระหว่างทรัพย์สินที.เช่ากับที.ดินข้ างอาคารซี และ/หรื อ ที.ดินแปลงอื.นดังกล่าว เพื.อใช้
เป็ นทางเข้ าออกหรื อทางเชื.อมมายังทรัพย์สนิ ที.เช่า
ทังนี
, , ด้ วยค่าใช้ จ่ายของเตียวฮง โดยเตียวฮงจะแจ้ งให้ กองทุนรวมทราบล่วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์ อัก ษร และในกรณี ที.จํ าเป็ น เตีย วฮง และ/หรื อ บุค คลที.เตี ยวฮงกํ าหนดจะต้ อ ง
ดําเนินการก่อสร้ างดังกล่าวตามกฎหมายที.เกี.ยวข้ อง ทังนี
, , การดําเนินการก่อสร้ างดังกล่าว
จะต้ องไม่ทําให้ มีผลกระทบต่อการใช้ ประโยชน์ตามปกติในทรัพย์สินที.เช่าของกองทุนรวม
จนเกินสมควร และจะดําเนินการใดๆ เพื.อลดผลกระทบอันอาจเกิดขึ ,นดังกล่าวให้ เหลือน้ อย
ที.สดุ รวมทังดํ
, าเนินการก่อสร้ างให้ แล้ วเสร็ จโดยเร็ วที.สดุ ที.สามารถทําได้
8. ตลอดระยะเวลาที.เตียวฮงสามารถจัดหาที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์ สินที.เช่าให้ เป็ นไป
ตามที.ระบุไว้ ในข้ อ 1 กองทุนรวมตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบชําระค่าใช้ จ่ายในการใช้ ประโยชน์
ในที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิ ที.เช่าให้ แก่เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนดเป็ น
จํานวนดังนี ,
1) 164,052 บาท (หนึง. แสนหกหมื.นสีพ. นั ห้ าสิบสองบาทถ้ วน) ต่อเดือน ตังแต่
, วนั ที.เริ. มต้ น
ระยะเวลาการเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าที.ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบ จนถึงวันที.
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
2) 434,000 บาท (สี.แสนสามหมื.นสี.พนั บาทถ้ วน) ต่อเดือน ตังแต่
, วนั ที. 1 มิถนุ ายน พ.ศ.
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2558 ถึงวันที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
3) 455,700 บาท (สีแ. สนห้ าหมื.นห้ าพันเจ็ดร้ อยบาทถ้ วน) ต่อเดือน ตังแต่
, วนั ที. 1 มิถนุ ายน
2561 ถึงวันที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
4) ตังแต่
, วนั ที. 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564 เป็ นต้ นไปจนถึงวันทีค. รบกําหนดระยะเวลาการเช่า
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าที.ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบ ให้ เป็ นไปตามค่าใช้ จ่ายตาม
จริ งที.เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด ได้ ชําระไป โดยจะมีจํานวนไม่เกินกว่า
จํานวนค่าใช้ จ่ายที.ระบุในตาราง ดังนี ,
ปี
ค่ าใช้ จ่าย
1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564 – 31 ธันวาคม
630,000 บาทต่อเดือน
พ.ศ. 2564
2565
9,384,000 บาท ต่อปี
2566
10,554,000 บาท ต่อปี
2567
10,328,000 บาท ต่อปี
2568
13,748,000 บาท ต่อปี
2569
15,863,000 บาท ต่อปี
2570
15,790,000 บาท ต่อปี
2571
16,716,000 บาท ต่อปี
2572
16,740,000 บาท ต่อปี
2573
16,441,000 บาท ต่อปี
2574
15,924,000 บาท ต่อปี
2575
14,941,000 บาท ต่อปี
2576
14,701,000 บาท ต่อปี
2577
14,995,000 บาท ต่อปี
2578
15,295,000 บาท ต่อปี
2579
15,601,000 บาท ต่อปี
2580
15,913,000 บาท ต่อปี
2581
16,231,000 บาท ต่อปี
2582
16,556,000 บาท ต่อปี
2583
16,887,000 บาท ต่อปี
2584
17,224,000 บาท ต่อปี
2585
17,569,000 บาท ต่อปี
2586
17,920,000 บาท ต่อปี
2587
1,523,250 บาท ต่อเดือน
เพื.อประโยชน์แห่งความชัดเจน หากเตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนดดําเนินการ
ให้ มีการก่อสร้ างอาคารจอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิ ที.เช่าได้ กองทุนรวมจะชําระค่าใช้ จ่าย
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ให้ แก่เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนดตามที.ระบุในตารางข้ างต้ นทุกประการ
9. ในกรณีที.มีการก่อสร้ างอาคารจอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าโดยบุคคลที.กองทุนรวม
กําหนด คูส่ ญ
ั ญาตกลงกัน ดังนี ,
1) ให้ เตียวฮงยังคงมีสิทธิในการจัดหาพื ,นที.เพื.อใช้ เป็ นที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.
เช่าในบริ เวณข้ างเคียงทรัพย์สินที.เช่า มาใช้ เป็ นที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่า
ให้ กบั โครงการบางนา ทาวเวอร์ มาแทนที.ที.ดินข้ างอาคารซีได้ โดยที.กองทุนรวมตกลง
ที.จะเข้ าทํ าสัญญาเพื.อ ใช้ ประโยชน์ บ นที. จอดรถเพิ. มเติม จากทรั พ ย์ สินที. เช่ า จาก
เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด สําหรับพื ,นที.ทเี. ตียวฮงจัดหามาเพื.อเป็ นที.
จอดรถของโครงการบางนา ทาวเวอร์ แทนที.ที.ดินข้ างอาคารซีนนั , และจะดําเนินการ
จดทะเบียนยกเลิกสิทธิเก็บกินบนที.ดินข้ างอาคารซีให้ แก่วี เอส แอสเสท ในกรณีที. (1)
เตียวฮงจะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายใดๆ ที.บคุ คลที.กองทุนรวมกําหนดได้ ชําระไปเนื.องจาก
การดําเนินการให้ มีการก่อสร้ างอาคารจอดรถเพิ.มเติมจากทรั พย์ สินที.เช่าทัง, หมด
ให้ แ ก่ บุค คลที. ก องทุน รวมกํ า หนด และ/หรื อ ค่า ใช้ จ่ า ยใดๆ ที. จ ะต้ อ งชํ า ระอัน
เนื.องมาจากการที.บคุ คลที.กองทุนรวมกําหนดจะไม่ดําเนินการก่อสร้ างต่อไป และ (2)
กองทุนรวมได้ เข้ าทําสัญญาหรื อดําเนินการใดๆ ที.ทําให้ กองทุนรวมมีสิทธิในการใช้
ประโยชน์ บนที.ดินบริ เวณข้ างเคียงนันสํ
, าหรับตลอดระยะเวลาการเช่าได้ โดยชอบ
ทังนี
, , เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื.น
2) กองทุนรวมมีสิทธิ เข้ าครอบครอง ใช้ หาประโยชน์ หรื อดําเนินการอื.นใดกับอาคาร
จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าได้ ทงอาคารหรื
ั,
อเฉพาะส่วนที.บคุ คลที.กองทุนรวม
กําหนดมีกรรมสิทธิK (แล้ วแต่กรณี ) โดยกองทุนรวม และ/หรื อ บุคคลที.กองทุนรวม
กํ าหนดไม่มีห น้ าที. ที.จะต้ องชํ าระค่า ตอบแทน และ/หรื อ ค่าตอบแทนอื. นใดให้ แ ก่
เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด
3) ภายใต้ ห ลัก เกณฑ์ ที. เ กี. ย วข้ อ งของสํ า นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื.อครบกําหนดเวลาของสิทธิเก็บกินบนที.ดินข้ างอาคาร
ซี หรื อเมื.อสิทธิ เก็ บกิ นสิ ,นสุดลง ในกรณีที.กรรมสิทธิK ในอาคารจอดรถเพิ.มเติมจาก
ทรัพย์สินที.เช่าทังอาคารหรื
,
อเฉพาะส่วน (แล้ วแต่กรณี) เป็ นของบุคคลที.กองทุนรวม
กําหนด เตียวฮงจะดําเนินการซื ,อและรับโอนอาคารจอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.
เช่า ทังอาคารหรื
,
อเฉพาะส่วนที.บคุ คลที.กองทุนรวมกําหนดมีกรรมสิทธิK (แล้ วแต่กรณี)
จากบุคคลที.กองทุนรวมกําหนด ทังนี
, , บุคคลที.กองทุนรวมกําหนด จะส่งมอบอาคาร
จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าทังอาคารหรื
,
อเฉพาะส่วนดังกล่าวให้ แก่เตียวฮง
และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด ตามสภาพที.เป็ นอยู่ ณ วันที.ครบกําหนดเวลาของ
สิทธิ เก็บกิน หรื อเมื.อสิทธิ เก็บกินสิ ,นสุดลง โดยเตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮง
กําหนด ชําระราคาค่าตอบแทนอาคารจอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์ สินที.เช่าดังกล่าว
คํานวณจากค่าเฉลี.ยของมูลค่าต้ นทุนทดแทนหลังหักค่าเสื.อมราคา โดยวิธีคิดจาก
ต้ นทุน (Cost Method) ของผู้ประเมิน 2 (สอง) รายที.อยู่ในบัญชีรายชื.อที.ได้ รับความ
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การลงทุ น ในอนาคตของ
เตียวฮง (Non-Competition)

สิท ธิ ใ นการลงทุ น (Right to
Invest)

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อวิธีอื.นเท่าที.ไม่ขดั แย้ งกับข้ อกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง, นี , บุคคลที.กองทุนรวมกํ าหนด ตกลงจะ
รั บ ผิ ด ชอบค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยอื. น ใดอัน เกี. ย วกับ การจดทะเบี ย นโอน
กรรมสิท ธิK อ าคารจอดรถเพิ. ม เติ ม จากทรั พ ย์ สิน ที. เ ช่ า ทัง, อาคารหรื อ เฉพาะส่ว น
ดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงภาษี อื.นใดที.ผ้ รู ับโอนต้ องชําระ (ถ้ ามี)
ทังนี
, , เพื.อประโยชน์แห่งความชัดเจน ข้ อ 9 นี ,ไม่ให้ นํามาใช้ กบั กรณีที.มีการก่อสร้ างอาคาร
จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าโดยเตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด โดยให้
สิทธิและหน้ าที.ของคูส่ ญ
ั ญาเป็ นไปตามที.ระบุไว้ ในข้ อ 6 ข้ อ 7 และ ข้ อ 8 ข้ างต้ น
10. ทังนี
, , ในกรณีที.กองทุนรวมแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นทรัสต์เพื.อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) เพื.อที.จะใช้ สิทธิในการ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อ 3 และ ข้ อ 7 ข้ างต้ น เตียวฮงตกลงให้ คํามัน. ว่า (ก) ให้ สิทธิ
และหน้ าที.ของกองทุนรวม และ/หรื อ บุคคลที.กองทุนรวมกําหนดตามที.ระบุไว้ ในข้ อ 3-9
ทังหมดตกเป็
,
นของกองทรัสต์เพื.อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate Investment
Trust: REIT) ทุกประการ และ (ข) เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลทีเกียวข้ องกับเตียวฮง ที.ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในขณะนันจะลงมติ
,
สนับสนุนการแปลงสภาพดังกล่าว ภายใต้
เงื. อ นไขว่ า การดํ า เนิ น การดัง กล่ า วไม่ ขัด กั บ หลัก เกณฑ์ ที. เ กี. ย วข้ องของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายในระยะเวลา 5 (ห้ า) ปี นับจากวันที.กองทุนรวมได้ ลงทุน ในโครงการบางนา ทาวเวอร์
เตียวฮงและบุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงจะไม่ประกอบกิจการอาคารสํานักงานให้ เช่าในเกรด
เดียวกัน (Office Grade) กับโครงการบางนา ทาวเวอร์ ในพื ,นที.ที.อยูใ่ นรัศมีที.ปรากฏตามแผนที.
ซึง. จะได้ แนบท้ ายสัญญา เว้ นแต่
1) เป็ นการประกอบกิ จ การใน (รายละเอี ย ดปรากฏตามสัญ ญาและเอกสารแนบท้ า ย
สัญญา)
(1) พื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์ สว่ นที.กองทุนรวมไม่ได้ ลงทุน
(2) โครงการ Oakwood
(3) โครงการ Garden Tower
(4) โครงการบนที.ดินข้ างอาคารซี
(5) ที.ดินข้ างโครงการ Oakwood
(6) อาคารสํานักงานขนาดเล็ก ตังอยู
, ท่ ี.กม. 7 และ
(7) ที.ดินคลังสินค้ า หรื อ
2) ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุนรวม
1. ตลอดระยะเวลาการเช่า ภายในระยะเวลา 5 (ห้ า) ปี นับจากวันที. (1) พื ,นที.บนอาคารบาง
นา ทาวเวอร์ สว่ นที.กองทุนรวมไม่ได้ ลงทุน (2) โครงการ Oakwood (3) โครงการ Garden
Tower (4) โครงการบนที.ดินข้ างอาคารซี และ (5) ที.ดินข้ างโครงการ Oakwood เริ. มเปิ ด
ดําเนินการเป็ นสํานักงานให้ เช่า หรื อเป็ นอาคารจอดรถที.สามารถจอดรถได้ มากกว่า
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จํานวนที.ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี , (แล้ วแต่กรณี) ในกรณีที.กองทุนรวมมีความประสงค์จะ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ที.ใช้ ในการประกอบธุรกิจใน (1) พื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์ สว่ นที.
กองทุนรวมไม่ได้ ลงทุน (2) โครงการ Oakwood (3) โครงการ Garden Tower (4)
โครงการบนที.ดินข้ างอาคารซี และ (5) ที.ดินข้ างโครงการ Oakwood ของเตียวฮง และ/
หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮง ทังหมดหรื
,
อแต่บางส่วน เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.
เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงตกลงให้ สทิ ธิแก่กองทุนรวมในการลงทุนซึ.งทรัพย์สินใน (1) พื ,นที.บน
อาคารบางนา ทาวเวอร์ ส่วนที.ก องทุนรวมไม่ไ ด้ ลงทุน (2) โครงการ Oakwood (3)
โครงการ Garden Tower (4) โครงการบนที.ดินข้ างอาคารซี และ (5) ที.ดินข้ างโครงการ
Oakwood ของเตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮง ดังกล่าว (Option to
Invest) ในราคา รวมทังข้
, อกําหนดและเงื.อนไขที.เกี.ยวข้ องที.จะได้ ตกลงกัน ทังนี
, , ราคา
ดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างไรก็ดี ใน
กรณีที.ไม่สามารถตกลงราคากันได้ คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ ใช้ ราคาประเมินเฉลี.ยของผู้ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ สองรายที.แต่งตังจากคู
,
ส่ ญ
ั ญาฝ่ ายละหนึง. ราย ที.อยูใ่ นบัญชีรายชื.อที.ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และในกรณีทเี. ป็ นการลงทุนโดยการ
เช่า ระยะเวลาในการลงทุนจะต้ องไม่เกินระยะเวลาการเช่าทีก. องทุนรวมมีอยู่ในปั จจุบนั
เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกันเป็ นอย่างอื.น โดยมีเงื.อนไขดังต่อไปนี ,
กองทุนรวมจะต้ องใช้ สิทธิ ดงั กล่าวต่อเตียวฮงโดยการบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
โดยหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะระบุช่วงราคาที.จะลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวด้ วย
1) ระยะเวลาที.เกี.ยวข้ องหลังจากที.กองทุนรวมได้ บอกกล่าวกับทางเตียวฮงเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรแล้ ว เป็ นดังนี ,
(ก) เตี ย วฮงจะต้ องทํ า การตกลงกั บ กองทุ น รวมในเรื. อ งราคาให้ แล้ ว เสร็ จ ภายใน
ระยะเวลา 30 (สามสิ บ ) วัน นับ จากวัน ที. ไ ด้ รั บ หนัง สื อ บอกกล่ า วหรื อ ภายใน
ระยะเวลาอื.นที.คู่สญ
ั ญาตกลงกัน ทัง, นี , ข้ อกํ าหนดและเงื. อนไขอื.นๆ ให้ เป็ นไปใน
แนวทางเดี ย วกัน กับ สัญ ญาเช่ า ที. ดิ น อาคารบางส่ว น และงานระบบ และ/หรื อ
สัญญาซื ,อขายสังหาริ มทรัพย์
(ข) กองทุนรวมจะต้ องดําเนินการด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมให้ ได้ รับการอนุมตั ิจากผู้
ถือหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที.ค่สู ญ
ั ญาตกลงกันเรื. อง
ราคาได้ หรื อภายในระยะเวลาอื.นที.คสู่ ญ
ั ญาตกลงกัน
(ค) กองทุนรวมจะต้ องดําเนินการลงทุนในทรั พย์ สินดังกล่าวให้ เสร็ จสิ ,นภายใน 120
(หนึ.งร้ อยยี.สิบ) วันนับจากได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อภายใน 180
(หนึ. ง ร้ อยแปดสิ บ ) วัน นับ จากวัน ที. คู่ส ัญ ญาตกลงกัน เรื. อ งราคาได้ ห รื อ ภายใน
ระยะเวลาอื.นที.คสู่ ญ
ั ญาตกลงกัน
2) หากกองทุนรวมประสงค์จะลงทุน คู่สญ
ั ญาจะร่ วมมือกันในการดําเนินการเพื.อให้
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ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานราชการอื.นที.
เกี.ยวข้ อง รวมถึงการดําเนินการใดๆ เพื.อให้ (1) พื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์ สว่ น
ที.กองทุนรวมไม่ได้ ลงทุน (2) โครงการ Oakwood (3) โครงการ Garden Tower (4)
โครงการบนที.ดินข้ างอาคารซี และ (5) ที.ดินข้ างโครงการ Oakwood ของเตียวฮง
และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮง อันเป็ นทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะลงทุนนัน,
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3) ในกรณีที.กองทุนรวมไม่อยู่ในสถานะที.จะลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวได้ เนื.องมาจาก
ข้ อจํากัดทางด้ านกฎหมาย ให้ ถือว่ากองทุนรวมสละสิทธิKในการลงทุนในทรัพย์สินใน
(1) พื น, ที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์ ส่วนที.ก องทุน รวมไม่ได้ ลงทุน (2) โครงการ
Oakwood (3) โครงการ Garden Tower (4) โครงการบนที.ดินข้ างอาคารซี หรื อ (5)
ที.ดินข้ างโครงการ Oakwood ของเตียวฮง และ/หรื อ บุคคลทีเ. กี.ยวข้ องกับเตียวฮง
(แล้ วแต่กรณี) ตามที.ระบุในข้ อนี ,โดยอัตโนมัติ
4) ถ้ ากองทุนรวมปฏิเสธหรื อไม่สามารถดําเนินการซื ,อหรื อเช่าทรัพย์สินให้ เสร็ จสิ ,นได้
ภายในระยะเวลาใดๆ ที.กําหนดข้ างต้ น ให้ ถือว่ากองทุนรวมสละสิทธิในการลงทุนใน
(1) พื น, ที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์ ส่วนที.ก องทุน รวมไม่ได้ ลงทุน (2) โครงการ
Oakwood (3) โครงการ Garden Tower (4) โครงการบนที.ดินข้ างอาคารซี หรื อ (5)
ที.ดินข้ างโครงการ Oakwood ของเตียวฮง และ/หรื อ บุคคลทีเ. กี.ยวข้ องกับเตียวฮง
(แล้ วแต่กรณี) ตามที.ระบุในข้ อนี ,
2. ในกรณีที.กองทุนรวมสละสิทธิKหรื อไม่ประสงค์จะลงทุนใน (1) พื ,นที.บนอาคารบางนา ทาว
เวอร์ สว่ นที.กองทุนรวมไม่ได้ ลงทุน (2) โครงการ Oakwood (3) โครงการ Garden Tower
(4) โครงการบนที.ดินข้ างอาคารซี หรื อ (5) ที.ดินข้ างโครงการ Oakwood ของเตียวฮง
และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮง ทังหมดหรื
,
อแต่บางส่วนไม่ว่าด้ วยเหตุใด เตียวฮง
สามารถจํ า หน่าย จ่า ย โอน ให้ เช่ า ทัง, หมดหรื อ แต่บางส่ว นของทรั พย์ สิน ที.ใช้ ในการ
ประกอบธุรกิจใน (1) พื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์ ส่วนทีก. องทุนรวมไม่ได้ ลงทุน (2)
โครงการ Oakwood (3) โครงการ Garden Tower (4) โครงการบนที.ดินข้ างอาคารซี
และ/หรื อ (5) ที.ดินข้ างโครงการ Oakwood ของเตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับ
เตียวฮง ให้ แก่บคุ คลใดๆ ได้ ตอ่ ไป
3. ทังนี
, , ในกรณีที.กองทุนรวมจะต้ องแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นทรัสต์
เพื.อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) เพื.อที.จะใช้
สิทธิในการลงทุนใน (1) พื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์ สว่ นที.กองทุนรวมไม่ได้ ลงทุน (2)
โครงการ Oakwood (3) โครงการ Garden Tower (4) โครงการบนที.ดินข้ างอาคารซี
และ/หรื อ (5) ที.ดินข้ างโครงการ Oakwood ของเตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับ
เตียวฮง ข้ างต้ น เตียวฮงตกลงให้ คํามัน. ว่าเตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮง
ที.ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในขณะนันจะลงมติ
,
สนับสนุนการแปลงสภาพดังกล่าว
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ภายใต้ เงื.อนไขว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ที.เกี.ยวข้ องของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ ท ธิ ใ น ก า ร ป ฏิ เ ส ธ ก่ อ น
(Right of First Refusal)

ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) ปี นับจากวันที.กองทุนรวมได้ ลงทุนในโครงการบางนา ทาวเวอร์ ใน
กรณีที.เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงมีความประสงค์จะจําหน่าย จ่าย โอน ให้
เช่าที.มิใช่เป็ นการให้ เช่าพื ,นที.ในการดําเนินธุรกิจให้ เช่าพื ,นที.สํานักงานแก่ลกู ค้ าทัว. ไปตามปกติ
ทางการค้ า ไม่ว่า ทัง, หมดหรื อ แต่บ างส่ว นของทรั พ ย์ สิ น ที.ใ ช้ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ อาคาร
สํานักงานให้ เช่าของเตียวฮงและ/หรื อบุคคลที.เกี. ยวข้ องกับเตียวฮงซึ.งตัง, อยู่ในประเทศไทย
เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮง ตกลงและจะดําเนินการให้ กองทุนรวมได้ รับ
สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวนัน, โดยมี
เงื.อนไขดังต่อไปนี ,
เตียวฮงจะต้ องบอกกล่าวให้ กองทุนรวมทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษร โดยหนังสือบอกกล่าว
ข้ อเสนอดังกล่าวจะต้ องระบุถึงรายละเอียดของทรัพย์สินดังกล่าวที.จะขายหรื อให้ เช่า รวมถึง
ช่วงราคาซื ,อขายหรื อให้ เช่าของทรัพย์สนิ ดังกล่าวด้ วย
1. ระยะเวลาที.เกี.ยวข้ องหลังจากที.เตียวฮงได้ บอกกล่าวกับทางกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์
อักษรแล้ ว เป็ นดังนี ,
1) กองทุนรวมจะต้ องแจ้ งความประสงค์ในการลงทุนหรื อตอบปฏิเสธเป็ นลายลักษณ์
อักษร ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับ จากวันที.ได้ รั บข้ อเสนอหรื อ ภายใน
ระยะเวลาอื.นที.คสู่ ญ
ั ญาตกลงกัน
2) กองทุนรวมจะต้ องดําเนินการด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมให้ ได้ รับการอนุมตั ิจากผู้
ถื อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 60 (หกสิบ) วัน นับจากวันที.ได้ รับ ข้ อเสนอหรื อ
ภายในระยะเวลาอื.นที.คสู่ ญ
ั ญาตกลงกัน
3) กองทุนรวมจะต้ องดําเนินการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ เสร็ จสิ ,นภายใน 120 (หนึง.
ร้ อยยี.สิบ) วันนับจากได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อภายใน 180 (หนึ.ง
ร้ อยแปดสิบ) วันนับจากวันที.คสู่ ญ
ั ญาตกลงกันเรื. องราคาได้ หรื อภายในระยะเวลาอืน.
ที.คสู่ ญ
ั ญาตกลงกัน
2. หากกองทุนรวมประสงค์จะลงทุน คู่สญ
ั ญาจะร่ วมมือกันในการดําเนินการเพื.อให้ ได้ รับ
อนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานราชการอื.นที.เกี.ยวข้ อง
รวมถึงการดําเนินการใดๆ เพื.อให้ ทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะลงทุนนันเป็
, นไปตามหลักเกณฑ์
ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. ในกรณี ที. ก องทุน รวมไม่ อ ยู่ใ นสถานะที. จ ะลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ดัง กล่า วได้ เ นื. อ งมาจาก
ข้ อจํากัดทางด้ านกฎหมาย ให้ ถือว่ากองทุนรวมสละสิทธิ ในการปฏิเสธก่อนที.ระบุในข้ อนี ,
โดยอัตโนมัติ ทังนี
, , เฉพาะในส่วนที.เกี.ยวกับทรัพย์สนิ ที.เตียวฮงเสนอต่อกองทุนรวมในคราว
นันๆ
,
4. ถ้ ากองทุนรวมปฏิเสธหรื อไม่สามารถดําเนินการซื ,อหรื อเช่าทรัพย์สินให้ เสร็ จสิ ,นได้ ภายใน
ระยะเวลาใดๆ ที.กําหนดข้ างต้ น ให้ ถือว่ากองทุนรวมสละสิทธิในการปฏิเสธก่อนที.ระบุใน
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หน้ าที ในการจั ด ให้ มี ไ ฟฟ้ า
นํ า, ประปา และระบบบํา บั ด
นํ ,า เสี ย เพื อประโยชน์ ของ
ทรัพย์ สินทีเช่ า

ข้ อนี , ทังนี
, , เฉพาะในส่วนที.เกี.ยวกับทรัพย์สนิ ที.เตียวฮงเสนอต่อกองทุนรวมในคราวนันๆ
,
ในการนี , เตียวฮงสามารถดําเนินการขายหรื อให้ เช่าทรัพย์สินดังกล่าวแก่บคุ คลอื.นต่อไปได้
ภายใต้ เงื.อนไขที.ไม่แตกต่างหรื อดีกว่าเงื.อนไขที.เสนอให้ แก่กองทุนรวม
1. ตลอดระยะเวลาการเช่า เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮง ตกลงจัดให้ มี
ไฟฟ้ าและนํ ,าประปาในปริ มาณที.เพียงพอสําหรับการใช้ ประโยชน์ภายในทรัพย์สินที.เช่า
ของกองทุนรวม และ/หรื อ ผู้เช่าพื ,นที.และผู้รับบริ การ โดยที.เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.
เกี.ยวข้ องกับเตียวฮง สามารถเรี ยกเก็บค่าไฟฟ้ าและนํ ,าประปาจากกองทุนรวม และ/หรื อ
ผู้เ ช่ า พื น, ที. แ ละผู้รั บ บริ ก าร ได้ ใ นอัต ราที. ก องทุน รวมและเตี ย วฮง และ/หรื อ บุค คลที.
เกี.ยวข้ องกับเตียวฮง ได้ ตกลงร่วมกัน โดยเตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮง
จะชําระค่าไฟฟ้ าและค่านํ ,าประปาให้ แก่หน่วยงานที.เป็ นผู้ให้ บริ การไฟฟ้ าและนํ ,าประปา
ตามกําหนด
2. เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮง ตกลงที.จะโอนมิเตอร์ ไฟ และ/หรื อ มิเตอร์
นํ ,าที.เกี.ยวข้ องในการแจกจ่ายไฟฟ้ าและนํา, ประปาในทรั พย์ สินที.เช่าให้ แก่กองทุนรวม
รวมถึงดําเนินการใดๆ และให้ ความยินยอมที.จําเป็ นเพื.อให้ สามารถดําเนินการโอนมิเตอร์
ที.เกี.ยวข้ องให้ แก่กองทุนรวมได้ ทังนี
, , ในกรณีดงั ต่อไปนี , (ก) ในกรณีที.กองทุนรวมร้ องขอ
เมื.อเตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮง ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อเงื.อนไขที.
ระบุไว้ ข้างต้ น โดยเตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮง จะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายที.เกี.ยวข้ องในการโอนมิเตอร์ ดงั กล่าวหรื อ (ข) ในกรณีที.เตียวฮง และ/หรื อ บุคคล
ที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮง และกองทุนรวมตกลงร่วมกัน โดยคูส่ ญ
ั ญาจะหารื อร่วมกันกําหนด
ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที.เกี.ยวข้ องในการโอนมิเตอร์ ดงั กล่าว
3. ตลอดระยะเวลาที.เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เกี. ยวข้ องกับเตียวฮง เป็ นผู้จัดให้ มีไฟฟ้ า
และนํ ,าประปาเพื.อประโยชน์ของทรัพย์สนิ ที.เช่า กองทุนรวมตกลงที.จะ
1) ชําระค่าไฟฟ้ าสําหรับทรัพย์สินที.เช่าในส่วนที.ไม่มีผ้ ูเช่าพื ,นที.และผู้รับบริ การ และ/
หรื อ พื น, ที. ใ นส่ว นที. ก องทุ น รวมได้ ให้ เช่ า แก่ ผ้ ู เช่ า พื น, ที. แ ละผู้ รั บ บริ ก ารโดยได้
กํ า หนดให้ ค่า ไฟฟ้ ารวมอยู่ใ นค่า เช่ าแล้ ว ตามปริ มาณที. ใ ช้ จ ริ ง (คํ านวณโดยนํ า
จํานวนหน่วยปริ มาณการใช้ ทัง, หมดของอาคารบางนา ทาวเวอร์ ลบด้ วยจํ านวน
หน่วยที.เรี ยกเก็บจากผู้เช่าพื ,นที.และผู้รับบริ การ และ พืน, ที.บนอาคารบางนา ทาว
เวอร์ ส่วนที.กองทุนรวมไม่ได้ ลงทุน) ในราคาต่อหน่วยที.เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.
เกี. ย วข้ องกับ เตีย วฮง ได้ ชําระให้ แ ก่ห น่วยงานที. ให้ บริ การซึ.ง จะถูกเรี ย กเก็ บ จาก
เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮง ซึ.งยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ.ม อนึ.งค่า
ไฟฟ้ าอาจจะมีการปรับราคาตามคําสัง. และประกาศของหน่วยงานที.ให้ บริ การ ทังนี
, ,
กองทุนรวมและเตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮง จะร่ วมกันพิจารณา
อัตราค่าไฟฟ้ าที.เพิ.มขึ ,นร่วมกันต่อไป
2) ชําระค่าประปาอันเกิดจากการใช้ นํ ,าสําหรับทรัพย์สินที.เช่าในส่วนที.ไม่มีผ้ เู ช่าพื ,นที.
และผู้รับ บริ ก าร และ/หรื อ พืน, ที.ใ นส่ว นที. กองทุน รวมได้ ใ ห้ เช่ าแก่ผ้ ูเ ช่า พืน, ที.แ ละ
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ผู้รับบริ การโดยได้ กําหนดให้ ค่าประปารวมอยู่ในค่าเช่าแล้ ว ตามปริ มาณที.ใช้ จริ ง
(คํานวณโดยนําจํานวนหน่วยปริ มาณการใช้ ทงหมดของอาคารบางนา
ั,
ทาวเวอร์ ลบ
ด้ วยจํานวนหน่วยที.เรี ยกเก็บจากผู้เช่าพื ,นที.และผู้รับบริการ และ พื ,นที.บนอาคารบาง
นา ทาวเวอร์ ส่วนที.กองทุนรวมไม่ได้ ลงทุน) ในราคาต่อหน่วยที.เตียวฮง และ/หรื อ
บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮง ได้ ชําระให้ แก่หน่วยงานที.ให้ บริ การซึ.งจะถูกเรี ยกเก็บ
จากเตี ย วฮง และ/หรื อ บุ ค คลที. เ กี. ย วข้ องกั บ เตี ย วฮง ซึ. ง ราคานี ย, ั ง ไม่ ร วม
ภาษี มูล ค่าเพิ.ม อนึ.ง ค่า ประปาอาจมี การปรั บราคาตามคํ าสัง. และประกาศของ
หน่วยงานที.ให้ บริ การ ทังนี
, , กองทุนรวมและเตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับ
เตียวฮง จะร่วมกันพิจารณาอัตราค่านํ ,าประปาที.เพิ.มขึ ,นร่วมกันต่อไป
4. เตียวฮงยินยอมให้ กองทุนรวมใช้ ระบบบําบัดนํ ,าเสียเพื.อบําบัดนํ ,าเสียในอาคารที.เช่า โดย
กองทุนรวมตกลงจะร่วมรับผิดชอบและชําระคืนค่าใช้ จ่ายในการบํารุ งรักษาระบบบําบัด
นํ ,าเสียที.เตียวฮงได้ ชําระออกไป โดยกองทุนรวมตกลงจะร่ วมรั บผิดชอบและชํ าระคืน
ค่าใช้ จ่ายในการบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ ,าเสียที.เตียวฮงได้ ชําระออกไปตามจํานวนการใช้
งานที.ใช้ จริ งที.บนั ทึกได้ จากมิเตอร์ นํ ,าเข้ า คูณค่าใช้ จ่ายในการบํารุ งรักษาระบบบําบัดนํ ,า
เสีย ซึง. เป็ นอัตราที.อ้างอิงจากสัดส่วนของจํานวนคนที.ใช้ ประโยชน์จากระบบบําบัดนํ ,าเสีย
ดังกล่าว ทัง, นี , กองทุนรวมจะชํ าระเงินค่าใช้ จ่ายในการบํารุ งรักษาระบบบําบัดนํ ,าเสีย
ดังกล่าวให้ แก่เตียวฮงภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั ที.ได้ รับคําบอกกล่าวจากเตียวฮง
ทังนี
, , ในกรณีที.เตียวฮงประสงค์จะโอนกรรมสิทธิKในที.ดินอันเป็ นที.ตงของระบบบํ
ั,
าบัดนํ ,า
เสีย และ/หรื อ ระบบบําบัดนํา, เสีย ที.ใช้ เพื.อบําบัดนํ ,าเสียในอาคารที.เช่าให้ แก่บุคคลใด
ก่อนที.จะมีการโอนกรรมสิทธิKในที.ดินอันเป็ นที.ตงของระบบบํ
ั,
าบัดนํ ,าเสีย และ/หรื อ ระบบ
บําบัดนํา, เสียดังกล่าว เตียวฮงจะต้ อง (ก) แจ้ งให้ กองทุนรวมทราบล่วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์ อักษร และ (ข) ดําเนินการให้ บุคคลที.รับโอนกรรมสิทธิK ในที.ดินอันเป็ นที.ตงของ
ั,
ระบบบําบัดนํ ,าเสีย และ/หรื อ ระบบบําบัดนํ ,าเสียดังกล่าวเข้ าทําสัญญากับกองทุนรวม
เพื.อยินยอมให้ กองทุนรวมใช้ ระบบบําบัดนํา, เสียเพื.อบําบัดนํ ,าเสียในอาคารที.เช่าตาม
ข้ อกํ าหนดและเงื. อนไขที.ได้ ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี , และเมื.อบุคคลภายนอกได้ เข้ าทํ า
สัญญากับกองทุนรวมตามข้ อนี , คู่สญ
ั ญาตกลงว่าหน้ าที.ของเตียวฮงตามสัญญาข้ อนี ,จะ
สิ ,นสุดลง
หน้ าทีในการชําระรายจ่ ายฝ่ าย 1. ภายในระยะเวลา 1 (หนึง. ) ปี นับจากวันจดทะเบียน เตียวฮงจะเป็ นผู้รับผิดชอบในกรณีที.
ทุน (Capital Expenditure) และ
มีรายจ่ายฝ่ ายทุน (Capital Expenditure) ที.เกิดขึ ,นจากการปรับปรุ ง และ/หรื อ ซ่อมแซม
เ งิ น ส นั บ ส นุ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที
ทรัพย์สนิ ที.เช่า และ/หรื อ ทรัพย์สินที.เช่าช่วง (ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วง ระหว่างกองทุนรวม
เ กี ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร
และบริ ษัท ทรัพย์สนิ ไพศาล จํากัด)
อสังหาริมทรัพย์
2. ภายในระยะเวลา 5 (ห้ า) ปี นับจากวันจดทะเบียน เตียวฮงจะเป็ นผู้รับผิดชอบชําระเงิน
ค่าใช้ จ่ายที.เกี.ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการบางนา ทาวเวอร์ ตามที.ระบุไว้
ในสัญญาเช่าที.ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบตามจํานวนค่าใช้ จ่ายที.เกี.ยวกับการ
บริ ห ารอสังหาริ มทรั พ ย์ ของโครงการบางนา ทาวเวอร์ ที.เ กิ ด ขึน, จริ ง ทัง, นี , ค่าใช้ จ่ ายที.
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เกี.ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการบางนา ทาวเวอร์ ที.เตียวฮงรับผิดชอบ
ดังกล่าวจะมีจํานวนสูงสุดไม่เกินจํานวนที.ระบุดงั ต่อไปนี ,
ปี ที
จํานวนค่ าใช้ จ่ายทีเกียวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ของโครงการ
บางนา ทาวเวอร์ สูงสุดทีเตียวฮงจะชําระให้ แก่ กองทุนรวม
(รวมภาษีมูลค่ าเพิม)
1
28,248,000 บาทต่อปี
2
26,322,000 บาทต่อปี
3
20,223,000 บาทต่อปี
4
13,910,000 บาทต่อปี
5
7,597,000 บาทต่อปี
3. ทังนี
, , กองทุนรวมจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที.เกี.ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ
โครงการบางนา ทาวเวอร์ ในส่วนที.เกินกว่าค่าใช้ จ่ายที.เกี.ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ของโครงการบางนา ทาวเวอร์ ที.ได้ รับจากเตียวฮงข้ างต้ น
4. เพื.อเป็ นประกันสําหรับหน้ าที.ในการชําระเงินสนับสนุนค่าใช้ จ่ายที.เกี.ยวกับการบริ หาร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ามที. ร ะบุ ไ ว้ ในข้ อ 2 ข้ างต้ น ณ วั น ที. ก องทุ น รวมเข้ าลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด ที.
กองทุ น รวมเห็ น ชอบ ตกลงจั ด ให้ มี ห ลัก ประกั น แก่ ก องทุ น รวมซึ. ง มี มู ล ค่ า เท่ า กั บ
96,300 ,000 (เก้ า สิบหกล้ านสามแสนบาทถ้ วน) (รวมภาษี มูลค่าเพิ.ม) ในรู ป แบบใด
รูปแบบหนึง. หรื อส่วนผสมของรูปแบบดังต่อไปนี ,
(ก) นําเงินสดมาฝากไว้ ในบัญชีเงินฝากของกองทุนรวมตามที.กองทุนรวมกําหนด และ/
หรื อ
(ข) จัดให้ มีการจํานําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน ในรู ปแบบ ข้ อกําหนดและ
เงื.อนไขที.กองทุนรวมให้ ความเห็นชอบ และ/หรื อ
(ค) จัด ให้ มี แ ละส่ง มอบหนัง สือ คํ า, ประกัน ของธนาคารพาณิ ช ย์ ซึ.ง ออกโดยธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทยที.มีชื.อเสียงและเป็ นที.ยอมรับได้ ของกองทุนรวม (สําหรับปี ที.
2 ถึง 5 เท่านัน)
,
ทังนี
, , เพื.อประโยชน์แห่งความชัดเจน ให้ ดอกผลใดๆ ที.เกิดขึ ,นจากหลักประกันตามที.ระบุไว้
ในข้ อ นี ย, ัง คงเป็ นสิท ธิ ข องเตี ย วฮง และ/หรื อ บุค คลที. เ ตี ย วฮงกํ า หนด ที. เป็ นเจ้ า ของ
หลักประกันดังกล่าว และกองทุนรวมให้ สทิ ธิเตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนดใน
การที.จะเปลี.ยนแปลงหลักประกันตามที.ระบุไว้ ข้างต้ นได้ โดยจะต้ องแจ้ งให้ กองทุนรวม
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
อย่างไรก็ดี ในกรณีที.มลู ค่าของหลักประกันที.กองทุนรวมถืออยู่ (เงินสด และ/หรื อ หนังสือ
คํ ,าประกันของธนาคารพาณิชย์ และ/หรื อ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน) ลดลง
ตํ.ากว่ามูลค่าหลักประกันที.กําหนดไว้ ในแต่ละปี เตียวฮงมีหน้ าที.ที.จะนําหลักประกันใน
ลักษณะดังกล่าวข้ างต้ นมาเพิ.มเติม เพื.อให้ มูลค่าหลักประกันครบตามจํานวนที.กําหนด
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ดังเดิม ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที.ได้ รับแจ้ งจากกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื.อประโยชน์แห่งความชัดเจนให้ มลู ค่าหลักประกันนันหั
, กลบจํานวนหลักประกันที.
กองทุนรวมได้ คืนให้ แก่เตียวฮงตามที.ระบุไว้ ในข้ อ 7
5. ในกรณีที.กองทุนรวมเลือกขอรับหลักประกันในรูปแบบของการจัดให้ มีและส่งมอบหนังสือ
คํ ,าประกันของธนาคารพาณิชย์ ซึ.งออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที.มีชื.อเสียง
และเป็ นที.ยอมรั บได้ ของกองทุนรวมสําหรั บปี ที. 2 ถึง 5 นัน, ภายใน 30 (สามสิบ) วัน
ล่วงหน้ าก่อนวันที.ครบกําหนดรอบปี ของแต่ละปี นับจากวันที.กองทุนรวมลงทุนในโครงการ
บางนา ทาวเวอร์ เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด ตกลงที.จะนําหลักประกัน
สําหรับปี ถัดไปในรูปแบบของ (ก) เงินสดมาฝากไว้ ในบัญชีเงินฝากของกองทุนรวมตามที.
กองทุน รวมกํ า หนด และ/หรื อ (ข) หน่วยลงทุนของกองทุน รวมตลาดเงิ น ในรู ปแบบ
ข้ อ กํ า หนดและเงื. อ นไขที. กองทุนรวมให้ ค วามเห็น ชอบ มาให้ แก่ก องทุนรวมเพื. อแทน
หนังสือคํ ,าประกันของธนาคารพาณิชย์ดงั กล่าว
6. ในกรณีที.เตียวฮงผิดนัดชําระเงินสนับสนุนค่าใช้ จ่ายที.เกี.ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ในปี ใดๆ ให้ กองทุนรวมมีสทิ ธิบงั คับกับหลักประกันตามที.ระบุไว้ ในข้ อ 4 เพื.อนําเงินจาก
การบังคับหลักประกันดังกล่าวมาชําระค่าใช้ จ่ายที.เกี.ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที.
เตีย วฮงต้ องรั บผิ ดชอบตามจริ งพร้ อมดอกเบีย, จากการผิ ดนัดดังกล่าว โดยในกรณี ที.
กองทุนรวมเลือกขอรับหลักประกันในรู ปแบบของการจํานําหน่วยลงทุน ตามที.ระบุไว้ ใน
,
อบางส่วน กองทุนรวมสามารถดําเนินการบังคับจํานําหน่วย
ข้ อ 4 (ข) ไม่ว่าทังหมดหรื
ลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน ที.เตียวฮงนํามาเป็ นหลักประกันจํานวนไม่เกินจํานวนเงิน
สนับสนุนค่าใช้ จ่ายที.เกี.ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที.เตียวฮงต้ องรับผิดชอบตามจริ ง
พร้ อมดอกเบี ,ยจากการผิดนัด ทังนี
, ,เตียวฮงจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการ
บังคับจํานําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินดังกล่าว (ถ้ ามี)
7. กองทุนรวมจะทยอยคืนหลักประกันตามที.เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด ได้
ส่งมอบไว้ แก่กองทุนรวมตามข้ อ 4 ข้ างต้ นตามจํานวนค่าใช้ จ่ายที.เกี. ยวกับการบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ของโครงการบางนา ทาวเวอร์ ที.เตียวฮงได้ ชําระไปเท่ากับจํานวนที.จ่าย
จริ งให้ แก่เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด
ทังนี
, , ให้ เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด สามารถขอเบิกคืนหลักประกันจาก
กองทุนรวมได้ ทกุ ๆ 3 (สาม) เดือน
อย่างไรก็ ดี ในกรณี ที.รอบปี ใดๆ มีค่าใช้ จ่ายที.เกี. ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ของ
โครงการบางนา ทาวเวอร์ ที.เกิดขึ ,นจริ งน้ อยกว่าจํานวนที.เตียวฮงตกลงชําระตามที.ระบุไว้
ในข้ อ 2 ข้ างต้ น กองทุนรวมจะคืนหลักประกันที.เหลือให้ แก่เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.
เตียวฮงกําหนด ทังนี
, , หากมีค่าใช้ จ่ายที.เกี.ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการ
บางนา ทาวเวอร์ ในปี นันที
, .ตกหล่นที.ยงั ไม่ได้ ชําระให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ การภายในวันที.กองทุนรวม
คืนหลักประกันที.เหลือดังกล่าวให้ แก่เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด
เตียวฮงตกลงที.จะชําระค่าใช้ จ่ายที.เกี.ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการบาง
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ก า ร โ อ น สิ ท ธิ ห น้ า ที ต า ม
สัญญา

เหตุผิดนัดผิดสัญญา

นา ทาวเวอร์ ที.ตกหล่นนันให้
, แก่กองทุนรวม
1. ตลอดอายุของสัญญาฉบับนี , เตียวฮงจะไม่โอนสิทธิ และ/หรื อ หน้ าที.ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ,
ให้ แก่บุคคลอื.นใด โดยไม่ได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าจากกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์
อักษร
2. ตลอดอายุของสัญญาฉบับนี , เตียวฮงยินยอมให้ กองทุนรวมโอนสิทธิ และ/หรื อ หน้ าที.
ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ,ไม่ว่าทังหมดหรื
,
อบางส่วนให้ แก่บุคคลใดๆ ได้ ทังนี
, , รวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียงการนําสิทธิ และ/หรื อ หน้ าที.ภายใต้ สญ
ั ญานี ,ไปเป็ นหลักประกันการกู้ยืมเงิน
กับสถานบันการเงินใดๆ โดยกองทุนรวมจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูให้ เช่าทราบล่วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษร ในการนี , เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮง ตกลงจะผูกพัน
ภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทําการฉบับนี ,ต่อไปจนครบระยะเวลาที.ระบุไว้ ในสัญญานี ,ด้ วย
ในกรณี ที. เป็ นการโอนสิท ธิ แ ละหน้ า ที. ต ามสัญ ญาให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ เ พื. อ การลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) ที.จดั ตังขึ
, ,นเพื.อรับโอนสิทธิและ
หน้ าที.ใดๆ จากกองทุนรวม หรื อเป็ นการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์เพื.อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศอื.นใดที.เกี. ยวข้ อง โดยในกรณี ดังกล่าว
กองทุนรวมจะต้ องแจ้ งให้ เตียวฮงทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรในการนี , เตียวฮง
และ/หรื อ บุคคลที.เ กี. ยวข้ องกับเตียวฮง ตกลงให้ คํามั.นว่าเตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.
เกี.ยวข้ องกับเตียวฮง ที.ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในขณะนันจะลงมติ
,
สนับสนุนการ
แปลงสภาพดังกล่าว ภายใต้ เงื. อนไขว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ ที.
เกี.ยวข้ องของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เตียวฮงไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาข้ อใดข้ อหนึ.งของสัญญาฉบับนี , หรื อ สัญญาเช่าที.ดิน อาคาร
บางส่วน และงานระบบ ในส่วนที.เป็ นสาระสําคัญ และเตียวฮงไม่สามารถดําเนินการแก้ ไข
และปฏิบตั ิให้ ถูกต้ องตามสัญญาฉบับนี , หรื อสัญญาเช่าที.ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบ
ภายใน 90 (เก้ า สิบ) วันนับจากวันที.ได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน, หรื อ
ภายในระยะเวลาใดๆ ที.คสู่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกันให้ ถือเป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญาฉบับนี , ซึ.งให้ สิทธิ
แก่กองทุนรวมในการเรี ยกค่าเสียหายจากเตียวฮงได้ เว้ นแต่ เป็ นเหตุสดุ วิสยั หรื อเว้ นแต่ใน
กรณีที.การไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อเงื.อนไขที.ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ,เป็ นผลเนื.องมาจากการ
ที.กองทุนรวมในฐานะคู่สญ
ั ญาของสัญญาเช่าที.ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบ ไม่ปฏิบตั ิ
หน้ าที. ตามที.กําหนดไว้ ใน สัญญาเช่า ที.ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบ หรื อ เว้ น แต่ไ ด้
กําหนดไว้ เป็ นอย่างอื.นในสัญญาฉบับนี ,
เพื.อประโยชน์แห่งความชัดเจน ในกรณีที.
(ก) ภายใต้ ข้ อ 3.4 ของการจั ด ให้ มี ที จอดรถภายในโครงการบางนา ทาวเวอร์
เตียวฮงและ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด ที.กองทุนรวมเห็นชอบ ผิดนัดไม่สามารถ
ดําเนินการนําหลักประกันมาเพิ.มเติมเพื.อให้ มลู ค่าหลักประกันเพิ.มเป็ น 25,000,000
บาท (ยี.สบิ ห้ าล้ านบาท) ดังเดิม ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที.ได้ รับแจ้ งจาก
- 74 –

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ

การมีผลใช้ บังคับของสัญญา
การเลิกสัญญาและการเรียก
ค่ าเสียหาย

กองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(ข) ภายใต้ ข้อ 5 ของหน้ าทีในการชําระรายจ่ ายฝ่ ายทุน (Capital Expenditure)
และเงินสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายทีเกียวกับการบริหารอสังหาริ มทรั พย์ หากกองทุน
รวมได้ บอกกล่าวเป็ นหนังสือให้ เตียวฮงทราบแล้ ว แต่เตียวฮงก็ยงั ไม่นําหลักประกัน
สําหรับปี ถัดไปในรู ปแบบของ (ก) เงินสดมาฝากไว้ ในบัญชีเงินฝากของกองทุนรวม
ตามที.กองทุนรวมกําหนด และ/หรื อ (ข) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน ใน
รู ปแบบ ข้ อกําหนดและเงื.อนไขที.กองทุนรวมให้ ความเห็นชอบ มาให้ แก่กองทุนรวม
เพื.อแทนหนังสือคํ ,าประกันของธนาคารพาณิชย์ดงั กล่าว ภายในวันทําการถัดไปนับ
แต่ได้ รับการบอกกล่าวเป็ นหนังสือ
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื.อนไขอื.นๆ ที.เกี.ยวข้ องกับหลักประกันตามที.ระบุไว้ ในสัญญาตกลง
กระทําการ (ถ้ ามี) ให้ ถือเป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญาฉบับนี , ซึ.งให้ สิทธิ แก่กองทุนรวมในการ
บังคับหลักประกันดังกล่าวได้ ทนั ที
ทังนี
, , ในกรณีที.กองทุนรวมใช้ สิทธิ เลิกสัญญาเช่าช่วงที.ดิน ภายใต้ ข้อกําหนดและเงื.อนไขของ
สัญญาเช่าช่วงที.ดิน กองทุนรวมมีสิทธิ ใช้ เหตุดงั กล่าวถือเป็ นเหตุเลิกสัญญาภายใต้ สญ
ั ญา
ฉบับนี ,เช่นกัน
1. สัญญาฉบับนี ,มีผลบังคับใช้ นบั แต่วนั ที.กองทุนรวมเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โครงการ
บางนา ทาวเวอร์ และให้ มีผลใช้ บงั คับตลอดระยะเวลาการเช่า เว้ นแต่จะมีการเลิกสัญญา
ตามข้ อกําหนดและเงื.อนไขของสัญญาฉบับนี ,
2. กองทุนรวมมีสิทธิ เลิกสัญญาฉบับนี ,โดยบอกกล่าวให้ แก่เตียวฮงทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษร และ/หรื อ ฟ้ องร้ องให้ ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี , และ/หรื อ เรี ยกค่าเสียหายจาก
เตียวฮงได้ หากมีเหตุผิดนัดตามที.กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี , หรื อเมื.อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติให้ เลิกโครงการ หรื อมีมติให้ เลิกกองทุนรวม
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4. สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่ าทีดิน (โฉนดทีดินเลขที 66486 ทีจอดรถเพิมเติม)
4.1 สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่ าทีดิน (วันที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ถึงวันที 31 พฤษภาคม พ.ศ.
2558)
ผู้ให้ เช่ า
ผู้เช่ า
ทรัพย์ สินทีเช่ า

เจ้ าของที.ดิน (“ผู้ให้ เช่ า”)
บริ ษัท ทรัพย์สนิ ไพศาล จํากัด (“ผู้เช่ า”)
ที.ดินตามโฉนดดังต่อไปนี , ซึง. ตังอยู
, ท่ ี.ตําบลบางแก้ ว (สําโรงฝั. งเหนือ) อําเภอบางพลี (พระโขนง)
จังหวัดสมุทรปราการ โดยที.ดินที.ผ้ เู ช่าช่วงจะเช่าช่วงเนื ,อที.รวมทังสิ
, ,นประมาณ 4 ไร่ 1 งาน 40
ตารางวา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ ายสัญญา) เพื.อใช้ ประกอบธุรกิจ (“ทรัพย์ สิน
ทีเช่ า”)
เนือ, ทีทีผู้เช่ า
เนือ, ที
ลงทุน
โฉนดเลขที เลขทีดิน
หน้ าสํารวจ
(ไร่ -งาน-ตาราง
(ไร่ -งาน-ตาราง
วา)
วา)
66486
2801 (30)
26951
4 – 1 – 40
4 – 1 – 40
รวม
4 – 1 – 40
4 – 1 – 40
ระยะเวลาการเช่ า
เช่า 10 ปี นับตังแต่
, วนั ที. 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2548 ถึงวันที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ค่ าเช่ า
ผู้เช่าจะจ่ายค่าเช่าล่วงหน้ าเป็ นงวดงวดละ 3 เดือนโดยจะจ่ายค่าเช่าในอัตราดังนี ,
1. ค่าเช่างวดละ 234,900 บาท (สองแสนสามหมื.นสีพ. นั เก้ าร้ อยบาทถ้ วน) สําหรับค่าเช่า 5 ปี
แรก เริ. มตังแต่
, งวดที. 1 (เดือนมิถนุ ายน-สิงหาคม พ.ศ. 2548) ถึงงวดที. 20 (เดือนมีนาคมพฤษภาคม พ.ศ. 2553)
2. ค่าเช่างวดละ 246,645 บาท (สองแสนสี.หมื.นหกพันหกร้ อยสี.สิบห้ าบาทถ้ วน) สําหรับค่า
เช่า 5 ปี หลัง เริ. มจากงวดที. 21 (เดือนมิถนุ ายน-สิงหาคม พ.ศ. 2553) ถึงงวดที. 40 (เดือน
มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
โดยสัญญาว่าจะจ่ายให้ ภายในวันที. 5 ของเดือนแรกในแต่ละงวด ผ่านบัญชีออมทรัพย์ เมื.อผู้ให้
เช่าได้ รับสําเนาใบฝากเงินพร้ อมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที.จ่ายที.ผ้ เู ช่าส่งให้ ทางไปรษณีย์
แล้ ว จะได้ ออกใบเสร็ จรับเงินให้ แก่ผ้ เู ช่า การจ่ายค่าเช่าทุกงวด ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่าหักภาษี
ณ ที.จ่ายร้ อยละ 5 ของเงินค่าเช่าแต่ละงวด
เงินประกันการเช่ า
ผู้เช่าได้ วางเงินจํานวน 250,000 บาท (สองแสนห้ าหมื.นบาทถ้ วน) ให้ แก่ผ้ ูให้ เช่าในวันทํา
สัญญา เงินนี ,เป็ นเงินประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่า ผู้ให้ เช่าจะคืนเงินประกันให้ ผ้ เู ช่าภายใน
30 วัน เมื.อสัญญาเช่าสิ ,นสุดลง และเมื.อผู้เช่าได้ ทําตามเงือ. นไขของสัญญาเรี ยบร้ อยแล้ ว
สิทธิในการต่ ออายุสัญญาเช่ า หากผู้เช่าประสงค์จะขอต่อสัญญาเช่า ผู้เช่าต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษรให้ ผ้ ูให้ เช่าทราบ
เมือสัญญาเช่ าครบกําหนด
ล่วงหน้ าก่อนครบกําหนดสัญญาเช่าไม่น้อยกว่า 6 เดือน ผู้ให้ เช่ายินดีที.จะพิจารณาให้ เช่าต่อ
อีก 20 ปี โดยมีเงื.อนไข และอัตราค่าเช่าที.จะมีการพิจารณาตกลงกันต่อไป
หน้ าทีของผู้เช่ า

1. ผู้เช่าสัญญาว่า จะดูแลรักษาที.ดินของผู้ให้ เช่าให้ อยู่ในสภาพที.ดีเสมอ รับผิดชอบการเสีย
ภาษี ที.ดิน ภาษี โรงเรื อนที.เกี.ยวกับการเช่าที.ดินเอง ตลอดจนรับผิดชอบความเสียหายที.
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อาจเกิดขึ ,นแก่บคุ คลที.สาม จากการกระทําของผู้เช่าทังทางตรงและทางอ้
,
อม
2. ผู้เช่ายอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่าหรื อตัวแทนของผู้ให้ เช่าเข้ าตรวจสถานที.เช่าได้ โดยไม่ต้องแจ้ งผู้ให้ เช่า
ทราบล่วงหน้ า
3. หากมีการก่อสร้ างใดๆ ในสถานที.เช่า เมื.อหมดสัญญาเช่า ผู้ให้ เช่าสงวนสิทธิKที.จะถือครอง
สิ. ง ก่ อ สร้ างทัง, หมดหรื อ เพี ย งบางส่ ว นได้ สิ. ง ก่ อ สร้ างส่ว นที. ผ้ ู ให้ เช่ า ไม่ ป ระสงค์ จ ะ
ครอบครองต่อไป ผู้เช่าจะต้ องรื อ, ถอนสิ.งก่อสร้ างนันๆ
, รวมทังเศษวั
,
สดุ และปรับที.ดินใน
บริ เวณให้ คืนสภาพเรี ยบร้ อยดังเดิม
4. ผู้เช่าจะกันรั
, ว, รอบบริ เวณเพื.อป้องกันการบุกรุก และเพื.อป้องกันทรัพย์สนิ ของผู้เช่าเอง
5. ในกรณีที.ผ้ เู ช่าไม่รือ, ถอนสิ.งก่อสร้ างไม่ปรับแต่งที.ดินให้ คืนสภาพเรี ยบร้ อยก่อนการส่งคืน
ที.ดิน ผู้ให้ เช่าสามารถใช้ เงินประกันจ้ างบุคคลอื.นมาทํางานแทนผู้เช่าได้ หากเงินดังกล่าว
ไม่เพียงพอในการรื อ, ถอนสิง. ก่อสร้ าง ปรับสภาพที.ดิน หรื อขนย้ ายเศษวัสดุออกจากที. ผู้ให้
เช่าสามารถเรี ยกร้ องค่าเสียหายเพิ.มเติมจากผู้เช่าได้
หน้ าทีของผู้ให้ เช่ า
1. ผู้ให้ เช่ารับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ที.เกิดขึ ,นจากสัญญาเช่า
2. ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ มีการปรับถมยกระดับดินได้ โดยใช้ ดินถมจากภายนอก แต่ไม่อนุญาต
ให้ ผ้ เู ช่าลอกหน้ าดินบางส่วนหรื อขุดสระในที.เช่า เพื.อนําดินจากการลอกหน้ าดินหรื อจาก
การชุดสระในบริ เวณหนึง. มาถมอีกบริ เวณหนึง. ได้
3. ในระหว่างการเช่าที.ดินตามสัญญานี , ผู้ให้ เช่าจะไม่ขายหรื อก่อภาระผูกพันกับที.ดินที.ให้
เช่ากับบุคคลที.สาม
การนําทรั พย์ สินทีเช่ าออกให้ ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ มีการเช่าช่วงที.ดินบางส่วนได้ โดยผู้ให้ เช่าไม่คิดค่าเช่าหรื อค่าตอบแทนใดๆ
เช่ าช่ วง
เพิ.มเติม โดยผู้เช่าต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูให้ เช่าทราบรายละเอียดการให้ เช่าช่วงเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
การที.มีการเช่าช่วงไม่ได้ ทําให้ ผ้ เู ช่าหลุดพ้ นจากข้ อผูกมัดในสัญญานี ,แต่อย่างใด
เหตุ ผิ ด นั ด หรื อ เหตุ แ ห่ ง การ 1. ในกรณีทผี. ้ เู ช่ามีความประสงค์ที.จะขอยกเลิกสัญญาก่อนสันครบกําหนดสัญญาเช่านี , ผู้ให้
เลิกสัญญา
เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่ายกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดได้ ผู้เช่าจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบ
ล่วงหน้ า 3 เดือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยผู้เช่ายินยอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่าริ บเงินประกันในสัญญา
นี , โดยถือเป็ นค่าเสียหายที.ผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับ เงินประกันนี ,เป็ นคนละส่วนกับค่าเช่าที.ดิน ผู้เช่าไม่
สามารอ้ างเอาเงินประกันมาชําระค่าเช่าได้
2. ถ้ าผู้เช่าไม่ชําระเงินค่าเช่าตามกําหนดในสัญญาฉบับนี , และหากผู้ให้ เช่าได้ แจ้ งบอกกล่าว
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ ว 30 วัน ผู้เช่ายังเพิกเฉยอยู่ ผู้ให้ เช่ามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาและริ บ
เงินมัดจําได้ พร้ อมทังสงวนสิ
,
ทธิในการเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากผู้เช่าได้ แต่ถ้าหากผู้ให้ เช่า
ผิดสัญญาเช่า ผู้ให้ เช่ายอมคืนเงินประกันให้ ผ้ เู ช่าและผู้เช่ามีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายจาก
ผู้ให้ เช่าได้ เช่นกัน
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4.2 สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่ าทีดิน (วันที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที 31 พฤษภาคม พ.ศ.
2564)
ผู้ให้ เช่ า
ผู้เช่ า
ทรัพย์ สินทีเช่ า

ระยะเวลาการเช่ า
ค่ าเช่ า

เงินประกันการเช่ า

เจ้ าของที.ดิน (“ผู้ให้ เช่ า”)
บริ ษัท ทรัพย์สนิ ไพศาล จํากัด (“ผู้เช่ า”)
ที.ดินตามโฉนดดังต่อไปนี , ซึง. ตังอยู
, ท่ ี.ตําบลบางแก้ ว (สําโรงฝั. งเหนือ) อําเภอบางพลี (พระโขนง)
จังหวัดสมุทรปราการ โดยที.ดินที.ผ้ เู ช่าช่วงจะเช่าช่วงเนื ,อที.รวมทังสิ
, ,นประมาณ 4 ไร่ 1 งาน 40
ตารางวา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ ายสัญญา) เพื.อใช้ ประกอบธุรกิจ (“ทรัพย์ สิน
ทีเช่ า”)
เนือ, ทีทีผู้เช่ า
เนือ, ที
ลงทุน
โฉนดเลขที เลขทีดิน
หน้ าสํารวจ
(ไร่ -งาน-ตาราง
(ไร่ -งาน-ตาราง
วา)
วา)
6486
2801 (30)
26951
4 – 1 – 40
4 – 1 – 40
รวม
4 – 1 – 40
4 – 1 – 40
เช่า 6 ปี นับตังแต่
, วนั ที. 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ผู้เช่าจะจ่ายค่าเช่าล่วงหน้ าเป็ นงวดงวดละ 3 เดือน และอัตราค่าเช่าปรับขึ ,นร้ อยละ 5 ทุกๆ 3 ปี
โดยจะจ่ายค่าเช่าในอัตราดังนี ,
1. ค่าเช่า 3 ปี แรก เริ. มตังแต่
, งวดที. 1 (มิถนุ ายน-สิงหาคม พ.ศ. 2558) ถึงงวดที. 12 (มีนาคมพฤษภาคม พ.ศ. 2561) ในอัตรางวดละ 652,500 บาท (หกแสนห้ าหมื.นสองพันห้ าร้ อย
บาทถ้ วน)
2. ค่าเช่า 3 ปี ช่วงหลัง เริ. มตัง, แต่งวดที. 13 (มิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2561) ถึงงวดที. 24
(มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2564) ในอัตรางวดละ 685,125 บาท (หกแสนแปดหมื.นห้ าพัน
หนึง. ร้ อยยี.สบิ ห้ าบาทถ้ วน)
โดยสัญญาว่าจะจ่ายให้ ภายในวันที. 5 ของเดือนแรกในแต่ละงวด ผ่านบัญชีออมทรัพย์ เมื.อผู้ให้
เช่าได้ รับสําเนาใบฝากเงินพร้ อมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที.จ่ายที.ผ้ เู ช่าส่งให้ ทางไปรษณีย์
แล้ ว จะได้ ออกใบเสร็ จรับเงินให้ แก่ผ้ เู ช่า การจ่ายค่าเช่าทุกงวด ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่าหักภาษี
ณ ที.จ่ายร้ อยละ 5 ของเงินค่าเช่าแต่ละงวด
คูส่ ญ
ั ญาตกลงจะจดทะเบียนการเช่าตามสัญญานี ,ให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาที.ผ้ เู ช่าร้ องขอ
ทังนี
, , ผู้ให้ เช่าและผู้เช่าตกลงออกค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนการเช่านี ,
ฝ่ ายละกึ.งหนึง.
ผู้เช่าได้ วางเงิ นจํ านวน 650,000 บาท (หกแสนห้ าหมื.นบาทถ้ วน) ให้ แก่ผ้ ูให้ เช่าในวันเริ. ม
สัญญา เงินนี ,เป็ นเงินประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่า ผู้ให้ เช่าจะคืนเงินประกันให้ ผ้ เู ช่าภายใน
30 วัน เมื.อสัญญาเช่าสิ ,นสุดลง และเมื.อผู้เช่าได้ ทําตามเงือ. นไขของสัญญาเรี ยบร้ อยแล้ ว
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สิทธิในการต่ ออายุสัญญาเช่ า หากผู้เช่าประสงค์จะขอต่อสัญญาเช่า ผู้เช่าต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษรให้ ผ้ ูให้ เช่าทราบ
เมือสัญญาเช่ าครบกําหนด
ล่วงหน้ าก่อนครบกําหนดสัญญาเช่าไม่น้อยกว่า 6 เดือน ผู้ให้ เช่ายินดีที.จะพิจารณาให้ เช่าต่อ
โดยมีเงื.อนไข ระยะเวลาเช่า และอัตราค่าเช่าที.จะมีการพิจารณาตกลงกันต่อไป
หน้ าทีของผู้เช่ า

1. ผู้เช่าสัญญาว่า จะดูแลรักษาที.ดินของผู้ให้ เช่าให้ อยู่ในสภาพที.ดีเสมอ รับผิดชอบการเสีย
ภาษี ที.ดิน ภาษี โรงเรื อนที.เกี.ยวกับการเช่าที.ดินเอง ตลอดจนรับผิดชอบความเสียหายที.อาจ
เกิดขึ ,นแก่บคุ คลที.สาม จากการกระทําของผู้เช่าทังทางตรงและทางอ้
,
อม
2. ผู้เช่ายอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่าหรื อตัวแทนของผู้ให้ เช่าเข้ าตรวจสถานที.เช่าได้ โดยไม่ต้องแจ้ งผู้ให้ เช่า
ทราบล่วงหน้ า
3. หากมีการก่อสร้ างใดๆ ในสถานที.เช่า เมื.อหมดสัญญาเช่า ผู้ให้ เช่าสงวนสิทธิKที.จะถือครอง
สิง. ก่อสร้ างทังหมดหรื
,
อเพียงบางส่วนได้ สิง. ก่อสร้ างส่วนที.ผ้ ใู ห้ เช่าไม่ประสงค์จะครอบครอง
ต่อไป ผู้เช่าจะต้ องรื อ, ถอนสิ.งก่อสร้ างนันๆ
, รวมทังเศษวั
,
สดุ และปรับที.ดินในบริ เวณให้ คืน
สภาพเรี ยบร้ อยดังเดิม
4. ผู้เช่าจะกันรั
, ว, รอบบริ เวณเพื.อป้องกันการบุกรุก และเพื.อป้องกันทรัพย์สนิ ของผู้เช่าเอง
5. ในกรณีที.ผ้ ูเช่าไม่รือ, ถอนสิ.งก่อสร้ างไม่ปรับแต่งที.ดินให้ คืนสภาพเรี ยบร้ อยก่อนการส่งคืน
ที.ดิน ผู้ให้ เช่าสามารถใช้ เงินประกันจ้ างบุคคลอื.นมาทํางานแทนผู้เช่าได้ หากเงินดังกล่าว
ไม่เพียงพอในการรื อ, ถอนสิ.งก่อสร้ าง ปรับสภาพที.ดิน หรื อขนย้ ายเศษวัสดุออกจากที. ผู้ให้
เช่าสามารถเรี ยกร้ องค่าเสียหายเพิ.มเติมจากผู้เช่าได้
หน้ าทีของผู้ให้ เช่ า
1. ผู้ให้ เช่ารับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ที.เกิดขึ ,นจากสัญญาเช่า
2. ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ มีการปรับถมยกระดับดินได้ โดยใช้ ดินถมจากภายนอก แต่ไม่อนุญาต
ให้ ผ้ เู ช่าลอกหน้ าดินบางส่วนหรื อขุดสระในที.เช่า เพื.อนําดินจากการลอกหน้ าดินหรื อจาก
การชุดสระในบริ เวณหนึง. มาถมอีกบริ เวณหนึง. ได้
3. ในระหว่างการเช่าที.ดินตามสัญญานี , ผู้ให้ เช่าจะไม่ขายหรื อก่อภาระผูกพันกับที.ดินที.ให้
เช่ากับบุคคลที.สาม
4. ผู้ให้ เช่าตกลงให้ ผ้ เู ช่าทําการก่อสร้ างสิ.งปลูกสร้ างที.เป็ นอาคารใหญ่ในสถานที.เช่าได้ โดย
ต้ องเสนอแบบแปลนก่อสร้ าง ราคาค่าก่อสร้ าง และได้ รับความยินยอมจากผู้ให้ เช่าเป็ น
ลายลักษณ์ อักษรก่อน โดยในกรณี ที.การก่อสร้ างต้ องดําเนินการติดต่อขออนุญาตกับ
หน่วยงานราชการ ผู้ให้ เช่าตกลงดําเนินการมอบอํานาจตลอดจนเตรี ยมเอกสารประกอบ
เพื.อดําเนินการขออนุญาตก่อสร้ างดังกล่าวเพื.อให้ ผ้ เู ช่าใช้ ในการยื.นขออนุญาตก่อสร้ าง
การนําทรั พย์ สินทีเช่ าออกให้ ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ มีการเช่าช่วงที.ดินบางส่วนได้ โดยผู้ให้ เช่าไม่คิดค่าเช่าหรื อค่าตอบแทนใดๆ
เช่ าช่ วง
เพิ.มเติม การที.มีการเช่าช่วงไม่ได้ ทําให้ ผ้ เู ช่าหลุดพ้ นจากข้ อผูกมัดในสัญญานี ,แต่อย่างใด
เหตุ ผิ ด นั ด หรื อ เหตุ แ ห่ ง การ 1. ในกรณีที.ผ้ เู ช่ามีความประสงค์ที.จะขอยกเลิกสัญญาก่อนสันครบกําหนดสัญญาเช่านี ,ผู้ให้
เลิกสัญญา
เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่ายกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดได้ ผู้เช่าจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบ
ล่วงหน้ า 3 เดือ นเป็ นลายลักษณ์ อัก ษร โดยผู้เ ช่ายิ นยอมให้ ผ้ ูใ ห้ เ ช่าริ บเงิ นประกันใน
สัญญานี , โดยถือเป็ นค่าเสียหายที.ผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับ เงินประกันนี ,เป็ นคนละส่วนกับค่าเช่าที.ดิน
ผู้เช่าไม่สามารอ้ างเอาเงินประกันมาชําระค่าเช่าได้
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2. ถ้ าผู้เช่าไม่ชําระเงินค่าเช่าตามกําหนดในสัญญาฉบับนี , รวมถึงกรณีที.ผ้ เู ช่าไม่ปฏิบตั ิตาม
สัญญานี ,ข้ อหนึง. ข้ อใด และหากผู้ให้ เช่าได้ แจ้ งบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ ว 30 วัน
ผู้เช่ายังเพิกเฉยอยู่ ผู้ให้ เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริ บเงินมัดจําได้ พร้ อมทังสงวนสิ
,
ทธิ
ในการเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากผู้เช่าได้ แต่ถ้าหากผู้ให้ เช่าผิดสัญญาเช่า ผู้ให้ เช่ายอมคืน
เงินประกันให้ ผ้ เู ช่าและผู้เช่ามีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากผู้ให้ เช่าได้ เช่นกัน
5. สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่ าทีดิน (โฉนดทีดินเลขที 66487 ทีจอดรถเพิมเติม)
5.1 สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่ าทีดิน (วันที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ถึงวันที 31 พฤษภาคม พ.ศ.
2558)
ผู้ให้ เช่ า
ผู้เช่ า
ทรัพย์ สินทีเช่ า

ระยะเวลาการเช่ า
ค่ าเช่ า

เงินประกันการเช่ า

เจ้ าของที.ดิน (“ผู้ให้ เช่ า”)
บริ ษัท ทรัพย์สนิ ไพศาล จํากัด (“ผู้เช่ า”)
ที.ดินตามโฉนดดังต่อไปนี , ซึง. ตังอยู
, ท่ ี.ตําบลบางแก้ ว (สําโรงฝั. งเหนือ) อําเภอบางพลี (พระโขนง)
จังหวัดสมุทรปราการ โดยที.ดินที.ผ้ เู ช่าช่วงจะเช่าช่วงเนื ,อที.รวมทังสิ
, ,นประมาณ 4 ไร่ 1 งาน 32
ตารางวา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ ายสัญญา) เพื.อใช้ ประกอบธุรกิจ (“ทรัพย์ สิน
ทีเช่ า”)
เนือ, ทีทีผู้เช่ า
เนือ, ที
ลงทุน
โฉนดเลขที เลขทีดิน
หน้ าสํารวจ
(ไร่ -งาน-ตาราง
(ไร่ -งาน-ตาราง
วา
วา)
66486
2802 (31)
26952
4 – 1 – 32
4 – 1 – 32
รวม
4 – 1 – 32
4 – 1 – 32
เช่า 10 (สิบ) ปี นับตังแต่
, วนั ที. 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2548 ถึงวันที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ผู้เช่าจะจ่ายค่าเช่าล่วงหน้ าเป็ นงวดงวดละ 3 เดือนโดยจะจ่ายค่าเช่าในอัตราดังนี ,
1. ค่าเช่างวดละ 233,820 บาท (สองแสนสามหมื.นสามพันแปดร้ อยยี.สบิ บาทถ้ วน) สําหรับค่า
เช่า 5 ปี แรก เริ. มตังแต่
, งวดที. 1 (เดือนมิถนุ ายน-สิงหาคม พ.ศ. 2548) ถึงงวดที. 20 (เดือน
มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2553)
2. ค่าเช่างวดละ 245,511 บาท (สองแสนสีห. มื.นห้ าพันห้ าร้ อยสิบเอ็ดบาทถ้ วน) สําหรับค่าเช่า
5 ปี หลัง เริ. มจากงวดที. 21 (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2553) ถึงงวดที. 40 (เดือน
มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
โดยสัญญาว่าจะจ่ายให้ ภายในวันที. 5 ของเดือนแรกในแต่ละงวด ผ่านบัญชีออมทรัพย์ เมื.อผู้ให้
เช่าได้ รับสําเนาใบฝากเงินพร้ อมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที.จ่ายที.ผ้ เู ช่าส่งให้ ทางไปรษณีย์
แล้ ว จะได้ ออกใบเสร็ จรับเงินให้ แก่ผ้ เู ช่า การจ่ายค่าเช่าทุกงวด ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่าหักภาษี
ณ ที.จ่ายร้ อยละ 5 ของเงินค่าเช่าแต่ละงวด
ผู้เช่าได้ วางเงินจํานวน 250,000 บาท (สองแสนห้ าหมื.นบาทถ้ วน) ให้ แก่ผ้ ูให้ เช่าในวันทํา
สัญญา เงินนี ,เป็ นเงินประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่า ผู้ให้ เช่าจะคืนเงินประกันให้ ผ้ เู ช่าภายใน
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30 วัน เมื.อสัญญาเช่าสิ ,นสุดลง และเมื.อผู้เช่าได้ ทําตามเงื.อนไขของสัญญาเรี ยบร้ อยแล้ ว
สิทธิในการต่ ออายุสัญญาเช่ า หากผู้เช่าประสงค์จะขอต่อสัญญาเช่า ผู้เช่าต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษรให้ ผ้ ูให้ เช่าทราบ
เมือสัญญาเช่ าครบกําหนด
ล่วงหน้ าก่อนครบกําหนดสัญญาเช่าไม่น้อยกว่า 6 เดือน ผู้ให้ เช่ายินดีที.จะพิจารณาให้ เช่าต่อ
อีก 20 ปี โดยมีเงื.อนไข และอัตราค่าเช่าที.จะมีการพิจารณาตกลงกันต่อไป
หน้ าทีของผู้เช่ า

1. ผู้เช่าสัญญาว่า จะดูแลรักษาที.ดินของผู้ให้ เช่าให้ อยู่ในสภาพที.ดีเสมอ รับผิดชอบการเสีย
ภาษี ที.ดิน ภาษี โรงเรื อนที.เกี.ยวกับการเช่าที.ดินเอง ตลอดจนรับผิดชอบความเสียหายที.อาจ
เกิดขึ ,นแก่บคุ คลที.สาม จากการกระทําของผู้เช่าทังทางตรงและทางอ้
,
อม
2. ผู้เช่ายอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่าหรื อตัวแทนของผู้ให้ เช่าเข้ าตรวจสถานที.เช่าได้ โดยไม่ต้องแจ้ งผู้ให้ เช่า
ทราบล่วงหน้ า
3. หากมีการก่อสร้ างใดๆ ในสถานที.เช่า เมื.อหมดสัญญาเช่า ผู้ให้ เช่าสงวนสิทธิKที.จะถือครอง
สิง. ก่อสร้ างทังหมดหรื
,
อเพียงบางส่วนได้ สิง. ก่อสร้ างส่วนที.ผ้ ใู ห้ เช่าไม่ประสงค์จะครอบครอง
ต่อไป ผู้เช่าจะต้ องรื อ, ถอนสิ.งก่อสร้ างนันๆ
, รวมทังเศษวั
,
สดุ และปรับที.ดินในบริ เวณให้ คืน
สภาพเรี ยบร้ อยดังเดิม
4. ผู้เช่าจะกันรั
, ว, รอบบริ เวณเพื.อป้องกันการบุกรุก และเพื.อป้องกันทรัพย์สนิ ของผู้เช่าเอง
5. ในกรณีที.ผ้ ูเช่าไม่รือ, ถอนสิ.งก่อสร้ างไม่ปรับแต่งที.ดินให้ คืนสภาพเรี ยบร้ อยก่อนการส่งคืน
ที.ดิน ผู้ให้ เช่าสามารถใช้ เงินประกันจ้ างบุคคลอื.นมาทํางานแทนผู้เช่าได้ หากเงินดังกล่าว
ไม่เพียงพอในการรื อ, ถอนสิ.งก่อสร้ าง ปรับสภาพที.ดิน หรื อขนย้ ายเศษวัสดุออกจากที. ผู้ให้
เช่าสามารถเรี ยกร้ องค่าเสียหายเพิ.มเติมจากผู้เช่าได้
หน้ าทีของผู้ให้ เช่ า
1. ผู้ให้ เช่ารับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ที.เกิดขึ ,นจากสัญญาเช่า
2. ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ มีการปรับถมยกระดับดินได้ โดยใช้ ดินถมจากภายนอก แต่ไม่อนุญาตให้
ผู้เช่าลอกหน้ าดินบางส่วนหรื อขุดสระในที.เช่า เพื.อนําดินจากการลอกหน้ าดินหรื อจากการ
ชุดสระในบริ เวณหนึง. มาถมอีกบริ เวณหนึง. ได้
3. ในระหว่างการเช่าที.ดินตามสัญญานี , ผู้ให้ เช่าจะไม่ขายหรื อก่อภาระผูกพันกับที.ดินที.ให้ เช่า
กับบุคคลที.สาม
การนําทรั พย์ สินทีเช่ าออกให้ ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ มีการเช่าช่วงที.ดินบางส่วนได้ โดยผู้ให้ เช่าไม่คิดค่าเช่าหรื อค่าตอบแทนใดๆ
เช่ าช่ วง
เพิ.มเติม โดยผู้เช่าต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูให้ เช่าทราบรายละเอียดการให้ เช่าช่วงเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
การที.มีการเช่าช่วงไม่ได้ ทําให้ ผ้ เู ช่าหลุดพ้ นจากข้ อผูกมัดในสัญญานี ,แต่อย่างใด
เหตุ ผิ ด นั ด หรื อ เหตุ แ ห่ ง การ 1. ในกรณีที.ผ้ เู ช่ามีความประสงค์ที.จะขอยกเลิกสัญญาก่อนสันครบกําหนดสัญญาเช่านี , ผู้ให้
เลิกสัญญา
เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่ายกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดได้ ผู้เช่าจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบ
ล่วงหน้ า 3 เดือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยผู้เช่ายินยอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่าริ บเงินประกันในสัญญา
นี , โดยถือเป็ นค่าเสียหายที.ผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับ เงินประกันนี ,เป็ นคนละส่วนกับค่าเช่าที.ดิน ผู้เช่าไม่
สามารอ้ างเอาเงินประกันมาชําระค่าเช่าได้
2. ถ้ าผู้เช่าไม่ชําระเงินค่าเช่าตามกําหนดในสัญญาฉบับนี , และหากผู้ให้ เช่าได้ แจ้ งบอกกล่าว
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ ว 30 วัน ผู้เช่ายังเพิกเฉยอยู่ ผู้ให้ เช่ามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาและริ บ
เงินมัดจําได้ พร้ อมทังสงวนสิ
,
ทธิในการเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากผู้เช่าได้ แต่ถ้าหากผู้ให้ เช่า
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ผิดสัญญาเช่า ผู้ให้ เช่ายอมคืนเงินประกันให้ ผ้ เู ช่าและผู้เช่ามีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายจาก
ผู้ให้ เช่าได้ เช่นกัน
5.2 สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่ าทีดิน (วันที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที 31 พฤษภาคม พ.ศ.
2564)
ผู้ให้ เช่ า
ผู้เช่ า
ทรัพย์ สินทีเช่ า

ระยะเวลาการเช่ า
ค่ าเช่ า

เงินประกันการเช่ า

เจ้ าของที.ดิน (“ผู้ให้ เช่ า”)
บริ ษัท ทรัพย์สนิ ไพศาล จํากัด (“ผู้เช่ า”)
ที.ดินตามโฉนดดังต่อไปนี , ซึง. ตังอยู
, ท่ ี.ตําบลบางแก้ ว (สําโรงฝั. งเหนือ) อําเภอบางพลี (พระโขนง)
จังหวัดสมุทรปราการ โดยที.ดินที.ผ้ เู ช่าช่วงจะเช่าช่วงเนื ,อที.รวมทังสิ
, ,นประมาณ 4 ไร่ 1 งาน 32
ตารางวา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ ายสัญญา) เพื.อใช้ ประกอบธุรกิจ (“ทรัพย์ สิน
ทีเช่ า”)
เนือ, ทีทีผู้เช่ าจะ
เนือ, ที
ลงทุน
โฉนดเลขที เลขทีดิน
หน้ าสํารวจ
(ไร่ -งาน-ตาราง
(ไร่ -งาน-ตาราง
วา
วา)
66487
2802 (31)
26952
4 – 1 – 32
4 – 1 – 32
รวม
4 – 1 – 32
4 – 1 – 32
เช่า 6 ปี นับตังแต่
, วนั ที. 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ผู้เช่าจะจ่ายค่าเช่าล่วงหน้ าเป็ นงวดงวดละ 3 เดือน และอัตราค่าเช่าปรับขึ ,นร้ อยละ 5 (ห้ า) ทุกๆ
3 ปี โดยจะจ่ายค่าเช่าในอัตราดังนี ,
1. ค่าเช่า 3 ปี แรก เริ. มตังแต่
, งวดที. 1 (มิถนุ ายน-สิงหาคม พ.ศ. 2558) ถึงงวดที. 12 (มีนาคมพฤษภาคม พ.ศ. 2561) ในอัตรางวดละ 649,500 บาท (หกแสนสี.หมื.นเก้ าพันห้ าร้ อยบาท
ถ้ วน)
2. ค่าเช่า 3 ปี ช่วงหลัง เริ. มตัง, แต่งวดที. 13 (มิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2561) ถึงงวดที. 24
(มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2564) ในอัตรางวดละ 681,975 บาท (หกแสนแปดหมื.นหนึง. พัน
เก้ าร้ อยเจ็ดสิบห้ าบาทถ้ วน)
โดยสัญญาว่าจะจ่ายให้ ภายในวันที. 5 ของเดือนแรกในแต่ละงวด ผ่านบัญชีออมทรัพย์ เมื.อผู้ให้
เช่าได้ รับสําเนาใบฝากเงินพร้ อมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที.จ่ายที.ผ้ เู ช่าส่งให้ ทางไปรษณีย์
แล้ ว จะได้ ออกใบเสร็ จรับเงินให้ แก่ผ้ เู ช่า การจ่ายค่าเช่าทุกงวด ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่าหักภาษี
ณ ที.จ่ายร้ อยละ 5 ของเงินค่าเช่าแต่ละงวด
ทังนี
, , ผู้ให้ เช่าและผู้เช่าตกลงออกค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนการเช่านี ,
ฝ่ ายละกึ.งหนึง.
ผู้เช่าได้ วางเงิ นจํ านวน 650,000 บาท (หกแสนห้ าหมื.นบาทถ้ วน) ให้ แก่ผ้ ูให้ เช่าในวันเริ. ม
สัญญา เงินนี ,เป็ นเงินประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่า ผู้ให้ เช่าจะคืนเงินประกันให้ ผ้ เู ช่าภายใน
30 วัน เมื.อสัญญาเช่าสิ ,นสุดลง และเมื.อผู้เช่าได้ ทําตามเงือ. นไขของสัญญาเรี ยบร้ อยแล้ ว
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สิทธิในการต่ ออายุสัญญาเช่ า หากผู้เช่าประสงค์จะขอต่อสัญญาเช่า ผู้เช่าต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษรให้ ผ้ ูให้ เช่าทราบ
เมือสัญญาเช่ าครบกําหนด
ล่วงหน้ าก่อนครบกําหนดสัญญาเช่าไม่น้อยกว่า 6 เดือน ผู้ให้ เช่ายินดีที.จะพิจารณาให้ เช่าต่อ
โดยมีเงื.อนไข ระยะเวลาเช่า และอัตราค่าเช่าที.จะมีการพิจารณาตกลงกันต่อไป
หน้ าทีของผู้เช่ า

1. ผู้เช่าสัญญาว่า จะดูแลรักษาที.ดินของผู้ให้ เช่าให้ อยู่ในสภาพที.ดีเสมอ รับผิดชอบการเสีย
ภาษี ที.ดิน ภาษี โรงเรื อนที.เกี.ยวกับการเช่าที.ดินเอง ตลอดจนรับผิดชอบความเสียหายที.อาจ
เกิดขึ ,นแก่บคุ คลที.สาม จากการกระทําของผู้เช่าทังทางตรงและทางอ้
,
อม
2. ผู้เช่ายอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่าหรื อตัวแทนของผู้ให้ เช่าเข้ าตรวจสถานที.เช่าได้ โดยไม่ต้องแจ้ งผู้ให้ เช่า
ทราบล่วงหน้ า
3. หากมีการก่อสร้ างใดๆ ในสถานที.เช่า เมื.อหมดสัญญาเช่า ผู้ให้ เช่าสงวนสิทธิKที.จะถือครอง
สิง. ก่อสร้ างทังหมดหรื
,
อเพียงบางส่วนได้ สิง. ก่อสร้ างส่วนที.ผ้ ใู ห้ เช่าไม่ประสงค์จะครอบครอง
ต่อไป ผู้เช่าจะต้ องรื อ, ถอนสิ.งก่อสร้ างนันๆ
, รวมทังเศษวั
,
สดุ และปรับที.ดินในบริ เวณให้ คืน
สภาพเรี ยบร้ อยดังเดิม
4. ผู้เช่าจะกันรั
, ว, รอบบริ เวณเพื.อป้องกันการบุกรุก และเพื.อป้องกันทรัพย์สนิ ของผู้เช่าเอง
5. ในกรณีที.ผ้ ูเช่าไม่รือ, ถอนสิ.งก่อสร้ างไม่ปรับแต่งที.ดินให้ คืนสภาพเรี ยบร้ อยก่อนการส่งคืน
ที.ดิน ผู้ให้ เช่าสามารถใช้ เงินประกันจ้ างบุคคลอื.นมาทํางานแทนผู้เช่าได้ หากเงินดังกล่าว
ไม่เพียงพอในการรื อ, ถอนสิ.งก่อสร้ าง ปรับสภาพที.ดิน หรื อขนย้ ายเศษวัสดุออกจากที. ผู้ให้
เช่าสามารถเรี ยกร้ องค่าเสียหายเพิ.มเติมจากผู้เช่าได้
หน้ าทีของผู้ให้ เช่ า
1. ผู้ให้ เช่ารับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ที.เกิดขึ ,นจากสัญญาเช่า
2. ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ มีการปรับถมยกระดับดินได้ โดยใช้ ดินถมจากภายนอก แต่ไม่อนุญาตให้
ผู้เช่าลอกหน้ าดินบางส่วนหรื อขุดสระในที.เช่า เพื.อนําดินจากการลอกหน้ าดินหรื อจากการ
ชุดสระในบริ เวณหนึง. มาถมอีกบริ เวณหนึง. ได้
3. ในระหว่างการเช่าที.ดินตามสัญญานี , ผู้ให้ เช่าจะไม่ขายหรื อก่อภาระผูกพันกับที.ดินที.ให้ เช่า
กับบุคคลที.สาม
4. ผู้ให้ เช่าตกลงให้ ผ้ เู ช่าทําการก่อสร้ างสิ.งปลูกสร้ างที.เป็ นอาคารใหญ่ในสถานที.เช่าได้ โดย
ต้ องเสนอแบบแปลนก่อสร้ าง ราคาค่าก่อสร้ าง และได้ รับความยินยอมจากผู้ให้ เช่าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรก่อน โดยในกรณีที.การก่อสร้ างต้ องดําเนินการติดต่อขออนุญาตกับหน่วยงาน
ราชการ ผู้ใ ห้ เ ช่ า ตกลงดํ า เนิ น การมอบอํ า นาจตลอดจนเตรี ย มเอกสารประกอบเพื. อ
ดําเนินการขออนุญาตก่อสร้ างดังกล่าวเพื.อให้ ผ้ เู ช่าใช้ ในการยื.นขออนุญาตก่อสร้ าง
การนําทรั พย์ สินทีเช่ าออกให้ ผู้ให้ เช่ายินยอมให้ มีการเช่าช่วงที.ดินบางส่วนได้ โดยผู้ให้ เช่าไม่คิดค่าเช่าหรื อค่าตอบแทนใดๆ
เช่ าช่ วง
เพิ.มเติม การที.มีการเช่าช่วงไม่ได้ ทําให้ ผ้ เู ช่าหลุดพ้ นจากข้ อผูกมัดในสัญญานี ,แต่อย่างใด
เหตุ ผิ ด นั ด หรื อ เหตุ แ ห่ ง การ 1. ในกรณีที.ผ้ เู ช่ามีความประสงค์ที.จะขอยกเลิกสัญญาก่อนสันครบกําหนดสัญญาเช่านี , ผู้ให้
เลิกสัญญา
เช่ายินยอมให้ ผ้ เู ช่ายกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดได้ ผู้เช่าจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบ
ล่วงหน้ า 3 เดือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยผู้เช่ายินยอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่าริ บเงินประกันในสัญญา
นี , โดยถือเป็ นค่าเสียหายที.ผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับ เงินประกันนี ,เป็ นคนละส่วนกับค่าเช่าที.ดิน ผู้เช่าไม่
สามารอ้ างเอาเงินประกันมาชําระค่าเช่าได้
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2. ถ้ าผู้เช่าไม่ชําระเงินค่าเช่าตามกําหนดในสัญญาฉบับนี , รวมถึงกรณีที.ผ้ เู ช่าไม่ปฏิบตั ิตาม
สัญญานี ,ข้ อหนึง. ข้ อใด และหากผู้ให้ เช่าได้ แจ้ งบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ ว 30 วัน
ผู้เช่ายังเพิกเฉยอยู่ ผู้ให้ เช่ามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาและริ บเงินมัดจําได้ พร้ อมทังสงวนสิ
,
ทธิใน
การเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากผู้เช่าได้ แต่ถ้าหากผู้ให้ เช่าผิดสัญญาเช่า ผู้ให้ เช่ายอมคืนเงิน
ประกันให้ ผ้ เู ช่าและผู้เช่ามีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากผู้ให้ เช่าได้ เช่นกัน
6. สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่ าช่ วงทีดิน (โฉนดทีดินเลขที 66486 และ 66487 ทีจอดรถเพิมเติม)
ผู้ให้ เช่ าช่ วง
ผู้เช่ าช่ วง
ทรัพย์ สินทีเช่ าช่ วง

บริ ษัท ทรัพย์สนิ ไพศาล จํากัด (“ผู้ให้ เช่ าช่ วง”)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ (“ผู้เช่ าช่ วง” หรื อ “กองทุนรวม”)
ที.ดินบางส่วนตามโฉนดดังต่อไปนี , ซึ.งตังอยู
, ่ที.ตําบลบางแก้ ว (สําโรงฝั. งเหนือ) อําเภอบางพลี
(พระโขนง) จังหวัดสมุทรปราการ โดยที.ดินที.ผ้ เู ช่าช่วงจะเช่าช่วงเนื ,อที.รวมทังสิ
, ,นประมาณ 6
(หก) ไร่ 1 (หนึง. ) งาน 70 (เจ็ดสิบ) ตารางวา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ ายสัญญา)
โดยสามารถรองรับการจอดรถยนต์ได้ ประมาณ 437 (สี.ร้อยสามสิบเจ็ด) คัน เพื.อใช้ เป็ นที.จอด
รถให้ กบั โครงการบางนา ทาวเวอร์ (“ทรัพย์ สินทีเช่ าช่ วง”)
เนือ, ทีทีกองทุน
เนือ, ที
รวมจะลงทุน
โฉนดเลขที เลขทีดิน
หน้ าสํารวจ
(ไร่ -งาน-ตาราง
(ไร่ -งาน-ตาราง
วา
วา)
66486
2801 (30)
26951
4 – 1 – 40
3 – 0 – 85
66487
2802 (31)
26952
4 – 1 – 32
3 – 0 – 85
รวม
8 – 2 – 72
6 – 1 – 70
สิทธิการนําทรัพย์ สินทีเช่ าช่ วง ผู้ให้ เช่าช่วงเป็ นผู้มีสทิ ธิการเช่าโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายที.เกี.ยวข้ องของทรัพย์สนิ ที.เช่าช่วง
ออกให้ เช่ าโดยผู้ให้ เช่ าช่ วง
สําหรับโฉนดที.ดินเลขที. 66486
1. สัญ ญาเช่า ที. ดิน ฉบับ ลงวันที. 1 มิ ถุนายน พ.ศ. 2548 และ หนัง สือ สัญญาเช่ า ที.ดิ น มี
กําหนด 10 (สิบ) ปี ฉบับลงวันที. 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2548 ระหว่างเจ้ าของที.ดิน กับผู้ให้ เช่าช่วง
และ
2. สัญญาเช่าที.ดิน ฉบับลงวันที. 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ระหว่างเจ้ าของที.ดิน กับผู้ให้ เช่าช่วง
และสําหรับโฉนดที.ดินเลขที. 66487
1. สัญ ญาเช่า ที. ดิน ฉบับ ลงวันที. 1 มิ ถุนายน พ.ศ. 2548 และ หนัง สือ สัญญาเช่ า ที.ดิ น มี
กําหนด 10 (สิบ) ปี ฉบับลงวันที. 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2548 ระหว่างเจ้ าของที.ดิน กับผู้ให้ เช่าช่วง
และ
2. สัญญาเช่าที.ดิน ฉบับลงวันที. 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ระหว่างเจ้ าของที.ดิน กับผู้ให้ เช่าช่วง
(ต่อไปในสัญญาฉบับนี ,ให้ รวมกันเรี ยกว่า “สัญญาเช่ า” และให้ เจ้ าของที.ดินโฉนดที.ดินเลขที.
66486 และ 66487 รวมกันเรี ยกว่า “เจ้ าของทีดิน”)
ระยะเวลาการเช่ าช่ วง
ให้ สญ
ั ญาฉบับนี ,มีผลใช้ บงั คับก็ตอ่ เมื.อกองทุนรวมได้ ลงทุนในโครงการบางนา ทาวเวอร์ ตามที.
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กํ า หนดไว้ ใ นโครงการจัด การลงทุน ของกองทุน รวมโดยชอบด้ ว ยกฎหมายที. เกี. ยวข้ อ งแล้ ว
(“วันทีสัญญามีผลใช้ บังคับ”) โดยมีระยะเวลาการเช่าช่วงนับตังแต่
, วนั ที.สญ
ั ญาฉบับนี ,มีผลใช้
บังคับถึงวันที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (“ระยะเวลาการเช่ าช่ วง”) ทังนี
, , เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ าย
หนึง. ฝ่ ายใดหรื อทังสองฝ่
,
ายจะตกลงใช้ สิทธิต่ออายุสญ
ั ญาฉบับนี ,ต่อไปอีก ตามข้ อกําหนดและ
เงื.อนไขของสัญญาฉบับนี ,
ค่ าเช่ า
สําหรับโฉนดที.ดินเลขที. 66486
กองทุนรวมจะจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้ าเป็ นงวด งวดละ 3 (สาม) เดือน โดยจะจ่ายค่าเช่าในอัตรา
งวดละ 246,645 บาท (สองแสนสีห. มื.นหกพันหกร้ อยสีส. บิ ห้ าบาทถ้ วน) โดยสัญญาว่าจะจ่ายให้
ภายในวันที. 5 ของเดือนแรกในแต่ละงวด การจ่ายค่าเช่าทุกงวด ผู้ให้ เช่าช่วงยินยอมให้ กองทุน
รวมหักภาษี ณ ที.จ่ายตามที.กฎหมายกําหนด (ปั จจุบนั ร้ อยละ 5 (ห้ า)) ของเงินค่าเช่าแต่ละงวด
สําหรับโฉนดที.ดินเลขที. 66487
กองทุนรวมจะจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้ าเป็ นงวด งวดละ 3 (สาม) เดือน โดยจะจ่ายค่าเช่าในอัตรา
งวดละ 245,511 บาท (สองแสนสีห. มื.นห้ าพันห้ าร้ อยสิบเอ็ดบาทถ้ วน) โดยสัญญาว่าจะจ่ายให้
ภายในวันที. 5 ของเดือนแรกในแต่ละงวด การจ่ายค่าเช่าทุกงวด ผู้ให้ เช่าช่วงยินยอมให้ กองทุน
รวมหักภาษี ณ ที.จ่ายตามที.กฎหมายกําหนด (ปั จจุบนั ร้ อยละ 5 (ห้ า)) ของเงินค่าเช่าแต่ละงวด
สิทธิในการต่ ออายุสัญญาเช่ า กองทุนรวมมีสทิ ธิ (Option) ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วงออกไปโดยทําเป็ นหนังสือบอกกล่าว
ช่ ว งเมื อสั ญ ญาเช่ าช่ วงครบ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าช่วงอย่างน้ อย 3 (สาม) เดือนล่วงหน้ าก่อนสิ ,นสุดระยะเวลาการเช่าช่วงตามสัญญา
กําหนด
ฉบับนี , โดยจะมีสิทธิต่ออายุออกไปได้ อีก 2 (สอง) ครัง, ครัง, ละ 3 (สาม) ปี รวมเป็ นระยะเวลา
ทังสิ
, ,น 6 (หก) ปี โดยมีเงื.อนไขและอัตราค่าเช่า ดังนี ,
สําหรับโฉนดที.ดินเลขที. 66486
1)
652,500 บาท (หกแสนห้ าหมื.นสองพันห้ าร้ อยบาทถ้ วน) ต่อ 3 (สาม) เดือน สําหรับ
ระยะเวลาการเช่าช่วงนับจากวันที. 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที. 31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561
2)
685,125 บาท (หกแสนแปดหมื.นห้ าพันหนึง. ร้ อยยี.สบิ ห้ าบาทถ้ วน) ต่อ 3 (สาม) เดือน
สํา หรั บระยะเวลาการเช่ าช่ ว งนับจากวันที. 1 มิ ถุน ายน พ.ศ. 2561 ถึ งวันที. 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2564
สําหรับโฉนดที.ดินเลขที. 66487
1)
649,500 บาท (หกแสนสี.หมื.นเก้ าพันห้ าร้ อยบาทถ้ วน) ต่อ 3 (สาม) เดือน สําหรับ
ระยะเวลาการเช่าช่วงนับจากวันที. 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที. 31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561
2)
681,975 บาท (หกแสนแปดหมื.นหนึ.งพันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบห้ าบาทถ้ วน) ต่อ 3 (สาม)
เดือน สําหรับระยะเวลาการเช่าช่วงนับจากวันที. 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที. 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2564
นอกจากนี , ให้ มีข้อกําหนดและเงื.อนไขอื.นๆ เหมือนกับสัญญาฉบับนี ,ทุกประการ
หน้ าทีของผู้เช่ าช่ วง
1. กองทุนรวมสัญญาว่าจะดูแลรักษาที.ดินของผู้ให้ เช่าช่วงให้ อยู่ในสภาพที.ดีเสมอ ตลอดจน
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2.
3.
4.

หน้ าทีของผู้ให้ เช่ าช่ วง

1.

2.
3.
4.

รับผิดชอบความเสียหายที.อาจเกิดขึ ,นแก่บคุ คลที.สาม จากการกระทําของกองทุนรวมทัง,
ทางตรงและทางอ้ อม
กองทุนรวมยอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่าช่วงหรื อตัวแทนของผู้ให้ เช่าช่วงเข้ าตรวจสถานที.เช่าช่วงได้ โดย
แจ้ งให้ กองทุนรวมทราบล่วงหน้ า
กองทุนรวมตกลงรับผิดชอบในส่วนของการดูแลบํารุงรักษาทรัพย์สนิ ต่างๆ ภายในที.จอดรถ
ด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม
เมื.อสัญญาเช่าช่วงฉบับนี ,สิ ,นสุดลงโดยไม่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วงหรื อไม่ว่าด้ วยเหตุ
ใดๆ ตามที.ได้ กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี , กองทุนรวมจะส่งมอบทรัพย์สินที.เช่าช่วงคืนตาม
สภาพที.มีการใช้ ประโยชน์ตามปกติของทรัพย์สนิ ที.เช่าช่วงซึง. เป็ นอยู่ ณ เวลานัน, เว้ นแต่ ใน
กรณีที.กองทุนรวมได้ ดําเนินการก่อสร้ างเพิ.มเติมภายในระยะเวลาการเช่าช่วง และผู้ให้ เช่า
ช่วงไม่ประสงค์จะครอบครองสิ.งปลูกสร้ างเพิ.มเติมนันต่
, อไป กองทุนรวมจะต้ องรื อ, ถอน
สิง. ก่อสร้ างนันๆ
, รวมทังเศษวั
,
สดุ ให้ คืนสภาพเรี ยบร้ อยดังเดิม
เมื.อ ผู้ให้ เช่ าช่ว งได้ ดํา เนิน การจดทะเบีย นสิท ธิ ก ารเช่ากับเจ้ าของที.ดิน ตามที.ร ะบุไ ว้ ใ น
สัญญาฉบับนีเ, ป็ นที.เรี ยบร้ อยแล้ ว ในกรณี ที.กองทุนรวมร้ องขอ ผู้ให้ เช่าช่วงจะใช้ ความ
พยายามอย่างดีที.สดุ ในการดําเนินการขอความยินยอมจากเจ้ าของที.ดินในการจดทะเบียน
สิทธิการเช่าช่วงให้ แก่กองทุนรวมเป็ นระยะเวลา 6 (หก) ปี นับตังแต่
, วนั ที. 1 มิถนุ ายน พ.ศ.
2558 ถึงวันที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และในกรณีที.ได้ รับความยินยอมดังกล่าว ผู้ให้
เช่าช่วงและกองทุนรวมตกลงจะเข้ าทําสัญญาเช่าช่วงเป็ นระยะเวลา 6 (หก) ปี นับตังแต่
,
วันที. 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยให้ มีข้อกําหนดและ
เงื.อนไขต่างๆ เหมือนกับสัญญาฉบับนี ,ทุกประการ อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมจะไม่มีสิทธิใน
การขอต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วงและคู่สญ
ั ญาตกลงว่าค่าเช่าช่วงในแต่ละช่วงระยะเวลาการ
เช่าช่วงให้ เป็ นไปตามที.กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี , ทัง, นี , ผู้ให้ เช่าช่วงจะจัดให้ มีการจด
ทะเบียนสิทธิการเช่าช่วงดังกล่าวให้ แก่กองทุนรวม ทังนี
, , ในกรณีที.ได้ มีการเข้ าทําและจด
ทะเบียนสัญญาเช่าช่วงตามข้ อนี , คู่สญ
ั ญาตกลงว่าสิทธิของกองทุนรวมในการขอต่ออายุ
การเช่าช่วงตามสัญญานี , จะสิ ,นผลไป
ผู้ใ ห้ เ ช่ า ช่ ว งยิ น ยอมให้ มี ก ารปรั บ ถมยกระดับ ดิ น ได้ โ ดยใช้ ดิ น ถมจากภายนอก แต่ไ ม่
อนุญาตให้ กองทุนรวมลอกหน้ าดินบางส่วนหรื อขุดสระในทรัพย์สนิ ที.เช่าช่วง
ผู้ให้ เช่าช่วงยินยอมให้ กองทุนรวมสามารถดําเนินการกันรั
, ว, รอบบริ เวณเพื.อป้องกันการบุก
รุก และเพื.อป้องกันทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเอง
ในกรณีที.บริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด (“เตียวฮง”)สามารถจัดหาที.จอดรถบนที.ดินบริ เวณอื.น
มาแทนที.ทรัพย์สินที.เช่าช่วงนี ,ได้ และกองทุนรวมได้ เข้ าทําสัญญาหรื อดําเนินการใดๆ ที.ทํา
ให้ กองทุนรวมมีสทิ ธิในการใช้ ประโยชน์บนที.ดินบริ เวณอื.นนันได้
, โดยชอบตามรายละเอียดที.
ระบุไว้ ในสัญญาตกลงกระทําการระหว่างเตียวฮง และกองทุนรวม กองทุนรวมมีสิทธิที.จะ
ขอยกเลิกสัญญาก่อนวันครบกําหนดสัญญาเช่าช่วงนี , และผู้ให้ เช่าช่วงยินยอมให้ กองทุน
รวมยกเลิกสัญญาเช่าช่วงก่อนครบกําหนดได้ โดยกองทุนรวมจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูให้ เช่าช่วง
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คํารับรองของผู้ให้ เช่ าช่ วง

ค่ าภาษีโรงเรือนและทีดิน

ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 3 (สาม) เดือน ทังนี
, , ผู้ให้ เช่าช่วงจะส่งมอบ
ค่าเช่าล่วงหน้ าที.มีอยู่ในความครอบครองของผู้ให้ เช่าช่วง ณ วันสิ ,นสุดระยะเวลาการเช่า
ช่วงคืนให้ แก่กองทุนรวมภายหลังการหักหนี ,ค้ างชําระ (ถ้ ามี) โดยจํานวนที.จะส่งมอบคืนจะ
เท่ากับค่าเช่าของระยะเวลาการเช่าช่วงที.มีการยกเลิก
5. ตลอดอายุส ัญ ญานี , ผู้ใ ห้ เช่ า ช่ ว งจะปฏิ บัติ ตามข้ อ กํ า หนดและเงื. อ นไขของสัญ ญาเช่ า
รวมถึงการชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าให้ แก่เจ้ าของที.ดินตามจํานวนและกําหนดเวลาที.
กําหนดไว้ ในสัญญาเช่า ทังนี
, , ในกรณีที.ผ้ ใู ห้ เช่าช่วงมิได้ ชําระค่าเช่าให้ แก่เจ้ าของที.ดินตาม
จํานวนและกําหนดเวลาที.กําหนดไว้ ในสัญญาเช่า ผู้ให้ เช่าช่วงตกลงและยินยอมให้ กองทุน
รวมมีสทิ ธิ (แต่มิใช่หน้ าที.) นําค่าเช่าที.กองทุนรวมต้ องชําระให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าช่วงตามสัญญานี ,
ทังหมด
,
หรื อแต่บางส่วน ไปใช้ ในการชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าให้ แก่เจ้ าของที.ดินแทน
ผู้ให้ เช่าช่วง โดยให้ ถือว่าเงินดังกล่าวเป็ นค่าเช่าที.กองทุนรวมได้ ชําระให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าช่วงตาม
สัญญานี ,แล้ ว
ผู้ให้ เช่าช่วงรับรองว่าผู้ให้ เช่าช่วงมีสิทธิการเช่าตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ตามสัญญาเช่าที.ดิน
ฉบับลงวันที. 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ระหว่างเจ้ าของที.ดิน กับผู้ให้ เช่าช่วง สําหรับโฉนดที.ดิน
เลขที. 66486 และสัญญาเช่าที.ดิน ฉบับลงวันที. 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ระหว่างเจ้ าของที.ดิน
กับผู้ให้ เช่าช่วง สําหรับโฉนดที.ดินเลขที. 66487 และจะดําเนินการให้ มีการจดทะเบียนสิทธิการ
เช่าดังกล่าวโดยเร็ ว
ผู้ให้ เช่าช่วงตกลงรับผิดชอบชําระค่าภาษี โรงเรื อนและที.ดินที.เกี.ยวเนื.องกับรายได้ จากทรัพย์สิน
ที.เช่าช่วงที.เกิดขึ ,นก่อนวันที.สญ
ั ญามีผลใช้ บงั คับ โดย ภายใต้ บงั คับของสัญญานี ,กองทุนรวมตก
ลงจะรับผิดชอบค่าภาษี โรงเรื อนและที.ดิน และค่าธรรมเนียมหรื อภาษี อื.นใดที.ทางราชการอาจ
กําหนดเพิ.มเติมหรื อใช้ บังคับที.เกี. ยวเนื.องกับโรงเรื อนและที.ดิน และ/หรื อ รายได้ หรื อการใช้
ประโยชน์ ครอบครองจากทรั พ ย์ สินที. เช่า ช่ว งนับตัง, แต่วัน ที.ส ัญญามีผ ลใช้ บังคับ เป็ นต้ นไป
จนกว่าสัญญาฉบับนี ,จะสิ ,นสุดลง นอกจากนี , กองทุนรวมตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบค่าภาษี และ
ค่าธรรมเนียมอื.นใดที.เกี.ยวข้ องกับการเช่าช่วงทรัพย์สินที.เช่าช่วงรวมถึงการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
ช่วงตามสัญ ญาฉบับนี , (ถ้ ามี ) ที. ใช้ บังคับอยู่ตลอดระยะเวลาการเช่า ช่วงตามที.กํ าหนดใน
สัญญาฉบับนี ,
1) ค่า ภาษี โ รงเรื อ นและที. ดิ น ประจํ า ปี ในปี ที.ก องทุน รวมลงทุนในทรั พ ย์ สินที. เ ช่ า ช่ ว ง
กองทุนรวมตกลงจะรับผิดชอบค่าภาษี โรงเรื อนและที.ดิน และค่าธรรมเนียมหรื อภาษี
อื.นใดที.ทางราชการอาจกําหนดเพิ.มเติมหรื อใช้ บงั คับที.เกี.ยวเนื.องกับโรงเรื อนและที.ดิน
ที.เกี.ยวเนื.องกับรายได้ จากทรัพย์สินที.เช่าช่วง และทรัพย์สินที.เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
ที.ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบ นับตังแต่
, วนั ที.สญ
ั ญามีผลใช้ บงั คับเป็ นต้ นไป
จนถึงสิ ,นปี นัน, ตามสัดส่วนระยะเวลาที.กองทุนรวมเช่าช่วงในปี นันนั
, น, โดยใช้ อตั ราที.
ต้ อ งชํ า ระจริ ง ให้ แ ก่ ท างราชการ อย่า งไรก็ ดี หากค่า ภาษี โ รงเรื อ นและที. ดิ น และ
ค่า ธรรมเนี ย มหรื อ ภาษี อื. น ใดที. ท างราชการอาจกํ า หนดเพิ. ม เติ ม หรื อ ใช้ บัง คับ ที.
เกี.ยวเนื.องกับโรงเรื อนและที.ดิน ที.เกี.ยวเนื.องกับรายได้ จากทรัพย์สินที.เช่าช่วง และ
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การโอนสิทธิ

ทรั พ ย์ สิน ที. เช่ า ภายใต้ สญ
ั ญาเช่ า ที. ดิน อาคารบางส่ว น และงานระบบ มี จํ า นวน
รวมกันเกินกว่า 2,750,000 บาท (สองล้ านเจ็ดแสนห้ าหมื.นบาท) ต่อปี ให้ ใช้ จํานวน
2,750,000 บาท (สองล้ านเจ็ดแสนห้ าหมื.นบาท) ต่อปี เป็ นฐานในการคํานวณส่วนที.
กองทุนรวมจะต้ องรับผิดชอบ โดยผู้ให้ เช่าช่วง และ/หรื อ เตียวฮง (ในฐานะผู้ให้ เช่า
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าที.ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบ) ตกลงรับผิดชอบชําระค่าภาษี
โรงเรื อนและที.ดินในส่วนที.เกินกว่านัน,
2) สําหรับค่าภาษี โรงเรื อนและที.ดินประจําปี ถัดจากปี ที.กองทุนรวมเข้ าลงทุนเพิ.มเติมใน
ทรั พ ย์ สิน ที. เช่ า กองทุนรวมตกลงรั บ ผิ ด ชอบชํ าระค่าภาษี โรงเรื อ นและที. ดิ น และ
ค่า ธรรมเนี ย มหรื อ ภาษี อื. น ใดที. ท างราชการอาจกํ า หนดเพิ. ม เติ ม หรื อ ใช้ บัง คับ ที.
เกี.ยวเนื.องกับโรงเรื อนและที.ดิน ที.เกี.ยวเนื.องกับรายได้ จากทรัพย์สินที.เช่าช่วง และ
ทรัพย์สินที.เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าที.ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบ โดยใช้ อตั ราที.
ต้ อ งชํ า ระจริ ง ให้ แ ก่ ท างราชการ อย่า งไรก็ ดี หากค่า ภาษี โ รงเรื อ นและที. ดิ น และ
ค่า ธรรมเนี ย มหรื อ ภาษี อื. น ใดที. ท างราชการอาจกํ า หนดเพิ. ม เติ ม หรื อ ใช้ บัง คับ ที.
เกี.ยวเนื.องกับโรงเรื อนและที.ดิน ที.เกี.ยวเนื.องกับรายได้ จากทรัพย์สินที.เช่าช่วง และ
ทรั พ ย์ สิน ที. เช่ า ภายใต้ สญ
ั ญาเช่ า ที. ดิน อาคารบางส่ว น และงานระบบ มี จํ า นวน
รวมกันเกินกว่า 3,000,000 บาท (สามล้ านบาท)กองทุนรวมจะรับผิดชอบในจํานวน
3,000,000 บาท (สามล้ านบาท) และผู้ให้ เช่าช่วง และ/หรือ เตียวฮง (ในฐานะผู้ให้ เช่า
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าที.ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบ) ตกลงรับผิดชอบชําระค่าภาษี
โรงเรื อนและที.ดินในส่วนที.เกินกว่า 3,000,000 บาท (สามล้ านบาท) นัน,
3) ในกรณีที.ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ.งได้ ชําระค่าภาษี โรงเรื อนและที.ดิน และ/หรื อ ภาษี
และค่าธรรมเนียมอื.นใดแทนคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายไปก่อน คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที.ต้องชําระค่าภาษี
โรงเรื อ นและที. ดินตกลงชํ าระคื นให้ แก่ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที.ได้ ชําระไปก่อนจนครบถ้ ว น
ภายใน 5 (ห้ า) วันทําการนับจากวันที.ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือจากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนัน,
1. ในระหว่างการเช่าช่วงทรัพย์สินที.เช่าช่วงตามสัญญานี , ผู้ให้ เช่าช่วงจะไม่โอนสิทธิหรื อก่อ
ภาระผูกพันบนทรัพย์สนิ ที.เช่าช่วงกับบุคคลที.สาม
2. ภายในระยะเวลาการเช่าช่วงตามสัญญาฉบับนี ,ผู้ให้ เช่าช่วงยินยอมให้ กองทุนรวมโอนสิทธิ
และ/หรื อ หน้ าที.ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วงนี ,ไม่วา่ ทังหมดหรื
,
อบางส่วนให้ แก่บคุ คลใดๆ ได้ ทังนี
, ,
รวมถึ ง แต่ ไ ม่จํ า กัด เพี ย งการนํ า สิท ธิ และ/หรื อ หน้ า ที. ภายใต้ ส ัญ ญาเช่ า ช่ ว งนี ไ, ปเป็ น
หลักประกันการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินใดๆ โดยกองทุนรวมจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่าช่วง
ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในการนี , การโอนสิทธิ และ/หรื อ หน้ าที.ภายใต้ สญ
ั ญา
เช่าช่วงนี ,จะต้ องไม่กระทบต่อสิทธิและหน้ าที.ใดๆ ของผู้ให้ เช่าช่วงภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ,และ
ต้ องไม่ผกู พันเกินระยะเวลาการเช่าช่วง
ในกรณี ที. เ ป็ นการโอนสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที. ต ามสัญ ญานี ใ, ห้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ เ พื. อ การลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) ที.จดั ตังขึ
, ,นเพื.อรับโอนสิทธิและ
หน้ าที.ใดๆ จากกองทุนรวม หรื อเป็ นการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์เพื.อการ
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ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REIT) ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศอื.นใดที.เกี.ยวข้ อง โดยในกรณีดงั กล่าวกองทุนรวมจะต้ อง
แจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่าช่วงทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในการนี ,ผู้ให้ เช่าช่วงตกลงให้ คํามัน.
ว่าผู้ให้ เช่าช่วง และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ อง ที.ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในขณะนันจะ
,
ลงมติสนับสนุนการแปลงสภาพดังกล่าว ภายใต้ เงื.อนไขว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่ขดั กับ
หลักเกณฑ์ที.เกี.ยวข้ องของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การนํ า สิ ท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว งออก เว้ นแต่ที.ได้ ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี , ภายในระยะเวลาการเช่าช่วงตามสัญญาฉบับนี , กองทุนรวม
ให้ เช่ าช่ วง
จะไม่นําสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สนิ ที.เช่าช่วงนี ,ไม่วา่ ทังหมดหรื
,
อบางส่วน ออกให้ เช่าช่วงแก่บคุ คล
ใดๆ หรื อให้ บคุ คลใดๆ เข้ ามาอยูแ่ ทน หรื อก่อให้ เกิดภาระผูกพันใดๆ ที.ทําให้ บคุ คลอื.นมีสทิ ธิเข้ า
มาใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ที.เช่าช่วง
เหตุ ผิ ด นั ด หรื อ เหตุ แ ห่ ง การ 1. ในกรณีที. (1) ผู้ให้ เช่าช่วงไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาข้ อใดข้ อหนึง. ของสัญญาฉบับนี ,ในส่วนที.เป็ น
เลิกสัญญา
สาระสําคัญ และผู้ให้ เช่าช่วงไม่สามารถดําเนินการแก้ ไข และปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญา
ภายใน 90 (เก้ าสิบ) วันนับจากวันที.ได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน, หรื อ
(2) ผู้ให้ เช่าช่วงไม่ชําระค่าเช่าตามที.กําหนดไว้ ในสัญญาเช่ากับเจ้ าของที.ดิน และผู้ให้ เช่า
ช่วงไม่สามารถดําเนินการแก้ ไข และปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญาภายใน 30 (สามสิบ) วัน
นับจากวันที.ได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานันจากเจ้
,
าของที.ดิน หรื อ (3)
ภายในระยะเวลาใดๆ ที.คสู่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกันให้ ถือเป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญาฉบับนี , ซึ.งให้
สิทธิแก่กองทุนรวมในการเรี ยกค่าเสียหายจากผู้ให้ เช่าช่วงได้ เว้ นแต่ เป็ นเหตุสดุ วิสยั
ทังนี
, , ในกรณีที.กองทุนรวมมีสิทธิเลิกสัญญาเช่าที.ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบ หรื อ
สัญญาตกลงกระทําการ ให้ ถือเป็ นเหตุเลิกสัญญาภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ,เช่นกัน
2. ในกรณีที.กองทุนรวมไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้ อใดข้ อหนึ.งของสัญญาฉบับนี ,ในส่วนที.เป็ น
สาระสําคัญ และกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการแก้ ไข และปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญา
ภายใน 90 (เก้ าสิบ) วันนับจากวันที.ได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานันหรื
, อ
ภายในระยะเวลาใดๆ ที.คสู่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกันให้ ถือเป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญาฉบับนี , ซึ.งให้
สิทธิแก่ผ้ ใู ห้ เช่าช่วงในการเรี ยกค่าเสียหายจากกองทุนรวมได้ เว้ นแต่ เป็ นเหตุสดุ วิสยั หรื อ
ในกรณี ที. ก ารไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อตกลงหรื อ เงื. อ นไขที. ร ะบุ ไ ว้ ใ นสัญ ญาฉบั บ นี เ, ป็ นผล
เนื.องมาจากเตียวฮง หรื อบุคคลหรื อนิติบคุ คลที.เตียวฮงเสนอชื.อให้ ปฏิบตั ิหน้ าที.ผ้ ูบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์แทนเตียวฮงในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ จงใจหรื อประมาทเลินเล่อใน
การปฏิบตั ิหน้ าที.ตามที.กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์หรื อโครงการ
จัดการกองทุนรวม
3. ในกรณีที.ผ้ ูให้ เช่าช่วงไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาข้ อใดข้ อหนึ.งของสัญญาฉบับนี ,ในส่วนที.เป็ น
สาระสําคัญ และผู้ให้ เช่าช่วงไม่สามารถดําเนินการแก้ ไข และปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามที.ระบุไว้
ในสัญญาฉบับนี , และเหตุการณ์ดงั กล่าวมิได้ เป็ นผลจากการที.กองทุนรวมไม่ปฏิบตั ิหน้ าที.
หรื อปฏิบตั ิหน้ าที.ผิดพลาด หรื อปฏิบตั ิบกพร่องต่อหน้ าที.ตามสัญญาฉบับนี , กองทุนรวมจะ
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เรี ยกค่าเสียหายจากผู้ให้ เช่าช่วงจากเหตุดงั กล่าว และไม่มีผลทําให้ สญ
ั ญาฉบับนี ,สิ ,นสุดลง
เว้ นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิ ดจากผู้ใ ห้ เช่าช่วงจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ข้ อตกลงที.ระบุไว้ ในสัญญานี , และมีผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อทรัพย์สินที.เช่าช่วงภายใต้
สัญญาฉบับนี , และกระทบสิทธิ ข องกองทุนรวมภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนีอ, ย่างมีนัย สําคัญ
กองทุนรวมมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาฉบับนีไ, ด้ ทนั ที และผู้ให้ เช่าช่วงจะต้ องชําระคืนค่าเช่า
ทรั พย์ สินที. เ ช่า ช่ วงคงเหลือ ให้ แ ก่ กองทุน รวมตามสัดส่ว นของระยะเวลาการเช่ า ช่ว งที.
เหลืออยู่ ทังนี
, , ไม่ตดั สิทธิของกองทุนรวมในการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อ ค่าใช้ จ่าย
อื.นใดอันเกิดจากการที.มีเหตุผิดนัดเกิดขึ ,นนัน,
4. ในกรณีที.กองทุนรวมไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้ อใดข้ อหนึ.งของสัญญาฉบับนี ,ในส่วนที.เป็ น
สาระสํา คัญ และกองทุน รวมไม่สามารถดํ าเนิน การแก้ ไ ข และปฏิ บัติ ใ ห้ ถูกต้ องตามที.
กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ,ผู้ให้ เช่าช่วงจะเรี ยกค่าเสียหายจากกองทุนรวมจากเหตุดงั กล่าว
และไม่มีผลทําให้ สญ
ั ญาฉบับนี ,สิ ,นสุดลง เว้ นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากกองทุนรวม
จงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที.ระบุไว้ ในสัญญานี , และมีผลกระทบอย่างร้ ายแรง
ต่อทรัพย์ สินที.เช่าช่วงภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี , ผู้ให้ เช่าช่วงมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาฉบับนี ,ได้
ทันที โดยผู้ให้ เช่าช่วงไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือให้ แก่กองทุนรวม ทังนี
, , ไม่ตดั สิทธิของ
ผู้ให้ เช่าช่วงในการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื.นใดอันเกิดจากการที.มีเหตุผิด
นัดเกิดขึ ,นนัน,
ค่ าอากรแสตมป์/ค่ าใช้ จ่ายอืน ผู้ให้ เช่าช่วงและกองทุนรวมจะร่วมกันรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื.นใดอัน
ใด
เกี.ยวกับการจดทะเบียนการเช่าช่วงทังหมดที
,
.เกิดขึ ,นตามสัญญาฉบับนี ,ฝ่ ายละครึ.ง
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3.2.6

กลยุทธ์ ของการบริหารอสังหาริมทรัพย์
วัตถุประสงค์ หลัก
บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์หลักที.จะให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับเงินปั นผลอย่างสมํ.าเสมอและต่อเนื.อง
ในระยะยาว รวมทังเพื
, .อให้ เกิดผลดีที.สดุ ต่อการพัฒนาและเพิ.มคุณภาพของอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุน
รวมลงทุน โดยมีกลยุทธ์การบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ดังนี ,
กลยุทธ์ ในการบริหารจัดการทรัพย์ สิน
บริ ษัทจัดการประสงค์ที.จะมุ่งเน้ นถึงการดําเนินการของทรัพย์สินที.กองทุนรวมเข้ าลงทุน โดยกองทุน
รวมและบริ ษัท จัดการจะควบคุม ผลการดํ า เนิ น งานในแต่ล ะปี โดยเปรี ยบเทีย บกับ งบประมาณ
ประจํ า ปี ที. ต้ อ งใช้ และผลตอบแทนเฉลี. ย ของผู้ป ระกอบการในอุต สาหกรรมเดี ย วกัน รวมถึ ง ผล
ประกอบการของกองทุนรวมในปี ที.ผ่านมา เพื.อให้ การประกอบการของทรั พย์สินที.กองทุนรวมเข้ า
ลงทุ น ได้ รั บ ผลกํ า ไรตามเป้ าหมาย รวมทัง, กองทุ น รวมจะวิ เ คราะห์ ถึ ง สาเหตุ ใ นกรณี ที. มี ผ ล
ประกอบการที. ไ ม่ เ ป็ นไปตามเป้ าหมายอย่ า งละเอี ย ด และจะดํ า เนิ น การร่ ว มกั บ ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ในการพัฒนาแผนงานในการดําเนินการเพื.อปรับปรุงผลการดําเนินการ
นอกจากนัน, บริ ษัทจัดการมีนโยบายที.จะร่วมมือกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการสร้ างความเติบโต
ทางธุรกิจและพัฒนาความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ า พร้ อมทังจะควบคุ
,
มให้ ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์บริ หาร
จัดการให้ ทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมเข้ าลงทุนมีอตั ราการเช่าและอัตราค่าเช่ารายเดือนเฉลี.ยอยู่ในระดับที.
ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อกองทุนรวม
การบริหารจัดการผลตอบแทนและกลยุทธ์ การตลาด
ในการสร้ างผลกําไรของกองทุนรวมในส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที.กองทุนรวมเข้ าลงทุนครัง, แรก
เพื.อให้ ได้ รับผลตอบแทนสูงสุดนัน, กองทุนรวมและผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะร่ วมกันในการกําหนด
กลยุทธ์ ในการบริ หารจัดการผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ.งรวมถึงการประเมินและการปรับเปลี.ยน
อัตราค่าเช่าให้ เป็ นไปตามรูปแบบและความต้ องการของลูกค้ าและสถานการณ์ทางการตลาดเพือ. ให้ มี
อัตราการเช่าสูงสุด และเพื.อเพิ.มรายได้ ของกองทุนรวม และมุง่ เน้ นในการให้ บริ การที.ดี และมีคณ
ุ ภาพ
อย่างต่อเนื.อง เพื.อสร้ างภาพพจน์ ความสัมพันธ์ที.ดี และความมัน. ใจให้ แก่ลกู ค้ า
การพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
บริ ษัทจัดการจะร่ วมมือกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ในการเพิ.มประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัดการ
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ พ ร้ อมทัง, ควบคุมค่า ใช้ จ่ ายในการดํ าเนินงาน โดยจะไม่ก่ อให้ เกิ ดผลกระทบต่อ
คุณภาพของการให้ บริ การ
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การรักษาคุณภาพของการลงทุนได้ อย่ างต่ อเนือง
บริ ษัทจัดการจะประสานงานกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อย่างใกล้ ชิด เพื.อเพิ.มศักยภาพของทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม โดยการปรั บปรุ งภาพลักษณ์ ของอาคารทัง, ภายในและภายนอก การบํารุ งรั กษา
ทรัพย์สนิ ให้ ดใู หม่และอยูใ่ นระดับที.แข่งขันได้ และซ่อมแซมทรัพย์สินให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน เพื.อ
สร้ างความพึง พอใจให้ แ ก่ ลูก ค้ า อย่า งต่อ เนื. อ ง รวมทัง, การประเมิ น ระดับ การบริ ก ารเพื. อ พัฒ นา
ศักยภาพ และสร้ างโอกาสในการเพิ.มศักยภาพของทรัพย์สนิ อย่างสมํ.าเสมอ เช่น
-

ตรวจสอบและประเมินกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของทรัพย์สิน โดยปรับเปลี.ยนกลยุทธ์ ทางการตลาด
ระดั บ การบริ ก ารและกํ า หนดราคาค่ า เช่ า ให้ เหมาะสมกั บ ความต้ องการของลู ก ค้ าใน
กลุม่ เป้าหมาย

-

จัดให้ มีแผนการลงทุนในทรัพย์สิน และการปรับปรุ งภาพลักษณ์ เพื.อที.จะเพิ.มศักยภาพของการ
ประกอบการและความได้ เปรี ยบในการแข่งขันของทรัพย์สนิ และ

-

ดูแลรักษาพื ,นที.หลักของทรั พย์สินของกองทุนรวม อาทิ การปรับปรุ งพื ,นที.สาธารณะและพื ,นที.
ส่วนกลาง การปรับปรุงพื ,นที.เฉพาะส่วนให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน เป็ นต้ น
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3.2.7

เงือนไขการลงทุน
การลงทุนเพิ.มเติมครัง, ที. 1
(1) ในกรณีที.บริ ษัทจัดการระดมทุนได้ ไม่เพียงพอที.จะลงทุนในทรัพย์สินได้ ทกุ รายการตามที.ระบุไว้
ในโครงการนี , บริ ษัท จัดการขอสงวนสิทธิ ที. จะดํา เนินการขอเพิ กถอนการลงทุนเพิ.มเติมและ
จัดการกองทุนรวมและดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ให้ แก่ผ้ จู อง
ซื อ, หน่ ว ยลงทุ น ตามสัด ส่ ว นเงิ น ค่ า จองซื อ, หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ลดสัด ส่ ว นการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ตามความเหมาะสม โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งข้ อมูลให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนและผู้
ลงทุนทราบผ่านเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส่งหนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
ก่อนการเข้ าลงทุน ทังนี
, , การเข้ าลงทุนดังกล่าวจะไม่ขดั กับมติที.ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ครัง, ที. 1/ 2556 เมื.อวันที. 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(2) ในกรณีที.บริ ษัทจัดการสามารถระดมทุนได้ เพียงพอที.จะลงทุนในทรัพย์สนิ ได้ ตามที.ระบุไว้ ข้างต้ น
(แล้ ว แต่ ก รณี ) แต่ (ก) ไม่ส ามารถลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ได้ ไม่ ว่า จะเป็ นบางส่ว นหรื อ ทัง, หมด
เนื.องจากทรัพย์สินที.เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงที.กําหนดไว้ หรื อมิได้ เป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดในโครงการ หรื อมีเหตุอื.นใดอันทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินที.เป็ น
อสังหาริ มทรัพย์ได้ และ/หรื อ (ข) เกิดเหตุสดุ วิสยั ขึ ,นกับทรัพย์สินที.เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ
(ค) มีเหตุอื.นใดที.มีผลกระทบต่อทรัพย์สินที.เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ และบริ ษัทจัดการเห็นว่าเหตุ
ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที.จะ
(2.1)

พิจารณาลงทุนในทรัพย์สินที.เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ เฉพาะในกรณี ที.ทรัพย์สินที.บริ ษัท
จัด การจะพิ จ ารณาลงทุน มี มูล ค่า ไม่น้ อ ยกว่า ร้ อยละ 75 ของมูล ค่า ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ
ทังหมดของกองทุ
,
นรวมภายหลังการลงทุน โดยบริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที.จะปรับเปลี.ยน
ข้ อกําหนด และ/หรื อ เงื.อนไขในสัญญาที.เกี.ยวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินที.เป็ นอสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าว รวมถึงพิจารณาเจรจากับคู่สญ
ั ญาที.เกี.ยวข้ องในการปรับเปลี.ยนเงื.อนไขการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนและเงินอื.นใด หรื อข้ อสัญญาหรื อข้ อกําหนดใดๆ ตามความเหมาะสม ทังนี
, ,
หลังจากกองทุนรวมได้ ลงทุนแล้ ว หากมีจํานวนเงินส่วนที.เหลือจากจํานวนเงินที.บริ ษัท
จัดการได้ รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาคืนเงินที.เหลือ
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หรื อ

(2.2)

พิจารณาเลิกกองทุนรวมก่อนการลงทุนในทรัพย์สนิ ที.เป็ นอสังหาริ มทรัพย์หากทรัพย์สนิ
ที.บริ ษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนมีมลู ค่าน้ อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทังหมดของกองทุ
,
นรวมภายหลังการลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะชําระบัญชีกองทุนรวม
เพื.อคืนเงินลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

อย่างไรก็ดี กองทุนรวมจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็ นสําคัญ
ถึงแม้ ทรัพย์สินที.บริ ษัทจัดการจะพิจารณาให้ กองทุนรวมลงทุนมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั,
นรวมภายหลังการลงทุน บริ ษัทจัดการอาจเลือกที.จะ
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ไม่ลงทุนโดยให้ เลิกกองทุนรวมตามข้ อ (2.2) ก็ได้ ทังนี
, , ในกรณีที.บริ ษัทจัดการเลือกที.จะลงทุน
ตามที.กําหนดไว้ ในข้ อ 1) หรื อ (2.1) ของวรรคก่อนแล้ ว หากบริ ษัทจัดการประสงค์จะนําเงินที.ได้
จากการระดมทุนส่วนที.เหลือไปลงทุนเพิ.มเติมในทรัพย์สินอื.นนอกจากทรัพย์สินตามที.กําหนดไว้
ในโครงการ กองทุนรวมจะต้ องได้ รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ.งในกรณี
ดังกล่าวบริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนที.มีส่วนได้ เสียกับการลงทุน
ดังกล่าว
ในกรณีที.ต้องเลิกกองทุนรวมตาม (2) ข้ างต้ น เงินลงทุนที.ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับคืนจะเป็ นไปตาม
ยอดเงิ นคงเหลือหลังจากการชําระบัญชี ซึ.งจะใกล้ เคียงกับจํานวนเงิ นทุนของโครงการที.จด
ทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมหักค่าใช้ จ่ายต่างๆ ทีเ. กิดขึ ,น ดังนัน, ในกรณีดงั กล่าวนี ,ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจึงอาจมีความเสีย. งที.จะได้ รับเงินลงทุนคืนในจํานวนที.ตํ.ากว่ามูลค่าที.ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ลงทุน (ตํ.ากว่า 10 บาท)
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3.2.8

มูลค่ าการลงทุนของกองทุนรวมและข้ อมูลราคาประเมิน
(1) อสังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวมลงทุนอยู่เดิม
โครงการ
มูลค่ าทีกองทุน
รวมลงทุน
(ล้ านบาท)

โครงการอาคารยูบีซี 2
โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์
รวม

1,907.01
1,497.23
3,404.24

ราคาประเมิน
อสังหาริมทรัพย์ ที
ลงทุน
(ล้ านบาท)

2,376.00(1)
1,420.00(1)
3,796.00

อายุเฉลีย
โดยประมาณของ
อสังหาริมทรัพย์
ณ วันที 31
พฤษภาคม พ.ศ.
2557 (2) (ปี )
26.85
10.66
20.79

หมายเหตุ:
(1)

(2)

ประเมิ น ราคาโดยบริ ษั ท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํ า กัด ณ วัน ที. 25 มี น าคม พ.ศ.2557 โดยใช้ วิ ธี รายได้ (Income
Approach)
อายุเฉลี.ยของอสังหาริ มทรัพย์คํานวณโดยใช้ ค่าเฉลี.ยถ่วงนํ ,าหนักจากราคาประเมินของอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมลงทุนอยู่
เดิมและราคาประเมินเฉลี.ยของอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนเพิ.มเติม

(2) อสังหาริมทรัพย์ ทกองทุ
ี
นรวมจะลงทุนเพิมเติมครัง, ที 1
โครงการ
มูลค่ าที
ราคาประเมิน ราคาประเมิน
กองทุนรวมจะ โดยปราศจาก โดยพิจารณา
ลงทุน
การพิจารณา
ถึงโครงสร้ าง
(ล้ านบาท)
ถึงโครงสร้ าง การลงทุนของ
การลงทุนของ
กองทุนรวม
กองทุนรวม
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
อสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์
- บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี.
จํากัด
- บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด
รวม

อัตราส่ วน
ราคาลงทุนต่ อ
ราคาประเมิน
โดยพิจารณา
ถึงโครงสร้ าง
การลงทุนของ
กองทุนรวม
(ร้ อยละ)

ไม่เกิน
2,022.00(1)

ไม่ เกิน
2,022.00(1)

1,864.00(2)

1,902.00(2), (4)

106.31

1,862.00(2)

1,902.00(3), (4)

106.31

1,902.00(5)

ไม่ เกิน
106.31(6)

หมายเหตุ:
(1)

ไม่รวมค่าใช้ จ่ายเพื.อให้ ได้ มาซึ.งอสังหาริ มทรัพย์ อาทิ ค่าจดทะเบียนสิทธิ การเช่า ค่ารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ซึ.ง
กองทุนรวมจะเป็ นผู้รับผิดชอบ
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(2)

ประเมินราคาโดยบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากัด ณ วันที. 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยใช้ วิธีรายได้ (Income
Approach)

(3)

ประเมินราคาโดยบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที. 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยใช้ วิธีรายได้
(Income Approach)
ในกรณีที.การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ.มเติมไม่เกิดขึ ,นภายในระยะเวลา 6 เดือนจากวันที.ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระข้ างต้ นได้ ทําการ
ประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว กองทุนรวมจะทําการจัดจ้ างผู้ประเมินราคาอิสระรายเดิมหรื อรายใหม่เพื.อทําการประเมิน
หรื อสอบทานการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนเพิ.มเติมอีกครัง, เพื.อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที.สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ราคาเฉลี.ยระหว่างราคาประเมินที.จดั ทําโดยบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากัด และราคาประเมินที.จดั ทําโดยบริ ษัท ไนท์

(4)

(5)

(6)

แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยใช้ วิธีรายได้ (Income Approach)
อัตราส่วนราคาลงทุนต่อราคาเฉลี.ยระหว่างราคาประเมินโดยผู้ประเมินทั ,ง 2 ราย

โดยในการประเมินราคาโดยปราศจากการพิจารณาถึงโครงสร้ างการลงทุนของกองทุนรวมข้ างต้ น ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินทัง,
2 รายได้ ทําการประเมินโดยมิได้ พิจารณาถึงโครงสร้ างการลงทุนของกองทุนรวม และใช้ สมมุติฐานด้ านค่าใช้ จ่ายเสมือน
อาคารสํานักงานทัว. ไป ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ.มเติมเกี.ยวกับราคาประเมินโดยปราศจากการพิจารณาถึง
โครงสร้ างการลงทุนของกองทุนรวมในภาคผนวก ก (1) : สรุปรายงานการประเมินอสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์
โดยปราศจากการพิจารณาถึงโครงสร้ างการลงทุนของกองทุนรวม ของบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากัด และบริ ษัท
ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
ทัง, นี , ในการประเมินราคาโดยพิจารณาถึงโครงสร้ างการลงทุน ของกองทุนรวมนัน, ผู้ประเมินค่าทรั พ ย์ สินทัง, 2 รายได้
พิจารณาถึงปั จจัยเฉพาะที.เกี.ยวเนื.องกับอสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ อาทิ อัตราค่าใช้ จ่ายที.เกิดขึ ,นจริ งในอดีต
รวมถึ ง ได้ คํ า นึง ถึ ง โครงสร้ างการจัด หาประโยชน์ ข องกองทุน รวมตามรายละเอี ย ดที. ไ ด้ เ ปิ ดเผยในหัว ข้ อ การจัด หา
ผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ ข้ อ 3.2.2 การเพิ.มเงินทุนเพื.อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ.มเติม
ครัง, ที. 1
ทังนี
, , สมมติฐานที.ผ้ ปู ระเมินค่าทรัพย์สนิ ใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนโดยพิจารณาถึงโครงสร้ าง
การลงทุนของกองทุนรวมสรุปได้ ดงั นี ,
อสังหาริมทรัพย์ โครงการบางนา ทาวเวอร์
สมมติฐาน

บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด

วิธีการประเมิน
มูลค่ า

วิธีรายได้ (Income Approach)
โดยเป็ นการคิดลดจากกระแสเงินสดของทรัพย์สนิ ที.
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน โดยประมาณการกระแส
เงินสดจากทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนเป็ น
ระยะเวลา 30 ปี จนถึงวันที.สิ ,นสุดสัญญาเช่า

วิธีรายได้ (Income Approach)
โดยเป็ นการคิดลดจากกระแสเงินสดของทรัพย์สนิ ที.
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน โดยประมาณการกระแส
เงินสดจากทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนเป็ น
ระยะเวลา 30 ปี จนถึงวันที.สิ ,นสุดสัญญาเช่า

วันทีประเมินมูลค่ า วันที. 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วันที. 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
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พืน, ทีให้ เช่ า

บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด
อาคารเอ
พื ,นที.สาํ นักงาน อาคารเอ: 17,999.56 ตร.ม. (รวม
พื ,นที. Office และ Office center)

พื ,นที.ร้านค้ า อาคารเอ: 374.50 ตร.ม.
อาคารบี
พื ,นที.สาํ นักงาน อาคารบี: 16,152.00 ตร.ม.
พื ,นที.ร้านค้ า อาคารบี: 72.00 ตร.ม.
อาคารซี
พื ,นที.สาํ นักงาน อาคารซี: 6,802.50 ตร.ม.
พื ,นที.ห้องเก็บของ อาคารซี: 37.83 ตร.ม.
พืนทีส+ ํานักงานทีเ+ ช่าโดยบริ ษัทในเครื อของเตียวฮง
พื ,นที.เช่าบริษัท พร้ อมเทคโน เซอร์ วิส จํากัด: 950.00
ตร.ม.
พื ,นที.เช่าบริษัท เอส พี คอนแทรคติ ,ง จํากัด:
307.18 ตร.ม.
บริ ษัทในเครื อของเตียวฮงอื.นๆ: 592.00 ตร.ม.
พืนทีท+ ีจ+ ะมี การเช่าโดยเตียวฮง และ/หรื อบริ ษัททีจ+ ะ
เข้ามาเป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ภายหลังกองทุน
รวมเข้าลงทุน
พื ,นที.สาํ นักงานในอาคารบี: 1,054.00 ตร.ม.
พื ,นที.สาํ นักงานในอาคารซี: 512.82 ตร.ม.
พื ,นที.ห้องประชุม/ห้ องจัดเลี ,ยง: 2,328.00 ตร.ม.
พื ,นที.ห้องอาหาร: 1,180.00 ตร.ม.
พื ,นที.ฟิตเนส: 1,054.00 ตร.ม.
รวมพืนทีปล่ อยเช่ าสุทธิทังหมด : 49,416.39
ตร.ม.

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด
อาคารเอ
พื ,นที.สาํ นักงาน (Office) อาคารเอ: 16,262.56 ตร.
ม.
พื ,นที.สาํ นักงาน (Office center) อาคารเอ:
1,737.00 ตร.ม.
พื ,นที.ร้านค้ า อาคารเอ: 374.50 ตร.ม.
อาคารบี
พื ,นที.สาํ นักงาน อาคารบี: 16,152.00 ตร.ม.
พื ,นที.ร้านค้ า อาคารบี: 72.00 ตร.ม.
อาคารซี
พื ,นที.สาํ นักงาน อาคารซี: 6,802.50 ตร.ม.
พื ,นที.ห้องเก็บของ อาคารซี: 37.83 ตร.ม.
พืนทีส+ ํานักงานทีเ+ ช่าโดยบริ ษัทในเครื อของเตียวฮง
พื ,นที.เช่าบริษัท พร้ อมเทคโน เซอร์ วิส จํากัด: 950.00
ตร.ม.
พื ,นที.เช่าบริษัท เอส พี คอนแทรคติ ,ง จํากัด:
307.18 ตร.ม.
บริ ษัทในเครื อของเตียวฮงอื.นๆ: 592.00 ตร.ม.
พืนทีท+ ีจ+ ะมี การเช่าโดยเตียวฮง และ/หรื อบริ ษัททีจ+ ะ
เข้ามาเป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ภายหลังกองทุน
รวมเข้าลงทุน
พื ,นที.สาํ นักงานในอาคารบี: 1,054.00 ตร.ม.
พื ,นที.สาํ นักงานในอาคารซี: 512.82 ตร.ม.
พื ,นที.ห้องประชุม/ห้ องจัดเลี ,ยง: 2,328.00 ตร.ม.
พื ,นที.ห้องอาหาร: 1,180.00 ตร.ม.
พื ,นที.ฟิตเนส: 1,054.00 ตร.ม.
รวมพืนทีปล่ อยเช่ าสุทธิทังหมด : 49,416.39
ตร.ม.

อัตราค่ าเช่ าพืน, ที อัตราค่าเช่าเฉลีย. รวมพื ,นที.เช่าทุกประเภทในปี แรก อัตราค่าเช่าเฉลีย. รวมพื ,นที.เช่าทุกประเภทในปี แรก
เฉลียและอัตราการ เท่ากับประมาณ 348.79 บาท/ตร.ม./เดือน จากนัน, เท่ากับประมาณ 356.92 บาท/ตร.ม./เดือน จากนัน,
เติบโต
เติบโตในอัตราเฉลีย. ต่อปี ประมาณร้ อย 3.78
เติบโตในอัตราเฉลีย. ต่อปี ประมาณร้ อย 3.62
อัตราการเช่ าพืน, ที อัตราการเช่าเฉลีย. อยูท่ ี.ประมาณร้ อยละ 93.07เฉลีย
95.23
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บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด

รายได้ ทีจอดรถ

ร้ อยละ 9.0 ของรายได้ คา่ เช่าพื ,นที. หรื อประมาณ
17,726,838 บาทในปี แรก

คํานวณจากรายได้ คา่ ทีจ. อดรถทีใ. นอดีตโดยเท่ากับ
18,000,000 บาทในปี แรก จากนันเติ
, บโตในอัตรา
ร้ อยละ 2 ต่อปี

รายได้ อืนๆ

ร้ อยละ 1.0 ของรายได้ คา่ เช่าพื ,นที.

ร้ อยละ 1.0 ของรายได้ คา่ เช่าพื ,นที.

ค่ ารักษาความ
ปลอดภัย และค่ า
ทําความสะอาด
ค่ าใช้ จ่าย
สาธารณูปโภค
ค่ าซ่ อมแซมและ
บํารุ งรักษา
ค่ าประกันภัย

คํานวณจากจํ านวนที.จ่า ยจริ งในอดีต และเติ บโต คํานวณจากจํ านวนที.จ่า ยจริ งในอดีต และเติ บโต
ร้ อยละ 5 ต่อปี
ร้ อยละ 4 ต่อปี
ร้ อยละ 5.5 ของรายได้

ร้ อยละ 5.4 ของรายได้

ร้ อยละ 1.5 ของรายได้

ร้ อยละ 2.0 ของรายได้

ร้ อยละ 0.06 ของมูลค่าต้ นทุนทดแทนใหม่ก่อนหัก
ค่าเสือ. มราคา และเติบโตร้ อยละ 2 ต่อปี

ร้ อยละ 0.06 ของมูลค่าต้ นทุนทดแทนใหม่ก่อนหัก
ค่าเสือ. มราคา

ค่ าใช้ จ่ายเกียวกับ คํานวณจากอัตราค่าเช่า 1 เดือนของผู้เช่ารายใหม่ ร้ อยละ 0.5 ของรายได้ หรื อเฉลีย. ตลอดระยะเวลา
การขาย (ค่ า
หรื อเฉลีย. ตลอดระยะเวลาการประเมินประมาณ
การประเมินประมาณ 1,843,922 บาท
คอมมิชชัน)
1,884,996 บาท
ค่ าเช่ าทีดิน

คํานวณจากอัตราที.ระบุไว้ ในร่ายสัญญาที.เกี.ยวข้ อง คํานวณจากอัตราที.ระบุไว้ ในร่ายสัญญาที.เกี.ยวข้ อง

ค่ าภาษีโรงเรือน

ร้ อยละ 12.50 ของรายได้ คา่ เช่า โดยรายได้ คา่ เช่า
คิดเป็ นร้ อยละ 40.00 ของรายได้ คา่ เช่ารวม

ร้ อยละ 12.5 ของรายได้ คา่ เช่า โดยรายได้ คา่ เช่าคิด
เป็ นร้ อยละ 40.00 ของรายได้ คา่ เช่ารวม

ค่ าใช้ จ่ายอืนๆ

ร้ อยละ 2.80 ของรายได้

ร้ อยละ 2.26 ของรายได้

เงินสนับสนุน
ค่ าใช้ จ่ายทีเกียวกับ
การบริหาร
อสังหาริมทรัพย์

เตี ย วฮงตกลงจะจ่ า ยเงิ น สนับ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที.
เกี.ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการ ซึ.ง
ประกอบด้ วย ค่ารั กษาความปลอดภัย และค่าทํา
ความสะอาด ค่าใช้ จ่ายสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซม
และบํารุงรักษา ค่าประกันภัย ค่าใช้ จ่ายเกี.ยวกับการ
ขาย (ค่าคอมมิชชั.น) ค่าเช่าที.ดิน ค่าภาษี โรงเรื อน
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื. น ๆ เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับ แต่ วัน ที.
กองทุนรวมเข้ าลงทุน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ,
ปี ที
จํานวนเงินสนับสนุนค่ าใช้ จ่าย
(รวมภาษีมูลค่ าเพิม)
1
28,248,000 บาทต่อปี
2
26,322,000 บาทต่อปี

เตี ย วฮงตกลงจะจ่ า ยเงิ น สนับ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที.
เกี.ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการ ซึ.ง
ประกอบด้ วย ค่ารั กษาความปลอดภัย และค่าทํา
ความสะอาด ค่าใช้ จ่ายสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซม
และบํารุงรักษา ค่าประกันภัย ค่าใช้ จ่ายเกี.ยวกับการ
ขาย (ค่าคอมมิชชั.น) ค่าเช่าที.ดิน ค่าภาษี โรงเรื อน
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื. น ๆ เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับ แต่ วัน ที.
กองทุนรวมเข้ าลงทุน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ,
ปี ที
จํานวนเงินสนับสนุนค่ าใช้ จ่าย
(รวมภาษีมูลค่ าเพิม)
1
28,248,000 บาทต่อปี
2
26,322,000 บาทต่อปี
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บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด
3
4
5

การกันสํารองค่ า
ปรับปรุ งตกแต่ ง
อาคาร (CAPEX)
ค่ าธรรมเนียม
ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์
อัตราคิดลด

20,223,000 บาทต่อปี
13,910,000 บาทต่อปี
7,597,000 บาทต่อปี

ร้ อยละ 2.00 ของรายได้

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด
3 20, 23,000
20,223,000 บาทต่อปี
4 13, 10,0013,910,000 บาทต่อปี
5 7, 7,000
7,597,000 บาทต่อปี
ร้ อยละ 2.50 ของรายได้

ร้ อยละ 1.0 ของรายได้ จากการดําเนินงานรวม และ ร้ อยละ 1.0 ของรายได้ จากการดําเนินงานรวม และ
ร้ อยละ 5.75 ของกําไรจากการดําเนินงาน
ร้ อยละ 5.75 ของกําไรจากการดําเนินงาน
ร้ อยละ 11.00

ร้ อยละ 10.75

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ.มเติมในภาคผนวก ก (2) : สรุ ปรายงานการประเมินอสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา
ทาวเวอร์ โดยพิจารณาถึงโครงสร้ างการลงทุนของกองทุนรวม ของบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากัด และบริ ษัท
ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด และสามารถขอรายงานประเมินค่าทรัพย์สนิ ฉบับเต็มจากบริ ษัทจัดการ
ทังนี
, , จากการตรวจสอบสมมติฐานหลักของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินที.ใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนเพิ.มเติมครัง, ที. 1 นัน, บริ ษัทจัดการไม่พบสิ.งที.เป็ นเหตุให้ เชื.อว่าสมมติฐานหลักที.ใช้ ในการประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่
สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที.เกิดขึ ,นอาจแตกต่างจากสมมติฐาน และเหตุการณ์ตา่ งๆ อาจไม่เป็ นไปตามที.
คาดการณ์ไว้
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รายงานประมาณการงบกํ า ไรขาดทุ น และงบประกอบรายละเอี ย ดรายได้ สุ ท ธิ ข อง
อสังหาริมทรัพย์ ตามสมมติฐาน

รายละเอียดประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ สทุ ธิของอสังหาริ มทรัพย์ตามสมมติฐานสําหรับ
ช่วงเวลาประมาณการตังแต่
, วนั ที. 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
อสังหาริมทรัพย์ ทีมีอยู่ อสังหาริมทรัพย์ ทัง, หมด
(หน่ วย: พันบาท)
เดิม
หลังการลงทุนเพิมเติม
(1)
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
551,988
751,149
รายได้ อื.น1
113,769
133,560
รายได้ ขัน, ต้ น
665,757
884,709
(2)
ค่าใช้ จา่ ยทีเ. กี.ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(218,932)
(235,521)
รายได้ สุทธิของอสังหาริมทรัพย์
446,826
649,188
ดอกเบี ,ยรับ(2)

6,315

6,748

ค่ าใช้ จ่ายของกองทุนรวม2
ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์(2)
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน(2)
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์(2)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(2)
ค่าใช้ จา่ ยอื.นในการบริ หารกองทุนรวม(2)
ค่าใช้ จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจําหน่าย(2)
ต้ นทุนการเงิน(2)
รวมค่ าใช้ จ่าย

(36,440)
(41,632)
(1,374)
(1,374)
(2,585)
(83,405)

(49,630)
(58,655)
(1,936)
(1,936)
(3,105)
(7,792)
(22,169)
(145,223)

รายได้ จากการลงทุนสุทธิ

369,736

510,713

21,560
-

23,741
169

-

7,792

391,296

542,415

ประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่ง (ร้ อยละ)
ประมาณการการปั นส่ วนแบ่ งให้ แก่ ผ่ ูถอื หน่ วยลงทุน

90.0
352,166

92.8(3)
503,287

จํานวนหน่วยลงทุน (พันหน่วย)(4)
ประมาณการการปั นส่ วนแบ่ งต่ อหน่ วย (บาท)

342,000
1.030

481,560
1.045

บวกกลับ ค่าเช่าที.ดินทีม. ิได้ จา่ ยเป็ นเงินสด
สภาพคล่องส่วนเกินที.เกิดจากการตัดจําหน่าย
ค่าธรรมเนียมการให้ เงินกู้
สภาพคล่องส่วนเกินที.เกิดจากการตัดจําหน่าย
ค่าใช้ จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
ประมาณการเงินสดสุทธิทสามารถนํ
ี
ามาปั นส่ วนแบ่ ง
ให้ แก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน
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หมายเหตุ:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ และรายได้ อื.นในรอบ 12 เดือนข้ างหน้ าเป็ นไปตามรายงานประมาณการงบกํ าไรขาดทุนและงบประกอบ
รายละเอียดรายได้ สทุ ธิของอสังหาริ มทรัพย์ตามสมมติฐานสําหรับช่วงเวลาประมาณการตั ,งแต่วนั ที. 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง 31 มีนาคม
พ.ศ. 2557 (“รายงานประมาณการ”) ในภาคผนวก ข
ดอกเบี ,ยรับ ค่าใช้ จ่ายที.เกี.ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมในรอบ 12 เดือนข้ างหน้ าเป็ นไปตามรายงาน
ประมาณการ
ในส่วนประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งสําหรับอสังหาริ มทรัพย์ทั ,งหมดหลังการลงทุนเพิ.มเติมในอัตราร้ อยละ 92.8 คํานวณจากสัดส่วน
ของ ประมาณการการปั นส่วนแบ่งให้ แก่ผ่ถู ือหน่วยลงทุนของอสังหาริ มทรัพย์ที.มีอยูเ่ ดิม (352 ล้ านบาท) รวมกับ รายได้ จากการลงทุนสุทธิ ที.
ปรับปรุงแล้ วจากอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนเพิ.มเติมหลังสํารองรายจ่ายฝ่ ายทุน (ถ้ ามี) ของอสังหาริ มทรัพย์ที.ลงทุนเพิ.มเติม (151
ล้ านบาท) ต่อประมาณการเงินสดสุทธิที.สามารถนํามาปั นส่วนแบ่งให้ แก่ผ่ถู ือหน่วยลงทุนของอสังหาริ มทรัพย์ทั ,งหมดหลังการลงทุนเพิ.มเติม
(542 ล้ านบาท)
จํานวนหน่วยลงทุนทัง, หมดประมาณ 482 ล้ านหน่วย เป็ นจํานวนตามสมมติฐานเพื.อใช้ ในการประมาณการ ทัง, นี , จํานวนหน่วยลงทุน
สุดท้ ายอาจจะแตกต่างไปจากนี , โดยจํานวนหน่วยลงทุนที.เปลี.ยนแปลงไปจากตารางข้ างต้ นจะส่งผลให้ การปั นส่วนแบ่งกํ าไรต่อหน่วย
เปลี.ยนไปด้ วย
ประมาณการการปั นส่วนแบ่งสําหรับช่วงเวลาประมาณการคํานวณจากสมมติฐานให้ มีการกู้ยืมประมาณร้ อยละ 8 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
หลังเพิ.มทุน และจากสมมุติฐานประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งในอัตราร้ อยละ 90.0 และ 92.8 ของประมาณการเงินสดสุทธิ ที.สามารถ
นํามาปั นส่วนแบ่งให้ แก่ผ่ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที.เกิดจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที.มีอยู่เดิมและอสังหาริ มทรัพย์ทั ,งหมดหลัง
การลงทุนเพิ.มเติมตามลําดับ ซึ.งคํานวณจากรายได้ จากการลงทุนสุทธิ ปรับปรุ งด้ วยค่าเช่าที.ดินที.มิได้ จ่ายเป็ นเงินสด และรายการสภาพ
คล่องส่วนเกิ นที.เกิ ด จากการตัดจําหน่า ยค่าธรรมเนี ยมการใช้ เงินกู้และค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน ทัง, นี , ประมาณ
การเงิ น สดสุทธิ ที. สามารถนํ ามาปั น ส่วนแบ่งให้ แก่ ผู่ถือหน่ว ยลงทุน ดังกล่า วไม่รวมถึ งกํ า ไรหรื อขาดทุน ด้ อยค่า ที. ยงั ไม่เกิ ด ขึน, จากการ
เปลี.ยนแปลงในมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์จากการประเมินมูลค่าประจําปี

ทังนี
, , ประมาณการการปั นส่วนแบ่งได้ ถกู แสดงไว้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื.อเป็ นตัวอย่างประกอบเท่านัน, ราคาเสนอขายหน่วย
ลงทุ น เพิ. ม เติ ม ที. แ ท้ จริ ง จํ า นวนหน่ ว ยลงทุ น เพิ. ม เติ ม ที. อ อกและเสนอขายที. แ ท้ จริ ง ราคาที. ก องทุ น รวมลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนเพิ.มเติมครัง, ที. 1ที.แท้ จริ ง และจํานวนเงินกู้เพิ.มเติมที.แท้ จริ ง ยังไม่ได้ ถกู กําหนดไว้ ซึ.ง
อาจทําให้ ประมาณการการปั นส่วนแบ่ง แตกต่างไปจากนีไ, ด้ โดยผู้ลงทุนสามารถ พิจารณารายละเอียดเพิ.มเติมตาม
ภาคผนวก ข รายละเอียดประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ สทุ ธิของอสังหาริ มทรัพย์ตาม
สมมติฐานสําหรับช่วงเวลาประมาณการตังแต่
, วนั ที. 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
การประมาณการเงินลงทุนของกองทุนด้ วยวิธีการแบบเส้ นตรง (หลักความระมัดระวัง)
มีวตั ถุประสงค์เพื.อให้ ผ้ ลู งทุนทัว. ไป สามารถทําความเข้ าใจ เกี.ยวกับวิธีการแสดงผลการดําเนินงานเป็ นการทัว. ไปของกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์ (กอง 1) ซึง. จะเน้ นลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ได้ อย่างชัดเจน และเข้ าใจง่ายขี ,น โดยแสดงให้
เห็นถึงเงินลงทุน (เงินต้ น) ที.ถกู ทยอยคืนในแต่ละปี เป็ นจํานวนเท่าไร
การประยุกต์ ใช้ วิธีลดทุนแบบเส้ นตรงอาจมีความแตกต่างจากแนวทางของมาตรฐานบัญชีที.สภาวิชาชีพกํ าหนด และ
กฎระเบียบ และ/หรื อประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที.ประกาศใช้ ใน
ปั จจุบนั และอนาคตได้
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สมมติฐาน
คํานวณเงินต้ นและอัตราเงินปั นผลจากมูลค่าต้ นทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเท่ากับราคาที.ตราไว้ 10.00 บาท
ปั จจุบนั กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการอาคารยูบีซี 2 และอาคารเพลิตจิต เซ็นเตอร์
ภายหลังการลงทุนเพิ.มเติมครัง, ที.1 ในอสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ ในปี พ.ศ. 2557 ระยะเวลาสิทธิการ
เช่าเฉลี.ยของกองทุนรวมเท่ากับ 23.87 ปี (คํานวณโดยการถัวเฉลี.ยถ่วงนํ ,าหนักมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ตามราคา
ประเมินทรัพย์สนิ ณ วันที. 25 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากัด สําหรับทรัพย์สินที.
กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิม และวันที. 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากัด และ
บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด สําหรับทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะลงทุนเพิ.มเติมครัง, ที. 1)
จากข้ อมูลข้ างต้ น ประมาณการเงินลงทุน(เงินต้ น) ที.จะถูกทยอยคืนเฉลี.ยมีค่าประมาณ 41.92 สตางค์/ปี (คํานวณ
จากราคาที.ตราไว้ ของหน่วยลงทุน หารด้ วยระยะเวลาสิทธิการเช่าเฉลีย. ของกองทุนรวม=10.00/23.86) หรื อประมาณ
ร้ อยละ 4.19 ต่อปี ดังนัน, อัตราผลตอบแทนเงินปั นผลสุทธิ (Net Yield) ที.ได้ รับในแต่ละปี จะเท่ากับ กระแสเงินสดรับ
หักด้ วยประมาณการเงินลงทุน (เงินต้ น) ที.จะถูกทยอยคืน
1. ตัวอย่างการคํานวณการคืนเงินต้ นของกองทุนรวมปี พ.ศ. 2557 (กรณีต้นทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.00 บาท)
ประมาณการ
งวดวันที 1 เมษายน พ.ศ. 2557 วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
ประมาณการการปั นส่วนแบ่งกําไร (บาท)
1.045
ราคาที.ตราไว้ 1(บาท)

10.000

อัตราเงินส่วนแบ่งกําไรต่อปี (ร้ อยละ)

10.450

ระยะเวลาสิทธิการเช่าเฉลีย. (ปี )

23.867

คิดเป็ นเงินต้ นคืนเฉลีย. ต่อปี 2 (ร้ อยละ)

4.190

คิดเป็ นเงินส่วนแบ่งกําไรต่อปี

อัตราเงินส่ วนแบ่ ง
กําไรต่ อปี (ร้ อยละ)
6.260

เงินส่ วนแบ่ งกําไรต่ อปี
(บาทต่ อหน่ วย)
0.626

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
59.904

คิดเป็ นเงินต้ นคืนเฉลีย. ต่อปี 2

4.190

0.419

40.096

รวมประมาณการการปั นส่ วนแบ่ ง
กําไรต่ อปี
หมายเหตุ :

10.450

1.045

100.000

1. ในกรณีที.ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน/ ผู้ลงทุนมีต้นทุนเฉลี.ยในการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแตกต่างจากราคาที.ตราไว้ (10 บาทต่อหน่วย) ผู้ถือ
หน่วยลงทุน/ ผู้ลงทุนสามารถใช้ ต้นทุนเฉลี.ยของตนแทนราคาที.ตราไว้ ในการคํานวณข้ างต้ น
2. สําหรับอัตราเงินต้ นคืนเฉลี.ยและเงินส่วนแบ่งกําไร (ร้ อยละ) ในปี ต่อไป คํานวณได้ จากอัตราเงินส่วนแบ่งกําไรต่อปี หักด้ วยอัตราเงินต้ นคืน
เฉลี.ยต่อปี
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2. ตัวอย่างการคํานวณการคืนเงินต้ นของกองทุนรวมปี พ.ศ. 2557 (กรณีต้นทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเท่ากับ 12.00 บาท)
ประมาณการ
งวดวันที 1 เมษายน พ.ศ. 2557 วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
ประมาณการการปั นส่วนแบ่งกําไร (บาท)
1.045
ต้ นทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน1(บาท)

12.000

อัตราเงินส่วนแบ่งกําไรต่อปี (ร้ อยละ)

8.708

ระยะเวลาสิทธิการเช่าเฉลีย. (ปี )

23.867

คิดเป็ นเงินต้ นคืนเฉลีย. ต่อปี 2 (ร้ อยละ)

4.190

คิดเป็ นเงินส่วนแบ่งกําไรต่อปี

อัตราเงินส่ วนแบ่ ง
กําไรต่ อปี (ร้ อยละ)
4.518

เงินส่ วนแบ่ งกําไรต่ อปี
(บาทต่ อหน่ วย)
0.542

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
51.866

คิดเป็ นเงินต้ นคืนเฉลีย. ต่อปี 2

4.190

0.503

48.134

รวมประมาณการการปั นส่ วนแบ่ ง
กําไรต่ อปี
หมายเหตุ :

8.708

1.045

100.000

1. ในกรณีที.ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน/ ผู้ลงทุนมีต้นทุนเฉลี.ยในการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแตกต่างจากราคา 12.00 บาทต่อหน่วย ผู้ถือหน่วย
ลงทุน/ ผู้ลงทุนสามารถใช้ ต้นทุนเฉลี.ยของตนแทนราคาที.ตราไว้ ในการคํานวณข้ างต้ น
2. สําหรับอัตราเงินต้ นคืนเฉลี.ยและเงินส่วนแบ่งกําไร (ร้ อยละ) ในปี ต่อไป คํานวณได้ จากอัตราเงินส่วนแบ่งกําไรต่อปี หักด้ วยอัตราเงินต้ นคืน
เฉลี.ยต่อปี

อย่างไรก็ดี หากมูลค่าการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ.มเติมในโครงการบางนา ทาวเวอร์ เป็ นราคาที.สงู กว่าราคาที.ได้ จาก
รายงานการประเมินค่าของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินเมื.อปรับปรุ งด้ วยลักษณะเฉพาะของอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างการ
ลงทุนของกองทุนรวม ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวข้ างต้ นนัน, มูลค่าสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที.
กองทุนรวมจะลงทุนอาจลดลงจากการประเมินค่า หรื อการสอบทานประเมินค่าทรัพย์สนิ ในรอบต่อๆ ไป อาจส่งผลให้ บริ ษัท
จัดการต้ องลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื.อลดสภาพคล่องส่วนเกิน ที.เกิดจากการที.มูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์
ลดลงจากการประเมินค่าทรัพย์สนิ ซึง. ภายหลังการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม มูลค่าที.ตราไว้ ของหน่วยลงทุนจะ
ลดลงด้ วย
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ความสมเหตุสมผลในการลงทุน
บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่ามูลค่าที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนเพิ.มเติมครัง, ที. 1 มี
ความสมเหตุสมผล โดยได้ มีการพิจารณาจากปั จจัยดังต่อไปนี ,
1. ความหลากหลายของแหล่ งทีมาของรายได้ กับการกระจายความเสียง
การลงทุนของกองทุนรวมในอสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ จะช่วยเพิ.มแหล่งรายได้ ของกองทุนรวมทีเ. ดิมได้
รับมาจากโครงการอาคารสมัชชาวาณิช 2 (United Business Center II) (อาคารยูบีซี 2) และโครงการอาคารเพลิน
จิต เซ็นเตอร์ ซึ.งทังสองโครงการตั
,
งอยู
, ่ในบริ เวณศูนย์กลางธุรกิจของกรุ งเทพฯ (CBD) ดังนัน, ภายหลังการลงทุน
เพิ.มเติมในอสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ แล้ ว แหล่งรายได้ ของกองทุนรวมจะมีความหลากหลายมากขึ ,น
ทังในแง่
,
ทําเลที.ตงและจํ
ั,
านวนอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมลงทุนจะเพิ.มเป็ น 3 โครงการ ซึง. จะเป็ นผลดีตอ่ การกระจาย
ความเสีย. ง
2. จุดเด่ นของอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนเพิมเติมครัง, ที 1
อสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ เป็ นโครงการอาคารสํานักงานเกรดบี ที.ตงอยู
ั , ่ในทําเลที.มีศกั ยภาพบนถนน
บางนา-ตราด (ถนนบางนา-บางประกง) ซึ.งเป็ นเส้ นทางคมนาคมทางการค้ าที.สําคัญ โดยตังอยู
, ่ห่างจากสนามบิน
สุวรรณภูมิประมาณ 20 กิโลเมตรหรื อใช้ เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 15 นาที และเป็ นถนนสายหลักที.เชื.อมต่อ
ไปสู่ภ าคตะวัน ออก อัน เป็ นที. ตัง, ของท่ า เรื อ นํ า, ลึก แหลมฉบัง และนิ ค มอุต สาหกรรมที. สํ า คัญ ต่ า งๆ นอกจากนี ,
อสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ ยังมีลกั ษณะเป็ นโครงการอาคารสํานักงาน ที.มีสงิ. อํานวยความสะดวกครบ
ครัน (Self-contained office complex) ซึ.งสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้เช่าและผู้มาใช้ บริ การภายใน
โครงการได้ เป็ นอย่างดี สําหรับด้ านผลประกอบการ อสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ มีผลประกอบการใน
อดีตที.ดี และมีศกั ยภาพในการเติบโตจากการเติบโตของค่าเช่าในอนาคต
3. การลดผลกระทบจากการสูญเสียรายได้ สุทธิ ของกองทุ นรวมภายหลังจากสิทธิ การเช่ าโครงการอาคาร
เพลินจิต เซ็นเตอร์ สิน, สุดลง
เมื.อพิจารณาจากประมาณการงบกํ าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ สุทธิ ของอสังหาริ มทรั พย์ ตาม
สมมติฐานสําหรั บช่วงเวลาประมาณการตัง, แต่วันที. 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที. 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
(รายละเอียดตามภาคผนวก ข รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ สทุ ธิ ของ
อสังหาริ มทรัพย์ตามสมมติฐาน) รายได้ สทุ ธิของโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 48.5
ของรายได้ สทุ ธิของอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมลงทุนอยูเ่ ดิม ซึ.งสิทธิการเช่าของโครงการดังกล่าวจะสิ ,นสุดลงในอีก
ประมาณ 11 ปี ส่งผลให้ ภายหลังจากสิ ,นสุดระยะเวลาของสิทธิการเช่าของโครงการดังกล่าว รายได้ สทุ ธิของกองทุน
รวมอาจลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
ดังนัน, การที.กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ เพิ.มเติมจะทําให้ รายได้ สทุ ธิของกองทุน
รวมเพิ.มขึ ,น และจะช่วยลดผลกระทบจากการสูญเสียรายได้ ภายหลังจากสิทธิการเช่าโครงการอาคารเพลินจิต เซ็น
เตอร์ สิ ,นสุดลง
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4. ประมาณการผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR)
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ โดยมีมลู ค่าการลงทุนไม่เกิน 2,022.00 ล้ านบาท
บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็ นราคาที.เหมาะสมซึ.งสามารถยอมรับได้ เนื.องจากอัตราผลตอบแทน
ภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ของโครงการ ตลอดระยะเวลาลงทุน 30 ปี ที.กองทุนรวมจะได้ จากการลงทุน
ที.มลู ค่าที.กองทุนรวมลงทุน 2,022.00 ล้ านบาท อยู่ในอัตราประมาณร้ อยละ 10.34 ต่อปี (โดยคํานวณจากกระแส
เงินสดสุทธิ จากทรัพย์สินที.ประมาณการโดยบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากัด ซึ.งเป็ นผู้ประเมินราคาที.ให้
ราคาประเมิ น ตํ. า สุด ) ซึ. ง บริ ษั ท จัด การคาดว่ า การลงทุน ดัง กล่า ว ยัง คงเป็ นทางเลื อ กหนึ. ง ของการลงทุน ที. ใ ห้
ผลตอบแทนที.นา่ พอใจแก่นกั ลงทุนเมื.อเทียบกับอัตราผลตอบแทนและความเสี.ยงของตราสารหนี ,รัฐบาลและตราสาร
หนี ,ภาคเอกชนที.มีอนั ดับความน่าเชื.อถือในระดับที.สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ดังที.แสดงในตารางดังนี ,
ตารางแสดงอัตราผลตอบแทน ณ วันที 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ประเภท
อายุ 10 ปี
ตราสารหนี ,รัฐบาล
3.56
ตราสารหนี ,ภาคเอกชน
4.62
(ความน่าเชื.อถือระดับ A+)
ตราสารหนี ,ภาคเอกชน
5.58
(ความน่าเชื.อถือระดับ BBB+)

อายุ 20 ปี
3.94
5.45

อายุ 30 ปี
4.16
5.90

6.41

6.86

ที.มา : ThaiBMA

ทังนี
, , มูลค่าในการลงทุนสุดท้ ายจะขึ ,นอยูก่ บั ราคาซื ,อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ในช่วงที.มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ.มเติม และมูลค่าที.บริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด ประสงค์จะได้ รับ
จากการจําหน่ายสิทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ ซึง. เป็ นมูลค่าไม่เกิน 2,022.00 ล้ านบาท ซึง.
ในกรณีที.กองทุนรวมสามารถลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ ที.มลู ค่าตํ.ากว่า 2,022.00 ล้ านบาท
กองทุนรวมจะมีโอกาสได้ รับอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการที.สงู ขึ ,นกว่าอัตราร้ อยละ 10.34 ต่อปี นอกจากนี , ใน
กรณีที.บริ ษัทจัดการดําเนินการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศในจํานวนไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมภายหลังการเพิ.มเงินทุนของกองทุนรวมในครัง, นี , ผลตอบแทนภายในสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมจะเพิ.มขึ ,นจากอัตราที.ระบุไว้ ข้างต้ น
อย่างไรก็ดี หากมูลค่าการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ.มเติมในอสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ เป็ นราคาที.
สูงกว่าราคาที.ได้ จ ากรายงานการประเมินค่าของผู้ประเมินค่าทรั พย์ สินตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ดังกล่าวข้ างต้ นนัน, มูลค่าสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนอาจลดลงจากการประเมินค่า หรื อการ
สอบทานประเมินค่าทรัพย์สนิ ในรอบต่อๆ ไป อาจส่งผลให้ บริษัทจัดการต้ องลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื.อ
ลดสภาพคล่องส่วนเกิน ที.เกิดจากการที.มลู ค่าของอสังหาริ มทรัพย์ลดลงจากการประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ.งภายหลังการ
ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม มูลค่าที.ตราไว้ ของหน่วยลงทุนจะลดลงด้ วย
เมื.อพิจารณาจากปั จจัยข้ างต้ น บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าราคาที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง, แรก ซึง. จะไม่สงู กว่าราคาที.ได้
จากรายงานประเมินค่าตํ.าสุดเกินร้ อยละ 10 เป็ นราคาที.มีความเหมาะสม
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3.2.10 การทําธุรกรรมกับผู้ทีเกียวข้ อง
การลงทุนครัง, แรก
กองทุนรวมได้ เข้ าลงทุนในสิทธิการเช่าที.ดินและกรรมสิทธิKในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ที.มีบริ ษัท ดิ
เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“เอราวัณ”) เป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่าในที.ดินและเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิK
ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ และกองทุนรวมได้ เข้ าลงทุนในสิทธิการเช่าที.ดินและอาคารยูบีซี 2 ที.มี
บริ ษัท ภิรัชบุรี จํากัด (“ภิรัชบุรี”)เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิK และซื ,ออุปกรณ์ และงานระบบจากบริ ษัท
เพนต้ า 591 จํากัด (“เพนต้ า 591”) (ซึง. ทังสองบริ
,
ษัทถือหุ้นโดยกลุม่ บุคคลเดียวกัน ซึง. ไม่เกี.ยวข้ องกับ
เอราวัณ) ดังนัน, เอราวัณ เจ้ าของกรรมสิทธิKในที.ดินที.เป็ นที.ตงของอาคารเพลิ
ั,
นจิต เซ็นเตอร์ ภิรัช
บุรี เพนต้ า 591 และ/หรื อ กลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จึงมีสิทธิลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
,
นรวม
ทังนี
, , ภายหลังจากที.กองทุนรวมลงทุนในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ แล้ ว กองทุนรวมจะให้ เช่าพื ,นที.
บางส่วนในอาคารคิดเป็ นพื ,นที.ประมาณ 3,870 ตารางเมตร หรือคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 10 ของพื ,นที.
เช่าทังหมด
,
แก่เอราวัณหรื อบุคคลใดๆ ที.เอราวัณถื อหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจํ านวนหุ้น
ทังหมดของบุ
,
คคลดังกล่าว นอกจากนี , กองทุนรวมได้ แต่งตังให้
, เพนต้ า 591 และเอราวัณ หรื อบุคคล
ใดๆ ที.เ อราวัณ ถื อ หุ้น อยู่ไ ม่น้ อยกว่า ร้ อยละ 50 ของจํ านวนหุ้น ทัง, หมดของบุคคลดัง กล่าว เป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
การลงทุนเพิ.มเติมครัง, ที. 1
1. กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิการ เช่าที.ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบในอาคารบางนา ทาว
เวอร์ และรับโอนกรรมสิทธิKในสังหาริ มทรัพย์ที.เกี.ยวข้ องจากเตียวฮง และเช่าช่วงที.ดนิ บางส่วนซึ.ง
ใช้ เป็ นที.จอดรถเพิ.มเติมของอสังหาริ มทรั พย์ โครงการบางนา ทาวเวอร์ จากบริ ษัท ทรั พย์ สิน
ไพศาล จํากัด นอกจากนี , เพื.อให้ กองทุนรวมมีพื ,นที.จอดรถเพียงพอในการประกอบกิจการอาคาร
สํานักงานให้ เช่า และวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์อื.นๆ อาทิ พื ,นที.ให้ เช่าเชิงพาณิชยกรรม และเป็ น
จํ า นวนที. เ ป็ นไปตามความต้ อ งการของกองทุน รวม กองทุน รวมจะได้ เ ข้ า ทํ า สัญ ญาเพื. อ ใช้
ประโยชน์บนที.จอดรถเพิ.มเติมจากเตียวฮง และ/หรื อ บริ ษัทที.เกี.ยวข้ องนอกเหนือจากที.ได้ มีการ
เช่าช่วงตามข้ างต้ น ทังนี
, , เพื.อเป็ นประกันในการจัดให้ มีที.จอดรถภายในอสังหาริ มทรัพย์โครงการ
บางนา ทาวเวอร์ เตียวฮงตกลงจะดําเนินการให้ บริ ษัท วี เอส แอสเสท จํากัด ซึ.งเป็ นบริ ษัทที.
เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงจดทะเบียนสิทธิเก็บกินแบบไม่มีคา่ ตอบแทนบนที.ดินแปลงด้ านข้ างอาคารซี
โดยมีกําหนดเวลาเท่ากับระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิ โครงการบางนา ทาวเวอร์ ให้ แก่กองทุนรวม
ณ วันที.กองทุนรวมได้ ลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ โครงการบางนา ทาวเวอร์ เพื.อให้ กองทุนรวม
สามารถใช้ เป็ นที.จอดรถในกรณีที.เตียวฮงไม่สามารถจัดหาที.จอดรถในบริ เวณอื.นและตามจํานวน
ที.กองทุนรวมและเตียวฮงได้ ตกลงกัน ณ เวลาใดๆ ภายในระยะเวลาการเช่าให้ แก่กองทุนรวมได้
ในกรณีที.เตียวฮงและ/หรื อบุคคลที.เตียวฮงกําหนดสามารถจัดให้ มีที.จอดรถเพิ.มเติมให้ แก่กองทุน
รวมได้ กองทุนรวมจะชําระค่าตอบแทนการใช้ ที.จอดรถดังกล่าวในรู ปแบบของค่าเช่า และ/หรื อ
ค่าบริ การที.จอดรถให้ แก่เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ในจํานวนที.กําหนดไว้ ในสัญญาตกลงกระทําการ
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และเพื. อ เป็ นการสร้ างความมั.น ใจให้ แ ก่ ก องทุน รวมว่า เจ้ า ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะมี เ งิ น ทุน
เพียงพอในการก่อสร้ างที.จอดรถในอนาคต เตียวฮงจะจัดให้ มีหลักประกันเงินส่วนทุนเพื.อการ
ก่อสร้ างที.จอดรถให้ แก่กองทุนรวม ณ วันที.กองทุนรวมเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โครงการบาง
นา ทาวเวอร์ เป็ นจํานวน 25 ล้ านบาท ทังนี
, , ในกรณีทเี. ตียวฮงไม่สามารถจัดให้ มีที.จอดรถยนต์
เพิ. ม เติ ม ให้ แ ก่ ก องทุน รวมไม่ว่า กรณี ใ ดๆ กองทุน รวมไม่มีห น้ า ที. ต้ อ งชํ า ระค่า เช่ า และหรื อ
ค่าบริ การที.จอดรถเพิ.มเติมให้ แก่เตียวฮง อีกทังกองทุ
,
นรวมมีสิทธิพิจารณายกเลิกสิทธิ การเช่า
ที.ดินที.เป็ นที.ตงของโครงการบางนา
ั,
ทาวเวอร์ และเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากเตียวฮงได้
หมายเหตุ: มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที.ประเมินโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน 2 ราย คือ บริ ษัท แกรนด์
แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากัด และบริ ษัท ไนท์แฟรค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที. 30
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ได้ คํานึงถึงค่าใช้ จ่ายในรู ปค่าเช่า และ/หรื อ ค่าบริ การที.จอดรถที.กองทุน
รวมเป็ นผู้รับผิดชอบดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมแล้ ว
ดังนัน, เตียวฮง บริ ษัท ทรัพย์สนิ ไพศาล จํากัด บริ ษัท วี เอส แอสเสท จํากัด (ทังสามบริ
,
ษัทถือหุ้น
โดยกลุ่มบุคคลเดียวกัน) และเจ้ าของที.ดินซึ.งใช้ เป็ นที.จอดรถเพิ.มเติม และ/หรื อ กลุ่มบุคคล
เดียวกันของบุคคลดังกล่าว รวมถึงผู้ให้ สทิ ธิการเช่าที.ดินและอาคารของอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุน
รวมลงทุนอยู่เดิม จึงมีสิทธิ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมกันไม่เกิ น 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
,
นรวม
2. ภายหลังจากที. กองทุนรวมลงทุนในอาคารบางนา ทาวเวอร์ แล้ ว กองทุน รวมจะให้ เช่ าพืน, ที.
บางส่วนในอาคารคิดเป็ นพื ,นที.ประมาณ 11,164.06 ตารางเมตร จากพื ,นที.ที.สามารถให้ เช่าได้
ทังหมดประมาณ
,
49,594.39 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 22.51 ของพื ,นที.ที.
สามารถให้ เช่าได้ ทงหมด
ั,
ซึง. ประกอบไปด้ วย พื ,นที.ที.จะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรื อ บริ ษัทที.
จะเข้ า มาเป็ นผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ภ ายหลัง กองทุน รวมเข้ า ลงทุน ประกอบด้ ว ยพื น, ที.
สํา นัก งานให้ เ ช่ า ฟิ ตเนส สระว่า ยนํ า, ห้ อ งประชุม /ห้ อ งจัด เลีย, ง และห้ อ งอาหาร รวมพื น, ที.
ประมาณ 6,128.82 ตารางเมตร และพื ,นที.ที.บริ ษัทที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงเช่าอยู่ปัจจุบนั และ/
หรื อ แสดงความประสงค์ จ ะเช่ า ภายหลัง กองทุน รวมเข้ า ลงทุน รวม 5,035.24 ตารางเมตร
นอกจากนี , บริ ษัทจัดการมีความประสงค์จะแต่งตังให้
, เตียวฮงซึง. เป็ นเจ้ าของโครงการบางนา ทาว
เวอร์ และ/หรื อ บริ ษัทที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงตามที.ระบุไว้ ในสัญญาที.เกี.ยวข้ อง ให้ เป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์สาํ หรับอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนเพิ.มเติมในครัง, นี ,
ทังนี
, , การให้ เช่าพืน, ที.อาคารสํานักงานแก่เตียวฮง และ/หรื อ บริ ษัทที.จะเข้ ามาเป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ และบริ ษัทที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮง เป็ นการให้ เช่าในอัตราตลาดที.เตียวฮงให้ เช่า
แก่ผ้ เู ช่ารายอื.นในโครงการบางนา ทาวเวอร์ ขณะที.การให้ เช่าพื ,นที. ห้ องประชุม/ห้ องจัดเลี ,ยง
และห้ องอาหารซึ.งเป็ นสิ.ง อํานวยความสะดวกให้ แ ก่ผ้ ูเ ช่าพืน, ที. และผู้ติ ดต่อ กับผู้เ ช่าภายใน
โครงการ รวมถึงเป็ นเพิ.งเปิ ดดําเนินการภายหลังการปรับปรุ งพื ,นที.ครัง, ใหญ่ในปี พ.ศ. 25552556 กองทุนรวมให้ เช่าพื ,นที.ดงั กล่าวโดยมีอายุสญ
ั ญาเช่า 3 ปี โดยกองทุนรวมมีสิทธิ บอก
กล่าวให้ เตียวฮงต่อสัญญาเช่ากับกองทุนรวมได้ ส่วนการให้ เช่าพื ,นที.ฟิตเนส และ สระว่าย
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นํ ,า ซึง. ปั จจุบนั เป็ นสิทธิประโยชน์ (การเป็ นสมาชิก) ที.ผ้ เู ช่าพื ,นที.ในโครงการบางนา ทาวเวอร์ บาง
รายได้ รับจากการเช่าพื ,นที.โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ.มเติมจากค่าเช่าพื ,นที. รวมถึงเป็ นสิง. อํานวยความ
สะดวกที.ผ้ เู ช่าพื ,นที.ใช้ พิจารณาในการเช่าพื ,นที.ในโครงการบางนา ทาวเวอร์ ดังนัน, กองทุนรวม
จะให้ เ ช่าพืน, ที. ฟิตเนส และ สระว่า ยนํา, ดัง กล่าวแก่เตียวฮง และ/หรื อ บริ ษัท ที.จะเข้ ามาเป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์โดยมีอายุสญ
ั ญาเช่า 3 ปี โดยกองทุนรวมมีสิทธิ บอกกล่าวให้ เตียวฮ
งต่อสัญญาเช่ากับกองทุนรวมได้ ในอัตราค่าเช่าและค่าบริ การที.คํานึงถึงการใช้ พื ,นที.ดงั กล่าว
เพื.อเป็ นสิท ธิ ประโยชน์ (การเป็ นสมาชิ ก) ของผู้เช่ าพื ,นที. ในโครงการบางนา ทาวเวอร์ โดยที.
เตียวฮง และ/หรื อ บริ ษัทที.จะเข้ ามาเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ จะเป็ นผู้ขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการ นอกจากนันบริ
, ษัทจัดการ และผู้ประเมินค่าทรั พย์สินทัง, 2 รายได้ คํานึงถึงรายการที.
เกี. ย วเนื.อ งกับ การทํ าธุร กรรมกับ บุคคลที. เกี. ยวข้ องตามที.ระบุไว้ ในสัญญาที. เกี. ยวข้ องในการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที.จะลงทุนเพิ.มเติมครัง, ที. 1 แล้ ว
3. ในการลงทุนในทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะลงทุนเพิ.มเติมในครัง, นี ,กองทุนรวมมิได้ รับโอนมิเตอร์
นํ ,าประปาและมิเตอร์ ไฟฟ้ าจากเตียวฮงในฐานะเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ โดยยังคงให้ เตียวฮง
และ/หรื อ บุค คลที.เ กี.ย วข้ อ งกับ เตีย วฮงตามคํา นิย ามในสัญ ญาที.เ กี.ย วข้ อ ง มีก รรมสิท ธิK ใ น
มิเตอร์ นํ ,าประปาและมิเตอร์ ไฟฟ้ าดังกล่าวเพื.อให้ บริ การนํ ,าประปาและไฟฟ้ าสําหรับพื ,นที.เช่า
และพื ,นที.สว่ นกลางภายในโครงการบางนา ทาวเวอร์ โดยกําหนดให้ ผ้ ูเช่าพื ,นที.และผู้รับบริ การ
ชําระค่าบริ การดังกล่าวตามปริ มาณการใช้ จริ งในอัตราที.กองทุนรวมและเตียวฮงได้ ตกลงร่ วมกัน
ในขณะที.กองทุนรวมจะชําระค่านํ ,าประปาและค่าไฟฟ้ าดังกล่าวสําหรับพื ,นที.สว่ นกลางและพื ,นที.
ว่างที.ไม่มีผ้ ูเช่าตามปริ มาณการใช้ จริ งในราคาต่อหน่วยที.เตียวฮงได้ ชําระให้ แก่หน่วยงานที.
ให้ บริ การนํ ,าประปาหรื อไฟฟ้ า แล้ วแต่กรณี ซึง. เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮ
งตามคํา นิย ามในสัญ ญาที.เ กี .ย วข้ อ งจะเป็ นผู้รับ ผิด ชอบค่า ใช้ จ่า ยเกี .ย วกับ มิเ ตอร์ และ
กองทุน รวม และผู้เช่าพื ,นที.และผู้รับบริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายเกี.ยวกับงานระบบที.
เกี.ยวข้ อง ทังนี
, , การที.เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงตามคํานิยามในสัญญาที.
เกี.ยวข้ อง ให้ บริ การนํ ,าประปาและไฟฟ้ าโดยตรงจะทําให้ กองทุนรวมมีความเสี.ยงที.ลดลงจาก
การเพิ.มขึ ,นของค่าใช้ จ่ายในการให้ บริ การดังกล่าว
4. กองทุนรวมจะเข้ าทําสัญญาเช่าที.ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบกับเตียวฮง โดยมีข้อสัญญา
ระบุให้ เตียวฮง บริ วารของเตียวฮง รวมถึงผู้พกั อาศัยในพื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์ สว่ นที.
กองทุนรวมไม่ได้ ลงทุน โครงการ Oakwood และ โครงการ Garden Tower (“เตียวฮง และ
บริวารของเตียวฮง”) ใช้ ทางภายในบริ เวณชันที
, .จอดรถยนต์ในอาคารที.เช่า ใช้ ถนนบริ เวณรอบ
อาคารที.เช่าซึง. เป็ นส่วนหนึง. ของทรัพย์สนิ ที.เช่าของกองทุนรวม เป็ นทางเข้ าออกสูถ่ นนสาธารณะ
และให้ ใช้ งานระบบ โดยรวมถึง ลิฟท์โดยสาร พื ,นที.โถงทางเดินในโครงการบางนา ทาวเวอร์ โดย
เตี ย วฮงจะร่ ว มรั บ ผิ ด ค่า ชอบและชํ า ระคื น ค่า ใช้ จ่ า ยในการบํา รุ ง รั กษาถนน และงานระบบ
โดยรวมถึง ลิฟท์โดยสาร พื ,นที.โถงทางเดินในโครงการบางนา ทาวเวอร์ ดงั กล่าวให้ แก่กองทุนรวม
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(ตามรายละเอียดที.ปรากฏในสรุ ปสาระสําคัญของสัญญาเช่าที.ดิน อาคารบางส่วน และงาน
ระบบ) โดยมีข้อกําหนดในสัญญาให้ เตียวฮงในฐานะเจ้ าของผู้ให้ เช่าทรัพย์สิน จดทะเบียนสิทธิ
การเช่าที.ดิน และอาคารบางส่วน ซึง. รวมพื ,นที.ซงึ. เป็ นทางสัญจรและทางเข้ าออกของโครงการบาง
นา ทาวเวอร์ ให้ แก่กองทุนรวม และกองทุนรวมจะเป็ นผู้ให้ สิทธิ ในการใช้ ทาง และงานระบบ
ดังกล่าวกลับแก่เตียวฮงและบริ วารของเตียวฮงโดยคิดค่าใช้ จ่ายในการบํารุ งรักษาตามสัดส่วน
การใช้ ประโยชน์ของคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ าย ทังนี
, , เพื.อให้ กองทุนรวมสามารถใช้ ประโยชน์ในพื ,นที.
ดังกล่าวได้ อย่างเต็มที. และหลีกเลี.ยงปั ญหาการปิ ดเส้ นทาง หรื อการห้ ามกองทุนรวมเข้ าใช้
ประโยชน์ หรื อการเพิกเฉยในการบํารุงรักษาทางสัญจร ทางเข้ าออก และงานระบบของคู่สญ
ั ญา
ซึง. จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
นอกจากนัน, เตียวฮงยินยอมให้ กองทุนรวมใช้ ระบบบําบัดนํ ,าเสียเพื.อบําบัดนํ ,าเสียในอาคารที.เช่า
โดยกองทุนรวมตกลงจะร่ วมรับผิดชอบและชําระคืนค่าใช้ จ่ายในการบํารุ งรักษาระบบบําบัดนํ ,า
เสียที.เตียวฮงได้ ชําระออกไป โดยกองทุนรวมตกลงจะร่ วมรับผิดชอบและชําระคืนค่าใช้ จ่ายใน
การบํารุ งรักษาระบบบําบัดนํ ,าเสียที.เตียวฮงได้ ชําระออกไปตามจํ านวนการใช้ งานที.ใช้ จริ งที.
บันทึกได้ จากมิเตอร์ นํ ,าเข้ า คูณค่าใช้ จ่ายในการบํารุ งรักษาระบบบําบัดนํ ,าเสีย ซึ.งเป็ นอัตราที.
อ้ างอิงจากสัดส่วนของจํานวนคนที.ใช้ ประโยชน์จากระบบบําบัดนํ ,าเสียดังกล่าว ทังนี
, , ในกรณีที.
เตียวฮงประสงค์จะโอนกรรมสิทธิKในที.ดินอันเป็ นที.ตงของระบบบํ
ั,
าบัดนํ ,าเสีย และ/หรื อ ระบบ
บําบัดนํ ,าเสีย ที.ใช้ เพื.อบําบัดนํ ,าเสียในอาคารที.เช่าให้ แก่บคุ คลใด ก่อนที.จะมีการโอนกรรมสิทธิKใน
ที.ดินอันเป็ นที.ตงของระบบบํ
ั,
าบัดนํ ,าเสีย และ/หรื อ ระบบบําบัดนํ ,าเสียดังกล่าว เตียวฮงจะต้ อง
(ก) แจ้ งให้ กองทุนรวมทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ (ข) ดําเนินการให้ บคุ คลที.รับโอน
กรรมสิทธิKในที.ดินอันเป็ นที.ตงของระบบบํ
ั,
าบัดนํ ,าเสีย และ/หรื อ ระบบบําบัดนํ ,าเสียดังกล่าวเข้ า
ทําสัญญากับกองทุนรวมเพื.อยินยอมให้ กองทุนรวมใช้ ระบบบําบัดนํ ,าเสียเพื.อบําบัดนํ ,าเสียใน
อาคารที.เช่าตามข้ อกําหนดและเงื.อนไขที.ได้ ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี , และเมื.อบุคคลภายนอกได้
เข้ าทําสัญญากับกองทุนรวมตามข้ อนี , คู่สญ
ั ญาตกลงว่าหน้ าที.ของเตียวฮงตามสัญญาข้ อนี ,จะ
สิ ,นสุดลง
5. ภายหลังจากการลงทุนเพิ.มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ โครงการบางนา ทาวเวอร์ กองทุนรวมจะ
แต่งตังเตี
, ยวฮงและ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงตามคํานิยามในสัญญาที.เกี.ยวข้ อง เป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในโครงการดังกล่าว เนื.องจากเตียวฮงเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ
เจ้ าของโครงการบางนา ทาวเวอร์ อยูเ่ ดิม ทําให้ เตียวฮงมีความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ผู้เช่ามาเป็ นระยะ
เวลานาน และมี ค วามเข้ า ใจในโครงการบางนา ทาวเวอร์ ใ นทุกด้ า น ทัง, นี , กองทุน รวมจะ
พิจารณาชําระค่าธรรมเนียมการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์แก่เตียวฮงและ/หรื อ บริ ษัทที.จะเข้ ามา
เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในอัตราตลาดที.กองทุนรวมชําระแก่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์รายอื.น
6. ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันจดทะเบียน เตียวฮงจะเป็ นผู้รับผิดชอบชําระเงินค่าใช้ จ่ายที.
เกี.ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการบางนา ทาวเวอร์ ตามที.ระบุไว้ ในร่ างสัญญาตก
- 109 –

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ
ลงกระทําการตามจํานวนค่าใช้ จ่ายที.เกี.ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการบางนา
ทาวเวอร์ ที.เกิดขึ ,นจริ ง ทังนี
, , ค่าใช้ จ่ายที.เกี.ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการบางนา
ทาวเวอร์ ที.เตียวฮงรับผิดชอบดังกล่าวจะมีจํานวนสูงสุดไม่เกินจํานวนที.ระบุดงั ต่อไปนี ,
ปี ที

1
2
3
4
5

จํานวนค่ าใช้ จ่ายทีเกียวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ของ
โครงการบางนา ทาวเวอร์ สูงสุดทีเตียวฮงจะชําระ
ให้ แก่ กองทุนรวม (รวมภาษีมลู ค่ าเพิม)
28,248,000 บาทต่อปี
26,322,000 บาทต่อปี
20,223,000 บาทต่อปี
13,910,000 บาทต่อปี
7,597,000 บาทต่อปี

กองทุนรวมจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที.เกี.ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการบาง
นา ทาวเวอร์ ในส่วนที.เกินกว่าค่าใช้ จ่ายที.เกี.ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการบางนา
ทาวเวอร์ ที.ได้ รับจากเตียวฮง ข้ างต้ น
อนึ.ง เพื. อเป็ นประกันสําหรั บหน้ า ที.ในการชํ าระเงิ นสนับสนุนค่าใช้ จ่ายที.เกี. ยวกับการบริ หาร
อสังหาริ ม ทรั พย์ ณ วันที.กองทุนรวมเข้ าลงทุน ในอสังหาริ มทรั พย์ โครงการบางนา ทาวเวอร์
เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด ที.กองทุนรวมเห็นชอบ ตกลงจัดให้ มีหลักประกันแก่
กองทุนรวมซึ.งมีมูลค่าเท่ากับ 96.30 ล้ านบาท (รวมภาษี มูลค่าเพิ.ม) ในรู ปแบบที.กองทุนรวม
เห็นชอบ ตังแต่
, วนั แรกที.กองทุนรวมเข้ าลงทุนเพิ.มเติม
7. ในการที.กองทุนจะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ.มเติมครัง, ที. 1 กองทุนรวมอาจใช้ แหล่งเงินทุนโดยการ
กู้ยืมเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ซึ.งเป็ นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 90 ของบริ ษัท
จัดการ อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการกู้ยืมเงินดังกล่าวเป็ นธุรกรรมที.มีลกั ษณะเฉพาะที.ให้ แก่กองทุน
รวม เช่น เป็ นการกู้ยืมที.มีหลักประกันตามข้ อกําหนด และเงื.อนไขภายใต้ สญ
ั ญาที.สอดคล้ องกับ
ลักษณะเฉพาะของกองทุนรวม โดยเงื.อนไขดังกล่าวจะมีลกั ษณะที.สามารถเทียบเคียงได้ กับ
เงื.อนไขปกติที.ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เสนอให้ แก่ลกู ค้ ารายอื.นที.มีลกั ษณะความ
เสีย. งใกล้ เคียงกัน ซึง. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) รับทราบและมีความเข้ าใจในเงื.อนไข
ดังกล่าวเป็ นอย่างดี ทังนี
, , บริ ษัทจัดการจะดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนการกู้ยืมเงินดังกล่าว
นอกจากนัน, ในการที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนเพิ.มเติมครัง, ที. 1 กองทุนรวมได้ ใช้ บริ การธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนที.จะออกและเสนอขาย
เพิ.มเติมในครัง, นี , โดยเงื.อนไขของการให้ บริ การจะมีลกั ษณะที.สามารถเทียบเคียงได้ กบั ที.ธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ จํ ากัด (มหาชน) เสนอให้ แก่ลูกค้ ารายอื.นที.มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน ทัง, นี , บริ ษัท
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จัดการจะดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์
อักษรก้ อนการใช้ บริ การ
ทัง, นี , บริษัทจัดการเห็นว่ าธุรกรรมทีทํากับบุคคลทีเกียวข้ องข้ างต้ นไม่ น่าจะก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ อย่ างมีนัยสําคัญ เนืองจากเป็ นไปตามทางการค้ าปกติ (Arm’s Length Basis) และเป็ น
ประโยชน์ ต่อผู้ถอื หน่ วยลงทุน
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3.2.11 จุดเด่ นของโครงการบางนา ทาวเวอร์
เป็ นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เกรดบี ทีตัง, อยู่ในทําเลทีมีศักยภาพ
โครงการบางนา ทาวเวอร์ ตัง, อยู่บนถนนบางนา-ตราด (ถนนบางนา-บางประกง) ซึ.งเป็ นเส้ นทาง
คมนาคมทางการค้ าที.สาํ คัญ โดยตังอยู
, ห่ า่ งจากสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ 20 กิโลเมตรหรื อใช้ เวลา
เดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 15 นาที และเป็ นถนนสายหลักที.เชื.อมต่อไปสูภ่ าคตะวันออก อันเป็ นที.ตงั ,
ของท่าเรื อนํ ,าลึกแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมที.สาํ คัญต่างๆ เช่น นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี , เป็ นต้ น นอกจากนี ,ทําเลที.ตงของโครงการ
ั,
บางนา ทาวเวอร์ ยงั อยู่ใกล้ ถนนสุขมุ วิทซึ.งเป็ นถนนสายหลักและระบบคมนาคมขนส่งต่างๆ เช่น ทาง
พิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษบูรพาวิถี ถนนวงแหวนรอบนอก เป็ นต้ น รวมถึงสถานีรถไฟฟ้ าบางนา
ซึ.งตังอยู
, ่ห่างจากโครงการบางนา ทาวเวอร์ ประมาณ 6.8 กิโลเมตร หรื อใช้ เวลาเดินทางโดยรถยนต์
ประมาณ 5 นาที และสถานีรถไฟฟ้ าอุดมสุขซึ.งตังอยู
, ่ห่างจากโครงการบางนา ทาวเวอร์ ประมาณ 7.1
กิ โ ลเมตร หรื อ ใช้ เ วลาเดิ นทางโดยรถยนต์ ประมาณไม่เ กิ น 10 นาที ซึ.ง ส่งผลให้ ก ารเดิน ทางจาก
โครงการบางนา ทาวเวอร์ เข้ าสู่ใจกลางย่านธุรกิจของกรุ งเทพฯ รวมทังไปยั
, งภูมิภาคต่างๆ เป็ นไปได้
อย่างสะดวกสบาย ทังนี
, , ในด้ านสิง. อํานวยความสะดวก โครงการบางนา ทาวเวอร์ ยงั แวดล้ อมด้ วยสิ.ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ศูนย์การค้ าหลายแหล่ง อาทิ ศูนย์การค้ าเมกาบางนา ศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลพลาซา บางนา ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค สนามกอล์ฟ และโรงพยาบาล
โครงการบางนา ทาวเวอร์ เป็ นโครงการอาคารสํานักงานคุณภาพ ทีมีสิงอํานวยความสะดวก
ครบครัน (Self-contained office complex)
นอกจากพื ,นที.อาคารสํานักงานให้ เช่า โครงการบางนา ทาวเวอร์ ยงั มีสงิ. อํานวยความสะดวกที.ครบครัน
สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้เช่าและผู้มาใช้ บริ การภายในโครงการ ไม่วา่ จะเป็ นพื ,นที.จอดรถ
ที.มีพร้ อมให้ บริ การประมาณ 1,276 คัน (ประกอบด้ วยที.จอดรถภายในและภายนอกอาคาร) ฟิ ตเนส
สระว่ายนํ ,า พร้ อมด้ วยพื ,นที.ร้านค้ าที.มีความหลากหลายซึง. ประกอบด้ วยผู้เช่าที.มีชื.อเสียงและเป็ นที.ร้ ู จกั
กันอย่างแพร่หลาย อาทิ เซเว่น อีเลฟเว่น บู๊ทส์ ทรูคอฟฟี. ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
และไปรษณีย์ไทย เป็ นต้ น และนอกจากนี ,ภายในโครงการยังมีห้องอาหาร และห้ องประชุม/จัดเลี ,ยง ซึ.ง
บริ หารโดยบริ ษัท โอ๊ ควู้ด เอเชีย แปซิฟิก จํากัด ที.รองรับผู้มาใช้ บริ การได้ สงู สุดถึง 1,000 คน สําหรับ
การสัมมนาและงานเลี ,ยงสังสรรค์ได้ อย่างครบวงจร นอกจากนี , ยังมีโครงการโอ๊ ควู้ด เรสซิเดนซ์ การ์
เด้ นทาวเวอร์ ส บางนา ซึง. เป็ นโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์ที.ให้ บริ การระยะสันในลั
, กษณะโรงแรมและ
ระยะยาว (กองทุนรวมจะไม่เข้ าลงทุนเพิ.มเติมในครัง, นี ,) ตังอยู
, บ่ ริ เวณด้ านหลังและเชื.อมต่อกับโครงการ
บางนา ทาวเวอร์ ซึ.งช่วยอํานวยความสะดวกให้ ผ้ เู ช่าพื ,นที.ในอาคารและผู้มาติดต่อโครงการบางนา
ทาวเวอร์
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มีผลประกอบการในอดีตทีดี และมีศักยภาพในการเติบโตจากการเติบโตของค่ าเช่ า
โครงการบางนา ทาวเวอร์ มีอตั ราการเช่าพื ,นที.ที.สงู อย่างต่อเนื.อง โดยสําหรับอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุน
รวมจะลงทุนเพิ.มเติมครัง, ที. 1 ในปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 ณ สิ ,นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 และ ณ
สิ ,นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 โครงการบางนา ทาวเวอร์ มีอตั ราการเช่าพื ,นที.เฉลี.ยเท่ากับประมาณ
ร้ อยละ 99.30 ร้ อยละ 97.45 ร้ อยละ 98.48 และร้ อยละ 96.44(1) ตามลําดับ นอกจากนี , โครงการบาง
นา ทาวเวอร์ ยงั มีผลประกอบการที.ดีและเติบโตอย่างต่อเนือ. ง โดยในช่วงปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556
อสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ ดงั กล่าวมีกําไรก่อนดอกเบี ,ย ภาษี ค่าเสื.อมราคาและค่าตัด
จําหน่าย (EBITDA) เท่ากับประมาณ 95.79 ล้ านบาท 111.65 ล้ านบาท 129.94 ล้ านบาท และ
140.01 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี.ยต่อปี (CAGR) เท่ากับประมาณร้ อยละ
13.48 ต่อปี ทังนี
, ,การเติบโตอย่างต่อเนื.องของอุปสงค์ของอาคารสํานักงานบริ เวณนอกศูนย์กลางธุรกิจ
ของกรุงเทพฯ (Non-CBD) ประกอบกับการขยายตัวของเมือง จะช่วยส่งผลดีต่อการเติบโตของค่าเช่า
ของอาคารสํานักงานในบริ เวณ Non-CBD โดยเฉพาะอาคารสํานักงานเกรดบีบนทําเลที.ตงดี
ั , ซึ.งรวมถึง
โครงการบางนา ทาวเวอร์ โดยจากข้ อมูลของบริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด (ที.มา :
Bangkok Property Report First Quarter 2013) อัตราค่าเช่าของอาคารสํานักงานเกรดบี ในบริ เวณ
Non-CBD ในระหว่างปี พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2555 มีอตั ราการเติบโตเฉลีย. ที.ประมาณร้ อยละ 7.6 ซึง. เป็ น
อัตราที.สงู ที.สดุ เมื.อเทียบกับอัตราการเติบโตเฉลีย. ของอาคารสํานักงานในเกรดและบริ เวณอื.น ซึ.งแสดง
ให้ เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตจากโอกาสการเติบโตของค่าเช่าในอนาคต
นอกจากนี ,โครงการบางนา ทาวเวอร์ ยงั มีศกั ยภาพในการเติบโตจากอุปสงค์เฉพาะที.เกิดขึ ,นในบริ เวณ
ถนนบางนา – ตราด (บางนา – บางปะกง) ในช่วงเวลาหลายปี ที.ผา่ นมาภายหลังจากการเปิ ดให้ บริ การ
ของสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ.งส่งผลกรุ งเทพมหานครมีการขยายตัวของเมืองและระบบขนส่งมวลชน
ต่างๆ อย่างรวดเร็ วทางด้ านทิศตะวันออก อาทิ การสร้ างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้ าบีทีเอสอ่อนนุช-แบริ. ง
และการเปิ ดตัวของศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ในย่านนี , อาทิ เมกาบางนา และอิเกีย เป็ นต้ น ทังนี
, ,เนื.องจาก
ถนนบางนา – ตราด (บางนา – บางปะกง) นันเป็
, นต้ นทางของถนนสายหลักที.วิ.งออกสู่ท่าเรื อนํ ,าลึก
และกลุ่ม นิ ค มอุต สาหกรรมฝั. ง ตะวัน ออกซึ.ง เป็ นฐานการผลิต ของอุต สาหกรรมขนาดใหญ่ ต่า งๆ
มากมาย รวมถึปัจจุบนั ได้ รับความสนใจเพิ.มขึ ,นจากนักลงทุนในการก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมใหม่
ภายหลังจากเหตุการณ์ มหาอุทกภัยครัง, ในปี พ.ศ. 2554 ด้ วยสาเหตุนี ,ทําให้ บริ เวณถนนบางนา –
ตราดมี ค วามต้ องการเช่ า พื น, ที. อ าคารสํ า นัก งานจากทัง, คู่ค้ า และผู้ ประกอบการในแหล่ ง นิ ค ม
อุตสาหกรรมในฝั. งตะวันออก
นอกจากนี ,การที.ถนนบางนา-ตราด (บางนา – บางปะกง) มีสิ.งอํานวยความสะดวกที.ครบครันมากขึ ,น
แต่อตั ราค่าเช่าพื ,นที.ยงั ค่อนข้ างตํ.าเมื.อเทียบกับอาคารสํานักงานในพื ,นที.เขตอื.น จึงทําให้ มีอปุ สงค์จาก
ผู้ประกอบการธุรกิจที.ต้องการลดค่าใช้ จ่ายในการเช่าพื ,นทีส. ํานักงานและ/หรื อต้ องการพื ,นที.สํานักงาน
แห่งที.สอง (Second Site) แห่งที.สอง (Second Site) ตามแผนป้องกันในกรณีที.เกิดเหตุภยั พิบตั ิต่างๆ
หรื อความไม่สงบทางการเมืองที.อาจจะทําให้ การดําเนินงานหยุดชะงักซึ.งปั จจัยหนึ.งมาจากการที.พื ,นที.
ในบริ เวณถนนบางนา – ตราด (บางนา – บางปะกง) เป็ นหนึ.งในบริ เวณที.ไม่ได้ รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์อทุ กภัยครัง, ใหญ่และความไม่สงบทางการเมืองที.ผา่ นมา
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หมายเหตุ:
(1)
ณ วัน ที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มี พืน, ที.ที. ว่างอยู่ว่า งรวมทัง, สิ น, 1,547.00 ตารางเมตร สํ าหรั บ พืน, ที.ว่า ง
ดังกล่าว ณ วันที. 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มีผ้ ูแสดงความจํานง/ตกลงที.จะเช่าพื ,นที.แล้ วรวมทั ,งสิ ,น 1,532.00
ตารางเมตร โดยจะส่งผลให้ มีพื ,นที.ว่างที.เหลือเท่ากับ 15.00 ตารางเมตร ซึ.งคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ
0.03 ของพื ,นที.ให้ เช่ารวม หรื อคิดเป็ นอัตราการเช่าพื ,นที.ประมาณร้ อยละ 99.97

การบริหารโดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ทีมีชือเสียงและมีประสบการณ์ ยาวนาน
ภายหลังจากการลงทุนเพิ.มเติมของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการมีความประสงค์จะแต่งตังให้
, เตียวฮง ซึ.ง
เป็ นเจ้ าของโครงการบางนา ทาวเวอร์ และ/หรื อ บริ ษัทที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงตามที.ระบุไว้ ในสัญญาที.
เกี.ยวข้ องเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สําหรับอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนเพิ.มเติมในครัง, นี ,
โดยเตียวฮงเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที.มีประสบการณ์ยาวนาน โดยมีประสบการณ์ในการบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารสํานักงานให้ เช่ามากว่า 40 ปี และมีความชํานาญในการติดตังดู
, แล
รั ก ษางานระบบไฟฟ้ าและเครื. องกลอาคารและสิ.งปลูก สร้ างทํ าให้ ส ามารถควบคุมต้ น ทุนในการ
บํ า รุ ง รั ก ษางานระบบต่ า งๆได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประกอบกั บ การที. เ ตี ย วฮงเป็ นผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรั พย์ โ ครงการบางนา ทาวเวอร์ อยู่เ ดิมก่อนการลงทุน เพิ.มเติ มโดยกองทุนรวม ทําให้ มี
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้เช่ามาเป็ นระยะเวลานาน ส่งผลให้ เตียวฮงมีความเข้ าใจโครงการดังกล่าวใน
ทุกด้ าน ดังนัน, บริ ษัทจัดการเชื.อว่าเตียวฮงจะใช้ ประสบการณ์และความเชี.ยวชาญมาบริ หารจัดการ
โครงการบางนา ทาวเวอร์ ให้ ประสบความสําเร็ จอันจะเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ.มให้ แก่กองทุนรวมและผู้
ถือหน่วยลงทุน
มีผ้ ูเช่ าทีมีความหลากหลาย
ผู้เช่าพื ,นที.ของโครงการบางนา ทาวเวอร์ ประกอบไปด้ วยบริ ษัทไทยและบริ ษัทต่างชาติที.มีชื.อเสียงใน
หลากหลายประเภทธุรกิจ ได้ แก่ การเงินและการธนาคาร ยานยนต์และชิ ,นส่วนยานยนต์ ผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียม ลิฟท์และบันไดเลื.อน อสังหาริ มทรัพย์ ก่อสร้ าง และวัสดุก่อสร้ าง เครื. องจักรและอุปกรณ์
อุตสาหกรรม อุปกรณ์กีฬา ธุรกิจการเกษตร และธุรกิจอื.นๆ อีกหลากหลาย โดยผู้เช่าส่วนใหญ่ได้ มีการ
เช่าพื ,นที.ของโครงการบางนา ทาวเวอร์ มาเป็ นระยะเวลานานอย่างต่อเนื.อง ซึ.งปั จจัยเหล่านี ,จะช่วย
กระจายความเสี.ยงพร้ อมทังช่
, วยเสริ มสร้ างความมัน. คงของผลประกอบการของโครงการบางนา ทาว
เวอร์ และกองทุนรวม
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3.2.12 ภาพรวมของธุ รกิ จในทรั พย์ สินทีกองทุ นรวมเข้ าลงทุ นครั ,งแรกและที กองทุ นรวมจะลงทุ น
เพิมเติม
ภาพรวมเศรษฐกิจโลก
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2557 จะขยายตัวได้ ดีกว่าในปี พ.ศ. 2556 ตามการฟื น, ตัวของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ และกลุม่ ประเทศยุโรป เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวได้ ดีจากการบริ โภคภาคเอกชน ซึง.
เป็ นผลจากตลาดแรงงานที.ปรับตัวดีขึ ,นต่อเนื.อง เช่นเดียวกับกลุม่ ประเทศยุโรปที.เศรษฐกิจจะกลับมา
ขยายตัวในปี นี ,จากทังอุ
, ปสงค์ของประเทศเศรษฐกิจหลักในกลุม่ ประเทศยุโรปที.ฟืน, ตัว และการส่งออก
ภายในกลุม่ ประเทศยุโรปที.กลับมาเติบโตอีกครัง, ขณะที.เศรษฐกิจญี.ปนมี
ุ่ ความเสี.ยงด้ านการเติบโต
จากการขึ ,นภาษี การบริ โภคตังแต่
, ต้นเดือนเมษายนที.ผา่ นมา ทําให้ มีโอกาสค่อนข้ างสูงที.ธนาคารกลาง
ญี.ปนจะขยายขนาดของมาตรการกระตุ
ุ่
้ นเศรษฐกิจเพิ.มเติม ส่วนจีนยังคงเดินหน้ าปฏิรูปเศรษฐกิจ ซึ.ง
จะส่งผลให้ การขยายตัวของเศรษฐกิ จจีนชะลอลงจากปี ก่อนเล็กน้ อย แต่คาดว่าจะยังคงอยู่ใน
เป้าหมายของทางการจีน
ประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ กลุม่ ประเทศยุโรป ญี.ปนุ่ และจีนในปี พ.ศ. 2557

ที.มา: ประมาณการของสํานักวิจยั ต่างประเทศ (Goldman Sachs, J.P. Morgan, Deutsche Bank และ Bank of
America)

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย
ศูน ย์ วิ จัย เศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ (SCB EIC) ประเมิ น ผลิต ภัณ ฑ์ ม วลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) จะขยายตัวได้ ร้ อยละ 1.6 ในปี พ.ศ. 2557
เนื.องจากสถานการณ์ การเมืองจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ซึง. จะกระทบต่อประสิทธิ ภาพในการ
เบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะในส่วนของงบลงทุน นอกจากนี , ยังส่งผลกระทบต่อความเชื.อมัน. ของ
ภาคเอกชน โดยในปี นี , การบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ มหดตัว ดังนัน, การส่งออกที.มี
แนวโน้ มปรับตัวดีขึ ,นตามการฟื น, ตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และกลุม่ ประเทศยุโรป จะเป็ นปั จจัยสําคัญ
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เพียงปั จจัยเดียวที.จะขับเคลือ. นเศรษฐกิจไทยในปี นี , ส่วนการนําเข้ าจะลดลงเนื.องจากการบริ โภคและ
การลงทุนภายในประเทศชะลอตัว ซึง. จะช่วยสนับสนุนให้ ดลุ บัญชีเดินสะพัดของไทยเกินดุล
การเติบโตของ GDP และองค์ประกอบในปี พ.ศ. 2556 และประมาณการสําหรับปี พ.ศ. 2557

หมายเหตุ: *มูลค่าการส่งออกสินค้ าเมื.อคิดเป็ นดอลล่าร์ สหรัฐฯ
ที.มา: การประมาณการของ ศูนย์วิจยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ไตรมาสที. 2 ปี พ.ศ. 2557

การบริ โภคภาคเอกชน
การบริ โภคภาคเอกชนมีแนวโน้ มหดตัวเล็กน้ อยประมาณร้ อยละ 0.5 ในปี พ.ศ. 2557 จากปั ญหา
การเมืองที.กระทบต่อการใช้ จ่ายและภาวะหนี ,ครัวเรื อนที.ตึงตัว ทังนี
, , เครื. องชี ,วัดการบริ โภคภาคเอกชนที.
สําคัญในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2557 มีการหดตัว ซึ.งมีสาเหตุมาจากการนําเข้ าสินค้ าอุปโภค
บริ โภคในช่วง 2 เดือนแรกของปี ดังกล่าวมีการหดตัวสูงถึงร้ อยละ 12 จากช่วงเดียวกันในปี ที.ผ่านมา
ยอดขายรถยนต์ที.หดตัวลง ปริ มาณการใช้ บตั รเครดิตในประเทศที.เติบโตชะลอลงเหลือประมาณร้ อยละ
4 นอกจากนี , ยอดขายรถจักรยานยนต์ยงั หดตัวถึงร้ อยละ 23 อย่างไรก็ดี ภายหลังการเปลี.ยนแปลงทาง
การเมืองในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที.ผ่านมา นโยบายภาครัฐมีความชัดเจนมากขึ ,น โดยคาดว่า
ภาครัฐจะสามารถเร่ งการใช้ จ่าย สร้ างความเชื.อมัน. และกระตุ้นให้ การบริ โภคภาคเอกชนปรับดีขึ ,นจน
เป็ นปกติได้ ในปี พ.ศ. 2558
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อัตราการเปลีย. นแปลงขององค์ประกอบของการบริ โภคภาคเอกชน สําหรับไตรมาสที. 1 ปี พ.ศ. 2556 ถึง
ช่วง 2 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2557

ที.มา: การวิเคราะห์โดย ศูนย์วิจยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ไตรมาสที. 2 ปี พ.ศ. 2557 จาก
ข้ อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย

การลงทุนภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ มหดตัวประมาณร้ อยละ 2.8 ในปี พ.ศ. 2557 โดยในช่วง 2 เดือนแรกของ
ปี ดังกล่าว โดยการนําเข้ าเครื. องจักรและอุปกรณ์ซงึ. เป็ นองค์ประกอบหลักของการลงทุนภาคเอกชนมีการ
หดตัวสูงประมาณร้ อยละ 13 ซึง. สะท้ อนให้ เห็นว่าภาคธุรกิจมีแนวโน้ มชะลอการลงทุนออกไป นอกจากนี ,
ภาคอสังหาริ มทรัพย์มีแนวโน้ มการลงทุนที.ชะลอตัวลงตามอุปสงค์ เนื.องจากรายได้ ของครัวเรื อนที.ชะลอ
ลง หนี ,ครัวเรื อนที.อยูใ่ นระดับสูง และการที.ธนาคารพาณิชย์เข้ มงวดในการปล่อยสินเชื.อที.อยู่อาศัยมาก
ยิ.งขึ ,น โดยเห็นได้ จากแนวโน้ มปริ มาณการจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศที.มีแนวโน้ มชะลอลงอย่าง
ต่อเนื.อง โดยปั จจัยข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าการลงทุนภาคเอกชนยังคงอ่อนแอ โดยการขาดความเชื.อมัน.
ของภาคเอกชนเป็ นปั จจัยหลักที.ทําให้ การลงทุนชะลอตัว
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อัตราเครื. องชี ,วัดการลงทุนภาคเอกชนสําหรับไตรมาสที. 1 ปี พ.ศ. 2556 ถึง ช่วง 2 เดือนแรกของปี พ.ศ.
2557

ที.มา: การวิเคราะห์โดยศูนย์วิจยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ไตรมาสที. 2 ปี พ.ศ. 2557 จาก
ข้ อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย

ดัชนีความเชื.อมัน. ทางธุรกิจและการลงทุนภาคเอกชนสําหรับปี พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมกราคมของปี พ.ศ.
2557

ที.มา: การวิเคราะห์โดย ศูนย์วิจยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ไตรมาสที. 2 ปี พ.ศ. 2557 จาก
ข้ อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การใช้ จ่ายภาครัฐ
SCB EIC ประเมินว่าในปี พ.ศ. 2557 เงินจากภาครัฐจะตํ.ากว่าปกติ โดยจะเบิกจ่ายได้ เพียงประมาณ
ร้ อยละ 50 สําหรับปี พ.ศ. 2557 จากระดับปกติที.ประมาณร้ อยละ 70 ของงบลงทุนทังหมด
,
ซึ.งจะทําให้
การลงทุนภาครัฐหดตัวประมาณร้ อยละ 6.6 ในปี พ.ศ. 2557 จาก 3 ปั จจัย ได้ แก่ 1) รัฐบาลได้ เบิกจ่าย
งบลงทุนสําหรับปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปแล้ วร้ อยละ 27 ของบประมาณลงทุนทังหมดในช่
,
วงไตร
มาสสุดท้ ายของปี พ.ศ. 2556 ส่งผลให้ เหลืองบดังกล่าวสําหรับลงทุนในปี พ.ศ. 2557 ลดลง 2) การ
เบิกจ่ายงบลงทุนในช่วงที.เหลือของปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 จะติดขัดค่อนข้ างมาก ทังในส่
, วนของ
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ และโครงการที.อาจมีผลผูกพันกับรัฐบาลใหม่ และ 3) ความล่าช้ าของการ
พิจารณางบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 จะส่งผลให้ การลงทุนภาครัฐในไตรมาสสุดท้ ายของปี พ.ศ.
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2557 ทําได้ เฉพาะโครงการที.ผกู พันจากงบประมาณปี ก่อน อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาครัฐอาจได้ รับ
แรงสนับสนุนเพิ.มเติมจากการเบิกจ่ายงบประมาณคงค้ างในช่วงไตรมาสสุดท้ ายของปี พ.ศ. 2557
ภายหลังการเปลีย. นแปลงทางการเมืองในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที.ผา่ นมา
อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรวมสะสมโดยเปรี ยบเทียบระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557

หมายเหตุ: *เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรวมสะสม ณ สิ ,นไตรมาส
ที.มา: การวิเคราะห์โดยศูนย์วิจยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) จากข้ อมูลของสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

การส่งออก
SCB EIC ประเมินว่าการส่งออกปี พ.ศ. 2557 จะขยายตัวที.ระดับประมาณร้ อยละ 4 แม้ ว่าการส่งออก
ของไทยในไตรมาสแรกจะยังไม่ฟืน, ตัวดีนกั มูลค่าการส่งออกไทยในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2557 หดตัว
ร้ อยละ 1.0 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า โดยสาเหตุหลักมาจากการส่งออกรถยนต์นงั. ไปยังตลาด
หลัก 2 แห่ง ได้ แก่ ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย ที.หดตัวประมาณร้ อยละ 40 ทําให้ การส่งออกรถยนต์
และส่วนประกอบโดยรวมขยายตัวเพียงร้ อยละ 2.9 ขณะที.การส่งออกสินค้ าเกษตรที.สําคัญยังประสบ
ปั ญหาราคาผลผลิตตกตํ.า โดยเฉพาะยางพาราที.มลู ค่าการส่งออกหดตัวประมาณร้ อยละ 16 แม้ ว่า
ปริ มาณการส่งออกจะขยายตัวถึงร้ อยละ 12 ก็ตาม นอกจากนี ,การเลี ,ยงกุ้งยังคงเผชิญปั ญหาโรคระบาด
ทําให้ ปริ มาณการส่งออกกุ้งลดลงถึงร้ อยละ 45 อย่างไรก็ตาม SCB EIC พบสัญญาณการเริ. มฟื น, ตัวของ
การส่งออกสินค้ าในหมวดเครื. องใช้ ไฟฟ้ า และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ.งในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2557
เติบโตได้ ในระดับร้ อยละ 4 แม้ วา่ จะยังคงต้ องจับตามองการส่งออกคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบไปยัง
จีนซึ.งหดตัวลงมากในระยะที.ผ่านมา ทังนี
, , SCB EIC ประเมินว่า การส่งออกจะมีแนวโน้ มฟื น, ตัวชัดเจน
ขึ ,นในช่วงครึ. งปี หลัง และจะขยายตัวในระดับร้ อยละ 4 โดยแรงขับเคลื.อนหลักจะมาจากการส่งออก
เครื. องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ตามการฟื น, ตัวของเศรษฐกิจประเทศกลุ่ม G3 ได้ แก่ สหรัฐฯ กลุ่ม
ประเทศยุโรป และญี.ปนุ่ และตามการลงทุนเพื.อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ในส่วนการส่งออกรถยนต์นนั ,
อุปสงค์ที.แข็งแกร่ งของตลาดรอง ได้ แก่ ฟิ ลิปปิ นส์ ซาอุดีอาระเบีย และมาเลเซีย ซึ.งขยายตัวได้ ดี
ประมาณร้ อยละ 20 จะสามารถชดเชยแรงขับเคลื.อนที.หายไปจากตลาดหลักทัง, 2 ประเทศได้ สําหรับ
สินค้ าเกษตรนัน, ราคายางน่าจะปรับตัวดีขึ ,นในช่วงครึ. งปี หลัง เช่นเดียวกับปั ญหาโรคตายด่วนในกุ้งที.
น่าจะบรรเทาลงในช่วงไตรมาส 3 ซึง. จะทําให้ ปริ มาณการส่งออกกุ้งเพิ.มขึ ,น
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มูลค่าการส่งออกเฉลีย. รายเดือนสะสมของไทย ปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2557

ที.มา: การวิเคราะห์โดยศูนย์วิจยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) จากข้ อมูลของกระทรวงพาณิชย์

สภาวะตลาดอาคารสํานักงานในกรุ งเทพมหานคร
สภาวะตลาดอาคารสํานักงานในกรุ งเทพมหานครอยู่ในระดับทีด. ี โดยสังเกตได้ จากความต้ องการใช้
พื ,นที.สาํ นักงานที.เพิ.มสูงขึ ,นในขณะที.อปุ ทานมีอยู่จํากัด โดยในช่วงไตรมาสที. 4 ปี พ.ศ. 2556 มีอปุ ทาน
ของอาคารสํานักงานในกรุ งเทพมหานครรวมทังสิ
, ,นประมาณ 4,474,227 ตารางเมตร มีพื ,นที.อาคาร
สํานักงานในกรุงเทพมหานครที.มีการเช่าแล้ วถึง 4,038,166 ตารางเมตร คิดเป็ นอัตราการเช่าพื ,นที.เฉลี.ย
ประมาณร้ อยละ 90.25
อุปสงค์ อุปทาน และอัตราการเช่าเฉลีย. ของอาคารสํานักงานในกรุ งเทพมหานครระหว่างช่วงไตรมาส 1
ปี พ.ศ. 2552 – ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2556

ที.มา: บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
หมายเหตุ: อุปทานดังกล่าวไม่รวมอาคารสํานักงานที.มีเจ้ าของหลายรายและอาคารสํานักงานที.มีขนาดเล็กกว่า 5,000
ตารางเมตร
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อุปทานอาคารสํานักงานในอนาคต
บริ ษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํ ากัด คาดว่าในช่วงปี พ.ศ. 2557 จะมีอุปทานอาคาร
สํานักงานเพิ.มขึ ,นประมาณ 149,735 ตารางเมตร
อุปทานอาคารสํานักงานที.จะเกิดขึ ,นในช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2563
ระยะเวลาคาดว่ าจะ
อุปทานในอนาคต
พืน, ทีให้ เช่ า
ก่ อสร้ างเสร็จ
The 9th Tower B
23,530
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557
Equinox
19,205
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557
AIA Capital Center
54,000
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557
BHIRAJ Tower at
47,000
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2557
EmQuartier
Magnolia Ratchadamri
6,000
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557
Boulevard
G-Land Tower
65,630
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2558
Golden Land Rama IV
48,071
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2558
AIA Sathorn
38,500
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558
BHIRAJ Tower at BITEC
31,880
ปี พ.ศ. 2559
Gaysorn II
30,000
ปี พ.ศ. 2559
Asean Media Complex
80,000
ปี พ.ศ. 2559
โครงการไม่เปิ ดเผยชื.อ
15,000
ปี พ.ศ. 2559
BHIRAJ Tower at Sathorn
30,000
ปี พ.ศ. 2563

ทําเลทีตัง,
ถนนพระราม 9
ถนนพหลโยธิน
ถนนรัชดาภิเษก
ถนนสุขมุ วิท
ถนนราชดําริ
ถนนพระราม 9
ถนนรัชดาภิเษก
ถนนสาธร
ถนนบางนา – ตราด
ถนนราชดําริ
ถนนรัชดาภิเษก
ถนนสุขมุ วิท
ถนนสาธร

ที.มา: บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

อุปทานอาคารสํานักงานที.จะเกิดขึ ,นในช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเภท

ที.มา: บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

ทังนี
, , อุปทานอาคารสํานักงานที.จะเกิดขึ ,นในอนาคต จะมุ่งเน้ นไปที.ทําเลภายนอกเขตศูนย์กลางธุรกิจ
(Non-Central Business District : Non-CBD) เนื.องจากในปั จจุบนั มีการขยายตัวของตัวเมืองไปสู่
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บริ เวณรอบนอกมากขึ ,น ประกอบกับการที.ที.ดินในเขตศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District :
CBD) ที.จะนํามาพัฒนาเป็ นอาคารสํานักงานมีอยู่อย่างจํากัด รวมถึงผังเมืองใหม่ที.มีการบังคับใช้ ซึ.ง
ส่งผลให้ การพัฒนาอาคารสํานักงานในเขต CBD มีข้อจํ ากัดมากขึ ,น อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา
โครงการอาคารสํานักงานที.จะมีการพัฒนาแล้ วเสร็ จในช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึงช่วงปี พ.ศ. 2563 จะเห็นได้
ว่าโครงการส่วนใหญ่จะตังอยู
, บ่ ริ เวณถนนพระราม 9 ถนนรัชดาภิเษก และถนนสุขมุ วิทเป็ นหลัก
อุปสงค์ สาํ หรับอาคารสํานักงาน
อุปสงค์ความต้ องการพื ,นที.สํานักงานในกรุ งเทพมหานครยังคงเติบโตต่อเนื.องตังแต่
, ช่วงกลางปี พ.ศ.
2554 ที.ผ่านมา โดยกลุ่มอาคารสํานักงานที.ได้ รับความต้ องการสูงจะเป็ นอาคารสํานักงานที.สามารถ
เดินทางเชื.อมโยงกับทางด่วนและบริ การขนส่งมวลชนต่างๆ ตลอดจนห้ างสรรพสินค้ า มีระดับราคาที.
แข่งขันได้ และอาคารที.มีคณ
ุ ภาพ
อัตราการเช่าพื ,นที.ในไตรมาสที. 4 ปี พ.ศ. 2556 เท่ากับร้ อยละ 90.25 เพิ.มขึ ,นประมาณร้ อยละ 2.76 เมื.อ
เทียบกับช่วงไตรมาสที. 4 ของปี พ.ศ. 2555 หรื อเพิ.มขึ ,นประมาณร้ อยละ 0.64 เมื.อเทียบกับช่วงไตรมาส
3 ปี พ.ศ. 2556 ที.ผา่ นมา โดยหากพิจารณาอัตราการเช่าพื ,นที.อาคารสํานักงานในแต่ละประเภท จะเห็น
ได้ ว่า ในไตรมาสที. 4 ปี พ.ศ. 2556 อาคารสํานักงานเกรดบีมีอตั ราการเช่าพื ,นที.สงู ที.สดุ เมื.อเทียบกับ
สํานักงานเกรดอื.นๆ โดยอยู่ที.ประมาณร้ อยละ 91.96 นอกจากนี , อัตราการเช่าพื ,นที.อาคารสํานักงาน
เกรดบียงั มีการเติบโตอย่างต่อเนื.องตังแต่
, ช่วงไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2553 โดยที.ผ่านมาอัตราการเช่าพื ,นที.
ของอาคารสํานักงานเกรดบีมีเสถียรภาพค่อนข้ างสูง โดยมีความผันผวนของอัตราการเช่าพื ,นที.ค่อนข้ าง
น้ อยเมื.อเทียบกับสํานักงานเกรดอื.นๆ
อัตราการเช่าพื ,นที.สํานักงานจําแนกตามประเภทระหว่างช่วงไตรมาส 1 ปี
พ.ศ. 2556
อัตราการเช่ า (ร้ อยละ)
เกรด
เอ
บี
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2556
83.37
89.41
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2556
84.40
90.84
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2556
88.62
91.75
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2556
89.69
91.96
อัตราการเติบโตจากไตรมาสก่อนหน้ า
1.07
0.21
(ร้ อยละ)
อัตราการเติบโตจากไตรมาสเดียวกันใน
3.99
2.82
ปี ก่อนหน้ า (ร้ อยละ)
ที.มา: บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
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พ.ศ. 2555 – ไตรมาส 4 ปี

ซี
88.40
89.06
89.38
89.82
0.44

รวมทัง, หมด
88.23
88.81
89.61
90.25
0.64

1.49

2.76
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อัตราการเช่าพื ,นที.สํานักงานจําแนกตามประเภทระหว่างช่วงไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2552 – ไตรมาส 4 ปี
พ.ศ. 2556

ที.มา: บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

อัตราค่ าเช่ าอาคารสํานักงาน
อัตราค่าเช่าเฉลี.ยของอาคารสํานักงานในกรุ งเทพมหานคร สําหรับไตรมาสที. 4 ปี พ.ศ. 2556 อยู่ที.
559.93 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เพิ.มขึ ,นร้ อยละ 5.20 เมื.อเทียบกับช่วงไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2555
หรื อเพิ.มขึ ,นร้ อยละ 1.20 เมื.อเทียบกับไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2556 ที.ผ่านมา โดยมีการเติบโตในทุกระดับ
ของตลาดอาคารสํานักงาน อาคารสํานักงานเกรดเอมีอตั ราค่าเช่าปรับตัวสูงขึ ,นที.ร้อยละ 1.72 จากไตร
มาสก่อน หรื อเพิ.มขึ ,นร้ อยละ 6.89 เมื.อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง. ถือว่าเป็ นตัวเลขการเติบโตสูง
ที.สดุ เมื.อเทียบกับอาคารสํานักระดับอื.นๆ
อัตราค่าเช่าเฉลีย. อาคารสํานักงานจําแนกตามประเภทระหว่างช่วงไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2556 – ไตรมาส 4
ปี พ.ศ. 2556
อัตราค่ าเช่ า (บาทต่ อตารางเมตรต่ อเดือน)
เกรด
เอ
บี
ซี
รวมทัง, หมด
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2556
669.72
542.98
411.29
541.33
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2556
676.63
552.98
415.31
548.30
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2556
685.16
555.45
419.19
553.27
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2556
696.94
559.53
423.30
559.93
อัตราการเติบโตจากไตรมาสก่อนหน้ า
1.72
0.73
0.98
1.20
(ร้ อยละ)
อัตราการเติบโตจากไตรมาสเดียวกันใน
6.89
3.80
4.34
5.20
ปี ก่อนหน้ า (ร้ อยละ)
ที.มา: บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
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นอกจากนี , ตังแต่
, ช่วงไตรมาสที. 4 ปี พ.ศ. 2555 เป็ นต้ นมา อัตราค่าเช่าพื ,นที.สํานักงานยังมีการปรับตัว
เพิ.มในระดับปรับเพิ.มขึ ,นที.สงู กว่าอัตราเงินเฟ้ อซึง. เป็ นผลจากการเติบโตของอุปสงค์และอุปทานที.มีจํากัด
อัตราค่าเช่าพื ,นที.อาคารสํานักงานเปรี ยบเทียบกับอัตราเงินเฟ้ อสําหรับไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2552 ถึงไตร
มาส 4 ปี พ.ศ. 2556

ที.มา: บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

อัตราค่าเช่าเฉลีย. รายทําเลในเขต CBD และ Non-CBD สําหรับไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2556

ที.มา: บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

สําหรับอัตราค่าเช่าเฉลีย. รายทําเลในเขต CBD อาคารสํานักงานบริ เวณย่านถนนวิทยุมีอตั ราค่าเช่าเฉลีย.
สูงสุดเท่ากับประมาณ 1,000 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน รองลงมาคือย่านถนนสาทร เท่ากับ 850 บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดือน สําหรับพื ,นที.เขต Non-CBD อัตราค่าเช่าเฉลีย. โดยรวมยังอยูใ่ นระดับตํ.ากว่า 650
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยพื ,นที.ในย่านถนนพหลโยธิ นมีอตั ราค่าเช่าเฉลี.ยสูงที.สดุ รองลงมาคือ
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ย่านถนนวิภาวดีรังสิต ถนนรัชดาภิเษก และถนนเพชรบุรี ตามลําดับ โดยพื ,นที.ยา่ นบางนามีอตั ราการเช่า
เฉลี.ยตํ.าที.สดุ อย่างไรก็ดี ข้ อมูลจากบริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด (ที.มา : Bangkok
Property Report First Quarter 2013) ยังแสดงให้ เห็นว่า หากพิจารณาการเติบโตของค่าเช่าในช่วง 12
ปี ที.ผ่านมา ตังแต่
, ปี พ.ศ. 2543 – 2555 จะพบว่าสํานักงานในกรุ งเทพมหานคร เกรดบี บริ เวณพื ,นที.
CBD และ Non-CBD มีอตั ราการเติบโตของค่าเช่าเฉลีย. สะสมต่อปี (Compound Annual Growth Rate
: CAGR) อยูท่ ี.ร้อยละ 6.8 และ 7.8 ตามลําดับ ซึง. เป็ นอัตราที.สงู กว่าสํานักงานในกรุ งเทพมหานคร เกรด
เอ CBD และ Non-CBD ซึง. CAGR อยูท่ ี. ร้ อยละ 5.7 และ 5.4 ตามลําดับ
แนวโน้ มในอนาคต
สําหรับแนวโน้ มในอนาคต บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด คาดว่าอัตราการเช่าที.กําลัง
เพิ. ม สูง ขึน, ประกอบกับ จํ า นวนอุป ทานใหม่ใ นอนาคตที. จํ า กัด จะส่ง ผลให้ อัต ราค่า เช่ า พื น, ที. อ าคาร
สํานักงานมีการเติบโตอย่างต่อเนื.องในปี พ.ศ. 2557
ภาพรวมตลาดอาคารสํานักงานให้ เช่ าบนถนนบางนา – ตราด (ถนนบางนา-บางประกง)
ในช่วงระยะเวลาหลายปี ที.ผา่ นมา ถนนบางนา – ตราด (ถนนบางนา-บางประกง) มีการพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื.อง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของบริ เวณโซนตะวันออกของกรุ งเทพมหานครอันสืบ
เนื.องมาจากการเปิ ดให้ บริ การของสนามบินสุวรรณภูมิ รวมถึงการขยายตัวของเมืองและระบบขนส่ง
มวลชนต่างๆ ทําให้ ถนนบางนา – ตราด เป็ นหนึ.งในทําเลที.มีศกั ยภาพในการเติบโตในอนาคต โดยใน
ปั จ จุบัน นัน, ถนนบางนา – ตราดถื อ ได้ ว่า เป็ นเส้ น ทางคมนาคมทางการค้ า ที. สํา คัญ ตัง, อยู่ใ กล้ จุ ด
ศูน ย์ ก ลางการคมนาคมขนส่ง ของประเทศ ได้ แ ก่ สนามบิ นสุว รรณภูมิ และยังเป็ นถนนสายหลัก ที.
เชื.อมต่อไปสูภ่ าคตะวันออก อันเป็ นที.ตงของท่
ั,
าเรื อนํ ,าลึกแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมที.สาํ คัญต่างๆ
นอกจากนีถ, นนบางนา – ตราดยังอยู่ใกล้ ถนนสุขุมวิทซึ.งเป็ นถนนสายหลักและระบบคมนาคมขนส่ง
ต่างๆ เช่น ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษบูรพาวิถี ถนนวงแหวนรอบนอก เป็ นต้ น รวมถึงสถานี
รถไฟฟ้ าบางนาและสถานี ร ถไฟฟ้ าอุ ด มสุ ข ส่ ง ผลให้ การเดิ น ทางเข้ าสู่ใ จกลางย่ า นธุ ร กิ จ ของ
กรุ งเทพมหานคร รวมทังไปยั
, งภูมิภาคต่างๆ เป็ นไปได้ อย่างสะดวกสบาย ทังนี
, , ในด้ านสิ.งอํานวยความ
สะดวกถนนบางนา – ตราดยังแวดล้ อมด้ วยสิ.งอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ศูนย์การค้ าหลายแหล่ง
อาทิ ศูนย์การค้ าเมกาบางนา ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
สนามกอล์ฟ และโรงพยาบาล
ตารางแสดงข้ อมูลอาคารสํานักงานบนถนนบางนา – ตราดในปั จจุบนั
ชืออาคาร
อาคารบางนาทาวเวอร์
(Bangna Tower)
อาคารเนชัน. ทาวเวอร์
(Nation Tower)

เริ มดําเนินการ
(พ.ศ.)

พืน, ทีให้ เช่ า
โดยประมาณ
(ตร.ม.)

ค่ าเช่ า
โดยประมาณ
(บาท/ตร.ม./
เดือน)

อัตราการใช้ พืน, ที
เฉลีย
(ร้ อยละ)

2534

43,466

341

96

2533

48,000

380

93
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ชืออาคาร

เริ มดําเนินการ
(พ.ศ.)

พืน, ทีให้ เช่ า
โดยประมาณ
(ตร.ม.)

ค่ าเช่ า
โดยประมาณ
(บาท/ตร.ม./
เดือน)

อัตราการใช้ พืน, ที
เฉลีย
(ร้ อยละ)

อาคารแอมเพิล ทาวเวอร์
2554
30,000
450 – 500
88
(Ample Tower)
อาคารไพโรจน์กิจจา
2536
20,890
350
51
(Pairoj Kijja Building)
อาคารเซ็นทรัลซิตี , บางนา
2537
43,000
500
100
(Central City Bangna)
อาคารกุหลาบ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
350
95
(Kulab Building)
อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์
ไม่มีข้อมูล
22,000
380
75
(MEC Tower)
อาคารบางนาธานี
2535
12,000
300 – 350
80
(Bangna Thani Building)
เฉลี.ยตลาด
31,311
387
85
ที.มา: บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากัด และ ข้ อมูลเว็บไซต์ Office Bangkok บริ ษัท เจบี ออฟฟี เชียนซี. จํากัด

จากข้ อมูลข้ างต้ นพบว่าอุปทานของอาคารสํานักงานให้ เช่าบนถนนบางนา – ตราด ที.มีอยู่ในปั จจุบนั มี
ค่อนข้ างจํากัด ในขณะเดียวกันมีอปุ ทานที.สร้ างใหม่มีค่อนข้ างน้ อย ทังนี
, ,ด้ วยสาเหตุข้อจํากัดเรื. องราคา
ที.ดินที.สงู ขึ ,นโดยข้ อมูลจากสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ราคาประเมินที.ดินบริ เวณถนน
บางนา – ตราดปี พ.ศ. 2555 – 2558 อยู่ที.ประมาณ 140,000 – 170,000 บาท/ตร.ว. สูงขึ ,นประมาณ
ร้ อยละ 7.69 – 30.76 จากราคาประเมินที.ดินปี พ.ศ. 2551 – 2554
ในด้ านอุปสงค์การเช่าพื ,นที.อาคารสํานักงานบนถนน – บางนาตราด มีแนวโน้ มที.คาดว่าจะสูงขึ ,นทัง,
เนื.องจากสภาพสภาวะตลาดอาคารสํานักงานให้ เช่าโดยรวมมีแนวโน้ มที.ดีขึ ,น และจากการขยายตัวของ
เมืองและระบบขนส่งมวลชนต่างๆ เช่น รถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนกรุ งเทพ (BTS) รวมไปถึงสิ.งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ ที.ถกู พัฒนาขึ ,น เช่น ศูนย์การค้ าเมกาบางนา และร้ านค้ าปลีกต่างๆ
ที.มา:
บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด (CBRE)
ศูนย์วิจยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC)
บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากัด
ข้ อมูลเว็บไซต์ Office Bangkok บริ ษัท เจบี ออฟฟี เชียนซี. จํากัด
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3.2.13 การลงทุนในอนาคต
สําหรับการลงทุนในอนาคต บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนเพิ.มเติม และ/หรื อ ปรับการลงทุน (ปรับ
Portfolio) โดยอาจทําการซือ, ขาย เช่าหรื อเช่าช่วงอสังหาริ มทรั พย์ ให้ กับกองทุนรวม และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที.ลงทุนเพิ.มเติม โดยจะมีแนวทางการลงทุนและการบริ หารจัดการภายใต้
ขอบเขต และทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์และ นโยบายการลงทุนของโครงการ ทังนี
, , ผู้จัดการ
กองทุนรวมจะพิจารณาดําเนินการใดๆ ที.ไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และเป็ นไปตามที.
กําหนดไว้ ในโครงการกําหนด
สําหรับการลงทุนเพิ.มเติมครัง, ที. 1 ในเบื ,องต้ นตามสัญญาตกลงกระทําการที.กองทุนรวมทําร่ วมกับ
เตียวฮง ได้ ให้ สิทธิ กองทุนรวมในการลงทุนในทรัพย์สินของเตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับ
เตียวฮง ดังต่อไปนี ,
1. สิทธิในการลงทุน (Right to Invest)
ตลอดระยะเวลาการเช่า ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที. (1) พื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์
ส่วนที.กองทุนรวมไม่ได้ ลงทุน (2) โครงการ Oakwood (3) โครงการ Garden Tower (4) โครงการ
บนที.ดินข้ างอาคารซี และ (5) ที.ดินข้ างโครงการ Oakwood เริ. มเปิ ดดําเนินการเป็ นสํานักงานให้ เช่า
หรื อเป็ นอาคารจอดรถ (แล้ วแต่กรณี) ในกรณีที.กองทุนรวมมีความประสงค์จะลงทุนในทรัพย์สินที.
ใช้ ในการประกอบธุรกิจใน (1) พื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์ สว่ นที.กองทุนรวมไม่ได้ ลงทุน (2)
โครงการ Oakwood (3) โครงการ Garden Tower (4) โครงการบนที.ดินข้ างอาคารซี และ (5) ที.ดิน
ข้ างโครงการ Oakwood ของเตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮง ทัง, หมดหรื อแต่
บางส่วน เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงตกลงให้ สิทธิแก่กองทุนรวมในการลงทุน
ซึ.งทรัพย์สินใน (1) พื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์ สว่ นทีก. องทุนรวมไม่ได้ ลงทุน (2) โครงการ
Oakwood (3) โครงการ Garden Tower (4) โครงการบนที.ดินข้ างอาคารซี และ (5) ที.ดินข้ าง
โครงการ Oakwood ของเตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮง ดังกล่าว (Option to
Invest) ในราคา รวมทังข้
, อกําหนดและเงื.อนไขที.เกี.ยวข้ องที.จะได้ ตกลงกัน ทังนี
, , ราคาดังกล่าวต้ อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างไรก็ดี ในกรณีที.ไม่สามารถตกลง
ราคากันได้ กองทุนรวมและเตียวฮงตกลงให้ ใช้ ราคาประเมินเฉลีย. ของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ สอง
รายที.แต่งตังจากกองทุ
,
นรวมและเตียวฮงฝ่ ายละหนึง. ราย ที.อยูใ่ นบัญชีรายชื.อที.ได้ รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และในกรณีที.เป็ นการลงทุนโดยการเช่า ระยะเวลาในการ
ลงทุนจะต้ องไม่เกินระยะเวลาการเช่าที.กองทุนรวมมีอยู่ในปั จจุบนั เว้ นแต่กองทุนรวมและเตียวฮง
จะได้ ตกลงกันเป็ นอย่างอื.น
กองทุนรวมจะต้ องใช้ สทิ ธิดงั กล่าวต่อเตียวฮงโดยการบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยหนังสือ
บอกกล่าวดังกล่าวจะระบุช่วงราคาที.จะลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวด้ วย
1) ระยะเวลาที.เกี.ยวข้ องหลังจากที.กองทุนรวมได้ บอกกล่าวกับทางเตียวฮงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
แล้ ว เป็ นดังนี ,
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(ก) เตียวฮงจะต้ องทําการตกลงกับกองทุนรวมในเรื. องราคาให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 30
วันนับจากวันที.ได้ รับหนังสือบอกกล่าวหรื อภายในระยะเวลาอื.นที.กองทุนรวมและเตียวฮ
งตกลงกัน ทังนี
, , ข้ อกําหนดและเงื.อนไขอื.นๆ ให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับสัญญาเช่า
ที.ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบ และ/หรื อ สัญญาซื ,อขายสังหาริ มทรัพย์
(ข) กองทุนรวมจะต้ องดําเนินการด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมให้ ได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันที.กองทุนรวมและเตียวฮงตกลงกันเรื. อง
ราคาได้ หรื อภายในระยะเวลาอื.นที.กองทุนรวมและเตียวฮงตกลงกัน
(ค) กองทุนรวมจะต้ องดําเนินการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวให้ เสร็ จสิ ,นภายใน 120 วันนับ
จากได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อภายใน 180 วันนับจากวันที.กองทุนรวม
และเตียวฮงตกลงกันเรื. องราคาได้ หรื อภายในระยะเวลาอื.นที.กองทุนรวมและ เตียวฮ
งตกลงกัน
2) หากกองทุนรวมประสงค์จะลงทุน กองทุนรวมและเตียวฮงจะร่ วมมือกันในการดําเนินการ
เพื.อให้ ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานราชการอื.นที.
เกี.ยวข้ อง รวมถึงการดําเนินการใดๆ เพื.อให้ (1) พื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์ สว่ นที.กองทุน
รวมไม่ได้ ลงทุน (2) โครงการ Oakwood (3) โครงการ Garden Tower (4) โครงการบนที.ดิน
ข้ างอาคารซี และ (5) ที.ดินข้ างโครงการ Oakwood ของเตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ อง
กับเตียวฮง อันเป็ นทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะลงทุนนันเป็
, นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
3) ในกรณีที.กองทุนรวมไม่อยู่ในสถานะที.จะลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวได้ เนื.องมาจากข้ อจํากัด
ทางด้ านกฎหมาย ให้ ถือว่ากองทุนรวมสละสิทธิK ในการลงทุนในทรัพย์สินใน (1) พื ,นที.บน
อาคารบางนา ทาวเวอร์ สว่ นที.กองทุนรวมไม่ได้ ลงทุน (2) โครงการ Oakwood (3) โครงการ
Garden Tower (4) โครงการบนที.ดินข้ างอาคารซี หรื อ (5) ที.ดินข้ างโครงการ Oakwood ของ
เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮง (แล้ วแต่กรณี) ตามที.ระบุในข้ อนี ,โดยอัตโนมัติ
4) ถ้ ากองทุนรวมปฏิเสธหรื อไม่สามารถดําเนินการซือ, หรื อเช่าทรั พย์ สินให้ เสร็ จสิ ,นได้ ภายใน
ระยะเวลาใดๆ ที.กําหนดข้ างต้ น ให้ ถือว่ากองทุนรวมสละสิทธิ ในการลงทุนใน (1) พื ,นที.บน
อาคารบางนา ทาวเวอร์ สว่ นที.กองทุนรวมไม่ได้ ลงทุน (2) โครงการ Oakwood (3) โครงการ
Garden Tower (4) โครงการบนที.ดินข้ างอาคารซี หรื อ (5) ที.ดินข้ างโครงการ Oakwood ของ
เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮง (แล้ วแต่กรณี) ตามที.ระบุในข้ อนี ,
ในกรณีที.กองทุนรวมสละสิทธิKหรื อไม่ประสงค์จะลงทุนใน (1) พื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์ สว่ น
ที.กองทุนรวมไม่ได้ ลงทุน (2) โครงการ Oakwood (3) โครงการ Garden Tower (4) โครงการบน
ที.ดินข้ างอาคารซี หรื อ (5) ที.ดินข้ างโครงการ Oakwood ของเตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ อง
กับเตียวฮง ทังหมดหรื
,
อแต่บางส่วนไม่ว่าด้ วยเหตุใด เตียวฮงสามารถจําหน่าย จ่าย โอน ให้ เช่า
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ทังหมดหรื
,
อแต่บางส่วนของทรัพย์สินที.ใช้ ในการประกอบธุรกิจใน (1) พื ,นที.บนอาคารบางนา ทาว
เวอร์ ส่วนที.กองทุนรวมไม่ได้ ลงทุน (2) โครงการ Oakwood (3) โครงการ Garden Tower
(4) โครงการบนที.ดินข้ างอาคารซี และ/หรื อ (5) ที.ดินข้ างโครงการ Oakwood ของเตียวฮง และ/
หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮง ให้ แก่บคุ คลใดๆ ได้ ตอ่ ไป
ทังนี
, , ในกรณีที.กองทุนรวมจะต้ องแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นทรัสต์เพื.อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) เพื.อที.จะใช้ สิทธิในการลงทุนใน
(1) พืน, ที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์ ส่วนที.กองทุนรวมไม่ได้ ลงทุน (2) โครงการ Oakwood
(3) โครงการ Garden Tower (4) โครงการบนที.ดินข้ างอาคารซี และ/หรื อ (5) ที.ดินข้ างโครงการ
Oakwood ของเตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮง ข้ างต้ น เตียวฮงตกลงให้ คํามัน. ว่า
เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮง ที.ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในขณะนันจะลง
,
มติสนับสนุนการแปลงสภาพดังกล่าว ภายใต้ เงื.อนไขว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่ขดั กับหลักเกณฑ์
ที.เกี.ยวข้ องของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. สิทธิในการปฏิเสธก่ อน (Right of First Refusal)
ภายในระยะเวลา 7 ปี นับจากวันที.กองทุนรวมได้ ลงทุนในโครงการบางนา ทาวเวอร์ ในกรณี ที.
เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงมีความประสงค์จะจําหน่าย จ่าย โอน ให้ เช่าที.มิใช่
เป็ นการให้ เช่าพื ,นที.ในการดําเนินธุรกิจให้ เช่าพื ,นที.สาํ นักงานแก่ลกู ค้ าทัว. ไปตามปกติทางการค้ า ไม่
ว่าทัง, หมดหรื อ แต่บางส่วนของทรั พย์ สินที. ใช้ ในการประกอบธุรกิ จอาคารสํานักงานให้ เช่าของ
เตียวฮงและ/หรื อบุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงซึ.งตังอยู
, ่ในประเทศไทย เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.
เกี.ยวข้ องกับเตียวฮง ตกลงและจะดําเนินการให้ กองทุนรวมได้ รับสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of
First Refusal) ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวนัน, โดยมีเงื.อนไขดังต่อไปนี ,
เตียวฮงจะต้ องบอกกล่าวให้ กองทุนรวมทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยหนังสือบอกกล่าวข้ อเสนอ
ดังกล่าวจะต้ องระบุถึงรายละเอียดของทรัพย์สินดังกล่าวที.จะขายหรื อให้ เช่า รวมถึงช่วงราคาซื ,อ
ขายหรื อให้ เช่าของทรัพย์สนิ ดังกล่าวด้ วย
1) ระยะเวลาที.เกี.ยวข้ องหลังจากที.เตียวฮงได้ บอกกล่าวกับทางกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
แล้ ว เป็ นดังนี ,
(ก) กองทุนรวมจะต้ องแจ้ งความประสงค์ในการลงทุนหรื อตอบปฏิเสธเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที.ได้ รับข้ อเสนอหรื อภายในระยะเวลาอื.นที.กองทุนรวม
และเตียวฮงตกลงกัน
(ข) กองทุนรวมจะต้ องดําเนินการด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมให้ ได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันที.ได้ รับข้ อเสนอหรื อภายในระยะเวลาอื.นที.
กองทุนรวมและเตียวฮงตกลงกัน
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(ค) กองทุนรวมจะต้ องดําเนินการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวให้ เสร็ จสิ ,นภายใน วันนับจาก
ได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อภายใน 180 วันนับจากวันที.กองทุนรวมและ
เตียวฮงตกลงกันเรื. องราคาได้ หรื อภายในระยะเวลาอื.นที.กองทุนรวมและเตียวฮงตกลงกัน
2) หากกองทุนรวมประสงค์จะลงทุน กองทุนรวมและเตียวฮงจะร่ วมมือกันในการดําเนินการ
เพื.อให้ ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานราชการอื.นที.
เกี.ยวข้ อง รวมถึงการดําเนินการใดๆ เพื.อให้ ทรั พย์ สินที.กองทุนรวมจะลงทุนนันเป็
, นไปตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3) ในกรณีที.กองทุนรวมไม่อยู่ในสถานะที.จะลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวได้ เนื.องมาจากข้ อจํากัด
ทางด้ านกฎหมาย ให้ ถือว่ากองทุนรวมสละสิทธิในการปฏิเสธก่อนที.ระบุในข้ อนี ,โดยอัตโนมัติ
ทังนี
, , เฉพาะในส่วนที.เกี.ยวกับทรัพย์สนิ ที.เตียวฮงเสนอต่อกองทุนรวมในคราวนันๆ
,
4) ถ้ ากองทุนรวมปฏิเสธหรื อไม่สามารถดําเนินการซือ, หรื อเช่าทรั พย์ สินให้ เสร็ จสิ ,นได้ ภายใน
ระยะเวลาใดๆ ที.กําหนดข้ างต้ น ให้ ถือว่ากองทุนรวมสละสิทธิในการปฏิเสธก่อนที.ระบุในข้ อนี ,
ทังนี
, , เฉพาะในส่วนที.เกี.ยวกับทรัพย์สนิ ที.เตียวฮงเสนอต่อกองทุนรวมในคราวนันๆ
,
ในการนี , เตียวฮงสามารถดําเนินการขายหรื อให้ เช่าทรัพย์สินดังกล่าวแก่บคุ คลอื.นต่อไปได้ ภายใต้
เงื.อนไขที.ไม่แตกต่างหรื อดีกว่าเงื.อนไขที.เสนอให้ แก่กองทุนรวม
อย่างไรก็ดี ภายหลังจากปี พ.ศ. 2556 กองทุนรวมอาจมีข้อจํากัดในใช้ สิทธิในการลงทุน (Right to
Invest) และ/หรื อ สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในการลงทุนเพิ.มเติม หาก
กองทุนรวมมีความจําเป็ นต้ องเพิ.มเงินทุนหรื อกู้ยืมเงินเพื.อการลงทุนในอนาคตดังกล่าว โดยกองทุน
รวมจะต้ องแปลงสภาพจากกองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ นกองทรั ส ต์ เ พื. อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate Investment Trust :REIT) อนึ.ง ในการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์เป็ น REIT นัน, กองทุนรวมจะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื.อทําการ
แปลงสภาพ ก่อนที.จะสามารถทําการเพิ.มทุนหรื อกู้ยืมเงินเพื.อไปลงทุนเพิ.มเติมได้ โดยเงื.อนไข
ดังกล่าวจะเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื.นๆ ที.เกี.ยวข้ อง
3.2.14 ปั จจัยความเสียง
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีความเสีย. ง ผู้ลงทุนควรพิจารณารายละเอียดโครงการฉบับ
นี ,อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ.งปั จจัยความเสีย. งดังรายละเอียดข้ างท้ ายนี ,ก่อนตัดสินใจในการซื ,อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ข้ อความดังต่อไปนี ,แสดงถึงปั จจัยความเสีย. งที.มีนยั สําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทุน
รวมหรื อราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และนอกจากปั จจัยความเสี.ยงที.ปรากฏในโครงการฉบับนี ,
แล้ วยังอาจมีปัจจัยความเสี.ยงอื.นๆ ซึ.งกองทุนรวมไม่อาจทราบได้ ในขณะนีห, รื อเป็ นความเสี.ยงที.
กองทุนรวมพิจารณาในขณะนี ,ว่าไม่เป็ นสาระสําคัญ แต่ความเสีย. งดังกล่าวอาจเป็ นปั จจัยความเสี.ยง
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ที.มีนยั สําคัญต่อไปในอนาคต ความเสี.ยงทังหลายที
,
.ปรากฏในโครงการฉบับนี ,และความเสี.ยงที.อาจมี
ขึ ,นในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงิน
ของกองทุนรวม
คําอธิ บายเกี.ยวกับแนวทางการบริ หารเพื.อลดความเสี.ยง มาตรการในการป้องกันความเสี.ยง และ/
หรื อ ความสามารถของกองทุนรวมในการลดความเสี.ยงข้ อใดข้ อหนึ.งไม่ถือเป็ นคํารับรองของกองทุน
รวมว่า กองทุนรวมจะดํา เนินมาตรการในการป้องกันความเสี.ยงตามที.กําหนดไว้ ได้ ทัง, หมดหรื อ
บางส่วนและไม่ถือเป็ นข้ อยืนยันว่าความเสี.ยงต่างๆ ตามที.ระบุในโครงการฉบับนี ,จะลดลงหรื อทําให้
หมดไป ทังนี
, , เนื.องจากความสําเร็ จ และ/หรื อ ความสามารถในการลดความเสี.ยงยังขึ ,นอยู่กบั ปั จจัย
หลายประการที.อยูน่ อกเหนือการควบคุมของกองทุนรวมข้ อความในลักษณะที.เป็ นการคาดการณ์ใน
อนาคต (Forward-Looking Statements) ที.ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบับนี , เช่น การใช้ ถ้อยคํา
ว่า “เชื.อว่า” “คาดว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตังใจ”
, “ประมาณ” หรื อประมาณการทางการเงิน
โครงการในอนาคต การคาดการณ์ เ กี. ย วกั บ ผลประกอบการธุ ร กิ จ แผนการขยายธุ ร กิ จ การ
เปลี.ยนแปลงของกฎหมายที.เกี.ยวข้ องในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ เป็ นต้ น
เป็ นการคาดการณ์ ถึ งเหตุการณ์ ใ นอนาคต อัน เป็ นความเห็ น ของบริ ษั ท จัดการกองทุน เจ้ า ของ
อสังหาริ มทรัพย์ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ที.ปรึกษาทางการเงิน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุน หรื อบุคคลใดๆ มิได้ เป็ นการรับรองความถูกต้ องของสมมติฐาน รวมถึงมิได้ เป็ นการรับรองผล
การประกอบการหรื อเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว อีกทังมิ
, ได้ เป็ นการรับประกันและ/หรื อรับรองว่าผล
การดําเนินงานจริ งที.จะเกิดขึ ,นในอนาคตจะเป็ นไปตามประมาณการงบกําไรขาดทุน นอกจากนี , ผล
การดําเนินงานที.เกิดขึ ,นจริ งกับการคาดการณ์หรื อคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ข้ อมูลในส่วนนี ,ที.อ้างถึงหรื อเกี.ยวข้ องกับรัฐบาลหรื อเศรษฐกิจอาจเป็ นข้ อมูลที.รวบรวมมาจากข้ อมูลที.
มีการเปิ ดเผยหรื อจากสิง. พิมพ์ของรัฐบาลหรื อจากแหล่งข้ อมูลอื.นๆ โดยที.กองทุนรวมอาจไม่สามารถ
ตรวจสอบหรื อรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวได้
เนื.องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้
ลงทุนจึงไม่ควรคาดหวังที.จะได้ รับผลตอบแทนในระยะสัน, นอกจากนัน, ราคาเสนอขายของหน่วย
ลงทุนกับมูลค่าของหน่วยลงทุนในอนาคตอาจลดตํ.าลงหรื อสูงขึ ,น หรื อผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับคืนต้ นทุน
ในการลงทุน ดังนัน, ผู้ที.ประสงค์จะซื ,อหน่วยลงทุนจึงควรปรึกษาที.ปรึกษาที.เกี.ยวข้ องเพื.อขอคําปรึกษา
เกี.ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน
(ก) ความเสียงโดยตรงต่ อกองทุนรวมหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน
1) ความเสียงโดยทัวไป
ภาวะทางเศรษฐกิ จและธุรกิ จโดยทั.วไป ทัง, ในระดับประเทศและระดับโลก ซึ.งรวมถึง
อัตราเงินเฟ้ อ อัตราดอกเบี ,ย อัตราแลกเปลี.ยนเงินตรา ราคาเครื. องอุปโภคและบริ โภค
ราคาอสังหาริ มทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการคลังของรั ฐบาล ธนาคารแห่ง
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ประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื.น ซึ.งมีอิทธิ พลต่อผลการดําเนินงาน สถานะทาง
การเงินและ การลงทุนของกองทุนรวม และภาวะตกตํ.าทางเศรษฐกิจโดยทัว. ไปตลอดจน
การลดลงของความต้ องการของผู้บริ โภคอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ราคาซื ,อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยซึง. อาจมีราคาสูงหรื อตํ.ากว่าราคาที.ได้ เสนอขาย
นอกจากนี , ราคาของหน่วยลงทุนที.ซื ,อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจได้ รับ
ผลกระทบจากปั จจัยภายนอกหลายประการซึง. เป็ นปั จจัยที.กองทุนรวมไม่สามารถควบคุม
ได้ อาทิ ความเคลื.อ นไหวหรื อความเปลี.ย นแปลงของตลาดหุ้นในต่างประเทศ อัตรา
ดอกเบี ,ยภายในประเทศและต่างประเทศ อัตราแลกเปลีย. นเงิน นโยบายหรื อมาตรการทัง,
ทางตรงหรื อทางอ้ อมที.มีผลต่อนําเข้ าหรื อส่งออก สภาวะของธุรกิจท่องเที.ยว เงิ นตรา
ต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ ปั จจัยความเสี.ยงใน
การดําเนินงานและทางธุรกิจโดยทัว. ไป ความผันผวนของตลาดเครื. องอุปโภคและบริ โภค
ระเบียบข้ อบังคับ ภาษี อากร และนโยบายอื.นใดของรัฐบาล เป็ นต้ น ซึง. ไม่มีหลักประกันได้
ว่าความเปลี.ยนแปลงของปั จจัยภายนอกดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ราคาของหน่วยลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน และการบริ หารจัดการโครงการของ
กองทุนรวม
2) ความเสียงทางการเมือง
ความไม่แน่น อนทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิ จของประเทศไทย
รวมถึงตลาดหุ้นในประเทศไทย ซึ.งอาจจะก่อให้ เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงิน
ของกองทุนรวม ทังนี
, , จึงไม่สามารถรับรองได้ ว่าสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยใน
ปั จจุบนั หรื อในอนาคต หรื อการเปลี.ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มี
ผลกระทบร้ ายแรงต่อการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการ
เติบโตของกองทุนรวม
3) ความเสียงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภยั และการก่ อวินาศกรรม
การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัติภยั การก่อวินาศกรรม และเหตุสดุ วิสยั อื.นๆ แม้ จะมีโอกาส
เกิ ด ขึน, ไม่บ่อ ยครั ง, นัก แต่ห ากเกิ ดขึน, ในบริ เ วณที.ตัง, อสัง หาริ ม ทรั พย์ ของกองทุน รวม
นอกจากจะสร้ างความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมแล้ ว จะยังความสูญเสียแก่
ชีวิตและทรัพย์สนิ ของผู้เช่าและผู้มาใช้ บริ การในโครงการของกองทุนรวมอย่างประเมินค่า
ไม่ได้ อย่างไรก็ดี กองทุนรวมจะได้ ทําประกันภัยที.ครอบคลุมความเสียหายที.เกิดจากภัย
ธรรมชาติ อุบตั ิภยั การก่อวินาศกรรม และเหตุสดุ วิสยั อื.นๆ ไว้ สาํ หรับอสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทุนรวม ทังนี
, , เป็ นไปตามเงื.อนไขที.กําหนดในกรมธรรม์ประกันภัยตามมาตรฐานทัว. ไป
สําหรับธุรกิจอาคารสํานักงานให้ เช่า
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4) ความเสียงจากการตรวจสอบข้ อมูลก่ อนการเข้ าลงทุน
ก่อนการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ได้ ทําการศึกษา
ข้ อมูลรายละเอียดของอสังหาริ มทรั พย์ นัน, ๆ โดยทําการตรวจสอบเอกสารที.เกี.ยวข้ อง
(Due Diligence) ศึกษารายละเอีย ดจากรายงานของผู้ประเมิ นราคา รายงานการ
ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรั พย์ สินโดยที.ปรึ กษากฎหมาย และรายงานการ
ตรวจสภาพอสังหาริ ม ทรั พย์ อย่า งไรก็ ตามการกระทํ าดังกล่าวมิ ได้ เป็ นการประกันว่า
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวปราศจากความเสียหาย หรื อความบกพร่อง ที.อาจจะต้ องมีคา่ ใช้ จา่ ย
ในการปรับปรุ งหรื อซ่อมแซม รายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะ
ทางกฎหมายของทรั พ ย์ สิ น โดยที. ป รึ ก ษากฎหมาย และรายงานการตรวจสภาพ
อสังหาริ มทรัพย์ ที.ผ้ จู ดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ใช้ เป็ นพื ,นฐานในการประเมินและ
ตรวจสอบอสังหาริ มทรัพย์อาจมีข้อบกพร่ อง มีความไม่ถกู ต้ อง เนื.องจากความบกพร่ อง
บางอย่ า งของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ อ าจจะตรวจพบได้ ย าก หรื อ ไม่ส ามารถตรวจพบได้
เนื.องจากข้ อจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที.ใช้ ในการตรวจสอบ หรื อปั จจัยอื.นๆ
ที.เป็ นข้ อจํากัดในการตรวจสอบของทังผู
, ้ ประเมินราคาและวิศวกร
นอกจากนันแล้
, ว อสังหาริ มทรัพย์ชิ ,นนันๆ
, อาจจะมีการ ละเมิดกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ
ที.เกี.ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ ซึง. การศึกษาข้ อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสาร
ที.เกี. ยวข้ อง (Due Diligence) ของผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ไม่สามารถ
ครอบคลุมถึงได้ ซึง. อาจจะส่งผลให้ กองทุนรวมเกิดค่าใช้ จ่ายหรื อข้ อผูกพันที.เกี.ยวกับการ
ละเมิดกฎข้ อบังคับดังกล่าว
5) การเปลียนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายทีเกียวข้ อง
ผลการดํ า เนิ น งานของกองทุ น รวมอาจได้ รั บ ผลกระทบจากการมี ผ ลบัง คับ ใช้ ของ
มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ หรื อการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึง. เป็ นปั จจัยที.กองทุนรวม
ไม่สามารถควบคุมหรื อคาดการณ์ ได้ สําหรั บการแก้ ไขกฎหมาย ประกาศ ข้ อกําหนด
ระเบียบ ข้ อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรื อ คําสัง. ของหน่วยงานราชการ หรื อ
หน่วยงานที.มีอํานาจตามกฎหมาย ถือเป็ นเหตุการณ์ที.ไม่อาจคาดการณ์ได้ เช่นเดียวกัน
ดังนัน, กองทุนรวมจึงไม่สามารถที.จะประเมินผลกระทบจากการเปลี.ยนแปลงดังกล่าวได้
และไม่สามารถรับประกันได้ ว่าการเปลี.ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม
6) ราคาของหน่ วยลงทุนอาจมีการเปลียนแปลงได้ ภายหลังการเสนอขาย
ภายหลังจากการจดทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ไม่มีหลักประกันว่าสภาวะการซื ,อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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จะมีเสถียรภาพ ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจมีการลดลงภายหลังการจดทะเบียน
หน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอาจไม่สอดคล้ องกับมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิตอ่ หน่วยของกองทุนรวม ซึ.งราคาซื ,อขายของหน่วยลงทุนนันขึ
, ,นอยู่กบั หลายปั จจัย อาทิ
เช่น ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และปริ มาณการซื ,อขายของหน่วยลงทุน ฯลฯ ดังนัน, ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถ
ที.จะขายหน่วยลงทุนได้ ในราคาที.เสนอขายหน่วยลงทุน หรื อในราคาตามมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิตอ่ หน่วยของกองทุน
7) มูลค่ าสินทรัพย์ สุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้ เป็ นมูลค่ าทีแท้ จริ งซึงกองทุนรวมจะ
ได้ รับหากมีการจําหน่ ายทรัพย์ สินออกไปทัง, หมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม
มูลค่าสินทรั พย์ สุทธิ ของกองทุนรวมซึ.งได้ กล่าวไว้ ณ ที. นี , ได้ คํานวณโดยใช้ ข้ อมูลจาก
รายงานการประเมิน ค่า ทรั พ ย์ สิน ที.ล งทุน เป็ นข้ อ มูล พื น, ฐาน และมูล ค่า ดัง กล่าวอาจ
มิได้ เป็ นมูลค่าที.แท้ จริ งซึง. กองทุนรวมจะได้ รับหากมีการจําหน่ายทรัพย์สินออกไปทังหมด
,
หรื อมีการเลิกกองทุนรวม
8) ความเสียงจากการขาดสภาพคล่ องในการซือ, ขายหน่ วยลงทุนในตลาด
เนื. อ งจากกองทุ น รวมเป็ นกองทุน รวมประเภทกองทุน ปิ ดซึ. ง จดทะเบี ย นใน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาพคล่องในการซื ,อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี.
และปริ มาณการซือ, ขายหน่วยลงทุนนันในตลาดหลั
,
กทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ.งอยู่บน
พื ,นฐานของปริ มาณความต้ องการของผู้ซื ,อ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึ.งปริ มาณความต้ องการ
ของผู้ซื อ, -ผู้ข าย (bid-offer) ขึ น, อยู่กับ ปั จ จัย หลายประการที. ก องทุน รวมไม่ ส ามารถ
ควบคุมได้ อาทิเช่น ปริ มาณความต้ องการของตลาด ดังนัน, จึงมีความเสีย. งที.หน่วยลงทุน
นี ,จะขาดสภาพคล่องในการซื ,อขายในตลาดรอง
9) ความเสียงด้ านภาษี
ในการขาย โอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่า หรื อการขาย โอนหรื อรับโอนอสังหาริ มทรัพย์ (ใน
กรณี ที. ก องทุน รวมลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ) ในอนาคตนัน, อาจมี ภ าระภาษี แ ละ
ค่ า ธรรมเนี ย มที. เ กิ ด จากการซื อ, หรื อ ขายหรื อ โอนกรรมสิ ท ธิK ใ นสิ ท ธิ ก ารเช่ า หรื อ
อสังหาริ ม ทรั พย์ ซึ.งกองทุนรวมอาจต้ อ งรั บ ภาระทัง, หมดหรื อ บางส่วน และอัตรา
ค่าธรรมเนียมและอัตราภาษี ที.กองทุนรวมจะต้ องชําระดังกล่าว อาจแตกต่างจากอัตราที.
เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
นอกจากนี , ในอนาคตภาระภาษี ของผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับการซื ,อขายหน่วยลงทุนและ
การได้ รับเงินปั นผลจากกองทุนรวมอาจเปลีย. นแปลงไปจากอัตราในปั จจุบนั
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10) ความเสียงในการลงทุ นในสิท ธิ การเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ ซึงมูลค่ าจะลดลงตาม
ระยะเวลาการเช่ าทีเหลืออยู่
กองทุนรวมมีการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ซึ.งมูลค่าสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทุนรวมจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าที.เหลืออยู่อนั เนื.องมาจากการประเมินค่า
สิทธิ การเช่ า การเปลี.ยนแปลงในอัตราการเช่ าพื น, ที. และ/หรื อ อัต ราค่า เช่ า พื น, ที. หรื อ
เนื.องจากสาเหตุอื.นใดที.อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม ทังนี
, , การเปลี.ยนแปลง
ในมูลค่าสิทธิการเช่าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อมูลค่าทรัพย์สิน และ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม
11) ความเสียงของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ เปรี ยบเทียบกับกองทุนรวมประเภท
อืน
การที. ก องทุ น รวมอสั ง หาริ มทรั พ ย์ จ ะต้ องลงทุ น ในอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ไ ม่ ตํ. า กว่ า
ร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ข องกองทุน รวม ทํา ให้ ก ารลงทุนกระจุกตัว อยู่ใ น
อสังหาริ มทรัพย์ ในขณะที.กองทุนรวมประเภทอื.นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนใน
ตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ
12) ความสามารถในการจ่ ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
การจ่ายเงินปั น ผลของกองทุน รวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนิน งานของกองทุน
รวม ซึ. ง ขึ น, อยู่กับ ปั จ จัย หลายประการ ได้ แ ก่ สภาวะทางเศรษฐกิ จ ในประเทศและ
ต่ า งประเทศ ความสามารถของผู้ บริ หารอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ต้ นทุ น ในการบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ การแข่งขัน การเปลี.ยนแปลงกฎหมาย
และข้ อบังคับที.เกี.ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนัน, จึงมีความ
เสี.ยงที.นกั ลงทุนจะไม่ได้ รับเงินปั นผลตามที.ได้ ประมาณการเอาไว้ ในปี ที.เกิ ดเหตุการณ์
หรื อกองทุนรวมจะไม่สามารถที.จะรักษาระดับการจ่ายเงินปั นผลหรื อเพิ.มการจ่ายเงิ นปั น
ผลได้ ในปี ต่อ ๆ ไป
13) ความเสียงจากการใช้ มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการกําหนด
ราคาซือ, ขายหน่ วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมที.บริ ษัทจัดการประกาศ เป็ นการ
คํานวณโดยใช้ รายงานการประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมิน ค่า ครั ง,
ล่า สุด เป็ นฐานในการกํา หนดมูล ค่า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ.ง มูล ค่า ดัง กล่าวอาจไม่ใช่มูล
ค่าที.จะซื ,อขายได้ จริ งของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
(ข)

ความเสียงทีเกียวข้ องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ ในทรัพย์ สนิ
1) ความเสียงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึงอาจมีผลกระทบต่ ออสังหาริมทรัพย์
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อสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนมีความเสีย. งจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ
และการชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจ ทังในระดั
,
บประเทศและระดับโลก
นอกจากนี ,อสังหาริ มทรัพย์อาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี.ยนแปลงจากปั จจัย มหภาค
อื.นๆ เช่น ปั จจัยทางการเมือง การวางผังเมือง การเปลี.ยนแปลงโครงสร้ างประชากร หรื อ
การโยกย้ ายของชุมชน อันอาจส่งผลกระทบต่อสถานะหรื อนโยบายของผู้เช่า ทําให้ อตั รา
การเช่าพื ,นที.ในอาคารสํานักงานลดลง
2) ความเสียงจากการแข่ งขันทีสูงขึน,
ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้ รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสังหาริ มทรัพย์
การเพิ.มขึ ,นของจํานวนผู้ประกอบการในตลาด การเพิ.มขึ ,นของจํานวนอาคารสํานักงานให้
เช่า การที.มีจํานวนผู้ประกอบการในตลาดเพิ.มขึ ,นจะส่งผลให้ อุปทานของตลาดเพิ.มขึ ,น
ทําให้ มีการแข่งขันสูงขึ ,น
3) ความเสียงจากกรณีการถูกเวนคืนทีดิน
กองทุน รวมอาจมีค วามเสี.ยงในกรณี ที. มีก ารเวนคืน ทรั พย์ สิน ที.กองทุนรวมลงทุน โดย
หน่วยงานของรัฐ ซึง. ทําให้ กองทุนรวมไม่อาจใช้ ทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมลงทุนเพื.อประโยชน์
ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้
อย่างไรก็ดี ในกรณีที.เกิดการเวนคืนดังกล่าว กองทุนรวมอาจไม่ได้ รับค่าชดเชยจากการ
เวนคืน หรื อได้ รับค่าชดเชยดังกล่าวมากกว่าหรื อน้ อยกว่ามูลค่าที.กองทุนรวมใช้ ในการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ สําหรับอาคารยูบีซี 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ และอาคารบางนา ทาว
เวอร์ ซึ.งอาจส่งผลให้ ผลตอบแทนที.ผ้ ูถือหน่วยลงทุนจะได้ รับจากการลงทุนไม่เป็ นไป
ตามที. ไ ด้ ป ระมาณการไว้ ทัง, ในส่ว นของเงิ น ปั น ผลและเงิ น ลดทุน ทัง, นี จ, ํ า นวนเงิ น
ค่าชดเชยที. กองทุนรวมได้ รั บจะขึน, อยู่กับเงื. อนไขตามที. กํา หนดในสัญญาที.เ กี. ยวข้ อ ง
ระยะเวลาการใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ที.เหลืออยู่ภายหลังจากการถูกเวนคืน หรื อจํานวน
ค่าชดเชยที.ได้ รับจากการเวนคืน
นอกจากนี , จากการที.บริ ษัทจัดการได้ ศึกษาข้ อมูลตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที.ดิน
ในบริ เวณที.ที.จะเวนคื นในท้ องที.เขตคลองเตย และอําเภอบางพลีแล้ วพบว่าที.ตัง, ของ
ทรัพย์สินของกองทุนที.จะลงทุนดังกล่าวไม่ตกอยู่ภายใต้ เขตเวนคืนโดยเฉพาะเจาะจง
ทังนี
, ,บริ ษัทจัดการไม่สามารถประเมินถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได้ เนื.องจากการเวนคืน
ที.ดินเป็ นนโยบายและความจําเป็ นในการใช้ พื ,นที.ของรัฐบาลในเวลานัน,
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(ค)

ความเสียงทีเกิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวม
1) ความเสียงจากความสามารถในการชําระค่ าเช่ าของผู้เช่ าและผู้เช่ าช่ วงพืน, ทีใน
ทรัพย์ สิน
ค่า เช่า ที.ก องทุน รวมจะได้ รับจากผู้เ ช่าและผู้เ ช่า ช่ว งตามสัญญาเช่า สัญญาเช่า ช่ว ง
สัญญาเช่าเครื. องเรื อน และสัญญาบริ การ จะเป็ นที.มาของรายได้ หลักเพียงแหล่งเดียว
ของกองทุนรวม ดังนัน, กองทุนรวมอาจมีความเสี.ยงจากฐานะการเงินและความสามารถ
ในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าและผู้เช่าช่วงได้ หากผู้เช่าและผู้เช่าช่วงดังกล่าวมีปัญหาทาง
การเงินซึง. ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าและค่าเช่าช่วง ไม่ชําระค่าเช่า
และค่าเช่าช่วง หรื อ ยอมเลิกสัญญาเช่าและเช่าช่วงก่อนกํ าหนด และกองทุนรวมไม่
สามารถหาผู้เช่าและ/หรื อผู้เช่าช่วงรายใหม่มาทดแทนผู้เช่าและ/หรื อผู้เช่าช่วงดังกล่าวได้
อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ ของกองทุนรวมได้
อย่างไรก็ดี ผู้เช่าช่วงพื ,นที.ทกุ รายที.ทําสัญญาเช่า สัญ ญาเช่าเครื. องเรื อน และสัญญา
บริ ก ารกับกองทุนรวมจะต้ องวางเงิ นประกันการเช่าช่วงพื ,นที.ตลอดอายุสญ
ั ญาให้ แก่
กองทุนรวม และกองทุนรวมสามารถยึดเงินประกันดังกล่าวในกรณีที.ผ้ เู ช่าช่วงไม่ชําระค่า
เช่าหรื อยกเลิกสัญญาก่อนกําหนด ซึ.งการที.มีการวางเงินประกันในลักษณะนี ,จะช่วยลด
ความเสีย. ง และ/หรื อ ผลกระทบต่อรายได้ ของกองทุนรวม
2) ความเสี ยงของผลประกอบการของกองทุ น รวมขึ น, อยู่กั บ ความสามารถของ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ตังแต่
, วนั ที. 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 กองทุนรวมจะแต่งตังแต่
, งตังบริ
, ษัท ภิรัชแมนเนจ
เม้ นท์ จํากัด ให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อาคารยูบีซี 2 แทนเพนต้ า 591 และ เอราวัณ
ให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ และเตียวฮง และ/หรื อ บริ ษัทที.
เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงตามที.ระบุไว้ ในสัญญาที.เกี.ยวข้ อง ให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
อาคารบางนา ทาวเวอร์ ซึ.งทัง, 3 บริ ษัท ที.มีบุคคลากรที. มีประสบการณ์ ในการบริ หาร
จัดการทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมเข้ าลงทุนอยู่แล้ ว โดยกําหนดให้ มีหน้ าที.ต่างๆ เกี.ยวกับการ
บริ หารจัดการทรัพย์สิน รวมถึงการร่ วมกําหนดนโยบายการจัดการผลประโยชน์และการ
ประกอบธุ ร กิ จ ของทรั พ ย์ สิ น ดัง นัน, การบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ของผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ เช่น การรักษาหรื อพัฒนาทรัพย์สินให้ เป็ นที.พึงพอใจของผู้เช่า การให้
บริ หารแก่ผ้ ูเช่าอย่างมีคุณภาพ การหาผู้เช่ารายใหม่หรื อการต่อสัญญาเช่ากับผู้เช่า
ปั จจุบนั การบํารุ งรักษาทรัพย์สินที.กองทุนรวมเข้ าลงทุนครัง, แรกให้ อยู่ในสภาพที.ดี จึง
ส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของกองทุนรวม
อย่า งไรก็ ดี เพื. อ เป็ นการผลัก ดัน ให้ ผ้ ูบ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที. อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถ กองทุนรวมจะกําหนดเงื.อนไขในการเปลี.ยนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไว้ ใน
สัญญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยตังแต่
, ปี พ.ศ. 2558 เป็ นต้ นไป หากผลกําไร
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จากการดําเนินงานประจําปี ที.เกิดขึ ,นจริ งจากการจัดการและบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ
เตียวฮง และ/หรื อ บริ ษัทที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงตามที.ระบุไว้ ในสัญญาที.เกี.ยวข้ อง ให้ เป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อาคารบางนา ทาวเวอร์ ตํ.ากว่าร้ อยละ 80 ของจํานวนกําไรจาก
การดําเนินงานตามที.ระบุไว้ ในแผนการดําเนินงานประจําปี ของกองทุนรวม และอัตราการ
เช่าเฉลีย. ณ สิ ,นปี บัญชีตํ.ากว่าร้ อยละ 70 ของพื ,นที.ที.ให้ เช่าทังหมดภายในอสั
,
งหาริ มทรัพย์
โครงการบางนา ทาวเวอร์ เป็ นระยะเวลา 2 ปี ติดต่อกัน และเตียวฮง และ/หรื อ บริ ษัทที.
เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงตามที.ระบุไว้ ในสัญญาที.เกี.ยวข้ องไม่ดําเนินการแก้ ไขเหตุดงั กล่าว
ภายใน 90 วันนับจากวันที.ได้ รับแจ้ งจากกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร กองทุนรวม
อาจพิจารณาเปลี.ยนผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์สําหรับอสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา
ทาวเวอร์ ได้
ทังนี
, , ในกรณีที.บริ ษัท ภิรัชแมนเนจเม้ นท์ จํ ากัด และ เอราวัณ และเตียวฮง และ/หรื อ
บริ ษัทที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงตามที.ระบุไว้ ในสัญญาที.เกี.ยวข้ องไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที.
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์เนื.องจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ.ง บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่า
กองทุนรวมจะสามารถแต่งตังบุ
, คคลอื.นซึ.งมีคณ
ุ สมบัติ ประสบการณ์ และไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามที.กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื.นใดทีเ. กี.ยวข้ องกําหนด อาทิ ผู้
ให้ บริ การบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ เพื.อทําหน้ าที.บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ อย่างไรก็
ดี กองทุนรวมไม่อาจรับรองผลการปฏิบตั ิงานของบุคคลที.ได้ รับการแต่งตังให้
, ทําหน้ าที.
บริ หารอสังหาริ มทรัพย์แทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์รายเดิมได้
3) ความเสี ยงจากการที ผู้ เ ช่ า ช่ ว งพื น, ที ในทรั พ ย์ สิ น ไม่ ใ ห้ ค วามยิ น ยอมเข้ า เป็ น
คู่สัญญาเช่ า สัญญาเช่ าเครืองเรือน และสัญญาบริการกับกองทุนรวม หรื อไม่ ต่อ
สัญญาเช่ า สัญญาเช่ าเครืองเรือน และสัญญาบริการ
การลงทุนครัง, แรก
สําหรับอาคารยูบีซี 2 ในการเข้ าลงทุนของกองทุนรวมนัน, ภิรัชบุรี และเพนต้ า 591 ใน
ฐานะคูส่ ญ
ั ญาของสัญญาเช่าและสัญญาบริ การเดิมกับผู้เช่าพื ,นที.ในอาคารยูบีซี 2 ตกลง
ให้ ความช่วยเหลือกองทุนรวมในการดําเนินการให้ ผ้ เู ช่าพื ,นที.ในอาคารสํานักงานดังกล่าว
ทัง, หมดเข้ า ทํ าสัญ ญาเช่ า และสัญ ญาบริ ก ารโดยตรงกับกองทุนรวม ณ วัน ที.ก องทุน
รวมเข้ าลงทุน
ทังนี
, , หากผู้เช่าไม่ทําสัญญาเช่าและสัญญาบริ การกับกองทุนรวมต่อไป ทังนี
, , หากผู้เช่าไม่
ยินยอมเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาเช่าพื ,นที.และสัญญาบริ การโดยตรงกับกองทุนรวม กองทุนรวม
อาจมีสทิ ธิด้อยกว่าผู้เช่าพื ,นที.รายนันๆ
, แต่ทงนี
ั , , ภิรัชบุรีและเพนต้ า 591 มีหน้ าที.ต้องนําส่ง
ผลประโยชน์รวมถึงเงินประกันการเช่าของผู้เช่าพื ,นที.รายที.ไม่ให้ ความยินยอมดังกล่าว
ให้ แก่กองทุนรวมตลอดระยะเวลาที.ผ้ เู ช่าพื ,นที.รายดังกล่าวยังไม่เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับ
กองทุนรวม นอกจากนี , ในกรณีที.สญ
ั ญาเช่าพื ,นที.และสัญญาบริ การหมดอายุ และหากผู้
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เช่าพื ,นที.รายดังกล่าวประสงค์จะทําการเช่าพื ,นที.ต่อไป ผู้เช่าพื ,นที.รายดังกล่าวจะต้ องเข้ า
ทําสัญญาเช่าพื ,นที.และสัญญาบริ การกับกองทุนรวมโดยตรง
สําหรับอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ในการเข้ าลงทุนของกองทุนรวมนัน, แม้ ว่าสัญญาเช่าจะ
ไม่ระงับเพราะการโอนกรรมสิทธิKในอาคารก็ตาม แต่สําหรับสัญญาบริ การจะไม่โอนไปยัง
กองทุนรวมโดยตรงเช่นเดียวกับสัญญาเช่า ดังนัน, เอราวัณ ในฐานะคู่สญ
ั ญาของสัญญา
บริ การเดิมกับผู้เช่าพื ,นที.ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ตกลงให้ ความช่วยเหลือกองทุนรวม
ในการดําเนิ นการให้ ผ้ ูเ ช่าพืน, ที.ในอาคารสํานัก งานดังกล่า วทัง, หมดเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญา
บริ การโดยตรงกับกองทุนรวม ณ วันที.กองทุนรวมเข้ าลงทุน ทังนี
, , หากผู้เช่าไม่ได้ เป็ น
คูส่ ญ
ั ญาบริ การกับกองทุนรวมโดยตรง และกองทุนรวมไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าบริ การจาก
ผู้เช่าดังกล่าวได้ ทังนี
, , หากผู้เช่าไม่ได้ เป็ นคู่สญ
ั ญาบริ การกับกองทุนรวมโดยตรง และ
กองทุนรวมไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าบริ การจากผู้เช่าดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดี เอราวัณ มี
หน้ าที.ต้องนําส่งผลประโยชน์รวมถึงเงินประกันค่าบริ การของผู้เช่าพื ,นที.รายดังกล่าวให้ แก่
กองทุน รวมตลอดระยะเวลาที. ผ้ ูเ ช่ า พื น, ที. รายดัง กล่าวยัง ไม่เ ป็ นคู่ส ัญ ญาโดยตรงกับ
กองทุนรวม นอกจากนี , ในกรณีที.สญ
ั ญาสัญญาบริ การหมดอายุ และหากผู้เช่าพื ,นที.ราย
ดังกล่าวประสงค์จะทําการเช่าพื ,นที.ตอ่ ไป ผู้เช่าพื ,นที.รายดังกล่าวจะต้ องเข้ าทําสัญญาเช่า
พื ,นที.และสัญญาบริ การกับกองทุนรวมโดยตรง
การลงทุนเพิ.มเติมครัง, ที. 1
สําหรับอาคารบางนา ทาวเวอร์ หากผู้เช่าช่วงพื ,นที.รายใดไม่ยินยอมเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาเช่า
สัญญาเช่าเครื. องเรื อน และสัญญาบริ การโดยตรงกับกองทุนรวมและไม่ชําระค่าเช่าให้ แก่
กองทุนรวม กองทุนรวมอาจมีสทิ ธิด้อยกว่าผู้เช่าพื ,นที.รายนันๆ
, ตามกฎหมาย และกองทุน
รวมอาจมีความเสี.ยงในส่วนของการไม่ได้ รับค่าเช่าและค่าบริ การ ซึ.งอาจส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อรายได้ ของกองทุนรวม และส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการจ่ายเงินปั น
ผลของกองทุนรวม
อย่างไรก็ดี ในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนเพิ.มเติมนี , เตียวฮงจะ
ดําเนินการแจ้ งและอธิบายถึงรายละเอียดที.เกี.ยวข้ องกับกองทุนรวมให้ ผ้ เู ช่าพื ,นที.ได้ ทราบ
เพื.อประสานงานในการให้ ความยินยอมในการเปลีย. นคูส่ ญ
ั ญาเช่า สัญญาเช่าเครื. องเรือน
และสัญญาบริ การจากเจ้ าของพื ,นที.เดิมเป็ นกองทุนรวม และเนื.องจากข้ อสัญญาอื.นๆ ใน
สัญญาเช่า สัญญาเช่าเครื. องเรื อน และสัญญาบริ การกับผู้เช่าพื ,นที. รวมถึงผู้ให้ บริ การ
สาธารณูปโภคบางส่วนและผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่ได้ เปลี.ยนแปลงจากเดิม กล่าวคือ
เตียวฮง และ/หรื อ บริ ษัทที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงตามที.ระบุไว้ ในสัญญาที.เกี.ยวข้ องยังทํา
หน้ าที.เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และให้ บริ การสาธารณูปโภคบางส่วนอยู่ การปฏิเสธที.
จะให้ ความยินยอมดังกล่าวจึงมีโอกาสเกิดขึ ,นได้ น้อย
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นอกจากนี , สัญญาเช่าที.ดิน อาคารบางส่วนและงานระบบที.จะเข้ าทําระหว่างเตียวฮง
กับกองทุนรวม กําหนดให้ เตียวฮงต้ องขอความยินยอมจากผู้เช่าพื ,นที.ทงหมดในโครงการ
ั,
บางนา ทาวเวอร์ ในการเปลี.ยนคู่สญ
ั ญาเช่า สัญญาเช่าเครื. องเรื อน และสัญญาบริ การ
จากเตี ย วฮงเป็ นกองทุน รวม โดยให้ มี ผ ลในวัน จดทะเบี ย นสิทธิ ก ารเช่ า ที.ดิ น อาคาร
บางส่วนที.กองทุนรวมจะลงทุน นอกจากนี , ในกรณีที.สญ
ั ญาเช่า สัญญาเช่าเครื. องเรื อน
และสัญญาบริ การหมดอายุ และหากผู้เช่าพื ,นที.รายดังกล่าวประสงค์จะเช่าพื ,นที.ต่อไป ผู้
เช่าพื ,นที.รายดังกล่าวจะต้ องเข้ าทําสัญญาเช่า สัญญาเช่าเครื. องเรื อน และสัญญาบริ การ
กับกองทุนรวมโดยตรง
ทังนี
, , หากผู้เช่าพื ,นที.บางรายที.ไม่ได้ เป็ นคู่สญ
ั ญากับกองทุนรวมโดยตรง และกองทุนรวม
ไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าเช่าและค่าบริ การโดยตรงจากผู้เช่าพื ,นที.ดงั กล่าวได้ กองทุนรวมจะ
พิจารณาให้ เตียวฮง มีหน้ าที.จดั การดูแลผู้เช่าพื ,นที.ดงั กล่าว รวมถึงต้ องนําส่งผลประโยชน์
และเงินประกันการเช่าของผู้เช่าพื ,นที.รายดังกล่าวให้ แก่กองทุนรวมตลอดระยะเวลาที.ผ้ ู
เช่าพืน, ที.รายดังกล่าวยังไม่เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับกองทุนรวม นอกจากนี , ในกรณี ที.
สัญญาเช่า สัญญาเช่าเครื. องเรื อน และสัญญาบริ การหมดอายุ และหากผู้เช่าพื ,นที.ราย
ดังกล่าวประสงค์จะทําการเช่าพื ,นที.ตอ่ ไป ผู้เช่าพื ,นที.รายดังกล่าวจะต้ องเข้ าทําสัญญาเช่า
สัญญาเช่าเครื. องเรื อน และสัญญาบริ การกับกองทุนรวมโดยตรง
4) ความเสียงจากการทีกองทุนรวมให้ สิทธิเตียวฮงเป็ นผู้ให้ บริ การนํา, ประปา และ
กระแสไฟฟ้า ซึงเป็ นสาธารณูปโภคส่ วนกลางทีเป็ นสาระสําคัญ แก่ ผ้ ูเช่ าพืน, ที
ในโครงการบางนา ทาวเวอร์ โดยตรง
ในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง, แรก กองทุนรวมมิได้ รับโอน
มิเตอร์ นํ ,าประปา และมิเตอร์ ไฟฟ้ าจากเตียวฮงในฐานะเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ โดย
ยัง คงให้ เ ตีย วฮง และ/หรื อ บุค คลที.เ กี.ย วข้ อ งกับ เตีย วฮงตามคํา นิย ามในสัญ ญาที.
เกี.ย วข้ อ ง มีก รรมสิท ธิK ใ นมิเ ตอร์ นํา, ประปาและมิเ ตอร์ ไ ฟฟ้ าดัง กล่า วเพื.อ ให้ บ ริ ก าร
นํ ,าประปา และกระแสไฟฟ้ าแก่กองทุนรวมและผู้เช่าพื ,นที.ในโครงการบางนา ทาวเวอร์
โดยตรง ทั ,งนี , หากเกิดกรณีที.เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงตามคํา
นิย ามในสัญ ญาที.เ กี.ย วข้ อ ง ไม่ส ามารถให้ บ ริ ก ารนํ ,าประปา และกระแสไฟฟ้ าแก่
กองทุน รวมและผู้เ ช่า พื ,นที.ไ ด้ หรื อ ไม่ส ามารถให้ บ ริ ก ารดัง กล่า วได้ อ ย่า งครบถ้ ว น
สมบูรณ์ กองทุนรวม และ/หรื อผู้เช่าพื ,นที.ในโครงการบางนา ทาวเวอร์ อาจไม่สามารถ
ใช้ ส อยพื ,นที.เ ช่า ได้ อ ย่า งเต็ม ที. อัน อาจส่ง ผลกระทบในการจัด หาผลประโยชน์ข อง
กองทุนรวมในทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
อย่างไรก็ดี เพื.อลดความเสี.ยงข้ างต้ น กองทุนรวมจึงได้ จดั ให้ มีข้อสัญญาในสัญญาตก
ลงกระทํ า การซึ.ง กํ า หนดให้ ใ นกรณีที .เ ตีย วฮง และ/หรื อ บุค คลที .เ กี .ย วข้ อ งกับ
เตีย วฮงตามคํ า นิย ามในสัญ ญาที .เ กี.ย วข้ อ ง ไม่ส ามารถให้ บ ริ ก ารนํ า, ประปา และ
กระแสไฟฟ้ าแก่ผ้ ูเ ช่า พื ,นที.ไ ด้ หรื อ ไม่ส ามารถให้ บ ริ ก ารดัง กล่า วได้ อ ย่า งครบถ้ ว น
สมบูร ณ์ เตีย วฮง และ/หรื อ บุคคลที.เ กี.ย วข้ อ งกับ เตียวฮงตามคํานิย ามในสัญญาที.
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เกี.ย วข้ อ ง ตกลงที.จ ะดํา เนิน การใดๆ เพื.อ โอนมิเ ตอร์ นํ ,าประปาและมิเ ตอร์ ไ ฟฟ้ าที.
เกี.ยวข้ องให้ แก่กองทุนรวม ซึ.งการโอนมิเตอร์ นํ ,าประปาและมิเตอร์ ไฟฟ้ าดังกล่าวต้ อง
ดําเนินการตามกระบวนการและขันตอนต่
,
างๆ ตามที.ระเบียบที.เกี.ยวข้ องกําหนด
5) ความเสียงจากสัญญา
5.1) ความเสียงจากการผิดสัญญาเช่ า
เนื.องจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์บางส่วนของกองทุนรวม เป็ นการลงทุนโดย
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ และนําอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวออกให้ เช่าช่วงแก่ผ้ เู ช่า
หรื อ เช่ า ช่ ว งพื น, ที. ใ นทรั พ ย์ สิ น แม้ ว่า การเช่ า อสัง หาริ มทรั พ ย์ ข องกองทุน รวม
ดังกล่าวจะได้ มีการจดทะเบียนสิทธิ การเช่าต่อเจ้ าพนักงานที.ดินที.เกี.ยวข้ องแล้ วก็
ตาม แต่กองทุนรวมยังมีความเสี.ยงที.อาจเกิดขึ ,นจากการผิดสัญญาเช่า ในกรณีที.
ผู้ให้ เช่าซึ.งได้ แก่ ภิรัชบุรี หรื อเจ้ าของที.ดินที.เป็ นที.ตงของอาคารเพลิ
ั,
นจิตเซ็นเตอร์
หรื อ เตียวฮง ปฏิบัติผิดข้ อกํ า หนดและเงื. อ นไขของสัญ ญาเช่า ที.ไ ด้ มีก ารจด
ทะเบียนสิทธิการเช่าดังกล่าว ทําให้ สญ
ั ญาเช่าระหว่างกองทุนรวมและภิรัชบุรี หรื อ
กองทุนรวมและเจ้ าของที.ดินที.เป็ นที.ตงของอาคารเพลิ
ั,
นจิตเซ็นเตอร์ กองทุนรวม
และเตียวฮง สิ ,นสุดลง ซึ.งเหตุการณ์ ดงั กล่าวจะมีผลกระทบต่อกองทุนรวม ทํา ให้
กองทุนรวมไม่มีสิทธิในการนําทรัพย์สินที.เช่าออกให้ เช่าช่วง ซึ.งทําให้ กองทุนรวม
สูญเสียรายได้ ค่าเช่าช่วงจากการนําอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวออกให้ เช่าช่วงแก่ผ้ ู
เช่าพื ,นที.ในอาคารยูบีซี 2 หรื ออาคารเพลิตจิตเซ็นเตอร์ หรื ออาคารบางนา ทาว
เวอร์ (แล้ วแต่กรณี) ซึง. จะส่งผลกระทบต่ออัตราการจ่ายผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน
เพื.อเป็ นการป้องกันความเสีย. งดังกล่าวที.อาจเกิดขึ ,น และเพื.อให้ กองทุนรวมมีโอกาส
ได้ รับการชดเชยจากความเสียหายที.อาจเกิดขึ ,นแก่กองทุนรวม กองทุนรวมจึงจัด
ให้ มีการดําเนินการเพื.อเป็ นการลดความเสี.ยงดังกล่าว โดยกําหนดเงื.อนไขในการ
เช่าที.ดินพร้ อมสิง. ปลูกสร้ างกับภิรัชบุรี ในฐานะเจ้ าของกรรมสิทธิKที.ดินและสิ.งปลูก
สร้ างอันเป็ นที.ตงของอาคารยู
ั,
บีซี 2 และเงื.อนไขการเช่าทีด. ิน อาคารบางส่วน และ
งานระบบ กับเตียวฮง ในฐานะเจ้ าของกรรมสิทธิKของโครงการบางนา ทาวเวอร์ ว่า
ผู้ให้ เช่าจะต้ องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที.เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์
อื.น ใดที.ผ้ ูใ ห้ เ ช่า ได้ รั บไว้ ใ นนามกองทุน รวมให้ แ ก่ก องทุน รวมตามสัด ส่ว นของ
ระยะเวลาการเช่าที.เหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์ จากการที.กองทุนรวมไม่
สามารถใช้ ประโยชน์ซงึ. ทรัพย์สนิ ที.เช่าได้ ตามระยะเวลาที.กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับ
นี , ทังนี
, , ไม่ตดั สิทธิของกองทุนรวมในการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อ ค่าใช้ จ่าย
อื.นใดอันเกิดจากการที.มีเหตุผิดนัดเกิดขึ ,นนันจากผู
,
้ ให้ เช่า
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5.2) ความเสียงจากการทีกองทุนรวมไม่ สามารถใช้ สิทธิตามสัญญาเช่ าช่ วงทีดิน
เนื.องจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ.มเติมของกองทุนรวมในครัง, นี , มีการเข้ า
ทําสัญญาเช่าช่วงที.ดินที.เป็ นที.จอดรถยนต์เพิ.มเติมของโครงการบางนา ทาวเวอร์
โดยมี ข้ อ ตกลงในการชํ า ระค่า เช่ า ช่ ว งเป็ นรายสามเดื อ น กับ บริ ษั ท ทรั พ ย์ สิน
ไพศาล จํากัด ซึง. บริ ษัท ทรัพย์สนิ ไพศาล จํากัดเป็ นผู้เช่าจากเจ้ าของที.ดินและผู้ให้
เช่าช่วงแก่กองทุนรวม ดังนัน, กองทุนรวมมีความเสี.ยงที.อาจเกิ ดขึน, จากการที.
บริ ษัท ทรัพย์สนิ ไพศาล จํากัด จะผิดสัญญาเช่ากับเจ้ าของที.ดินหรื อผิดสัญญาเช่า
ช่วงกับกองทุนรวม ซึง. ในกรณีที.ผ้ ใู ห้ เช่าช่วงปฏิบตั ิผิดข้ อกําหนดและเงื. อ นไขของ
สัญญาเช่าดังกล่าว ทําให้ สญ
ั ญาเช่าระหว่างเจ้ าของที.ดินและผู้ให้ เช่าช่วงสิ ,นสุดลง
ซึง. จะส่งผลให้ สญ
ั ญาเช่าช่วงระหว่างผู้ให้ เช่าช่วงและกองทุนรวมสิ ,นสุดลงเช่นกัน
ดังนัน, เพื.อเป็ นการป้องกันความเสีย. งดังกล่าวที.อาจเกิดขึ ,น และเพื.อให้ กองทุนรวมมี
โอกาสจัดหาพื ,นที.อื.นเพื.อใช้ เป็ นที.จอดรถยนต์เพิ.มเติมแก่โครงการบางนา ทาวเวอร์
กองทุนรวมจึงจัดให้ มีการดําเนินการเพื.อเป็ นการลดความเสี.ยงดังกล่าว โดยมีข้อ
สัญญาใน (1) สัญญาเช่าช่วงที.ดิน (ที.จอดรถ) ระบุให้ ตลอดอายุสญ
ั ญา ผู้ให้ เช่า
ช่วงจะปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงื.อนไขของสัญญาเช่า รวมถึงการชําระค่าเช่า
ตามสัญญาเช่าให้ แก่เจ้ าของที.ดินตามจํานวนและกําหนดเวลาที.กําหนดไว้ ใน
สัญญาเช่า ทัง, นี , ในกรณี ที.ผ้ ูให้ เช่าช่วงมิได้ ชําระค่าเช่าให้ แก่เจ้ าของที.ดินตาม
จํานวนและกําหนดเวลาที.กําหนดไว้ ในสัญญาเช่า ผู้ให้ เช่าช่วงตกลงและยินยอม
ให้ กองทุนรวมมีสิทธิ (แต่มิใช่หน้ าที.) นําค่าเช่าที.กองทุนรวมต้ องชําระให้ แก่ผ้ ใู ห้
เช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วงทังหมด
,
หรื อแต่บางส่วน ไปใช้ ในการชําระค่าเช่าตาม
สัญญาเช่าให้ แก่เจ้ าของที.ดินแทนผู้ให้ เช่าช่วง โดยให้ ถือว่าเงินดังกล่าวเป็ นค่าเช่า
ที.กองทุนรวมได้ ชําระให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วงแล้ ว (2) สัญญาตกลง
กระทําการ ซึ.งกําหนดให้ เตียวฮงสามารถจัดหาพื ,นที.เพื.อใช้ เป็ นที.จอดรถเพิ.มเติม
จากทรัพย์สนิ ที.เช่าในบริ เวณข้ างเคียงทรัพย์สนิ ที.เช่ามาแทนพื ,นที.ที.ใช้ เป็ นที.จอดรถ
เพิ.มเติมจากทรัพย์ สินที.เช่าในปั จจุบันให้ กับโครงการบางนา ทาวเวอร์ ได้ และ
กองทุนรวมตกลงที.จะเข้ าทําสัญญาเพื.อใช้ ประโยชน์ บนที.จอดรถเพิ.มเติมจาก
ทรัพย์สนิ ที.เช่า จากเตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด
นอกจากนี , เพื.อเป็ นประกันในการจัดให้ มีที.จอดรถภายในโครงการบางนา ทาว
เวอร์ เตียวฮงตกลงจะดําเนินการให้ บริ ษัท วี เอส แอสเสท จํากัด บริ ษัทที.เกี.ยวข้ อง
กับเตียวฮงจดทะเบียนสิทธิ เก็บกินแบบไม่มีค่าตอบแทนบนที.ดิน 2 (สอง) แปลง
โฉนดที. ดิ น เลขที. 54802 และ 54803 ตํ า บลบางแก้ ว อํ า เภอบางพลี จัง หวัด
สมุท รปราการ มี เ นื อ, ที. ร วมประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา ซึ.ง อยู่บ ริ เ วณ
ด้ านข้ างอาคารซีโดยมีกําหนดเวลาเท่ากับระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินโครงการ
บางนา ทาวเวอร์ ให้ แก่กองทุนรวม ณ วันที.กองทุนรวมได้ ลงทุนในโครงการบางนา
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ทาวเวอร์ เพื.อให้ กองทุนรวมสามารถใช้ เป็ นที.จอดรถในกรณีที.เตียวฮงไม่สามารถ
จัดหาที.จอดรถในบริ เวณอื.นและตามจํานวนที.กองทุนรวมและเตียวฮงได้ ตกลงกัน
ณ เวลาใดๆ ภายในระยะเวลาการเช่าให้ แก่กองทุนรวมได้ โดยที.กองทุนรวมใน
ฐานะผู้ทรงสิทธิเก็บกินนันและ/หรื
,
อ บุคคลที.กองทุนรวมกําหนดมีสิทธิครอบครอง
ใช้ และถือเอาประโยชน์แห่งที.ดินแปลงดังกล่าวเพื.อใช้ เป็ นที.จอดรถ โดยให้ รวมถึง
การให้ สิทธิ บุคคลที. กองทุนรวมกํ าหนด ดําเนินการก่ อสร้ างสิ.งปลูกสร้ างหรื อ
อาคารใดๆ บนที.ดินข้ างอาคารซีที.จะทําให้ โครงการบางนา ทาวเวอร์ มีจํานวนที.
จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าได้ อย่างครบถ้ วน โดยเตียวฮง และ บริ ษัท วี
เอส แอสเสท จํากัด ตกลงให้ ความร่ วมมือและให้ ความช่วยเหลือเท่าที.จําเป็ นแก่
บุคคลที.กองทุนรวมกําหนด เพื.อให้ การก่อสร้ างดังกล่าวเป็ นไปตามกฎหมายที.
เกี.ยวข้ อง และตังแต่
, วนั แรกที.กองทุนรวมเข้ าลงทุนเพิ.มเติม เตียวฮง และ/หรื อ
บุค คลที. เ ตี ย วฮงกํ า หนด ที. ก องทุน รวมเห็ น ชอบ ตกลงจัด ให้ มีห ลัก ประกัน แก่
กองทุนรวมในรู ปแบบที.กองทุนรวมเห็นชอบ สําหรับการก่อสร้ างอาคารจอดรถ
เพิ.มเติมจากทรัพย์สนิ ที.เช่าซึง. มีมลู ค่าเท่ากับ 25,000,000 บาท ทังนี
, , หากเตียวฮง
สามารถจัดหาที.จอดรถเพิ.มเติมให้ แก่กองทุนรวมตามที.จะได้ ตกลงกัน หรื อ หาก
เตียวฮงประสงค์จะให้ มีการก่อสร้ างสิ.งปลูกสร้ างหรื ออาคารใดๆ บนที.ดินโฉนด
ที.ดินเลขที. 54802 และ 54803 ซึง. อยูบ่ ริ เวณด้ านข้ างอาคารซีที.สามารถแสดงได้ วา่
จะทําให้ โครงการบางนา ทาวเวอร์ มีจํานวนที.จอดรถเพิ.มเติมได้ อย่างครบถ้ วนและ
ใช้ ประโยชน์ได้ ตลอดระยะเวลาการเช่า กองทุนรวมยินยอมทีจ. ะจดทะเบียนเลิก
สิทธิเก็บกินและคืนหลักประกันดังกล่าวให้ แก่เตียวฮง และ/หรื อ บุคคลที.เตียวฮง
กําหนด
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ จะมีข้อกําหนดดังที.กล่าวมีในสัญญาที.เกี.ยวข้ อง (สัญญาเช่า
ช่ว ง และ สัญญาตกลงกระทํ าการ) คู่สญ
ั ญา (เจ้ า ของที. ดิน และ/หรื อ บริ ษั ท
ทรัพย์สนิ ไพศาล จํากัด และ/หรื อ เตียวฮง และ/หรื อ บริ ษัท วี เอส แอสเสท จํากัด)
อาจปฏิบัติผิด สัญ ญาหรื อเกิ ดเหตุการณ์ ใด ๆ อัน เป็ นเหตุแห่ง การเลิกหรื อผิ ด
สัญญาได้ ในกรณี เช่นว่านี , แม้ กองทุนรวมจะมีสิทธิ ที.จะบอกเลิกสัญญา เรี ยก
ค่าเสียหาย รวมตลอดจนเรี ยกค่าขาดประโยชน์และค่าเช่าที.ชาํ ระไปแล้ วก็ตาม แต่
เหตุ ก ารณ์ ที. คู่ ส ั ญ ญาผิ ด สั ญ ญาดั ง กล่ า ว ทํ า ให้ กองทุ น รวมอาจไม่ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์หรื อบังคับการให้ เป็ นไปตามสัญญาตามที.กําหนดไว้ ดงั กล่าวได้ เช่น
กองทุนรวมอาจมีจํานวนที.จอดรถที.จะให้ บริ การแก่ผ้ เู ช่าพื ,นที.ภายในโครงการบาง
นา ทาวเวอร์ ได้ ลดน้ อยลงจากจํานวนที.จอดรถในปั จจุบนั หรื อ ไม่สามารถบังคับ
ให้ เป็ นไปตามสิ ท ธิ ข องกองทุ น รวมตามข้ อกํ า หนด หรื อ คู่ สัญ ญาไม่ ชํ า ระ
ค่าเสีย หายตามที.ก องทุน รวมเรี ย กร้ อง ดัง นัน, กองทุน รวมจึ งอาจต้ อ งนํ าเรื. อ ง
ดังกล่าวเข้ าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้ องร้ องต่อศาล ซึ.งการดําเนินการ
ดังกล่าวบริ ษัทจัดการไม่สามารถคาดการณ์ได้ ถึงระยะเวลาในการดําเนินการ และ
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จํ า นวนเงิ น ที. ก องทุ น รวมจะได้ รั บ ชดเชย เยี ย วยา ต่ อ ความเสี ย หายต่ า ง ๆ
นอกจากนี , ผลแห่ง คดี ขึ น, อยู่กับ คํ า พิ พ ากษาของศาล และถึ ง แม้ ศ าลจะมี คํ า
พิพากษาให้ กองทุนรวมชนะคดี กองทุนรวมอาจประสบความยุ่งยากในการบังคับ
ให้ เป็ นไปตามคําพิพากษาของศาล ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงอาจมีความเสีย. งที.จะไม่ได้
รับผลตอบแทนตามจํานวนหรื อภายในระยะเวลาที.คาดการณ์ไว้
5.3) การยกเลิ กสัญ ญาเช่ าและสัญ ญาเช่ าช่ วง สัญญาเช่ า สัญ ญาเช่ าเครื อง
เรือน และสัญญาบริการ
ค่าเช่าและค่าเช่าช่วงที.กองทุนรวมจะได้ รับจากผู้เช่าและผู้เช่าช่วงตาม สัญญาเช่า
และสัญญาเช่าช่วง สัญญาเช่า สัญญาเช่าเครื. องเรื อน และสัญญาบริ การ จะเป็ น
ที.มาของรายได้ หลักของกองทุนรวม หากผู้เช่าและผู้เช่าช่วงในทรัพย์สินบอกเลิก
สัญญาก่อนครบกําหนดตามที.กําหนดไว้ ในสัญญาอันเป็ นการผิดสัญญา หรื อกรณี
ที.เกิดเหตุผิดสัญญากองทุนรวมอาจต้ องบอกเลิกสัญญา และอาจใช้ เวลาหาบุคคล
อื.นเพื.อเข้ ามาเป็ นคูส่ ญ
ั ญารายใหม่ของสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วง สัญญาเช่า
สัญญาเช่าเครื. องเรื อน และสัญญาบริ การ เพื.อเช่าและเช่าช่วงทรัพย์สนิ ที.เช่าต่อไป
ซึง. บุคคลดังกล่าวอาจไม่มีคณ
ุ สมบัติหรื อความสามารถที.เหมือนกับผู้เช่าและผู้เช่า
ช่วงเดิม
6)

ความเสียงจากการประกันภัย
สําหรับทรัพย์สินซึ.งเป็ นกรรมสิทธิKของกองทุนรวมนัน, กองทุนรวมจะจัดให้ มีการประกัน
อัคคีภยั และวินาศภัยต่างๆ โดยมีวงเงินประกันไม่ตํ.ากว่ามูลค่าทรัพย์สนิ โดยใช้ เกณฑ์การ
เปลีย. นใหม่สาํ หรับสิง. ที.เสียหาย (Replacement Cost Evaluation) อาทิ ตามมูลค่าที.ระบุ
ในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที.จดั ทําขึ ,นฉบับล่าสุด โดยไม่รวมต้ นทุนค่าที.ดิน ที.
จําเป็ นและสมควร เพื.อคุ้มครองความเสียหายที.อาจเกิดขึ ,นแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
รวมถึงจะดําเนินการให้ มีการทําประกันภัยธุรกิ จหยุดชะงัก (Business Interruption
Insurance) โดยกรมธรรม์ดงั กล่าวจะกําหนดให้ กองทุนรวมเป็ นผู้รับผลประโยชน์ เพื.อ
คุ้มครองความเสียหายต่อเนื.องจากความเสียหายที.เกิดกับทรัพย์สินที.เช่า โดยมีวงเงิน
ประกันไม่ตํ.ากว่าค่าใช้ จ่ายคงที. ซึ.งคงต้ องจ่ายต่อไปในระหว่างที.ธุรกิจหยุดชะงัก รวมถึง
ผลกําไรที.ขาดหายไป ตามที.กองทุนรวมคาดว่าจะได้ รับในช่วงระยะเวลาที.คาดว่าจะใช้ ใน
การก่อสร้ างหรื อซ่อมแซมทรัพย์สนิ ที.เช่า ซึง. ในกรณีทวั. ไป การก่อสร้ างหรื อซ่อมแซมจะใช้
ระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน แต่กองทุนรวมพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ มีความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็ นระยะเวลาประมาณ 36 เดือน อย่างไรก็ดี
หากระยะเวลา 36 เดือนดังกล่าวไม่เพียงพอต่อความเสียหายที.เกิดขึ ,นกับทรัพย์สินที.เช่า
กองทุนรวมจะพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมเพื.อให้ กองทุนรวมได้ รับชดเชย
ค่าเสียหายจากเหตุดงั กล่าว
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สําหรับทรัพย์สนิ ซึง. กองทุนรวมมีสทิ ธิการเช่านัน, ภายใต้ ข้อกําหนดของสัญญาเช่าระหว่าง
ผู้ให้ เช่าและกองทุนรวม ผู้ให้ เช่าและกองทุนรวมตกลงที.จะจัดให้ มีการประกันอัคคีภยั และ
วินาศภัยต่างๆ โดยมีวงเงินประกันไม่ตํ.ากว่ามูลค่าทรัพย์สินโดยใช้ เกณฑ์การเปลี.ยนใหม่
สําหรับสิ.งที.เสียหาย (Replacement Cost Evaluation) โดยไม่รวมต้ นทุนค่าที.ดิน เพื.อ
คุ้มครองความเสียหายที.อาจเกิดขึ ,นแก่ทรัพย์สนิ ที.เช่าโดยกรมธรรม์ดงั กล่าวจะกําหนดให้
กองทุนรวมเป็ นผู้รับผลประโยชน์หรื อเป็ นผู้เอาประกันภัยร่ วมกับผู้ให้ เช่าตามส่วนได้ สว่ น
เสีย ที. มี อ ยู่ หรื อ ตามสัด ส่ว นของพื น, ที. ที. ก องทุน รวมและผู้ใ ห้ เ ช่ า เป็ นผู้เ ช่ า หรื อ มี สิท ธิ
ครอบครองหรื อมีกรรมสิทธิK (แล้ วแต่กรณี)
นอกจากนี , ในส่วนการนําทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมออกให้ เช่า หรื อเช่าช่วง (แล้ วแต่กรณี)
นัน, กองทุนรวมจะดําเนินการจัดให้ มีการทําประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
(Public Liability Insurance) เพื.อคุ้มครองความบาดเจ็บทางร่างกายหรื อชีวิต และความ
เสียหายที.อาจเกิดขึน, ต่อทรั พย์ สินของบุคคลภายนอก ซึ.งมีสาเหตุจากความประมาท
เลินเล่อหรื อความบกพร่ องของทรัพย์สินที.เช่าซึ.งกฎหมายได้ กําหนดให้ ต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายภายใต้ วงเงินประกัน ข้ อกําหนดและเงื.อนไขที.กองทุนรวมให้ ความเห็นชอบ
อย่างไรก็ดี หากเกิดเหตุการณ์ที.มิได้ อยูภ่ ายใต้ การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย หรื อ
ความเสียหายนันเกิ
, นกว่าวงเงินที.ครอบคลุมตามกรมธรรม์ประกันภัย หรื อผู้ให้ เช่าหรื อ
กองทุนรวมหรื อมีเงื. อนไขหรื อแนวปฏิบัติภ ายใต้ กรมธรรม์ ที.ทําให้ ไม่สามารถเรี ยกค่า
สินไหมทดแทนได้ ครบถ้ วนตามกรมธรรม์ ซึ.งในกรณีดงั กล่าวอาจมีผลกระทบต่อสถานะ
ทางการเงิ นของกองทุนรวม และอาจทําให้ รายได้ ในอนาคตไม่เป็ นไปตามประมาณ
การณ์ที.คาดไว้
7) ความเสียงจากการทีคู่สัญญาไม่ ปฏิบัติตามสัญญา
ในการลงทุนและบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะเข้ าทําสัญญาเช่า
สัญญาจะซือ, จะขาย สัญญาเช่าที.ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบ สัญญาซือ, ขาย
สัง หาริ ม ทรั พ ย์ สัญ ญาเช่ า ช่ ว งที. ดิ น และสัญ ญาตกลงกระทํ า การเพื. อ การลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์กบั เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์หรื อผู้ให้ สญ
ั ญาแก่กองทุน และ/หรื อ สัญญา
ต่าง ๆ ที.เกี.ยวเนื.องกับการลงทุนและการบริ หารของกองทุนรวมเพื.อประโยชน์ในการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม และผูกพันให้ คสู่ ญ
ั ญาปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในสัญญา
อย่า งไรก็ ดี ถึ ง แม้ จ ะมี ข้ อ กํ า หนดในสัญ ญา คู่ส ัญ ญาอาจปฏิ บัติ ผิ ดสัญ ญาหรื อ เกิ ด
เหตุการณ์ใด ๆ อันเป็ นเหตุแห่งการเลิกหรื อผิดสัญญาได้ ในกรณีเช่นว่านี , แม้ กองทุนรวม
จะมีสิทธิที.จะบอกเลิกสัญญา เรี ยกค่าเสียหาย รวมตลอดจนเรี ยกค่าขาดประโยชน์และ
ค่าเช่าที.ชําระไปแล้ วก็ตาม แต่เหตุการณ์ที.คสู่ ญ
ั ญาผิดสัญญาดังกล่าว ทําให้ กองทุนรวม
อาจไม่ได้ รับผลประโยชน์หรื อบังคับการให้ เป็ นไปตามสัญญาตามที.กําหนดไว้ ดงั กล่าวได้
เช่น ไม่สามารถบังคับให้ เป็ นไปตามสิทธิของกองทุนรวมตามข้ อกําหนด หรื อ คู่สญ
ั ญาไม่
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ชําระค่าเสียหายตามที.กองทุนรวมเรี ยกร้ อง ดังนัน, กองทุนรวมจึงอาจต้ องนําเรื. องดังกล่าว
เข้ าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้ องร้ องต่อศาล ซึ.งการดําเนินการดังกล่าวบริ ษัท
จัดการไม่สามารถคาดการณ์ได้ ถึงระยะเวลาในการดําเนินการ และจํานวนเงินที.กองทุน
รวมจะได้ รับชดเชย เยียวยา ต่อความเสียหายต่าง ๆ นอกจากนี , ผลแห่งคดีขึ ,นอยู่กับคํา
พิพากษาของศาล และถึงแม้ ศาลจะมีคําพิพากษาให้ กองทุนรวมชนะคดี กองทุนรวมอาจ
ประสบความยุง่ ยากในการบังคับให้ เป็ นไปตามคําพิพากษาของศาล ผู้ถือหน่วยลงทุนจึง
มีความเสีย. งที.จะไม่ได้ รับผลตอบแทนตามจํานวนหรื อภายในระยะเวลาที.คาดการณ์ไว้
8) ความเสียงจากการทีกองทุนรวมไม่ สามารถใช้ สิทธิตามสัญญาเช่ าทรัพย์ สินได้
ในบางกรณี ก องทุ น รวมอาจไม่ ส ามารถใช้ ประโยชน์ ใ นที. ด ิ น ที . เ ช่ า และ/หรื อ
อาคารที. เ ช่ า ได้ ไม่ ว่ า ทัง, หมดหรื อ บางส่ ว นเนื. อ งจากที. ดิ น ที. เ ช่ า และ/หรื อ อาคารที.
เช่ า ถู ก ยึ ด หรื อ อายัด ตามคํา สั.ง ศาล หรื อ อาคารที. เ ช่ า มี ก ารก่ อ สร้ างต่ อ เติ ม หรื อ
ดัด แปลงอาคารโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากหน่ ว ยงานราชการที. เ กี. ย วข้ อง หรื อ
ผู้ ให้ เช่ า ถู ก ศาลสั.ง พิ ท ัก ษ์ ท รั พ ย์ ชั. ว คราว หรื อ พิ ท ัก ษ์ ท รั พ ย์ เ ด็ ด ขาด หรื อ สั.ง ให้
ล้ ม ละลาย
ซึ.ง หากเกิ ด กรณี ดัง ที. ก ล่า วมาในวรรคก่ อ นและผู้ใ ห้ เ ช่ า ไม่ส ามารถดํา เนิ น การแก้ ไ ข
ได้ ภ ายในระยะเวลาที. กํา หนดไว้ ใ นสัญ ญาเช่ า กองทุน รวมมีสิท ธิ บ อกเลิก สัญ ญา
ฉบับ นี ไ, ด้ ทัน ที และผู้ใ ห้ เ ช่ า จะต้ อ งชํา ระเงิ น หรื อ ผลประโยชน์ อื. น ใดที. ผ้ ูใ ห้ เ ช่ า ได้ รั บ
ไว้ ใ นนามกองทุน รวมให้ แ ก่ ก องทุน รวม ตลอดจนค่า ขาดประโยชน์ จากการที.
กองทุ น รวม ไม่ ส ามารถใช้ ประโยชน์ ซึ. ง ทรั พ ย์ สิ น ที. เ ช่ า ได้ ต ามระยะเวลาการเช่ า
ที. เ หลื อ อยู่ ต ามระยะเวลาที.กําหนดไว้ ในสัญญาเช่า (โปรดดูรายละเอียดในสรุ ปสัญญา
เช่า สัญญาเช่าที.ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบ - ข้ อเหตุแห่งการเลิกสัญญา และผล
แห่งการเลิกสัญญา)
9) ความเสียงทีอาจเกิดขึน, จากการกู้ยมื เงิน
ในกรณี ที. ก องทุ น รวมได้ ดํา เนิ น การให้ มี ก ารกู้ ยื ม เงิ น ตามหลัก เกณฑ์ ที. กํา หนดที.
กํา หนดไว้ ในโครงการ ทั ง, นี , ไม่ ว่ า จะมี ก ารให้ หลัก ประกั น ไว้ ด้ วยหรื อ ไม่ ก็ ต าม
กองทุ น รวมอาจมี ค วามเสี. ย งเกิ ด ขึ น, จากการกู้ ยื ม เงิ น ดัง กล่ า วได้ เนื. อ งจากการ
เปลี. ย นแปลงของภาวะเศรษฐกิ จ และอัต ราดอกเบี ย, ซึ. ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
การดํา เนิ น งานของกองทุ น รวม ทํา ให้ กองทุ น รวมมี ส ภาพคล่ อ งไม่ เ พี ย งพอ
รวมถึ ง กองทุ น รวมอาจมี ค วามเสี. ย งที. จ ะมี ค วามสามารถในการชํา ระคื น เงิ น ต้ น
และดอกเบี ย, ลดลง และอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ความสามารถของในการจ่ า ยเงิ น
ปั นผลให้ กั บ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทั ง, นี , กองทุ น รวมจะใช้ ความพยายามในการ
ดํา เนิ น การใดๆเท่ า ที. ไ ม่ ข ัด ต่ อ กฎเกณฑ์ ข องสํา นัก งาน ก.ล.ต.หรื อ หน่ ว ยงานที.
เกี. ย วข้ อง เพื. อ ลดความเสี. ย งดัง กล่ า ว เช่ น การป้ องกัน ความเสี. ย งจาการผัน
- 146 –

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ
ผวนของอัต ราดอกเบี ย, หรื อ การขอขยายระยะเวลาการชํ า ระหนี , เป็ นต้ น
อย่ า งไรก็ ดี ใ นการดํา เนิ น การใดๆ ดัง กล่ า ว กองทุ น รวมจะดํา เนิ น การโดย
คํา นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ นสํา คัญ
10) ความเสี ยงเรื องการเพิ มทุ นในอนาคต (กองทรั สต์ เพื อการลงทุ นใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือ Real Estate Investment Trust (REIT))
ภายหลังปี พ.ศ. 2556 กองทุนรวมอาจมีข้อจํากัดในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ.มเติม
ภายหลังจากการลงทุนเพิ.มเติมครัง, ที. 1 หากกองทุนรวมมีความจําเป็ นต้ องเพิ.มเงินทุน
หรื อกู้ยืมเงินเพื.อการลงทุนในอนาคตดังกล่าว โดยกองทุนรวมจะต้ องมีการแปลงสภาพ
จากกองทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ น REIT อนึ.ง ในการแปลงสภาพกองทุน รวม
อสังหาริ มทรัพย์เป็ น REIT นัน, กองทุนรวมจะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื. อ ทํ า การแปลงสภาพดัง กล่ า ว โดยเงื. อ นไขดัง กล่ า วจะเป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื.นๆ ที.เกี.ยวข้ อง
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4. หลักเกณฑ์ การลงทุน
4.1

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์จะ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ,
4.1.1

บริ ษัทจัดการมีการวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการซื ,อหรื อเช่า
อสังหาริ มทรัพย์เพื.อประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมทังตรวจสอบและสอบทาน
,
(การทํา Due
Diligence) แล้ ว และมีความเห็นว่าอสังหาริ มทรัพย์ทจี. ะลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ,
(ก) มีความเหมาะสมสําหรับการลงทุนของผู้ลงทุนทัว. ไป
(ข) มีศกั ยภาพในการก่อให้ เกิดรายได้ เช่น ตังอยู
, ใ่ นทําเลที.ดีและมีทางเข้ าออกที.เหมาะสมตามสภาพ
ไม่มีลกั ษณะผูกติดกับการใช้ งานของผู้เช่า และ/หรื อ ผู้เช่าช่วงอันจะทําให้ เปลีย. นลักษณะการใช้
งานเป็ นประการอื.นได้ ยาก และไม่มีข้อจํากัดในการจัดหาผู้เช่า และ/หรื อ ผู้เช่าช่วงรายใหม่ เป็ นต้ น
ทังนี
, , ในการพิจารณาให้ ความเห็นในเรื. องดังกล่าวบริษัทจัดการได้ จดั ให้ มีความเห็นของบริษัท
ประเมินค่าทรัพย์สนิ เพื.อใช้ ประกอบการพิจารณาด้ วย
(ค) มีเอกสารสิทธิหรื อเอกสารสัญญาที.ครบถ้ วน ชัดเจน บังคับได้ ตามกฎหมายและเพียงพอต่อการที.
กองทุนรวมจะใช้ ดาํ เนินการหรื อจัดหาผลประโยชน์ได้
ในกรณีที.อาจมีความเสีย. งจากการลงทุนตามวรรคหนึง. บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลความเสีย. งที.
ครบถ้ วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด

4.1.2

อสังหาริ มทรัพย์ที.จะลงทุนต้ องตังอยู
, ใ่ นประเทศไทย มีทางเข้ าออกที.ดีและเหมาะสมตามสภาพ

4.1.3

ต้ องเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที.ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและอยู่ในสภาพที.เหมาะสมต่อการจัดหาผลประโยชน์ได้
หรื อเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที.ยงั ก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จ โดยต้ องมีการก่อสร้ างไปแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
ของมูลค่าโครงการ ณ วันที.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
,
ดการกองทุนรวม และ
ในการคํานวณมูลค่าโครงการ มิให้ นบั มูลค่าที.ดินที.เป็ นที.ตงของโครงการ
ั,
ทังนี
, , สัดส่วนความคืบหน้ าของ
การก่อสร้ างต้ องได้ รับการรับรองจากบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ

4.1.4

ต้ องเป็ นการลงทุนโดยการซื ,อหรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อโดยการได้ มาซึ.งสิทธิ เก็บกินหรื อสิทธิ เหนือ
พื ,นดิน โดยผู้มีกรรมสิทธิKหรื อสิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวยินยอมที.จะขาย ให้ เช่า หรื อให้
สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์นนั ,

4.1.5

อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ หรื อมีข้อพิพาทใดๆ
เว้ นแต่จะเป็ นประโยชน์แก่กองทุนรวมและได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4.1.6

อสังหาริ มทรั พย์ต้องไม่เป็ นที.ดินว่างเปล่า เว้ นแต่จะแสดงได้ ว่าจะเป็ นประโยชน์ ที.จะส่งเสริ มให้ เกิ ด
รายได้ แก่อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม และได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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4.1.7

ในการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะไม่ทําสัญญาเช่าที.มีข้อตกลงหรื อเงื.อนไขที.ก่อให้ เกิดหน้ าที.
มากกว่าหน้ าที.อนั เป็ นปกติที.ผ้ ูเช่าพึงต้ องกระทําเมื.อสัญญาเช่าสิ ,นสุดลง หรื อทําสัญญาเช่าช่วงเว้ นแต่
ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้ องเป็ นการเช่าจากบุคคลดังต่อไปนี ,
(1) ต้ องเป็ นการเช่าจากผู้มีสิทธิที.จะให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์นนได้
ั , ทังนี
, , ในกรณีที.อสังหาริ มทรัพย์ที.
เช่าเป็ นที.ดิน ที.ดินนันจะต้
, องมีการออกโฉนดที.ดินหรื อหนังสือรับรองการทําประโยชน์ให้ แล้ ว
(2) ในกรณีที.เป็ นการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ หรื อในกรณีที.เป็ นการเช่าอาคาร โรงเรื อน หรื อสิ.งปลูก
สร้ างที.ผ้ ใู ห้ เช่ามิได้ เป็ นผู้มีกรรมสิทธิKตามโฉนดที.ดินหรื อผู้มีสิทธิครอบครองตามหนัง สือ รั บ รองการ
ทํา ประโยชน์ บริ ษั ท จัด การต้ อ งจัด ให้ มีส ถาบัน การเงิ น ตามกฎหมายว่าด้ วยดอกเบี ,ยเงินให้
กู้ยืมของสถาบันการเงินหรื อบริ ษัทประกันภัยเป็ นผู้รับประกันความเสียหายที.อาจเกิดขึ ,นจากการ
บอกเลิก สัญ ญาของบุค คลดังกล่า ว หรื อ ในกรณี ที. มิ ได้ จัดให้ ผ้ ูรับ ประกันความเสีย หายเพื. อ
ป้องกันความเสียหายเช่นว่านัน, บริ ษัทจัดการต้ องเปิ ดเผยความเสี.ยงให้ ผ้ ลู งทุนทราบโดยต้ อง
ระบุไว้ ในหนังสือชีช, วน ส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญถึงผลกระทบที.อาจจะเกิดขึ ,นกับผลประกอบการ
ของกองทุนรวม หากผู้มีกรรมสิทธิKตามโฉนดที.ดิน หรื อผู้มีสทิ ธิครอบครองตามหนังสือรับรองการ
ทําประโยชน์บอกเลิกสัญญา

4.1.8

บริ ษัทจัดการจะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์มีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที.จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ น
กองทุนรวม หรื อวันจดทะเบี ยนเพิ. มเงิ นทุน สํ าหรั บกรณี การเพิ. มเงิ นทุนจดทะเบี ยนเพื. อลงทุนใน
อสังหาริ มทรั พย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เพิ.มเติมแล้ วแต่กรณี และดํารงอัตราส่วนการลงทุน
ดังกล่าวทุกวันสิ ,นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ,
(1) รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สุดท้ ายก่อนสิ ,นอายุโครงการ หรื อ
(2) กรณีมีเหตุจําเป็ นและสมควรโดยได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4.1.9

บริ ษัทจัดการจะถืออสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุนไว้
อย่างน้ อย 1 ปี เว้ นแต่มีเหตุจําเป็ นและสมควรโดยได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4.1.10 กองทุนรวมจะจัดให้ มีการทําประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื.อคุ้มครองความเสียหายที.จะเกิด
ขึ ,นกับกองทุนรวม โดยกองทุนรวมจะรับโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยหรื อจัดให้ มีการทําประกันภัย
ในอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมลงทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาที.กองทุนรวมลงทุน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ,
(1) การประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้ เสียของกองทุนรวมที.มีตอ่ อสังหาริ มทรัพย์หรื อ
สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ ที.ลงทุน เพื.อคุ้มครองความเสียหาย ที.จะเกิ ดขึ ,นกับกองทุนรวมอัน
เนื. องมาจากการเกิ ดวินาศภัยต่ออสังหาริ มทรั พย์ ดังกล่าว โดยกํ าหนดให้ กองทุนรวมเป็ นผู้รั บ
ประโยชน์ ทังนี
, , โดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
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(2) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที.อาจได้ รับความเสียหายจากความชํารุ ดบกพร่ องของ
อาคาร โรงเรื อน หรื อสิง. ปลูกสร้ าง ทังนี
, , ในกรณีที.ผ้ ใู ห้ เช่าหรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์แก่กองทุน
รวม หรื อผู้เช่าอสังหาริ มทรัพย์จากกองทุนรวม ได้ ทําประกันภัยนันไว้
, แล้ ว บริ ษัทจัดการสามารถทํา
ประกันภัยความรับผิดเฉพาะกรณีที.กองทุนรวมอาจถูกไล่เบี ,ยให้ ต้องรับผิด
(3) การประกันภัยตาม (1) และ (2) ให้ เอาประกันตลอดระยะเวลาที.กองทุนรวมมีกรรมสิทธิKหรื อสิทธิ
ครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์นนั ,
ทัง, นี , ปั จ จุบัน กองทุน รวมได้ จัด ให้ มี ก ารทํ า ประกัน ภัย ที. ค รอบคลุม ความเสีย หายที. เ กิ ด จากภัย
ธรรมชาติ อุบัติ ภัย และการก่ อ วิน าศกรรมไว้ สําหรั บอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ที.ก องทุนรวมลงทุน อยู่เ ดิ ม
ประกอบด้ วย
1. การประกันภัยความเสีย. งภัยในทรัพย์สนิ (All Risk Insurance)
กองทุนรวมได้ จดั ให้ มีการประกันอัคคีภยั และวินาศภัยต่างๆ โดยมีวงเงินประกันไม่ตํ.ากว่าราคา
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยใช้ เกณฑ์การเปลี.ยนใหม่สําหรับสิ.งที.เสียหาย (Replacement Cost
Evaluation) อาทิ ตามมูลค่าที.ระบุในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที.จดั ทําขึ ,นฉบับล่าสุด
เพื.อคุ้มครองความเสียหายที.อาจเกิดขึ ,นแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยกรมธรรม์ดงั กล่าวจะ
กํ าหนดให้ กองทุน รวมเป็ นผู้รับ ผลประโยชน์ หรื อ เป็ นผู้เอาประกัน ภัยร่ วมกับผู้ใ ห้ เช่ าสํา หรั บ
ทรัพย์สินซึ.งกองทุนรวมมีสิทธิ การเช่า ตามส่วนได้ ส่วนเสียที.มีอยู่ หรื อตามสัดส่วนของพื ,นที.ที.
กองทุนรวมและผู้ให้ เช่าเป็ นผู้เช่าหรื อมีสิทธิ ครอบครองหรื อมีกรรมสิทธิK (แล้ วแต่กรณี) ทังนี
, ,
บริ ษัทจัดการจึงมีความเห็นว่า วงเงินประกันสําหรับการประกันภัยความเสี.ยงภัยในทรัพย์สิน
ดังกล่าวมีเพียงพอและเหมาะสม เนื.องจากเป็ นมูลค่าที.ไม่ตาํ. กว่ามูลค่าที.ประเมินโดยผู้ประเมิน
อิสระและสามารถสะท้ อนถึงต้ นทุนการก่อสร้ างที.มีความเป็ นปั จจุบนั ของทรัพย์สินที.กองทุนรวม
ลงทุน
2. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)
กองทุน รวมได้ ดํ า เนิ น การจัด ให้ มี ก ารทํ า ประกัน ภัย ความรั บ ผิ ด ต่อ บุค คลภายนอก (Public
Liability Insurance) เพื.อคุ้มครองความบาดเจ็บทางร่ างกายหรื อชีวิต และความเสียหายที.อาจ
เกิดขึ ,นต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก ซึง. มีสาเหตุจากความประมาทเลินเล่อหรื อความบกพร่อง
ของทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ซึง. กฎหมายได้ กําหนดให้ ต้องรับผิดชดใช้ ค่าเสียหายภายใต้ วงเงิน
ประกัน ข้ อกําหนดและเงื.อนไขที.กองทุนรวมให้ ความเห็นชอบ โดยการประภัยดังกล่าวกําหนดให้
กองทุนรวมเป็ นผู้เอาประกันภัย และให้ บคุ คลภายนอกเป็ นผู้รับผลประโยชน์ ทังนี
, , บริ ษัทจัดการ
มีความเห็นว่า ทุนประกันสําหรับการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกมีเพียงพอและ
เหมาะสม เนื.องจากเป็ นวงเงิ นที.น่าจะเพียงพอต่อการคุ้มครองความบาดเจ็ บและเสียหายที.
อาจจะเกิดขึ ,นต่อบุคคลภายนอก
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3. การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
กองทุน รวมได้ ดํ า เนิน การให้ มี ก ารทํ า ประกัน ภัย ธุ ร กิ จ หยุด ชะงัก (Business Interruption
Insurance) โดยกรมธรรม์ดงั กล่าวกําหนดให้ กองทุนรวมเป็ นผู้รับผลประโยชน์ เพื.อคุ้มครอง
ความเสียหายต่อเนื.องจากความเสียหายที.เกิดกับทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยมีวงเงินประกัน
ไม่ตํ.ากว่าค่าใช้ จ่ายคงที. ซึ.งคงต้ องจ่ายต่อไปในระหว่างที.ธุรกิจหยุดชะงัก รวมถึงผลกําไรที.ขาด
หายไป ตามที.กองทุนรวมคาดว่าจะได้ รับในช่วงระยะเวลาที.คาดว่าจะใช้ ในการก่อสร้ างหรื อ
ซ่อมแซมทรัพย์สินที.เช่า ซึ.งในกรณีทวั. ไป การก่อสร้ างหรื อซ่อมแซมจะใช้ ระยะเวลาไม่เกิน 24
เดือน แต่กองทุนรวมพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ มีความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงักเป็ นระยะเวลาประมาณ 36 เดือน ดังนัน, บริ ษัทจัดการจึงมีความเห็นว่า วงเงินประกัน
สําหรับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักดังกล่าวมีเพียงพอและเหมาะสม เนื.องจากคาดว่าน่าจะ
สามารถชดเชยการสูญเสียรายได้ ของกองทุนรวมระหว่างการซ่อมแซมหรื อก่อสร้ างใหม่ได้
ทังนี
, , กองทุนรวมจะจัดให้ มีการทําประกันภัยสําหรับอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนเพิ.มเติมครัง, ที.
1 ในลักษณะเดียวกันกับการทําประกันภัยสําหรับอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิม ตามที.ได้
กล่าวไว้ ข้างต้ น
4.1.11 ราคาอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมลงทุนหรื อจําหน่าย
(1) การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะลงทุนในราคาที.ไม่
สูงกว่า ราคาที. เปิ ดเผยไว้ ใ นรายละเอียดโครงการ และหากราคาที.จะลงทุนซึ.ง เปิ ดเผยไว้ ใ น
รายละเอียดโครงการสูงกว่าราคาตํ.าสุดที.ได้ จากรายงานการประเมินค่าเกิ นกว่าร้ อยละ 10
บริ ษัทจัดการจะชี ,แจงข้ อเท็จจริ งและเหตุผลของการลงทุนในราคาดังกล่าวในไว้ ในรายละเอียด
โครงการและหนังสือชี ,ชวน
(2) การขายอสังหาริ มทรัพย์หรื อโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุน
บริ ษัทจัดการจะกระทําโดยเปิ ดเผยและเพื.อประโยชน์ที.ดีที.สดุ ของกองทุนรวมเป็ นสําคัญ หาก
การจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์มีราคาที.ตํ.ากว่าราคาสูงสุดทีไ. ด้
จากรายงานการประเมินค่าเกินกว่าร้ อยละ 10 บริ ษัทจัดการจะชีแ, จงข้ อเท็จจริ งและเหตุผลที.
จําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ในราคาดังกล่าวไว้ ในหนังสือสรุ ป
ข้ อมูลสําคัญที.จดั ทําขึ ,นตามหลักเกณฑ์ที.สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(3) รายงานการประเมินค่าของบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ ตาม (1) และ(2)บริ ษัทจัดการจะจัดทําขึ ,น
ล่วงหน้ าก่อนการลงทุนในหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
ไม่เกิน 6 เดือน ทังนี
, , บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการประเมินค่าทรัพย์สินใหม่หากมีเหตุการณ์หรื อ
ปั จจัยใดๆ ที.ทําให้ มลู ค่าทรัพย์สนิ ที.ทําการประเมินมีการเปลีย. นแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
4.1.12 การทําธุรกรรมกับบริ ษัทจัดการ บุคคลที.เกี.ยวข้ องกับบริ ษัทจัดการ และบุคคลที.เกี.ยวข้ อง บริ ษัทจัดการ
จะปฏิบตั ิ ดังนี ,
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(1) ในการลงทุนครัง, แรก หากเป็ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของ
บริ ษัทจัดการหรื อบุคคลที.เกี.ยวข้ องกับบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการต้ องยื.นคํารับรองของบุคคลที.จะ
แต่งตังให้
, เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ.งได้ รับรองว่า
ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ รับรายงานการประเมินของบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานเกี.ยวกับ
การตัดสินใจลงทุนของบริ ษัทจัดการ และรับรองว่าได้ ทําการตรวจสอบการลงทุนตามโครงการแล้ ว
และเห็นว่าเป็ นธุรกรรมในลักษณะที.เป็ นธรรมเนียมทางค้ าปกติเสมือนการทําธุรกรรมกับคู่ค้าทัว. ไป
ที.มิได้ มีความเกี.ยวข้ องกันเป็ นพิเศษ (at arm’s length transaction) ทังนี
, , เมื.อบริ ษัทจัดการได้ รับ
อนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ จดั ตังและจั
,
ดการกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะแต่งตัง,
บุคคลที.ทําการรั บรองดังกล่าวเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวม เว้ นแต่มีเหตุจําเป็ นและ
สมควรโดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) ในการลงทุนในหรื อจําหน่ายไปซึง. อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ภายหลังจาก
การลงทุนครัง, แรก หากเป็ นการทําธุรกรรมกับบุคคลที.เกี. ยวข้ อง บริ ษัทจัดการจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ ที.กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที. สน. 29/2549 เรื. อง การ
กระทําที.อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการ
ป้องกัน ลงวันที. 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และที.แก้ ไขเพิ.มเติม ซึง. รวมถึงการได้ รับความเห็นชอบ
หรื อ การรั บ รองจากผู้ดูแ ลผลประโยชน์ และ/หรื อ การได้ รั บมติ อ นุมัติ จ ากผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน
นอกจากนี , หากธุรกรรมดังกล่าวเป็ นการลงทุนกับบริ ษัทจัดการหรื อบุคคลที.เกี.ยวข้ องกับบริ ษัท
จัดการ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการได้ ตอ่ เมื.อผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ ตรวจสอบและรับรองเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรแล้ วว่าการลงทุนดังกล่าวเป็ นธุรกรรมในลักษณะที.เป็ นทางค้ าปกติเสมือนเป็ นการ
ทําธุรกรรมกับลูกค้ าทัว. ไปที.มิได้ มีความเกี.ยวข้ องกันเป็ นพิเศษ (at arm’s length transaction)
4.1.13 บริ ษัทจัดการจะนําอสังหาริ มทรัพย์ไปแสวงหาผลประโยชน์ได้ เฉพาะการให้ เช่าพื ,นที.โดยตรง หรื อให้ เช่า
แก่ผ้ ปู ระกอบกิจการอื.นเพื.อนําอสังหาริ มทรัพย์ไปจัดหาประโยชน์ ทังนี
, , ภายใต้ หลักเกณฑ์ดงั นี ,
(1) หากเป็ นการลงทุนในอาคารโรงแรม บริ ษัทจัดการจะนําอาคารดังกล่าวให้ เช่าแก่ผ้ ูประกอบ
กิจการโรงแรมเท่านัน,
(2) หากเป็ นการให้ เ ช่ า พื น, ที. แ ละมี ก ารจัด หาผลประโยชน์ โดยการให้ บ ริ ก ารประกอบด้ ว ย เช่ น
service apartment บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ,
(ก)

ดําเนินการให้ กองทุนรวมมีรายได้ จากการให้ เช่าพื ,นที.และการให้ เช่าเครื. องใช้ อปุ กรณ์
ตกแต่ ง ที. เ กี. ย วเนื. อ งโดยตรงจากการให้ เช่ า พื น, ที. นั น, เช่ น ชุ ด รั บ แขก ชุ ด ครั ว
เครื. องปรับอากาศ เป็ นต้ น รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของรายได้ ทงหมดที
ั,
.ได้ จาก
การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์นนในรอบระยะเวลาบั
ั,
ญชีประจําปี ใด ๆ

(ข)

รายงานผลการดําเนินงานเกี.ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ตาม (ก) ของแต่ละอาคารให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับแต่วนั สิ ,นรอบปี บัญชี
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(ค)

หากกองทุนรวมมีรายได้ น้อยกว่าที.กําหนดตาม (ก) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ ผ้ ู
ประกอบกิ จ การรายอื. น นํ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ปจัด หาผลประโยชน์ หรื อ จํ า หน่า ย
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ห รื อ สิท ธิ ก ารเช่า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ด งั กล่า ว หรื อ เลิก กองทุนรวม
ภายใน 60 วัน นับ แต่ วัน สิ น, รอบระยะเวลาบัญ ชี ป ระจํ า ปี และแจ้ งให้ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที.บริ ษั ทจัดการได้ ดํา เนินการ
ดังกล่าวแล้ วเสร็ จ

ในกรณีที.เป็ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที.ยงั ก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จ บริ ษัทจัดการอาจดําเนินการให้
การก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์นนแล้
ั , วเสร็ จก่อนการจัดหาผลประโยชน์ตามวรรคหนึง. ก็ได้
4.1.14 บริ ษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ให้ เกิดรายได้ ประจําไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของ
รายได้ ทงหมดของกองทุ
ั,
นรวมในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี เว้ นแต่กรณีดงั ต่อไปนี ,
(1) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี แรกและประจําปี สุดท้ ายของปี ที.สิ ,นอายุโครงการ หรื อ
(2) เมื.อได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4.2

การลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมี
ไว้ ซึงทรั พย์ สินอย่ างใดอย่ างหนึ งหรื อหลายอย่ างดังต่ อไปนี เ, พือการบริ หารสภาพคล่ องของกองทุน
รวม
(1)

พันธบัตรรัฐบาล

(2)

ตัวz เงินคลัง

(3)

พันธบัตร หรื อหุ้นกู้ที.สถาบันสินเชื.อเพื.อธุรกิจหลักทรัพย์ รัฐวิสาหกิจ หรื อนิติบคุ คลที.มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตังขึ
, ,นเป็ นผู้ออก

(4)

เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสินเชื.อที.อยูอ่ าศัย

(5)

บัตรเงินฝากที.ธนาคารหรื อบริ ษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก ทังนี
, , หากเป็ นบัตรเงินฝากที.มีการจ่ายผลตอบแทน
หรื อการชําระเงินลงทุนอ้ างอิงกับสินค้ าหรื อตัวแปรต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน

(6)

ตัวz แลกเงินหรื อตัวz สัญญาใช้ เงินที.ธนาคาร บริ ษัทเงินทุน บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ สถาบันสินเชื.อเพื.อธุรกิจ
หลักทรัพย์ หรื อกองทุนเพื.อการฟื น, ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้
สลักหลังโอนประเภทมีสทิ ธิไล่เบี ,ย หรื อผู้คํ ,าประกัน ทังนี
, , หากเป็ นตัวz แลกเงินหรื อตัวz สัญญาใช้ เงินที.มีการ
จ่ายผลตอบแทนหรื อการชําระคืนเงิ นลงทุนอ้ างอิงกับตัวแปร ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน

(7)

หน่วยลงทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที.จะซื ,อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี , หรื อกองทุนรวม
อื.นที.มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี , หรื อเงินฝาก

(8)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
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(9)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ตามเงื.อนไขดังต่อไปนี ,
(ก) ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในต่างประเทศที.อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของ
หน่ วยงานกํ า กับ ดู แลด้ า นหลักทรั พ ย์ และตลาดซื อ, ขายหลักทรั พย์ ที. เ ป็ นสมาชิ ก สามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรื อหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมในต่างประเทศที.มีการซื ,อขายในตลาดซื ,อขายหลักทรัพย์ที.เป็ นสมาชิกของ World Federations
of Exchange (WFE)
(ข) ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที.มีทรัพย์สินเช่นเดียวกับทรัพย์สินที.กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และ
(ค) ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในต่างประเทศที.จดั ตังขึ
, ,นเพื.อผู้ลงทุนทัว. ไป

(10)

สัญญาซื ,อขายล่วงหน้ าโดยมีวตั ถุประสงค์เพื.อป้องกันความเสีย. งที.อาจเกิดขึ ,นจากการลงทุน ทังนี
, ,ในกรณี
ที.สญ
ั ญาซือ, ขายล่วงหน้ ามีสินค้ าหรื อตัวแปรอื.นใดที.มิใช่ราคาหลักทรั พย์ อัตราแลกเปลี.ยนเงิ น อัตรา
ดอกเบี ,ย ดัชนีทางการเงิน ดัชนีกลุม่ หลักทรัพย์ หรื ออันดับความน่าเชื.อถือของหลักทรัพย์ที.เป็ นตราสาร
แห่งหนี , สัญญาซื ,อขายล่วงหน้ าดังกล่าวต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ด้ วย

(11)

หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื.นใดที.มิใช่อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการหาดอกผล
โดยวิธีอื.น หรื อการประกันความเสี.ยงจากการกู้ยืม ตามที.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความ
เห็นชอบ

การลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ. ทรัพย์สนิ ตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) ที.นิติบคุ คลใดนิติบคุ คลหนึ.งเป็ นผู้ออก ผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิ ไล่เบี ,ย ผู้คํ ,าประกัน หรื อผู้รับฝากเงิน ต้ องมีมูลค่ารวมกันทังสิ
, ,นไม่
เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม เว้ นแต่ในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี ,
(ก)

ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุนรวม

(ข)

ช่วงระยะเวลา 60 วันก่อนวันจ่ายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรื อวันจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

(ค)

ช่วงระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันครบกําหนดอายุโครงการหรื อวันเลิกกองทุนรวม

การคํา นวณอัต ราส่ว นการลงทุนตามวรรคสอง ไม่นับ รวมตัzว แลกเงิ น หรื อ ตัวz สัญญาใช้ เงินที.กองทุนเพื.อการ
ฟื น, ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ ,าประกันโดยต้ องเป็ นการรับ
อาวัล แบบไม่มีเงื.อ นไข หรื อสลัก หลัง โอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ,ย หรื อคํ ,าประกันเงินต้ นและดอกเบี ,ยเต็มจํานวน
อย่างไม่มีเงื.อนไข
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4.3

การลงทุนในหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงเป็ นพิเศษ
กองทุนรวมอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ. หุ้นที.มีสทิ ธิออกเสียงเป็ นพิเศษได้ ไม่เกิน 1 หุ้น ตามเงื.อนไขดังต่อไปนี ,
(1) หุ้นดังกล่าวออกโดยบริ ษัทที.เช่าอสังหาริ มทรัพย์จากกองทุนรวม โดยหุ้นนันให้
, สทิ ธิพิเศษในการอนุมตั ิการ
ดําเนินงานบางประการของบริษัทที.เช่าอสังหาริ มทรัพย์ (golden share) ทังนี
, , ตามที.ได้ กําหนดไว้ ใน
ข้ อบังคับของบริ ษัทดังกล่าว และ
(2) บริ ษัทที.เช่าอสังหาริมทรัพย์ตกลงจ่ายค่าเช่าให้ แก่กองทุนรวมในอัตราผันแปรตามผลประกอบการของ
อสังหาริ มทรัพย์ทเี. ช่า

4.4

การกู้ยมื เงิน
ในการจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ กองทุนรวมอาจกู้ยืมเงิ นได้ ทัง, นี , ไม่ว่าจะมีการให้ หลักประกันไว้ ด้วย
หรื อไม่ก็ตาม และต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ,
(1)

เป็ นการกู้ยืมเงินเพื.อดําเนินการดังต่อไปนี ,
(ก) ปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมหรื ออสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมมีสิทธิ การเช่าให้ อยู่ใน
สภาพดีและมีความพร้ อมที.จะใช้ หาผลประโยชน์
(ข) ต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิ.มเติมบนที.ดินที.มีอยู่แล้ วซึ.งเป็ นของกองทุนรวมหรื อที.กองทุนรวมมี
สิทธิการเช่า เพื.อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(ค) ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ.มเติม
ทัง, นี , ภายหลัง ปี พ.ศ. 2556 หากกองทุน รวมมี ค วามจํ า เป็ นต้ อ งกู้ยื ม เงิ น เพื. อ การลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์เพิ.มเติม กองทุนรวมจะต้ องมีการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
เป็ นกองทรัสต์เพื.อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT) อนึ.ง
ในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ น REIT นัน, กองทุนรวมจะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื.อทําการแปลงสภาพดังกล่าว โดยเงื.อนไขดังกล่าวจะเป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื.นๆ ที.เกี.ยวข้ อง

(2)

เป็ นการกู้ยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ ทังนี
, , ในกรณีที. เป็ นการกู้ยืมเงิน
เพื.อปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าตาม (1)(ก) หรื อเพื.อต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคาร
เพิ.มเติมบนที.ดินที.มีอยูแ่ ล้ วที.กองทุนรวมมีสทิ ธิการ
เช่าตาม (1)(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ อง
คํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าที.เหลืออยูต่ ามสัญญาเช่าด้ วย และ

(3)

จํานวนเงินที.ก้ ยู ืมต้ องไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และใน ก ร ณี ที. ต่ อ ม า
ภายหลังจํานวนเงินที.ก้ ยู ืมเกินอัตราส่วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนัน,
มิได้ เกิดจากการกู้ยืมเงิ น
เพิ.มเติม บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะคงอัตราส่วนการกู้ยืมเงินไว้ ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพิ.มเติมอีก
ไม่ได้ จนกว่าอัตราส่วนการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
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เงื.อนไขพิเศษ
กองทุนรวมอาจเข้ าทําสัญญาซื ,อขายตราสารล่วงหน้ า (Derivative) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื.อป้องกันความเสี.ยง
(Hedging) จากอัตราแลกเปลี.ยน (Foreign Exchange Rate Risk) และ/หรื ออัตราดอกเบี ,ย (Interest Rate
Risk) ทื.เกิดขึ ,นจากการกู้ยืมเงินไม่วา่ ทังจํ
, านวนหรื อบางส่วน เช่น กองทุนรวมอาจจะเข้ าลงทุนทําสัญญา Swap
อัตราดอกเบี ,ยกับคูส่ ญ
ั ญาที.เป็ นธนาคารพาณิชย์เพื.อป้องกันความเสีย. งจากความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี ,ย
การกู้ยืมเงินของกองทุนรวมสําหรับการลงทุนเพิ.มเติมครัง, ที. 1
ในการลงทุนเพิ.มเติม กองทุนรวมอาจจะใช้ แหล่งเงินทุนส่วนหนึ.งจากการกู้ยืม โดยในเบื ,องต้ นธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ เสนอวงเงินจํานวนไม่เกิน 480 ล้ านบาท โดยข้ อกําหนดและเงื.อนไขของการกู้ยืม
เงินดังกล่าวจะเป็ นไปตามที.กําหนดในสัญญาระหว่างกองทุนรวมและธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
โดยมีรายละเอียดเบื ,องต้ นดังต่อไปนี ,
ธนาคารผู้ให้ เงินกู้
ผู้ขอสินเชือ
วงเงินกู้ (ล้ านบาท)
อัตราดอกเบีย,
ระยะเวลาชําระคืนเงินกู้
การชําระดอกเบีย,
หลักประกันการกู้ยมื

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
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ไม่เกิน 480,000,000 ล้ านบาท
ไม่เกิน MLR-1.00
13 ปี
รายไตรมาส
ทรัพย์สนิ ที.จะเข้ าลงทุนในส่วนทีจ. ะเป็ นหลักประกัน ซึง. มีมลู ค่า
ตามรายงานการประเมินค่าของบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที.
ผู้ให้ ก้ เู ห็นชอบ รวมทังสิ
, ,นไม่ตาํ. กว่า 1.5 เท่าของวงเงินกู้

อย่างไรก็ดี กองทุนรวมอาจมีความเสี.ยงที.เกิดขึ ,นจากการกู้ยืมเงินซึ.งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียด
เพิ.มเติมได้ จากข้ อ 3.2.14 ปั จจัยความเสีย. ง เรื. อง (ค) ความเสีย. งที.เกิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวม –
ข้ อ 8) ความเสีย. งที.อาจเกิดขึ ,นจากการกู้ยืมเงิน
เงือนไขพิเศษ
การลงทุนใน หรือมีไว้ ซึงทรัพย์ สิน และการหาประโยชน์ จากทรัพย์ สิน
กองทุนรวมมีหลักเกณฑ์การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตลอดจนการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามที.ระบุไว้ ในข้ อ
4.1 ข้ อ 4.2 และ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที. สน. 25/2552 รวมถึงประกาศอื.นๆ ที.เกี.ยวข้ อง
ในการบริ หารจัดการ และหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินต่างๆ ที.กองทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้ นนั , กองทุนรวมอาจ
ปรับปรุ ง เปลี.ยนแปลง พัฒนา เพิ.มศักยภาพในทรัพย์สินต่างๆ ดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็ นเพื.อการให้ เช่าพื ,นที.โดยตรง
หรื อให้ เช่าแก่ผ้ ูประกอบกิ จการเพื.อนําทรั พย์ สินดังกล่าวไปหาผลประโยชน์ ทัง, นี , รวมถึงการดําเนินการใดๆ เพื.อ
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ประโยชน์ของทรัพย์สนิ ตามที.บริ ษัทจัดการ หรื อ คณะกรรมการลงทุน (ถ้ ามี) จะเห็นสมควรได้ อีกด้ วย แต่ทงนี
ั , ,จะต้ อง
ไม่เป็ นการขัดต่อ ข้ อกําหนด กฎเกณฑ์ และเงื.อนไขที.กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้ องกําหนด
นอกจากนี , กองทุนรวมสามารถนําเงิ นประกันการเช่า(เงินมัดจํ า) ที.ได้ เรี ยกเก็ บจากผู้เช่า ไปดําเนินการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื.นหรื อหาดอกผลตามที.สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดได้
อนึง. บริ ษัทจัดการจะไม่จดั หาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ที.ลงทุนโดยการให้ เช่าแก่เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
กลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด เว้ นแต่กรณีดงั ต่อไปนี ,
(1)

การให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ในส่วนที.ไม่มีนยั สําคัญ ซึ.งเป็ นการทําธุรกรรมในลักษณะ Arm’s Length และได้
ระบุไว้ ในโครงการแล้ ว

(2)

การให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมได้ ลงทุนไว้ ก่อนวันที. 16 กันยายน พ.ศ. 2554

ทังนี
, , ในกรณีที.บริ ษัทจัดการจะให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ในส่วนที.ไม่มีนยั สําคัญเป็ นการทําธุรกรรมในลักษณะ Arm’s
Length กับบุคคลที.กล่าวถึงข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะให้ เช่าได้ ในสัดส่วนที.ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของพื ,นที.กองทุนรวมเข้ า
ลงทุนทังหมดในแต่
,
ละทรัพย์สนิ (พื ,นที. Gross Area เฉพาะส่วนที.กองทุนรวมเข้ าลงทุนในแต่ละทรัพย์สิน) โดยบริ ษัท
จัดการจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อนดําเนินการ

5. ข้ อกําหนด นโยบายและวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
5.1

ข้ อกําหนด นโยบายและวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 4 ครัง, อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการอาจมีการ
พิจารณาจ่ายเงินปั นผลพิเศษเกินกว่าการจ่ายเงินปั นผลปี ละ 4 ครัง, ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ตามที.บริ ษัท
จัดการมีความเห็นว่ามีความจําเป็ นและสมควร
(1)

ในกรณีที.กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิที.ปรับปรุ งแล้ วของรอบปี บัญชี ทังนี
, , กําไรสุทธิที.ปรับปรุ งแล้ ว
หมายความว่า กําไรสุทธิที.หกั กําไรที.ยงั ไม่เกิดขึ ,น (Unrealized gain) จากการประเมินค่าหรื อสอบทาน
การประเมินค่าอสังหาริ มทรั พย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ รวมทัง, ปรับปรุ งด้ วยรายการอื.นตาม
แนวทางที.สาํ นักงานกําหนด เพื.อให้ สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม

(2)

ในกรณีที.กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชี ใด บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนจากกําไรสะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้

การจ่ายเงินปั นผลตาม (1) ต้ องไม่ทําให้ กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ.มขึ ,นในรอบระยะเวลาบัญชีที.มีการ
จ่ายเงินปั นผลนัน,
การจ่ า ยเงิ นปั นผลตาม (1) และ (2) บริ ษั ทจั ด การจะดํ า เนิ น การจ่ า ยเงิ นปั นผลดั ง กล่ า วให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่หรื อ วันสิ ,นรอบระยะเวลาบัญชีที.มีการจ่ายเงินปั นผลนัน,
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ในกรณีที.บริ ษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เงื.อนไขเพิ.มเติม
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้ าเงินปั นผลที.จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บัญชีมีมูลค่าตํ.ากว่าหรื อ
เท่ากับ 0.10 บาท บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที.จะไม่จ่ายเงินปั นผลในครัง, นันและให้
,
สะสมเงินปั นผลดังกล่าวเพื.อนําไป
จ่ายรวมกับเงินปั นผลที.จะให้ มีการจ่ายในงวดถัดไป
สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปั นผล บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที.ระบุไว้ เว้ นแต่กรณีที.คณะกรรมการ
ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื.นใดที.มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี.ยนแปลง
เพิ.มเติม ประกาศ กําหนด สัง. การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื.น บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามนัน,
5.2

เงือนไข และวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน
(1)

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

(2)

ในกรณีที.บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที.ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 50 ของของจํานวนหน่วย
ลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็
,
นบุคคลตามข้ อ 6.1 (1)
บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่
, วนที.เกินกว่า ร้ อยละ 50
ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
,
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ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที.ระบุข้างต้ น บริ ษัทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหน่วยลงทุนที.มีสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที.อยู่ใน
กลุม่ บุคคลนัน, โดยจะใช้ วิธีการเฉลี.ยตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
(Pro Rata Basis) เป็ นฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทุน ที.มีสิทธิในการได้ รับเงิน
ปั นผลของกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํา นวนหน่ว ยลงทุน ที.จํา หน่า ยได้ แ ล้ ว
ทั ,งหมด) ทังนี
, , ในกรณีที.มีเงินปั นผลที.ไม่อาจแจกจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัท
จัดการจะยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนันรั
, บทราบและ
ยินยอมให้ ดําเนินการแล้ ว และในระหว่างที.กองทุนรวมยังมิได้ ดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะ
จัดทําบัญชีและแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สนิ ส่วนอื.นของกองทุนรวมโดยไม่นํามารวม
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม เว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงาน
อื.นใดที.เกี.ยวข้ องจะประกาศกําหนด สัง. การ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื.น
(3)

ในกรณีที.บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที.ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน หน่วยลงทุนที.
จําหน่ายได้ แล้ วทัง, หมดเป็ นบริ ษัทจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุนตามข้ อ 6.1 (2) ในช่วงระยะเวลาที.บุคคล
ดังกล่าวถือหน่วยลงทุนที.รับไว้ ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน แต่ทงนี
ั , , ต้ องไม่เกิน
หนึง. ปี นับแต่วนั ที.รับหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลดังกล่าวตามสัดส่วนการ
ถือหน่วยลงทุนของบุคคลนัน,

(4)

ในกรณีที.ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมว่าผู้ที.เคยเป็ นเจ้ าของหรื อผู้โอนสิทธิ การ
เช่าในอสังหาริ มทรั พย์ ผู้ให้ เช่ าหรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของ
บุคคลดังกล่าวถื อหน่ วยลงทุนรวมกันเกิ น 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่ วยลงทุนที. จํ าหน่ ายได้ แล้ ว
ทังหมด
,
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามข้ อ (1) โดยอนุโลม

(5)

บริ ษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปั นผล โดย
1.

ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ

2.

ปิ ดประกาศไว้ ในที.เปิ ดเผย ณ ที.ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และจัดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ที.
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน

3.

ส่งหนังสือแจ้ ง ผู้ถือหน่วยที.มีชื.ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ หรื อแจ้ งข้ อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์

(6)

บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อ เป็ นเช็ค
ขีดคร่ อมเฉพาะสัง. จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื.อและที.อยู่ที.ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(7)

ในกรณีที.ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่ใช้ สิทธิ ขอรั บเงิ นปั นผลจํ านวนใดภายในอายุความใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริ ษัทจัดการจะไม่นําเงินปั นผลจํานวนดังกล่าวไปใช้ เพื.อการอื.นใด
นอกจากเพื.อประโยชน์ของกองทุนรวม
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6. หลักเกณฑ์ และข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน
หลักเกณฑ์และข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนจะเป็ นไปตามที.สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี
, , ในกรณีที.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื.นใดที.มอี ํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไข เปลี.ยนแปลง เพิ.มเติม ประกาศ
กําหนด สัง. การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื.น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที.จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน,
6.1

บุ ค คลใดหรื อกลุ่ ม บุ ค คลเดี ยวกัน ใดถือหน่ ว ยลงทุ นได้ ไ ม่ เ กิน 1 ใน 3 ของจํา นวนหน่ ว ยลงทุ น ที
จําหน่ ายได้ แล้ วทัง, หมด เว้ นแต่ เป็ นกรณีดังต่ อไปนี ,
(1)

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกิ นร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทัง, หมดให้ แก่
บุคคลใดบุคคลหนึง. ดังต่อไปนี ,
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี ,ยงชีพ หรื อกองทุนรวม
เพื.อผู้ลงทุนทัว. ไป
(ข) นิติบคุ คลที.จดั ตังขึ
, ,นตามกฎหมายไทยซึ.งไม่อยู่ภายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติบุคคล เช่น
ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็ นต้ น
(ค) บุคคลอื.นใดที.ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื.อมีเหตุจําเป็ นและสมควร

(2)

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ บริ ษั ทจัดจํ าหน่ ายหน่ วยลงทุนซึ. งรั บหน่วยลงทุนไว้ ตามสัญญา
รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนที.รับไว้ ใน
ส่วนที.เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดไม่
,
เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที.บริ ษัทจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุนรับหน่วยลงทุนดังกล่าว

6.2

เจ้ าของ ผู้ให้ เช่ า ผู้โอนสิทธิการเช่ า หรือผู้ให้ สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่ม
บุ คคลเดี ยวกัน ของบุ คคลดัง กล่ า วถือหน่ วยลงทุ น ของกองทุ นรวมรวมกั นได้ ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่ วยลงทุนทีจําหน่ ายได้ แล้ วทัง, หมด

6.3

ในการพิจารณาความเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกัน ให้ เป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทีสน. 25/2552

6.4

ภายใต้ บังคับข้ อ 6.5 และข้ อ 6.6 ในกรณีทีปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่ บริ ษัทจัดการว่ ามีบุคคลใดหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่ า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุน ที
จําหน่ ายได้ แล้ วทัง, หมด บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่ อไปนี ,
(1)

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

(2)

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื. องใดๆ บริ ษัทจัดการต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันนัน, ในส่วนที.เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
,
รวมใน
จํานวนเสียงในการขอมติ
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(3)

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

(4)

แจ้ งให้ บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนส่วนที.บคุ คลดังกล่าวถือเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
,

ในกรณีที.ปรากฏพฤติการณ์ ว่าบริ ษัทจัดการดําเนินการใดๆ หรื อบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้ เห็นหรื อตกลงกับ
บุคคลอื.น อันเป็ นการปกปิ ดหรื ออําพรางลักษณะที.แท้ จริ งในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกัน
ใดที.ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
,
นรวม
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
,
ดการกองทุนรวม
6.5

6.6

6.7

ในกรณีทีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดทีถือหน่ วยลงทุนเกินกว่ าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่ วย
ลงทุนทีจําหน่ ายได้ แล้ วทัง, หมดเป็ นบุคคลตามข้ อ 6.1 (1) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่ อไปนี ,
(1)

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

(2)

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื. องใดๆ บริ ษัทจัดการต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันนันในส่
, วนที.เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
,
รวมใน
จํานวนเสียงในการขอมติ

(3)

ไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่
, วนที.เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
,

(4)

แจ้ งให้ บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนที.เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
,

ในกรณีทีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดทีถือหน่ วยลงทุนเกินกว่ า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วย
ลงทุนทีจําหน่ ายได้ แล้ วทัง, หมดเป็ นบริ ษัทจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนตามข้ อ 6.1 (2) บริ ษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังต่ อไปนี , ในช่ วงระยะเวลาทีบุคคลดังกล่ าวถือหน่ วยลงทุนทีรั บไว้ ตามสัญญารั บประกันการ
จัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน แต่ ทัง, นี , ต้ องไม่ เกิน 1 ปี นับแต่ วันทีรับหน่ วยลงทุน
(1)

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

(2)

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื. องใดๆ ให้ บริ ษัทจัดการนับคะแนนเสียงของบุคคลดังกล่าวได้
เฉพาะในส่วนที.ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
,

(3)

จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนัน,

ในกรณีทีปรากฏข้ อเท็จจริงแก่ บริษัทจัดการกองทุนรวมว่ าผู้ทีเคยเป็ นเจ้ าของหรื อผู้โอนสิทธิการเช่ า
ในอสังหาริ มทรั พย์ ผู้ให้ เช่ าหรื อผู้ให้ สิท ธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ และกลุ่ มบุ คคลเดียวกัน ของบุ คคล
ดังกล่ าว ถือหน่ วยลงทุนรวมกันเกิน1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุนทีจําหน่ ายได้ แล้ วทัง, หมด บริ ษัท
จัดการจะปฏิบัติตามข้ อ 6.4 โดยอนุโลม
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6.8

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ กับผู้ลงทุนต่ างด้ าวไม่ เกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที
จํ า หน่ ายได้ แล้ วทั ,ง หมด หากเป็ นการเสนอขายหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น รวมที มี ก ารลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ ในลักษณะดังต่ อไปนี ,
(1)

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

(2)

มีการลงทุนเพื.อให้ ได้ มาซึง. กรรมสิทธิKในอาคารชุด ทังนี
, , เมื.อคํานวณพื ,นที.ห้องชุดที.กองทุนรวมจะลงทุนรวม
กับพื ,นที.ห้องชุดที.ถือกรรมสิทธิKโดยผู้ลงทุนต่างด้ าวในอาคารเดียวกันอยู่ก่อนแล้ วคิดเป็ นสัดส่วนเกินร้ อย
ละ 49 ของพื ,นที.ห้องชุดทังหมดในอาคารชุ
,
ดนัน,

ดังนัน, กองทุนรวมนี ,มีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวไม่เกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
,
โดยบริษัทจัดการ และ/หรื อ นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะปฎิเสธการโอนหน่วยลงทุนที.
จะมีผลทําให้ กองทุนรวมมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นผู้ลงทุนต่างด้ าวเกินกว่าอัตราดังกล่าว ทังนี
, ,บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื.อตรวจสอบการถือหุ้นของผู้ลงทุนต่างด้ าว
อย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง,
6.9
เงินปั นผลส่วนที.ไม่อาจจ่ายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามข้ อ 6.4 (3) ข้ อ 6.5 (3) และข้ อ 6.7 กองทุนรวมจะ
ดําเนินการกับเงินปั นผลส่วนที.ไม่สามารถจ่ายได้ ดงั กล่าวให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
รับทราบและยินยอมให้ ดาํ เนินการแล้ ว
6.10 เพื.อประโยชน์สงู สุดของการบริ หารจัดการกองทุนรวม การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อการ
รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจี. ะรับหรื อปฏิเสธที.จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อรับลงทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ โดยบุคคลที.บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที.จะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมหรื อไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ นนั , รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
พลเมืองสหรัฐอเมริ กา ผู้ที.มีถิ.นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึง. ปกติมีถิ.นที.อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกอง
ทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าว และบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึง. จัดให้ มขี ึ ,นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา

7. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
ภายหลังจากบริ ษั ทจัดการได้ ดําเนินการจดทะเบี ยนกองทรั พย์ สินเป็ นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการยื.นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื.อขอให้ พิจารณารับหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
เมื.อนําหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนครั ง, แรก หรื อจดทะเบียนเพิ.มทุนต่อตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทยเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทําการซื ,อ /ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ “การซื ,อ/ขายหน่วยลงทุนจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย” ได้ โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิ ธีปฏิบัติของตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย
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8. การโอนหน่ วยลงทุน
กองทุนรวมไม่มีข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน เว้ นแต่ที.เป็ นไปตามข้ อ 6 และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วิธีการขอโอนหน่ วยลงทุน
8.1

วิธีการโอนหน่ วยลงทุนทีมีใบหน่ วยลงทุน หรื อหนั งสือรั บรองสิทธิในหน่ วยลงทุน หรื อสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี)
สําหรับกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนผู้ถือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนประเภทใบหน่วยลงทุนที.ประสงค์จะโอนหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องแสดงใบหน่วยลงทุนที.มีลายมือชื.อสลักหลังทังของผู
,
้ โอนและผู้รับโอนแก่นายทะเบียน
หน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุนจะมีผลใช้ กล่าวอ้ างต่อบุคคลภายนอกได้ โดยสมบูรณ์และให้ ถือว่าได้ รับการรับรอง
จากนายทะเบียนหน่วยลงทุนเมื.อนายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการบันทึกรายชื.อผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
เรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
, , ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตามที.นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด
และ /หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ /หรื อบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด
สําหรับกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนผู้ถือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนประเภทหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรื อ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ การโอนหน่วยลงทุนเป็ นไปตามที.นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด

8.2

วิธีการโอนหน่ วยลงทุนในระบบไร้ ใบหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที.ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ ใบหน่วยลงทุนจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที.ระบุโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด ทังนี
, , ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตามที.นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด

9. การรั บชําระหนีด, ้ วยทรั พย์ สินอืน
หากมีการผิดนัดชํ าระหนีห, รื อมีพฤติการณ์ ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห, รื อลูกหนีต, ามสิทธิ เรี ยกร้ องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชําระหนี ,ได้ บริ ษัทจัดการจะรับชําระหนี ,ด้ วยทรัพย์สินอื.นทังที
, .เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพือ. กองทุนรวม
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื.อนไข และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที.ผ้ ู
ออกตราสารแห่งหนี ,หรื อลูกหนี ,ตามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชําระหนี , ดังนี ,
9.1

ก่ อนการรั บชําระหนีด, ้ วยทรั พย์ สินอืนทีมิใช่ หลักประกันในแต่ ละครั ง, บริ ษัทจัดการต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถอื หน่ วยลงทุนตามมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่ วยลงทุนซึงคิดตามจํานวนหน่ วย
ลงทุ น รวมกั น เกิน กึ งหนึ งของจํา นวนหน่ ว ยลงทุ น ที จํา หน่ า ยได้ แ ล้ ว ทั ง, หมด หรื อ ได้ รั บ ความ
เห็น ชอบจากผู้ ดูแ ลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ ตรวจสอบและแสดงความเห็น พร้ อม
เหตุผลว่ าในขณะนัน, การรับชําระหนีด, ้ วยทรัพย์ สินดังกล่ าวเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถอื หน่ วยลงทุนมากกว่ า
การถือหรือมีไว้ ซึงตราสารแห่ งหนีห, รือสิทธิเรียกร้ องนัน,

- 163 –

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ.ง บริ ษัทจัดการจะระบุรายละเอียด
เกี.ยวกับทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะได้ จากการรับชําระหนี , มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้ จ่าย พร้ อมเหตุผล
และความจําเป็ นในการรับชําระหนี ,
9.2

เมือได้ รับทรัพย์ สินมาจากการรับชําระหนี , บริษัทจัดการจะนําทรั พย์ สินดังกล่ าวมารวมคํานวณมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะกําหนดราคาทรัพย์ สินนัน, เพือใช้ ในการคํานวณมูลค่ าทรั พย์ สิน
สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และจะดําเนินการกับทรั พย์ สินทีได้ จากการรั บชําระหนี ,
ดังนี ,
(1)

กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที.กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดการอาจมีไว้ ซึ.งทรัพย์สิน
ดังกล่าวต่อไปเพื.อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
(2)
กรณี เป็ นทรั พย์ สินประเภทที. กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษั ทจัดการจะจํ าหน่าย
ทรั พย์ สินดังกล่าวในโอกาสแรกที.สามารถกระทําได้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ น
สําคัญ และในระหว่างที.บริ ษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวก็ได้
ในกรณีที.มีคา่ ใช้ จา่ ยในการบริ หารทรัพย์สนิ บริ ษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม

10. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม (ถ้ ามี)
หากบริ ษั ทจัดการเห็ นสมควร บริ ษั ทจัดการอาจพิ จารณาจัดให้ มี คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม (Investment
Committee) ได้ ทังนี
, , หากบริ ษัทจัดการเห็นสมควรให้ มีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม การพิจารณาให้ แนวทางลงทุน
ในการซื ,อ เช่า ให้ เช่า จําหน่าย โอน หรื อรับโอนซึ.งอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมจะ
กระทําผ่านมติของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม โดยคณะกรรมการลงทุนจะมีองค์ประกอบและอํานาจหน้ าที.และ
ความรับผิดชอบดังนี ,
10.1 องค์ ประกอบ
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะประกอบด้ วยกรรมการจํานวนไม่เกิน 3 คน ดังต่อไปนี ,
(1)

กรรมการซึ.งเป็ นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ที.แต่งตัง, โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวม เพื.อเป็ น
ตัวแทนของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม จํานวนไม่น้อยกว่า 1 คน

(2)

กรรมการที.เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุน จํานวน 1 คน ที.ได้ รับการแต่งตังโดย
,
บริ ษัทจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทไี. ด้ รับการเสนอชื.อจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
, ,
หากผู้ถือหน่วยเสนอรายชื.อของกรรมการลงทุนเกินกว่าจํานวนของกรรมการลงทุนที.กําหนด หรื อไม่เสนอ
รายชื. อของกรรมการลงทุน ให้ บริ ษั ทจัดการพิ จารณาแต่ งตัง, กรรมการลงทุนตามที. บริ ษั ทจัดการ
เห็นสมควร ซึง. อาจเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ทรงคุณวุฒิซงึ. มีประสบการณ์ทางด้ านอสังหาริ มทรัพย์
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ทังนี
, , จํานวนกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะต้ องมีตวั แทนของบริ ษัทจัดการซึ.งได้ รับความเห็นชอบเป็ นผู้จัดการ
กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ จํานวนไม่น้อยกว่ากึ.งหนึ.งของจํานวนกรรมการลงทุนของกองทุนรวมทังหมดและกรรมการ
,
ลงทุนของกองทุนรวมจะต้ องมี หน้ าที. คุณสมบัติ และไม่มีล ักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายหลักทรั พย์ และ/หรื อ
กฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้ องกําหนด และกรรมการลงทุนมีสทิ ธิได้ รับเบี ,ยประชุมตามที.กําหนดไว้ ในโครงการ
กรรมการลงทุนแต่ละท่านในคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
กรรมการลงทุนที.ปฏิบตั ิหน้ าที.จนครบวาระแล้ วอาจได้ รับการแต่งตังให้
, ดํารงตําแหน่งกรรมการลงทุนได้ อีก
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาถอดถอนกรรมการที.แต่งตัง, โดยบริ ษัทจัดการ และพิจารณาถอดถอน
กรรมการที.เป็ นผู้ถื อหน่วยลงทุนหรื อตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณี ที.บริ ษั ทจัดการพิ จารณาแล้ วเห็ นว่า
กรรมการดังกล่าวมีการกระทําหรื อพฤติกรรมที.ไม่เหมาะสมที.จะปฏิบตั ิหน้ าที.เป็ นคณะกรรมการลงทุนของกองทุน
รวมหรื อมีการกระทําที.ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กองทุนรวม และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เปลีย. นแปลงจํานวนคณะกรรมการลงทุนตามที.บริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยหากมีการถอดถอนกรรมการที.เป็ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรื อตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเสนอชื.อบุคคลใหม่ตามเงื.อนไขที.ระบุ
ในข้ อ 10.1 (2) ได้ อีก
อนึ.ง ถ้ าตําแหน่งกรรมการใด ๆ เกิดว่างลงไม่ว่าด้ วยเหตุใด บริ ษัทจัดการมีสิทธิแต่งตังกรรมการเข้
,
าดํารงตําแหน่ง
แทนกรรมการที.ว่างลงได้ ตามเกณฑ์ที.กําหนดไว้ ข้างต้ นโดยให้ กรรมการลงทุนที.ได้ รับการแต่งตังขึ
, ,นใหม่ดงั กล่าวมี
วาระการดํารงตําแหน่งเพียงเท่ากับระยะเวลาตามวาระที.เหลืออยู่ของกรรมการลงทุนผู้ที.ตนได้ รับการแต่งตังให้
, เข้ า
มาดํารงตําแหน่งแทนที. ในกรณีที.
(ก)

กรรมการลงทุนได้ ปฏิบตั ิหน้ าที.จนครบวาระแล้ ว

(ข)

มีการถอดถอนกรรมการลงทุน

อนึ.ง ในกรณีที.คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมหมดวาระลงหรื อคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที.ได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที.ภายใต้ อํานาจและหน้ าที.ของคณะกรรมการลงทุนของ
กองทุนรวมจนกว่าจะมีการตังคณะกรรมการลงทุ
,
นของกองทุนรวมขึ ,นใหม่
10.2 รูปแบบการตัดสินใจ
(1)

การเรี ยกประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนให้ กรรมการคนใดคนหนึ.งเรี ยกประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื.อ
พิจารณาและลงมติตามวิธีการที.กําหนดไว้ ในโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ.ง
ระบุถึง วัน เวลา สถานที.ของการประชุม โดยทางจดหมาย หรื อโทรสาร หรื อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ตามควรแก่กรณีให้ แก่กรรมการทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่กรณีฉกุ เฉินไม่
จําเป็ นต้ องส่งหนังสือเชิญประชุม ในกรณีที.ไม่มีการส่งหนังสือเชิญประชุม หากกรรมการได้ เข้ าร่ วมใน
การประชุมแล้ ว ให้ ถือว่ากรรมการดังกล่าวสละสิทธิในการได้ รับหนังสือเชิญประชุม

(2)

กําหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน
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คณะกรรมการลงทุน จะจัด ให้ มี ก ารประชุ ม ปี ละ 1 ครั ง, เป็ นอย่ า งน้ อย หรื อ ตามที. กํ า หนดโดย
คณะกรรมการลงทุน
(3)

วิธีการประชุม
คณะกรรมการลงทุนอาจประชุมโดยจัดให้ มีการประชุมด้ วยวิธีการใดๆ ตามความเหมาะสมรวมถึง
การประชุมทางโทรศัพท์หรื อลงมติโดยไม่ต้องจัดประชุมก็ได้ โดยกรรมการคนหนึ.งคนใดอาจเสนอมติ
ที.ทําขึ ,นเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื.อเวียนให้ คณะกรรมการลงทุนพิจารณาและลงนามในมติดงั กล่าว
ทังนี
, ,จะแยกลงชื.อในแต่ละต้ นฉบับของมติ หรื อลงชื.อร่วมกันในต้ นฉบับเดียวกันก็ได้

(4)

องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนกรณีจดั ให้ มีการประชุม จะต้ องมีกรรมการเข้ าร่ วมประชุมเกินกว่า
กึ.งหนึง. ของกรรมการทังหมด
,
และต้ องมีกรรมการที.เป็ นตัวแทนของบริ ษัทจัดการรวมกันไม่น้อยกว่ากึ.ง
หนึ.งเข้ าร่ วมประชุมด้ วย จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ทังนี
, , ในการประชุมนั ,นอาจเป็ นในลักษณะการ
นัง. ประชุมร่วมกัน หรื อการประชุมทางโทรศัพท์ (Telephone Conference) ก็ได้

(5)

มติของที.ประชุม
กรณีจดั ให้มีการประชุม
ในการพิจารณาลงมติใด ๆ จะต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากจากคณะกรรมการลงทุนที.เข้ าประชุม ถ้ า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที.ประชุมมีสทิ ธิออกเสียงเพิ.มขึ ,นอีกเสียงหนึง. เป็ นเสียงชี ,ขาด
กรณีไม่จดั ให้มีการประชุม
คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติ ที.ทําขึน, เป็ นลายลักษณ์ อักษร โดยมติ
ดังกล่าวจะต้ องมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรื อให้ ความเห็นชอบรวมกันเกินกว่ากึ.งหนึ.งของ
คณะกรรมการลงทุนทังหมด
,
ทังนี
, , กรรมการสามารถจัดส่งมติที.ได้ ลงนามแล้ วมายังบริ ษัทจัดการทาง
โทรสาร ซึ.งบริ ษัทจัดการจะถื อเอาประโยชน์จากสําเนามติที.ลงลายมือชื. อโดยกรรมการซึ.งส่งทาง
โทรสารถึงบริ ษัทจัดการเป็ นการลงมติที.มีผลสมบูรณ์ ในทันที โดยกรรมการที.นําส่งมติทางโทรสาร
ดังกล่าวจะต้ องนําส่งต้ นฉบับของมติให้ บริ ษัทจัดการต่อไป เพื.อบริ ษัทจัดการจะเก็บรักษาต้ นฉบับของ
มติที.ได้ รับมาไว้ เป็ นหลักฐานที.บริ ษัทจัดการ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียง
เพิ.มขึ ,นอีกเสียงหนึง. เป็ นเสียงชี ,ขาด
ทังนี
, , หากมติเสียงข้ างมากดังกล่าวหรื อการดําเนินการตามมติดงั กล่าวอาจเป็ นการขัดต่อกฎหมาย
ระเบียบ ข้ อบังคับ ตลอดจนคําสัง. ใดๆ ตามที.หน่วยงานที.มีอํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนด และ/
หรื อ จรรยาบรรณ กรรมการซึง. เป็ นตัวแทนของบริ ษัทจัดการมีสทิ ธิใช้ สทิ ธิยบั ยังพิ
, เศษ (Veto Right)
การลงมติ ของคณะกรรมการลงทุนซึ+ งมี ส่วนได้เสีย
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ในการขอมติจากคณะกรรมการลงทุนในเรื. องใด ๆ จะไม่นบั คะแนนเสียงของกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย
รวมในจํานวนเสียงในการขอมติ
(6)

ประธานที.ประชุม
ให้ บริ ษัทจัดการแต่งตังกรรมการรายใดรายหนึ
,
ง. ซึง. เป็ นตัวแทนของบริ ษัทจัดการทําหน้ าที.เป็ นประธาน
กรรมการ และเป็ นประธานในที.ประชุม ประธานในที.ประชุมมีอํานาจและหน้ าที.ในการดําเนินการ
ประชุมให้ เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย และถูกต้ องตามที.กําหนดไว้ ในข้ อนี ,

(7)

รายงานการประชุม
บริ ษัทจัดการจะต้ องทํารายงานการประชุมกรรมการให้ ประธานในที.ประชุมครัง, นันลงนามรั
,
บรองและเก็บ
รักษาไว้ รวมทังจั
, ดให้ มีสาํ เนาเพื.อให้ กรรมการตรวจสอบได้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษัทจัดการในวัน
และเวลาทําการของบริ ษัทจัดการ

10.3 สิทธิ หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
คณะกรรมการลงทุนมีหน้ าที.ในการตัดสิน พิจารณา และ/หรื อ วินิจฉัยเรื. องต่างๆ ที.เกี.ยวกับการบริ หารกองทุนรวม
ดังนี ,
(1)

พิจารณาให้ แนวทางในการลงทุน ซื ,อ เช่า ให้ เช่า จําหน่าย โอน หรื อรับโอนซึ.งอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์

(2)

ดําเนินการอื. นใดตามมติ ของผู้ถื อหน่วยลงทุน ทัง, นีจ, ะต้ องไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื.นที.เกี.ยวข้ องทังที
, .มีอยู่แล้ วและที.จะมีขึ ,นในภาย
หน้ า

(3)

คณะกรรมการลงทุนทุกท่านจะต้ องเก็บรักษาข้ อมูลจากการประชุมเป็ นความลับ และไม่นําไปเปิ ดเผยให้
บุคคลใดๆ ทราบ และ/หรื อ ใช้ เพื. อประโยชน์ อย่างอื. นที. มิ ใช่ ประโยชน์ ของกองทุนรวม เว้ นแต่จะมี
กฎหมายกําหนดโดยชัดแจ้ งให้ เปิ ดเผย หรื อข้ อมูลดังกล่าวเป็ นข้ อมูลที.ได้ ถูกเปิ ดเผยให้ ผ้ ูลงทุนทัว. ไป
ทราบแล้ ว

(4)

คณะกรรมการลงทุนจะต้ อง พิจารณา ตัดสินใจ ในเรื. องใดๆ ด้ วยความโปร่ งใส สุจริ ต และตัง, อยู่บน
พื ,นฐานของการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ ที.เกี.ยวข้ องทังที
, .มีอยูแ่ ล้ วและจะมีขึ ,นในภายหน้ า
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11. ชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงือนไขการเปลียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานทีเก็บรั กษาทรั พย์ สิน
ของกองทุนรวม
11.1 ชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื.อ

:

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ที.อยู่

:

เลขที. 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์ บรู ณะ แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ

โทรศัพท์

:

0-2470-3201

โทรสาร

:

0-2470-1996-7

หรื อบุคคลอื.นที.มีหน้ าที. คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วย
คุณสมบัติ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ โดยบริ ษั ทจัดการจะขอความเห็ นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป
11.2 เงือนไขการเปลียนผู้ดูแลผลประโยชน์
(ก)

เมื.อบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ.ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง,
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที.จะเลิกสัญ ญาบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึ.งทราบล่วงหน้ าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

(ข)

ในกรณีที.บ ริ ษัท จัด การหรื อ ผู้ด ูแ ลผลประโยชน์ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ.ง ไม่ป ฏิบ ตั ิต ามหน้ า ที.ห รื อ ความ
รับ ผิ ดชอบตามที. ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรื อบริ ษั ทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง, ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ไ ด้ โดยบอกกล่าวให้ อีก ฝ่ ายหนึ.ง ทราบล่ว งหน้ าเป็ นลายลัก ษณ์ อ กั ษร เป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่า 30 วัน

(ค)

ในกรณีที.มีการเปลีย. นแปลงเงื.อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อมีการแก้ ไขเปลี.ยนแปลงกฎหมาย
ก.ล.ต. หรื อกรณีอื.นใดอันจะมีผลให้ บริ ษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่สามารถตกลงที.จะแก้ ไข
เปลี.ยนแปลงสัญญาแต่งตัง, ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ สอดคล้ องกับประกาศคําสัง. ระเบียบและข้ อบังคับ
ดังกล่าว ทังนี
, , เนื.องจากการเปลีย. นแปลงดังกล่าวมีผลให้ เป็ นการเพิ.มภาระหน้ าที.แก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์
และผู้ด ูแ ลผลประโยชน์ไ ม่ป ระสงค์จ ะรับ หน้ า ที.ด งั กล่า วต่อไป ผู้ด ูแลผลประโยชน์มีสิทธิ บอกเลิก
สัญญาแต่งตังผู
, ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(ง)

ในกรณีที.ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที.มีมติโดยเสียงข้ างมาก ซึ.งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ.งหนึ.ง
ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
,
นรวม เรี ยกร้ องให้ มีการเปลี.ยนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์

(จ)

ในกรณีที.ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้ อหนึ.งตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรื. อง คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้
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ผู้ดแู ลผลประโยชน์จดั การแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 15 วัน นับตังแต่
, วนั ถัดจากวันที.บริ ษัทจัดการตรวจพบ
เอง หรื อปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต และบริ ษัทจัด การจะแจ้ ง การ
แก้ ไข ดัง กล่า วให้ สํา นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตังแต่
, วนั ถัดจาก
วันที.แก้ ไขเสร็ จสิ ,น
ในกรณีที.ผ้ ูดูแลผลประโยชน์มิได้ ทําการแก้ ไขให้ ถูกต้ องภายในระยะเวลาที.กําหนดดังกล่าว บริ ษัท
จัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี.ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ตอ่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันนับตังแต่
, วนั ถัดจากวันที.ครบกําหนดเวลาให้ แก้ ไข เมื.อได้ รับอนุญาตจาก สํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัท จัด การจะแต่ง ตั ,งผู้ ด ูแ ลผลประโยชน์ร ายใหม่แ ทนผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทังนี
, ,เว้ นแต่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง. การเป็ นอย่างอื.น
(ฉ)

หากผู้ดแู ลผลประโยชน์นําข้ อมูลที.เกี.ยวข้ องกับการจัดการกองทุนรวม หรื อข้ อมูลอื.นใดที.เกี.ยวข้ องกับการ
จัดการกองทุนรวมไปเปิ ดเผยโดยมิชอบ บริ ษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
, ้ ดแู ลผลประโยชน์
นี ,ได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ จะต้ อง
รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและความเสียหายให้ แก่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อกองทุนรวม รวมถึงค่าใช้ จ่ายที.
เกิดจากการที.บริ ษัทจัดการต้ องติดต่อกับบุคคลอื.นที.เกี.ยวข้ องกับการเปลีย. นผู้ดแู ลผลประโยชน์ด้วย

(ช)

เมื. อมี ผ้ ูใดเสนอหรื อยื. นคํ าร้ องต่ อศาลหรื อหน่ วยงานราชการที. เกี. ยวข้ องในส่วนที. เกี. ยวกับผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม (ก) เพื.อเลิกกิจการหรื อเพื.อการอื.นใดที.คล้ ายคลึงกัน หรื อ (ข) เพื.อฟื น, ฟู
กิจการ ประนอมหนี , หรื อผ่อนผันการชําระหนี , จัดการทรัพย์สิน ชําระบัญชีเลิกกิจการ หรื อร้ องขออื.นใดที.
คล้ ายคลึงกัน ภายใต้ กฎหมายปั จจุบนั หรื อในอนาคต หรื อตามข้ อบังคับต่างๆ บริ ษัทจัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
, ้ ดแู ลผลประโยชน์นี ,ได้ ทนั ที

(ซ)

เมื.อหน่วยงานหรื อองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี.ยวกับการปฏิบตั ิงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ว่ามีความผิด
หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงและแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบหรื อประกาศเป็ นการทั.วไป บริ ษั ท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
, ้ ดแู ลผลประโยชน์นี ,ได้ ทนั ที

ในทุกกรณีการเปลีย. นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนเนื.องจาก
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้ กองทุนรวมต้ องมีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ดังนัน,
ในกรณีที.ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์หมดหน้ าที.ลงตามข้ อ 11.2 เงื.อนไขการเปลี.ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้ดแู ลผลประโยชน์นนั ,
ต้ องทําหน้ าที.ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์ จนกว่าจะจัดการโอนทรั พย์สินและเอกสาร
หลักฐานทังหมดของกองทุ
,
นรวมให้ แก่ผ้ ูดแู ลผลประโยชน์รายใหม่หรื อตามคําสัง. ของบริ ษัทจัดการ หรื อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื.นใดที.จําเป็ น เพื.อให้ การโอนทรัพย์สินและเอกสารทังหลายเป็
,
นไปโดย
เรี ยบร้ อยให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็ จสิ ,น และภายในเวลาอันสมควรที.สามารถทํางานได้ ตอ่ เนื.อง
ในกรณีที.สญ
ั ญาแต่งตังผู
, ้ ดแู ลผลประโยชน์สิ ,นสุดลงเนื.องจากผู้ดแู ลผลประโยชน์บอกเลิกสัญญาหากบริ ษัทจัดการ
ยังไม่สามารถหาผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานได้ ภายในวันสิ ,นสุดสัญญาดังกล่าว ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั
ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที.ตามสัญญาแต่งตังผู
, ้ ดแู ลผลประโยชน์ตอ่ ไปจนกว่าจะมีการแต่งตังผู
, ้ ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ โดย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รายเดิมมีสทิ ธิได้ รับค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์จากกองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาที.
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ผู้ดูแลผลประโยชน์นนได้
ั , ปฏิบตั ิหน้ าที.จนถึงวันที.ผ้ ูดแู ลผลประโยชน์ได้ สิ ,นสุดการทําหน้ าที.เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์
รวมทังค่
, าใช้ จ่ายใดๆ ที.เกิดขึ ,นจริ งเนื.องจากการปฏิบตั ิหน้ าที.ตามสัญญาแต่งตังผู
, ้ ดูแลผลประโยชน์นบั ตังแต่
, วนั
สิ ,นสุดสัญญาเป็ นต้ นไปจนกว่าบริ ษัทจัดการจะแต่งตังผู
, ้ ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่และสามารถปฏิบตั ิหน้ าที.ดงั กล่าว
ได้
ในกรณีการเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์สิ ,นสุดลง ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องรวบรวมและโอนทรัพย์สินทังหมดและเอกสาร
,
หลักฐานของกองทุนรวมให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ที.มาแทน หรื อดําเนินการอย่างอื.นตามคําสัง. ของบริ ษัทจัดการ หรื อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการใดๆ ที.จําเป็ นเพื.อให้ การโอนทรัพย์สินและเอกสารทังหลาย
,
เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อยภายใน 15 วันทําการนับจากวันที.การเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์สิ ,นสุดลง

11.3 สถานทีเก็บรักษาทรัพย์ สินของกองทุนรวม
ชื.อ

:

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ที.อยู่

:

เลขที. 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์ บรู ณะ แขวงราษฎร์ บรู ณะ
เขตราษฎร์ บรู ณะ

โทรศัพท์

:

0-2470-3201

โทรสาร

:

0-2470-1996-7

และ/หรื อ สถานที.อื.นใดที.สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต
หรื อในกรณีที.มีการเปลีย. นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ บริ ษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพย์สินและเอกสารสําคัญของ
กองทุนรวมไว้ ที.สาํ นักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมรายใหม่
อย่างไรก็ ตาม ในกรณี ทรั พย์ สินที. ลงทุนเป็ นอสังหาริ มทรั พย์ บริ ษัทจัดการจะทําการเก็ บรั กษาเอกสารสิทธิ ใน
อสังหาริ มทรั พย์ ที. กองทุนรวมลงทุนได้ แก่ โฉนดที. ดิน หรื อหนังสือรั บรองการทํ าประโยชน์ และสัญญาซื อ, ขาย
อสังหาริ มทรัพย์ สัญญาเช่า หรื อสัญญาโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หนังสือกรมธรรม์ประกันภัยไว้ ที.สํานักงาน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวม ยกเว้ นในการเก็ บทรัพย์ สินที.โดยสภาพไม่สามารถเก็ บรั กษาไว้ ที.ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์ได้
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12. ชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สอบบัญชี
ชื.อ

:

วรรณาพร จงพีรเดชานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4098

ที.อยู่

:

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์

:

0-2677-2000

โทรสาร

:

0-2677-2222

หรื อบุคคลอื.นที.ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เพื.อเป็ นผู้สอบบัญชีของกองทุน
รวม และที.ได้ มีการแก้ ไขเพิ.มเติม รวมทังกฎหมายหลั
,
กทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้ องโดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

13. ชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชื.อ

:

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ที.อยู่

:

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (สาขาชิดลม)
สายงานปฏิบตั ิการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
ทีมบริ การทะเบียนหลักทรัพย์ 1 อาคาร 2 ชัน, 3 เลขที. 1060 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์

:

0-2256-2323-8

โทรสาร

:

0-2256-2405-6

หรื อบุคคลอื.นที.ได้ รับอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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14. ชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของทีปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจําหน่ ายและรั บประกันการ
จําหน่ ายหน่ วยลงทุน
ทีปรึกษาทางการเงิน
ชื.อ

:

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ที.อยู่

:

1. สํานักงานใหญ่ เลขที. 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
2. สาขาต่างๆ ทัว. ประเทศ
3. หน่วยงานวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ชัน, 9 โซน B สํานักงานใหญ่ เลขที.
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์

:

0-2544-6679

โทรสาร

:

0-2544-2185

ผู้จัดการการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายหน่ วยลงทุน
ชื.อ

:

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ที.อยู่

:

1. สํานักงานใหญ่ เลขที. 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
2. และสาขาต่างๆ ทัว. ประเทศ
3. หน่วยงาน Corporate Finance ชัน, 21 อาคาร 2
เลขที. 18 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์

:

0-2544-6679

โทรสาร

:

0-2544-2185

15. ชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้จัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน(ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังผู
, ้ จัดจําหน่ายซึ.งเป็ นนิติบุคคลที.ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจําหน่าย
หลักทรัพย์เพื.อทําหน้ าที.เป็ นผู้จดั จําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพิ.มเติมในภายหลัง โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังให้
,
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว้ ณ ที.เปิ ดเผยของบริ ษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายหน่วยลงทุน
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16. ชือ ทีอย◌ู ◌่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน(ถ้ ามี)
บริ ษั ท จั ด การอาจแต่ ง ตั ง, ผู้ สนั บ สนุ น การขายหน่ ว ยลงทุ น เพิ. ม เติ ม ในภายหลั ง ซึ. ง เป็ นบุ ค คลธรรมดาหรื อ
นิ ติ บุ ค คลที. สํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ ให้ ความเห็ น ชอบเพื. อ ทํ า หน้ าที. เ ป็ นผู้ สนั บ สนุ น การขายของ
กองทุนรวม และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังให้
, สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว้ ณ ที.เปิ ดเผย
ของบริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหน่วยลงทุน

17. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของบริษัทประเมินค่ าทรั พย์ สิน
บริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ สําหรับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ.มเติม
ชื.อ
ที.อยู่

:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

ชื.อ
ที.อยู่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

:

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
65/192 ชัน, 23 อาคารชํานาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์
ถนนพระราม 9 เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
0-2643-8223
0-2643-8224
บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด
1350/279-283 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ชัน, 16 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
0-2719-4500
0-2719-5070-71

ในการประเมินค่าทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะลงทุน บริ ษัทจัดการได้ ทําการแต่งตังบริ
, ษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ.งเป็ นบริ ษัท
ประเมินค่าทรัพย์สินที.อยู่ในบัญชีรายชื.อที.ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย เพื.อทํา
การประเมินค่าทรัพย์สนิ ที.กองทุนจะลงทุน
อนึ. ง บริ ษั ทจัดการจะแต่ งตัง, บริ ษั ทประเมิ นค่ าทรั พย์ สิ นที. อยู่ในบัญชี รายชื. อที. ได้ รั บความเห็ นชอบจากสํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื.อทําหน้ าที.เป็ นผู้ประเมินค่าหรื อทําการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมในครัง,
ต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะไม่แต่งตังบริ
, ษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ.งให้ ทําการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เดียวกัน ติดต่อกันเกิน 2 ครัง,
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18. ทีปรึกษาของกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังบุ
, คคลหรื อนิติบคุ คลใดเป็ นที.ปรึกษาของกองทุนรวมในภายหลัง ทังนี
, , บุคคลดังกล่าวจะไม่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนหรือจําหน่ายหรื อมีสว่ นร่วมในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์18.1
ที.ปรึกษาซึง. มีหน้ าที.ให้ คําปรึกษาหรื อคําแนะนําแก่บริ ษัทจัดการเกี.ยวกับการซื ,อ ขาย เช่า หรื อหาประโยชน์ ใน
อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่า หรื อการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เพื.อประโยชน์ในการ
จัดการกองทุนรวมโดยที.บคุ คลดังกล่าวจะต้ องมีหน้ าที. คุณสมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีก. ฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้ องกําหนด
บริ ษัท จัดการขอสงวนสิทธิ ที.จ ะแต่ง ตั ,ง เปลี.ย นแปลง หรื อยกเลิกที.ป รึ กษาของกองทุนรวม ทังนี
, , บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจ้ งการแต่งตังที
, .ปรึกษาให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
18.2 ที.ปรึกษาทางการเงินซึง. มีหน้ าที.ให้ คําปรึกษาหรื อคําแนะนําแก่บริ ษัทจัดการเกี.ยวกับการจัดตัง, การระดมเงินทุน
การวางแผนทางการเงินเพื.อการลงทุน ให้ กบั กองทุนรวมโดยทีบ. คุ คลดังกล่าวจะต้ องมีหน้ าที. คุณสมบัติและไม่
มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที.กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้ องกําหนด บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที.จะแต่งตัง, เปลีย. นแปลง หรื อ ยกเลิก
18.3 ที.ปรึ กษาอื.นซึ.งมีหน้ าที.ให้ คําปรึ กษาหรื อคําแนะนําแก่บริ ษัทจัดการเกี.ยวกับการจัดตังกองทุ
,
นรวม หรื อการ
จัดการกองทุนรวม เช่น ที.ปรึกษาเฉพาะด้ าน ที.ปรึกษากฎหมาย ที.ปรึกษาทางวิศวกรรม เป็ นต้ น

19. ผู้บริหารอสังหาริมทรั พย์
19.1 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สาํ หรับอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวมจะลงทุนเพิมเติมครัง, ที 1
อสังหาริมทรัพย์ โครงการบางนา ทาวเวอร์
ชื.อ

:

บริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด และ/หรื อ บริ ษัทที.เกี.ยวข้ องกับเตียวฮงตามที.ระบุไว้ ใน
สัญญาที.เกี.ยวข้ อง

ที.อยู่

:

ตังอยู
, เ่ ลขที. 2/3 หมูท่ ี. 14 อาคารบางนาทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด
ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท์

:

0-2312-0045 - 69

โทรสาร

:

0-2312-0700-4
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19.2 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สาํ หรับอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวมลงทุนอยู่เดิม
1.

โครงการอาคารยูบีซี 2

ชื.อ

:

บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้ นท์ จํากัด*

ที.อยู่

:

เลขที. 591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 แขวงคลองตัน (บางกะปิ ฝั. งใต้ )
เขตพระโขนง (บางกะปิ ) กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

:

0-2261-0261

โทรสาร

:

0-2261-0262

หมายเหตุ: * แทนเพนต้ า 591 มีผลวันที. 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557เป็ นต้ นไป

2.

โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์

ชื.อ

:

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หรือบริษัทย่ อยของบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

ที.อยู่

:

ชัน, 6 เลขที. 2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์

แขวงคลองเคย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์

:

0-2257-4588

โทรสาร

:

0-2257-4577

ทังนี
, , สัญญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของอาคารยูบีซี 2 ระหว่างกองทุนรวมกับ บริ ษัท ภิรัชแมนเนจเม้ นท์ จํากัด จะ
สิ ,นสุดในวันที. 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
,
ายอาจตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื.อต่ออายุสญ
ั ญานี ,
ออกไปอีกเป็ นคราว คราวละไม่เกิน 10 ปี สําหรับสัญญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ จะ
สิ ,นสุดลงในวันที. 23 มกราคม พ.ศ. 2568 ซึง. คือวันที.สญ
ั ญาเช่าที.ดินสิ ,นสุดลง (ประมาณ 13 ปี 10 เดือน)
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังนิ
, ติบุคคลอื.นใดเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยที.นิติบุคคลดังกล่าวจะต้ องมีหน้ าที. คุณสมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที.กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอื.นใดที.เกี. ยวข้ องกําหนด ทังนี
, , บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจ้ งการแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์พร้ อมคํารับรองว่านิติบคุ คลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องครบถ้ วนตามที.
กําหนดให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที.แต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
อนึง. เมื.อปรากฏว่าผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ขาดคุณสมบัติตามเงื.อนไขที.กําหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมาย
อื. นใดที. เกี. ยวข้ องหรื อกระทํ าผิ ดหน้ าที. หรื อข้ อกํ าหนดในสัญญาแต่ งตัง, บริ ษั ทจัดการจะทํ าการถอดถอนผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว และมีหนังสือแจ้ งการถอดถอนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์นนต่
ั , อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที.ถอดถอน
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ในกรณีที.บริ ษัทจัดการแต่งตัง, เพิ.มเติมหรื อเปลี.ยนผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ บริ ษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้ งต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที.มีการแต่งตังเพิ
, .มเติมหรื อเปลีย. นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
บริ ษั ท จัด การอาจทํ า การแต่ง ตัง, บุค คลอื. น ที. เ ป็ นนิ ติ บุค คลรายเดี ย วหรื อ หลายรายเพื. อ ทํ า หน้ า ที. ใ นการบริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมแทนบริ ษัทจัดการ ทังนี
, , ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องเป็ นผู้ที.มีความสามารถในการ
บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นส่ว นที. ไ ด้ รั บ มอบหมาย และมี บุค ลากรที. มี ค วามรู้ และประสบการณ์ ใ นการบริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์มาแล้ วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรื อมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที.สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ.มเติม โดยกองทุนรวมจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที.เกิดขึ ,น ทังนี
, , เมื.อมีการ
แต่งตัง, ผู้บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พย์ ร ายใหม่ บริ ษั ทจัดการจะแจ้ งการแต่งตัง, พร้ อมทัง, คํา รั บรองว่าบุค คลดัง กล่าวมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ให้ สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และผู้ดแู ลผลประโยชน์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที.แต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
19.3 ข้ อมูลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวมจะลงทุนเพิมเติมครัง, ที 1
กลุ่มบริษัท เตียวฮงสีลม จํากัด และ/หรือ บริษัททีเกียวข้ องกับเตียวฮง
บริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด (“เตียวฮง”) ก่อตังขึ
, ,นเมื.อวันที. 27 มีนาคม พ.ศ. 2517 โดยมีธุรกิจหลักคือการเป็ น
ตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ กบั โครงการต่างๆ ของทังภาครั
,
ฐและภาคเอกชน ต่อมาได้ มี
การจัดตังบริ
, ษัทในเครื อต่างๆ และมีการขยายไปสู่ธุรกิจอื.นๆ โดยในปั จจุบนั เตียวฮงมีทนุ จดทะเบียนทังสิ
, ,น
40,000,000 บาทและมีธุรกิจหลักซึง. สามารถจําแนกได้ เป็ น 6 ประเภท ได้ แก่
1) ธุรกิจนําเข้ าและจําหน่ายวัสดุตกแต่งอาคารทางด้ านสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรม (Construction Material
Solutions)
2) ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ. สาร (Information and Communication Technology Solutions)
3) ธุรกิจให้ คําปรึกษาและรับเหมาวางระบบเครื. องกลและระบบไฟฟ้ า (Mechanical and Electrical Systems)
4) ธุรกิจตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื. องใช้ ในครัวเรื อน (Tableware)
5) ธุรกิจตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ (Medical Equipment) และ
6) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ (Property development)
ตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจมาเป็ นเวลากว่า 40 ปี เตียวฮงได้ ให้ บริ การแก่บริ ษัทชันนํ
, าต่างๆ ทังในประเทศ
,
และนอกประเทศ และได้ มีการรวมทุนกับบริ ษัทต่างชาติต่างๆ มากมาย นอกจากนี , ในด้ านมาตรฐานการ
ดําเนินงาน เตียวฮงได้ รับการรับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพ (ISO 9001:2000) ซึ.งรับรองคุณภาพและ
ความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานภายในองค์กร โดยมาตรฐานดังกล่าวเป็ นที.ยอมรับในระดับสากล และ
เป็ นเครื. องบ่งชี ,ถึงระบบการปฏิบตั ิงานที.ดี
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สําหรับด้ านธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ เตียวฮงมีประสบการณ์ยาวนานในด้ านการพัฒนาและบริ หารจัดการ
อสังหาริ มทรัพย์ โดยมีประสบการณ์ในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารสํานักงานให้ เช่ามา กว่า 40 ปี
ส่งผลให้ เตียวฮงมีความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจดังกล่าวเป็ นอย่างดี โดยในปั จุบนั มีโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที.
พัฒนาโดยเตียวฮงทังสิ
, ,น 4 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ,
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารสํานักงาน
โครงการ

ทําเลทีตัง,

โครงการบางนา ทาวเวอร์

ตังอยู
, ่เลขที. 2/3 หมู่ที. 14
และเลขที. 40/14 หมู่ที. 12
ตําบลบางแก้ ว อําเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการเตียวฮงสีลม

เลขที. 723 ถนนสีลม เขต
บางรั ก กรุ ง เทพมหานคร
10500

พืน, ทีให้ เช่ ารวม
(ตารางเมตร)
49,416.39(1)

3,242.00

ปี ทีเปิ ดให้ บริการ
พ .ศ .2534 สํ า ห รั บ
อาคารเอ อาคารบี และ
อาคาร 3 (สาม) ชัน, และ
ปี พ.ศ. 2538 สํ า หรั บ
อาคารซี
พ.ศ. 2517

หมายเหตุ : (1)พืน, ที.ดงั กล่าวรวมพื ,นที.ที.จะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรื อ บริ ษัทที.จะเข้ ามาเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ภายหลังกองทุน
รวมเข้ าลงทุน ซึง. ประกอบด้ วยพื ,นที.สํานักงานให้ เช่า ฟิ ตเนส สระว่ายนํ ,า ห้ องประชุม/ห้ องจัดเลี ,ยง และห้ องอาหาร
ที.มา: บริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด

โครงการอสังหาริ มทรัพย์ที.พกั อาศัยและเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์
โครงการ
ทําเลทีตัง,
โครงการโอ๊ ควู้ด เรสซิเดนซ์ เลขที. 2/4-5 หมู่ 14 ตําบล
การ์ เด้ นทาวเวอร์ ส บางนา บางแก้ ว อํ าเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการการ์ เ ดนท์ ทาว เลขที. 2/4-5 หมู่ 14 ตําบล
เวอร์ อพาร์ ตเมนท์
บางแก้ ว อํ าเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

จํานวนห้ อง (ห้ อง)
119

ปี ทีเปิ ดให้ บริการ
พ.ศ. 2552

70

พ.ศ. 2540

ที.มา: บริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด

สําหรับธุรกิจอื.นๆ ของเตียวฮง ทังนี
, , บริ ษัทในเครื อของเตียวฮงสามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ,
บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ /บริการหลัก
บริ ษั ท เตี ย วฮงอี เ ล็ ค โทร ธุ ร กิ จ รั บ เหมาวางระบบ ใ ห้ บ ริ ก า ร ง า น ด้ า น ก า ร
ซิสเต็มส์ จํากัด
เครื. องกลและระบบไฟฟ้ า ออกแบบ จัดหา และติดตัง,
ง า น ร ะ บ บ ด้ า น ค ว า ม
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บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บ ริ ษั ท พ ร้ อ ม เ ท ค โ น ธุรกิจบริ หารงานระบบ และ
เซอร์ วิส จํากัด
งานบํารุงรักษาเชิงป้องกัน
(Preventive
Maintenance)

บ ริ ษั ท เ อ ส พี ธุ ร กิ จ รั บ เหมาวางระบบ
คอนแทรคติ ,ง จํากัด
เครื. องกลและระบบไฟฟ้ า

บริ ษั ท เอส เอส อิ น ที เ กร ธุรกิจรับเหมาวางระบบ
ชัน จํากัด
เครื. องกลและระบบไฟฟ้ า

บริ ษั ท ไทยทากาซาโก ธุ ร กิ จ ให้ คํ า ปรึ กษาและ
จํากัด
รั บ เ ห ม า ง า น ร ะ บ บ ,
โค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ บ ริ ห า ร
โครงการ จัด การเกี. ย วกับ
การติ ด ตัง, ห้ อง Clean
room

บ ริ ษั ท สเ ต ร ท เ ซ ลลิ. ง
เอเชีย-แปซิฟิค จํากัด
บริ ษั ท มิ ต ซู บิ ชิ เอลเลเว
เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

ธุ ร กิ จ จั ด จํ า ห น่ า ย แ ล ะ
ติดตังฝ
, ้ าพีวีซีขงึ ตึง
ธุ ร กิ จ ตั ว แ ท น จํ า ห น่ า ย
ติ ด ตั ง, ลิ ฟ ท์ บั น ไดเลื. อ น
และทางเดินเลื.อนอัตโนมัติ
ยี.ห้อมิตซูบิชิ
บริ ษั ท วี เอส เอสเสท ธุรกิจให้ บริ การโปรแกรมคา
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ผลิตภัณฑ์ /บริการหลัก
ปลอดภัยของอาคาร
ให้ บริ การงานปฏิ บั ติ ก าร
ควบคุมและซ่อมซ่อมบํารุ ง
ระบบวิ ศ วกรรมประกอบ
อาคาร งานซ่อมบํารุ งรักษา
อ า ค า ร ส ถ า น ที. แ ล ะ
สํ า นั ก ง า น แ ล ะ ง า น
ปฏิ บัติ ก ารและดู แ ลรั ก ษา
ระบบโสตทัศนูปกรณ์
รับเหมางานวิศวกรรมระบบ
ประกอบอาคาร งานระบบ
ไฟฟ้ และสื.อสาร ระบบปรับ
อากาศ ระบบสุ ข าภิ บ าล
และป้องกันอัคคีภยั
รั บ เหมา ออกแบบ ติ ด ตั ง,
ง า น ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
เครื. อ งกล ปรั บ อากาศและ
ระบบประปา ป้ องกั น
อัคคีภยั สําหรับอาคาร
รั บ เ ห ม า ง า น ร ะ บ บ
โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ บ ริ ห า ร
โครงการ จั ด การเกี. ย วกั บ
การติดตังห้
, อง Clean room
ระบบปรั บอากาศ ระบบ
สุขาภิบาล ระบบไฟฟ้ า งาน
ก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ ร ะ บ บ นํ ,า
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ฝ้าพีวีซีขงึ ตึง

ปี ทีจดทะเบียนก่ อตัง,

ลิ ฟ ท์ บั น ไ ด เ ลื. อ น แ ล ะ
ทางเดินเลื.อนอัตโนมัติ ยี.ห้อ
มิตซูบิชิ

พ.ศ. 2520

โปรแกรมคาราโอเกะด้ ว ย

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2527

พ.ศ. 2553
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บริษัท
จํากัด

ประเภทธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ /บริการหลัก
ร า โ อ เ ก ะ ด้ ว ย ร ะ บ บ ระบบออนไลน์ ทางอินเตอร์
ออนไลน์ ท างอิ น เตอร์ เ นท เนท
ลั ก ษณะบริ การโดยการ
จํ า หน่า ย เช่ า ประมูล เพื. อ
ขอใช้ สทิ ธิในการเข้ าสูร่ ะบบ
ทั , ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ

ปี ทีจดทะเบียนก่ อตัง,

ที.มา: บริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด

ประสบการณ์ ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงธุรกิจอื.นๆ ที.มีความเกี.ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ อาทิ
ธุรกิจรับเหมา บริ หารงานระบบต่างๆ งานบํารุ งรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และธุรกิ จ
นําเข้ าและจําหน่ายวัสดุตกแต่งอาคารทางด้ านสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรม ส่งผลให้ เตียวฮงมีความชํานาญใน
ด้ านการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์เป็ นอย่างดี นอกจากนี , การที.เตียวฮงเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์โครงการบาง
นา ทาวเวอร์ อยูเ่ ดิมก่อนการลงทุนเพิ.มเติมโดยกองทุนรวม จะทําให้ เตียวฮงมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้เช่ามาเป็ น
ระยะเวลานาน และมีความเข้ าใจในโครงการบางนา ทาวเวอร์ ในทุกด้ าน ปั จจัยเหล่านี ,แสดงให้ เห็นว่าเตียวฮงมี
ความพร้ อมและความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าที.เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
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20. การเสนอขายหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื. อนไขที. ระบุไว้ ในข้ อนี , ทัง, นี , ในกรณี ที.
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอื.นใดที.มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไข
เปลี.ยนแปลง เพิ.มเติม ประกาศ กําหนด สัง. การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื.น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที.จะ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน, นอกจากนัน, ในกรณีที.บริ ษัทจัดการเห็นว่าการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง, นี ,อาจมีปัญหาอุปสรรค
หรื อข้ อจํากัดในการดําเนินการ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี.ยนแปลงรายละเอียดการจองซื ,อและการจัดสรรหน่วย
ลงทุนที.ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ,ตามความเหมาะสม ในกรณีที.เกิดปั ญหา อุปสรรค หรื อข้ อจํากัดในการดําเนินการ ทังนี
, ,
เพื.อให้ การเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง, นี ,ประสบความสําเร็จ
20.1 วิธีการขอรับหนังสือชีช, วน ใบจองซือ, หน่ วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนและวันเวลาทําการเสนอ
ขายหน่ วยลงทุน
20.1.1 วิธีการขอรับหนังสือชีช, วน ใบจองซือ, หน่ วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผู้จองซื ,อสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช, วนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ หนังสือชี ,ชวนการเสนอขายหน่วย
ลงทุน และชุดเอกสารจองซื ,อหน่วยลงทุน ได้ ที.บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้
จัดจําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ภายในระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ.มเติมตามที.กําหนดในหนังสือชี ,ชวน
20.1.2 วัน เวลา ทําการเสนอขายหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมประเภทผู้ลงทุนทัว. ไป หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมประเภทผู้จองซื ,อพิเศษที.ไม่ได้ นําส่ง
ใบ Bookbuilding
ผู้จองซื ,อจะต้ องจองซื ,อหน่วยลงทุนทังในส่
, วนที.จองซื ,อหน่วยลงทุนตามสิทธิและจองซื ,อหน่วยลงทุนเกิน
สิทธิ (ถ้ ามี) ที.ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
ตังแต่
, วนั ที. 14 -17 ตุลาคม พ.ศ.2557 ในเวลาทําการ และวันที. 20 ตุลาคม พ.ศ.2557 ในเวลาทําการ
จนถึงเวลา 15.30 น.
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมประเภทเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ หรือผู้จองซื ,อพิเศษที.นําส่งใบ Bookbuilding* และ
กลุม่ บุคคลเดียวกัน
ผู้จองซื ,อจะต้ องจองซื ,อหน่วยลงทุนทังในส่
, วนที.จองซื ,อหน่วยลงทุนตามสิทธิและจองซื ,อหน่วยลงทุนเกิน
สิทธิ (ถ้ ามี) ที.ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
ตังแต่
, วนั ที. 21-22 และ 24 ตุลาคม พ.ศ.2557 ตามวิธีการที.บริ ษัทจัดการและผู้รับประกันการจัดจําหน่าย
กําหนด
ผู้จองซื ,อหน่วยลงทุนประเภทบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ที.เป็ นผู้จองซื ,อพิเศษ
ผู้จองซื ,อจะต้ องจองซื ,อหน่วยลงทุนตามวิธีการที.บริ ษัทจัดการและผู้รับประกันการจัดจําหน่ายกําหนด
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ผู้จองซื ,อหน่วยลงทุนประเภทผู้ลงทุนทัว. ไป (Public Offering) (ถ้ ามี ซึ.งบริ ษัทจัดการจะประกาศราคา
เสนอขายสุดท้ ายและจํานวนหน่วยลงทุนที.เสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว. ไป (Public Offering) ก่อนวันที.จะ
เปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ผู้จองซื ,อจะต้ องจองซื ,อหน่วยลงทุน ขันตํ
, .า 4,000 หน่วย และเพิ.มเป็ นทวีคณ
ู 1,000 หน่วย ที.ธนาคารไทย
พาณิ ชย์ จํ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับประกันการจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้จัดจํ าหน่าย หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตังแต่
, วนั ที. 27-31 ตุลาคม พ.ศ.2557 ตามวิธีการที.บริ ษัทจัดการ
และผู้รับประกันการจัดจํ าหน่าย หรื อผู้จัดจํ าหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน แต่ละราย
กําหนด
ทังนี
, , ในกรณีที.มีหน่วยลงทุนคงเหลือจากการเสนอขายเนื.องจากผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมสละสิทธิหรื อไม่
จองซื ,อภายในกําหนดเวลา หรื อจองซื ,อไม่เต็มสิทธิ หรื อเหตุอื.นใดก็ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การนําหน่วยลงทุนดังกล่าวมาเสนอขายและจัดสรร ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที.แสดงความประสงค์จะ
จองซื ,อหน่วยลงทุนเกินสิทธิ และ/หรื อ บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ที.เป็ นผู้จองซื ,อพิเศษที.มี
คุณสมบัติตรงตามที.ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และ/หรื อ เสนอขายให้ ผ้ ูลงทุน
ทัว. ไป (Public Offering) ตามขันตอนและวิ
,
ธีการที.บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
หมายเหตุ : * ผู้จองซื ,อพิเศษจะต้ องยื.นใบ Bookbuilding ภายในระยะเวลาและตามวิธีที.ผ้ จู ดั การการจัด
จําหน่ายกําหนด
20.2 วิธีการจองซือ, หน่ วยลงทุน
20.2.1 การกําหนดราคาเสนอขายหรือราคาจองซือ, หน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะกําหนดราคาของหน่วยลงทุนที.จะออกและเสนอขายเพิ.มเติมครัง, ที. 1 ให้ สะท้ อนมูลค่า
ของอสังหาริ มทรัพย์ โดยที.เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ และบริ ษัทจัดการจะพิจารณาร่ วมกัน โดยพิจารณา
จากปั จจัยต่างๆ เช่น
ราคาซื ,อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงเวลาที.มี
การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ.มเติม
มูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ที.ได้ จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ 2 ราย
สภาวะตลาดโดยรวม
ปริ มาณความสนใจของผู้ลงทุน
ผลตอบแทนที.กองทุนรวมคาดว่าจะได้ รับจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ทังนี
, , ราคาเสนอขายสุดท้ ายสําหรับหน่วยลงทุนที.จะออกและเสนอขายเพิ.มเติมครัง, นี ,ที. 1 จะเป็ นไป
ตามที.บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
-

20.2.2 วิธีการเสนอขายหน่ วยลงทุนเพิมทุน
การเพิ. มเงิ นทุนเพื. อลงทุนในทรั พย์ สินเพิ.มเติมในครั ง, นี , จะมีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่
จํานวน 139,638,600 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี ,
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(1) เสนอขายหน่วยลงทุนทังหมดที
,
.ออกเพิ.มนี ,ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม (Rights Offering) ที.มีรายชื.อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที.ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนเดิมแต่ละรายถืออยู่ ซึง. บริ ษัทจัดการจะได้ กําหนดและประกาศรายละเอียดต่อไป
(2) ในกรณีที.มีหน่วยลงทุนคงเหลือจากการเสนอขายและการจัดสรรตามข้ อ (1) เนื.องจากผู้ถือหน่วยลง
ทุนเดิมสละสิทธิ หรื อไม่จองซื ,อภายในกํ าหนดเวลา หรื อจองซื ,อไม่เต็มสิทธิ หรื อเหตุอื.นใดก็ตาม
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการนําหน่วยลงทุนคงเหลือดังกล่าวมาเสนอขายและจัดสรร ให้ กบั ผู้
ถือหน่วยลงทุนเดิมที.แสดงความประสงค์จะจองซื ,อหน่วยลงทุนเกินสิทธิ และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจํ ากัด (Private Placement) ที. เป็ นผู้จองซือ, พิ เศษที. มี คุณสมบัติ ตรงตามที. ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ตามขันตอนและวิ
,
ธีการที.บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
(3) ในกรณีที.มีหน่วยลงทุนคงเหลือจากการเสนอขายและการจัดสรรตามข้ อ (1) และ (2) บริ ษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิ ในการนําหน่วยลงทุนคงเหลือดังกล่าวมาเสนอขายและจัดสรร ให้ แก่ผ้ ูลงทุนทัว. ไป
(Public Offering) ซึง. บริ ษัทจัดการจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ ายและจํานวนหน่วยลงทุนที.เสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ูลงทุนทัว. ไป (Public Offering) ก่อนวันที.จะเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่ าจองซือ, หน่ วยลงทุน
ผู้จองซื ,อสามารถชําระเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุน ตามเงื.อนไขที.บริ ษัทจัดการกําหนดดังต่อไปนี ,
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมประเภทผู้ลงทุนทัว. ไป หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมประเภทผู้จองซื ,อพิเศษที.ไม่ได้ นําส่งใบ
Bookbuilding
(1) ผู้จองซื ,อหน่วยลงทุนจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ,อในราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาที.เสนอขายในครัง,
เดียวเต็มจํานวนทังในส่
, วนที.จองซื ,อหน่วยลงทุนตามสิทธิและจองซื ,อหน่วยลงทุนเกินสิทธิ (ถ้ ามี) ในวันที.
จองซื ,อ โดยชําระเป็ นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรื อตัวz แลกเงินธนาคาร หรื อวิธีอื.นใดที.ผ้ รู ับประกันการ
จัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ยอมรับ หากเป็ นการชําระด้ วย
เช็คผู้จองซื ,อจะต้ องลงวันที.ในเช็คตามวันที.ที.จองซื ,อหน่วยลงทุน หรื อวันที.กําหนดให้ มีการชําระเงินค่า
จองซื ,อหน่วยลงทุน (แล้ วแต่กรณี ) และขีดคร่ อมเฉพาะสัง. จ่ายเพื.อบัญชีเงินฝากที.ผ้ ูรับประกันการจัด
จําหน่าย ผู้จดั จําหน่ายหรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เปิ ดไว้ เพื.อการรับชําระเงินค่าจองซื ,อ
หน่วยลงทุน โดยระบุชื.อ ที.อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้จองซือ, ลงบนด้ านหลังของเช็ คเพื.อความ
สะดวกในการติดต่อและเพื.อประโยชน์ของผู้จองซื ,อหน่วยลงทุน
กรณีจองซื ,อด้ วยวิธีอื.นที.มิใช่เงินสด หรื อเงินโอน ผู้จองซื ,อจะต้ องลงวันที.ให้ บริ ษัทจัดการสามารถเรี ยก
เก็บเงินได้ ก่อนระยะเวลาการเสนอขายจะสิ ,นสุดลง (ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที. 17 ตุลาคม พ.ศ.
2557)
ทังนี
, , รายละเอียดวิธีการรับชําระเงินที.ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แต่ละรายกําหนด อาจมีความแตกต่างกัน ผู้จองซื ,อจึงต้ องปฏิบตั ิตามเงื.อนไขที.ผ้ ู
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รั บประกัน การจัดจํ า หน่าย ผู้จัดจํ าหน่าย หรื อผู้ส นับสนุนการขายหน่ว ยลงทุน (ถ้ ามี) แต่ละรายจะ
กําหนด
(2)

หลังจากที.ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ได้ รับใบ
จองซื ,อหน่วยลงทุน พร้ อมทังเงิ
, นค่าซื ,อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการจองซื ,อจากผู้ซื ,อครบถ้ วน
แล้ ว ผู้รับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จัดจํ าหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) จะออก
สําเนาใบจองซื ,อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ,อไว้ เป็ นหลักฐาน

(3)

ในกรณีที.ผ้ จู องซื ,อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อวิธี
อื.น ใด ซึ.งไม่สามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได้ ในวัน ที. จองซื อ, ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ ต าม ผู้จัดจํ า หน่ายหรื อ ผู้
รับประกันการจัดจําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) จะถือว่าผู้จองซื ,อหน่วยลงทุนทํา
การจองซื ,อหน่วยลงทุนในวันทําการที.สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
ในกรณีที.วนั ทําการที.สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ นนเป็
ั , นวัน และ/หรื อ เวลาที.ลว่ งเลยจากช่วงเวลากําหนด
ระยะเวลาเสนอขาย ผู้รับประกันการจัดจําหน่าย หรื อผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ ามี) ขอสงวนสิทธิที.จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ,อรายนัน,
ในกรณีที.เช็ค ดราฟต์ หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้จองซื ,อ บริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที.จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ,อรายนัน,

(4)

ผู้จองซื ,อหน่วยลงทุนที.ได้ ทําการจองซือ, หน่วยลงทุน และได้ ชําระเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแล้ ว จะเพิกถอนการจองซื ,อหน่วยลงทุน และ/หรื อ ขอคืนเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ นแต่
จะได้ รับอนุมตั ิจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ

(5)

ผู้รับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) จะนําเงินที.ได้ รับ
จากการจองซื อ, หน่วยลงทุน เก็ บ รั กษาไว้ ใ นบัญ ชี เงิ น ฝากที. ผู้รั บประกัน การจัดจํ า หน่า ย หรื อ ผู้จัด
จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เปิ ดไว้ เพื.อการรับชําระค่าจองซื ,อหน่วยลงทุน

(6)

ผู้จ องซื อ, หน่ ว ยลงทุน ที. มี ถิ. น ฐานอยู่ใ นต่ า งประเทศ จะต้ อ งเป็ นผู้รั บ ภาระในเรื. อ งของข้ อ กํ า หนด
กฎระเบียบ และภาษี ตา่ งๆ ที.เกี.ยวเนื.องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเอง

ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมประเภทผู้จองซื ,อพิเศษที.นําส่งใบ Bookbuilding* หรื อเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ และกลุ่ม
บุคคลเดียวกัน
ผู้จองซื ,อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุนทังในส่
, วนที.จองซื ,อหน่วยลงทุนตามสิทธิและจองซื ,อหน่วยลงทุน
เกินสิทธิ (ถ้ ามี) ตามวิธีการที.บริ ษัทจัดการและผู้รับประกันการจัดจําหน่ายกําหนด
ผู้จองซื ,อประเภทบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
ผู้จองซื ,อจะต้ องชําระเงิ นค่าจองซือ, หน่วยลงทุน ตามวิธีการที.บริ ษัทจัดการและผู้รับประกันการจัดจําหน่าย
กําหนด
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ผู้จองซื ,อประเภทผู้ลงทุนทัว. ไป (Public Offering) (ถ้ ามี ซึ.งบริ ษัทจัดการจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ ายและ
จํานวนหน่วยลงทุนที.เสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว. ไป (Public Offering) ก่อนวันที.จะเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนผ่าน
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
(1) ผู้จองซื ,อหน่วยลงทุนจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ,อในราคาเสนอขายสุดท้ ายในวันที.จองซื ,อ โดยชําระเป็ นเงิน
สด เงิ นโอน เช็ ค ดราฟต์ หรื อตัzว แลกเงิ นธนาคาร หรื อวิ ธีอื.นใดที.ผ้ ูรั บประกันการจัดจํ าหน่า ย ผู้จัด
จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ยอมรับ หากเป็ นการชําระด้ วยเช็คผู้จองซื ,อจะต้ อง
ลงวันที.ในเช็คตามวันที.ที.จองซื ,อหน่วยลงทุน หรื อวันที.กําหนดให้ มีการชําระเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุน
(แล้ วแต่กรณี) และขีดคร่อมเฉพาะสัง. จ่ายเพื.อบัญชีเงินฝากที.ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย
หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เปิ ดไว้ เพื.อการรับชําระเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุน โดยระบุชื.อ
ที.อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื ,อลงบนด้ านหลังของเช็คเพื.อความสะดวกในการติดต่อและเพื.อ
ประโยชน์ของผู้จองซื ,อหน่วยลงทุน
กรณีจองซื ,อด้ วยวิธีอื.นที.มิใช่เงินสด หรื อเงินโอน ผู้จองซื ,อจะต้ องลงวันที.ให้ บริ ษัทจัดการสามารถเรี ยก
เก็บเงินได้ ก่อนระยะเวลาการเสนอขายจะสิ ,นสุดลง (ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที. 30 ตุลาคม พ.ศ.
2557)
ทังนี
, , รายละเอียดวิธีการรับชําระเงินที.ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แต่ละรายกําหนด อาจมีความแตกต่างกัน ผู้จองซื ,อจึงต้ องปฏิบตั ิตามเงื.อนไขที.ผ้ ู
รั บประกัน การจัดจํ า หน่าย ผู้จัดจํ าหน่าย หรื อผู้ส นับสนุนการขายหน่ว ยลงทุน (ถ้ ามี) แต่ละรายจะ
กําหนด
(2)

หลังจากที.ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ได้ รับใบ
จองซื ,อหน่วยลงทุน พร้ อมทังเงิ
, นค่าซื ,อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการจองซื ,อจากผู้ซื ,อครบถ้ วน
แล้ ว ผู้รับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จัดจํ าหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) จะออก
สําเนาใบจองซื ,อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ,อไว้ เป็ นหลักฐาน

(3)

ในกรณีที.ผ้ จู องซื ,อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อวิธี
อื.น ใด ซึ.งไม่สามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได้ ในวัน ที. จองซื อ, ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ ต าม ผู้จัดจํ า หน่ายหรื อ ผู้
รับประกันการจัดจําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) จะถือว่าผู้จองซื ,อหน่วยลงทุนทํา
การจองซื ,อหน่วยลงทุนในวันทําการที.สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
ในกรณีที.วนั ทําการที.สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ นนเป็
ั , นวัน และ/หรื อ เวลาที.ลว่ งเลยจากช่วงเวลากําหนด
ระยะเวลาเสนอขาย ผู้รับประกันการจัดจําหน่าย หรื อผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ ามี) ขอสงวนสิทธิที.จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ,อรายนัน,
ในกรณีที.เช็ค ดราฟต์ หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้จองซื ,อ บริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที.จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ,อรายนัน,
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(4)

ผู้จองซื ,อหน่วยลงทุนที.ได้ ทําการจองซือ, หน่วยลงทุน และได้ ชําระเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแล้ ว จะเพิกถอนการจองซื ,อหน่วยลงทุน และ/หรื อ ขอคืนเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ นแต่
จะได้ รับอนุมตั ิจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ

(5)

ผู้รับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) จะนําเงินที.ได้ รับ
จากการจองซื อ, หน่วยลงทุน เก็ บ รั กษาไว้ ใ นบัญ ชี เงิ น ฝากที. ผู้รั บประกัน การจัดจํ า หน่า ย หรื อ ผู้จัด
จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เปิ ดไว้ เพื.อการรับชําระค่าจองซื ,อหน่วยลงทุน

(6)

ผู้จ องซื อ, หน่ ว ยลงทุน ที. มี ถิ. น ฐานอยู่ใ นต่ า งประเทศ จะต้ อ งเป็ นผู้รั บ ภาระในเรื. อ งของข้ อ กํ า หนด
กฎระเบียบ และภาษี ตา่ งๆ ที.เกี.ยวเนื.องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเอง

20.4 เงือนไขการขายหน่ วยลงทุน
20.4.1 ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ.มเติม หากบริ ษัทจัดการประสงค์ที.จะยุติการ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนสิ ,นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะรายงาน
ให้ สาํ นักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ที.ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนนัน,
20.4.2 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที.จะปฏิเสธ และ/หรื อ ระงับการจองซื ,อหน่วยลงทุน ทังหมดหรื
,
อบางส่วน ใน
กรณีใดกรณีหนึง. ดังต่อไปนี ,
(1) กรณีที.บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซื ,อหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3
ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
,
เว้ นแต่เป็ นกรณีที.ได้ รับยกเว้ นตามที.สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) กรณีที.เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ ที.กองทุนรวมจะลงทุน
หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ประสงค์จะจองซื ,อหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า 1 ใน
3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
,
(3) กรณีที.ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวประสงค์จะจองซื ,อหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.
จํ าหน่ายได้ แล้ วทัง, หมด หากเป็ นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที.มีการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะที.สาํ นักงานประกาศกําหนด
(4) กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลที.บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้จองซื ,อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ น
จริ ง หรื อไม่ครบถ้ วน
(5) กรณีบริ ษัทจัดการเกิดข้ อสงสัยว่าการซื ,อหน่วยลงทุนของผู้จองซื ,อหน่วยลงทุนไม่โปร่ งใส เช่น
อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้ น
(6) ในกรณีที.มีเหตุไม่พงึ ประสงค์จนทําให้ บริ ษัทจัดการเห็นว่าอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุน
มีมูลค่า รวมกัน แล้ ว ไม่ถึ ง ร้ อยละ 75 ของมูล ค่าเงิ นที. ก องทุนรวมระดมทุนได้ หรื อ มูล ค่าของ
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อสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนอาจไม่เป็ นไปตามที.คาดหมาย เช่น การเจรจาในการซื ,อ
อสังหาริ มทรัพย์บางรายการที.กองทุนรวมสนใจลงทุนไม่ประสบความสําเร็ จ หรื ออาจเกิดเหตุ
สุดวิสยั หรื อเหตุอนั ไม่คาดหมายหรื อในทางกลับกันที.บริ ษัทจัดการระดมทุนได้ ไม่เพียงพอที.จะ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ได้ ทกุ รายการจนเป็ นเหตุให้ กองทุนรวมไม่สามารถลงทุน / ไม่ประสงค์จะลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวครบทุกรายการ เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ ที.จะพิจารณาลด
สัดส่วนการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ตามรายละเอียดข้ อ 3.2.3) ลดขนาดกองทุนรวม หรื อ
ยกเลิกการลงทุนเพิ.มเติมของกองทุนรวม โดยบริ ษัทจัดการอาจดําเนินการระงับการจองซือ,
บางส่วน หรื อทังหมด
,
และ/หรื อระงับการจัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังหมด
,
แล้ วแต่กรณี
(7) เพื.อประโยชน์สงู สุดของการบริ หารจัดการกองทุนรวม การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หรื อการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
แต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที.จะรับหรื อปฏิเสธที.จะเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมหรื อรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ โดยบุคคล
ที.บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที.จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อไม่รับลงทะเบียน
การโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ นนั , รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริ กา ผู้ที.มี
ถิ.นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึ.งปกติมีถิ.นที.อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บุคคลดังกล่าว และบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึง. จัดให้ มีขึ ,นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา
(8) บริ ษั ทจัดการอาจขอสงวนสิท ธิ ที.จ ะปฏิเสธการจองซือ, หน่ว ยลงทุน ในบางกรณี ตามที.บ ริ ษั ท
จัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที.บริ ษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทุนรวมหรื อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรื อกรณี ที.การจองซือ, หน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิ ดปั ญหาในการบริ หารกองทุนรวมหรื อ
ก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม เป็ นต้ น ทังนี
, , เพื.อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื.อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัทจัดการเป็ น
หลัก
20.5 การคืนเงินค่ าจองซือ, หน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ ามี) (แล้ วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ,อหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใต้ เงื.อนไขที.กําหนด
ดังต่อไปนี ,
20.5.1 กรณีที.ราคาเสนอขายสุดท้ ายตํ.ากว่าราคาเสนอขายสูงสุด ผู้จองซื ,อที.จองซื ,อในราคาเสนอขายสูงสุดจะ
ได้ รับเงินคืนในส่วนต่างของราคาต่อหน่วยที.ชําระไว้ เกินสําหรับจํานวนหน่วยลงทุนที.จองซื ,อตามสิทธิและ
จํานวนหน่วยลงทุนที.จองซื ,อเกินสิทธิ(ถ้ ามี)ที.ได้ รับจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี ,ยและค่าเสียหายใดๆ
20.5.2 กรณีที.ผ้ จู องซื ,อหน่วยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซื ,อ หรื อไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทังหมดหรื
,
อ
บางส่วน โดยไม่มีดอกเบี ,ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ
20.5.3 กรณีที.คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสัง. ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวม
ยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ.มเติม และ/หรื อ ยุติโครงการหลังจากการสิ ,นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
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และ/หรื อ กรณี อื.น ใดอัน มีเ หตุจํ าเป็ นทํา ให้ ต้ องยุติ การเสนอขายหน่ว ยลงทุน เพิ. มเติม และ/หรื อ ยุติ
โครงการ โดยไม่มีดอกเบี ,ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ
20.5.4 กรณีที.บริ ษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ.มเติมครัง, ที. 1 และได้ ยตุ ิการขาย
หน่วยลงทุนเพิ.มเติม ทัง, หมดก่อนสิ ,นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการได้
รายงานให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วัน
นับแต่วนั ที.ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนนัน, โดยไม่มีดอกเบี ,ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่
ละราย (แล้ วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ,อหน่วยลงทุนที.จองซื ,อผ่านผู้รับประกันการจัด
จําหน่าย ผู้จัดจําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แต่ละรายโดยการโอนเงินให้ แก่ผ้ ูจองซื ,อ
หน่วยลงทุน หรื อชําระเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง. จ่ายในนามผู้จองซื ,อหน่วยลงทุน ภายใน 14 วัน นับแต่วนั
สิ ,นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสําหรั บผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม หรื อภายใน 14 วันนับแต่วันสิ ,นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทัว. ไป (ถ้ ามี) หรื อภายใน 14 วัน นับแต่วนั ยุติการเสนอขาย
หน่วยลงทุนเพิ.มเติมครัง, ที. 1 ตามข้ อ 20.5 ทังนี
, , หากเป็ นกรณีการคืนเงินตามข้ อ 20.5.1 และ 20.5.2 บริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที.จะนําดอกเบี ,ย และ/หรื อ ผลประโยชน์ใดๆ ที.เกิดขึ ,นจากเงินที.ได้ รับจากการจองซื ,อหน่วย
ลงทุน (ถ้ ามี) รวมเข้ าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
หากผู้รับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) รายใดไม่สามารถคืนเงิน
ค่าจองซื ,อภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้ อนั เนื.องจากความผิดพลาดของผู้รับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย
หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน(ถ้ ามี) แต่ละรายเอง ผู้รับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) จะชําระดอกเบี ,ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที.ครบกําหนดเวลา
นันจนถึ
, งวันที.ชําระเงินคืนค่าจองซื ,อ

20.6 เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ในกรณีที.จองซื ,อหน่วยลงทุนกับผู้รับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ ามี) ผู้จองซื ,อหน่วยลงทุนทุกรายจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในชุดเอกสารจองซื ,อหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบส่งให้ ผ้ รู ับประกัน
การจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) จนครบถ้ วน
เอกสารประกอบการจองซื ,อหน่วยลงทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี , (เว้ นแต่บริ ษัทจัดการจะยินยอมผ่อนผันให้ เป็ น
กรณีๆ ไป) โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรี ยกเอกสารหลักฐานอื.นๆ เพิ.มเติมตามที.เห็นสมควร
20.6.1 กรณีบุคคลธรรมดา
(1)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง /ใบต่าง
ด้ าว (กรณีบคุ คลที.ไม่มีสญ
ั ชาติไทย) หรื อสําเนาทะเบียนบ้ าน (ในกรณีที.เอกสารแสดงตนข้ างต้ น
ไม่ได้ ระบุหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรื อที.อยูข่ องผู้จองซื ,อ)
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(2)

เฉพาะกรณีที.ผ้ ูถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อส่วนต่างกรณีราคาเสนอ
ขายสุดท้ ายตํ.ากว่าราคาเสนอขายสูงสุด หรื อเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุนส่วนที.ไม่ได้ รับการจัดสรร
โดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ผู้จองซื ,อจะต้ องแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแส
รายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที.ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารไทยพาณิชย์ที.
ระบุเลขที.บญ
ั ชี และชื.อบัญชีผ้ จู องซื ,อโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม

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

สําเนาเอกสารการจัดตังคณะบุ
,
คคล

(2)

สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี คณะบุคคล

(3)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม

(4)

หนังสือมอบอํานาจ หรื อสําเนา(กรณีมอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้ อมสําเนาบัตร
ประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ

(5)

เฉพาะกรณีที.ผ้ ูถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อส่วนต่างกรณีราคาเสนอ
ขายสุดท้ ายตํ.ากว่าราคาเสนอขายสูงสุด หรื อเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุนส่วนที.ไม่ได้ รับการจัดสรร
โดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ผู้จองซื ,อจะต้ องแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแส
รายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที.ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารไทยพาณิชย์ที.
ระบุเลขที.บญ
ั ชี และชื.อบัญชีผ้ จู องซื ,อโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม

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

สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และสําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ และข้ อบังคับของบริ ษัท
อายุไม่เกิน 3 เดือน

(2)

สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทที.ระบุในลักษณะให้ ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุน
รวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ หรื อลงทุนในหลักทรัพย์นี ,ได้

(3)

สําเนาบัญชีรายชื.อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) อายุไม่เกิน 3 เดือน

(4)

หนังสือมอบอํานาจหรื อสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท
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(5)

สําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มีอํานาจลงนามตามเอกสารข้ อ (4) ตาม
จํานวนผู้มีอํานาจลงนามและโดยหนึง. ในนันต้
, องเป็ นกรรมการผู้จดั การ) และของผู้รับมอบอํานาจ
กระทําการแทน

(6)

เฉพาะกรณีที.ผ้ ูถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อส่วนต่างกรณีราคาเสนอ
ขายสุดท้ ายตํ.ากว่าราคาเสนอขายสูงสุด หรื อเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุนส่วนที.ไม่ได้ รับการจัดสรร
ส่วนต่างของราคาเสนอขายสุดท้ ายกับช่วงราคาเสนอขาย โดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ผู้จองซื ,อ
จะต้ องแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชี
ดังกล่าว (Statement) ที.ได้ เปิ ดไว้ กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที.ระบุเลขที.บญ
ั ชี และชื.อ
บัญชีผ้ จู องซื ,อโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม

(7)

สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี นิติบคุ คล

หมายเหตุ ให้ ใช้ เอกสารหมายเลข (1) - (7) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนา
ถูกต้ อง ทังนี
, , สําเนา statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและ
ธนาคาร (ห้ ามใช้ กระดาษ reused)
20.6.4 กรณีนิติบุคคลทีเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง, ให้ คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์
(1)

สําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบุคคล ซึ.งอาจออกโดยส่วนราชการของประเทศที.นิติบคุ คลนัน,
ตังอยู
, ่ หรื อโดยเจ้ าหน้ าที.ของนิติบคุ คลนันก็
, ได้ และหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลดังกล่าวต้ อง
ออกมาไม่เกิ น 1 ปี โดยจะต้ องมีรายละเอียดเกี. ยวกับชื. อนิติบุคคล ผู้มีอํานาจลงลายมือชื. อ
ผูกพันนิติบคุ คล และเงื.อนไขหรื อข้ อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื.อ ที.ตงสํ
ั , านักงานใหญ่

(2)

หนังสือมอบอํานาจที.นิติบคุ คลต่างประเทศนัน, มอบอํานาจให้ custodian หรื อสําเนา

(3)

หนังสือมอบอํานาจของ custodian หรื อสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท

(4)

สําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มีอํานาจลงนามตามเอกสารข้ อ 3 ตาม
จํานวนผู้มีอํานาจลงนาม และโดยหนึ.งในนันต้
, องเป็ นกรรมการผู้จัดการ ) และของผู้รับมอบ
อํานาจกระทําการแทน

(5)

เฉพาะกรณีที.ผ้ ูถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อส่วนต่างกรณีราคาเสนอ
ขายสุดท้ ายตํ.ากว่าราคาเสนอขายสูงสุด หรื อเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุนส่วนที.ไม่ได้ รับการจัดสรร
โดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ผู้จองซื ,อจะต้ องแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแส
รายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที.ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารไทยพาณิชย์ ที.
ระบุเลขที.บญ
ั ชี และชื.อบัญชีผ้ จู องซื ,อโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม

หมายเหตุ ให้ ใช้ เอกสารหมายเลข (1)-(5) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนา
ถูกต้ อง ทังนี
, , สําเนา statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและ
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ธนาคาร (ห้ ามใช้ กระดาษ reused) เอกสารตามข้ อ (1) ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื.อ
โดยเจ้ าหน้ าที. Notary Public และรับรองโดยกงสุลของไทยอายุไม่เกิน 1 ปี
หมายเหตุ
-

กรณี เป็ นเอกสารที.มาจากต่างประเทศ จะต้ องมีการรั บรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงนามของ
บริ ษัท

-

ผู้ลงทุนทุกรายจะต้ องให้ การรั บรองว่ายินยอมที.จะผูกพันตามข้ อตกลงและข้ อกํ าหนดต่างๆ
ตามที. ได้ ร ะบุไว้ ในโครงการนี , และ/หรื อตามประกาศ คําสั.ง ระเบี ยบต่า งๆ ที.คณะกรรมการ
ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ประกาศ กําหนด ทังที
, .ได้ มีอยู่ในปั จจุบนั และที.จะได้
แก้ ไขเพิ.มเติมในภายหน้ า

-

บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาความสมบูรณ์ ของเอกสาร หรื อขอเอกสารเพิ.มเติม
หรื อทดแทน ซึ.งเป็ นข้ อปฏิบตั ิตามกฎหมายกําหนด หรื อระเบียบของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และ/หรื อผู้จดั จําหน่าย และ/หรื อผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุน ทังนี
, ,เพื.อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย

21. การจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายสําหรับการลงทุนเพิ.มเติมครัง, ที. 1 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื.อนไขที.ระบุไว้ ในข้ อนี , ทังนี
, , ในกรณีที.สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงาน
อื.นใดที.มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี.ยนแปลง เพิ.มเติม ประกาศ กําหนด สัง. การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่าง
อื.น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที.จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน, ในกรณีที.บริ ษัทจัดการเห็นว่าการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง,
นี ,อาจมีปัญหาอุปสรรค หรื อข้ อจํากัดในการดําเนินการ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี.ยนแปลงรายละเอียดการจอง
ซื ,อและการจัดสรรหน่วยลงทุนที.ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ,ตามความเหมาะสม ในกรณีที.เกิดปั ญหา อุปสรรค หรื อข้ อจํากัดใน
การดําเนินการ ทังนี
, , เพื.อให้ การเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง, นี ,ประสบความสําเร็ จ
ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื.อนไขที.ระบุไว้ ในข้ อนี , บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ,อที.จองซื ,อและได้ ชําระเงินค่า
ซื ,อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ วหรื อตามที.บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้รับประกันการจําหน่ายหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที.
จํานวนเงินที.ระบุในใบจองซื ,อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที.บริ ษัทจัดการได้ รับชําระ บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้ ตามจํานวนเงินที.ได้ รับชําระเป็ นเกณฑ์
21.1 วิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนที.ออกและเสนอขายเพิ.มเติมจากการเพิ.มเติมในครัง, นี ,โดยมีรายละเอียดดังนี ,
หน่วยลงทุนที.จะออกและเสนอขายเพิ.มเติมในครัง, นี ,จํานวน 139,638,600 หน่วย โดยจะเสนอขายให้ กบั ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเดิมที.มีรายชื.อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Rights
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Offering) โดยอัตราส่วนการเสนอขายดังกล่าวจะคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนที.ออกและเสนอขายแล้ ว
ทังหมดก่
,
อนการเพิ.มเงินทุนของกองทุนรวม หารด้ วยจํานวนหน่วยลงทุนที.ออกและเสนอขายเพิ.มเติม ในราคา
ต่อหน่วยตามที.จะได้ กําหนดตามวิธีการที.ระบุไว้ ต่อไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมอาจแสดงความจํานงที.จะซื ,อ
หน่วยลงทุนที.ออกและเสนอขายเพิ.มเติมในครัง, นี ,ตามสิทธิที.ได้ รับจัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิที.ได้ รับจัดสรร หรื อ
น้ อยกว่าสิทธิที.ได้ รับจัดสรร หรื อสละสิทธิไม่จองซื ,อหน่วยลงทุนที.เสนอขายเพิ.มเติมในครัง, นี ,ก็ได้
ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที.กําหนดทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมรายใดได้ รับสิทธิจองซื ,อหน่วยลงทุนที.
ออกและเสนอขายเพิ.มเติมเป็ นจํานวนที.มีเศษหน่วยลงทุนที.ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจํานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัด
ลงเป็ นจํานวนเต็มหน่วยที.ใกล้ เคียงที.สดุ โดยบริ ษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุนที.เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวไป
รวมกับหน่วยลงทุนที.มิได้ รับการจองซื ,อเนื.องจากผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมสละสิทธิหรื อไม่จองซื ,อภายในระยะเวลา
ที.กําหนดหรื อจองซื ,อไม่เต็มสิทธิหรื อเหตุอื.นใดก็ตาม มาเสนอขายและจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที.แสดง
ความประสงค์จะจองซื ,อหน่วยลงทุนเกินสิทธิ และ/หรื อ เสนอขายให้ กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
ที.เป็ นผู้จองซือ, พิเศษที.มีคุณสมบัติตรงตามที.ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์กําหนด และ/หรื อ ให้ แก่ผ้ ูลงทุนทัว. ไป (Public Offering) ตามขันตอนและวิ
,
ธีการที.บริ ษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยมีรายละเอียดดังนี ,
1)

ในกรณีที.หน่วยลงทุนที.เหลือจากการจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) มี
จํานวนเพียงพอที.จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที.ประสงค์จะจองซื ,อหน่วยลงทุนเกินสิทธิของตน
และ/หรื อ บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้ ครบทุกราย ให้ จดั สรรหน่วยลงทุนที.เหลือให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนเดิมที.แสดงความประสงค์จะจองซื ,อหน่วยลงทุนเกินสิทธิ และ/หรื อ บุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) ดังกล่าวแต่ละรายตามจํานวนหน่วยลงทุนที.ผ้ ูจองซื ,อหน่วยลงทุนรายดังกล่าว
แสดงความจํานงไว้ หรื อ

2) ในกรณีที.หน่วยลงทุนที.เหลือจากการจัดสรรให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) มี
จํานวนไม่เพียงพอที.จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที.ประสงค์จะจองซื ,อหน่วยลงทุนเกินสิทธิของตน
และ/หรื อ บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้ ครบทุกราย ให้ จดั สรรหน่วยลงทุนที.เหลือให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนเดิมที.แสดงความประสงค์จะจองซื ,อหน่วยลงทุนเกินสิทธิ และ/หรื อ บุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) ดังกล่าวแต่ละรายตามขันตอนและวิ
,
ธีการที.บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
3)

ในกรณีที.หน่วยลงทุนที.เหลือจากการจัดสรรตามข้ อ 1) หรื อ 2) ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที.จะ
จัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้ หลัก “small lot first” ให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว. ไป (Public Offering) โดยในการจัดสรร
หน่วยลงทุนโดยวิธีดงั กล่าวในรอบแรกจะจัดสรรตามจํานวนค่าจองซื ,อขันตํ
, .าของผู้จองซื ,อ โดยใช้ จํานวน
ค่าจองซื ,อขันตํ
, .าเป็ นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ,อทัว. ไปทุกราย และในรอบต่อๆไปจะ
จัดสรรหน่วยลงทุนที.เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซื ,อทัว. ไปข้ างต้ นที.ยงั ไม่ได้ รับการจัดสรรครบตาม
จํานวนที.จองซื ,อ โดยจะใช้ คา่ ตํ.าสุดของมูลค่าจองซื ,อคงเหลือที.ยงั ไม่ได้ รับการจัดสรรจากรอบที.แล้ ว เป็ น
ฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุนในรอบต่อไป โดยจะทําการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยวนเป็ นรอบไปเรื. อยๆ
จนกว่าจะครบตามจํานวนหน่วยลงทุนที.เสนอขาย และสําหรับการจัดสรรในรอบสุดท้ าย หากมีหน่วย
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ลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ,อทัว. ไปทุกราย บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรโดยวิธีสมุ่
รายชื.อโดยคอมพิวเตอร์ (random) และ/หรื อ ตามที.บริ ษัทจัดการจะเห็นสมควร ในกรณีที.มีผ้ จู องซื ,อเป็ น
จํานวนมาก จนบริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื ,อทุกรายตามจํานวนหน่วย
ลงทุนจองซื ,อขันตํ
, .าได้ บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรโดยวิธีส่มุ รายชื.อโดยคอมพิวเตอร์ (random)
และ/หรื อ ตามที.บริ ษัทจัดการจะเห็นสมควร
โดยหากผู้จองซื ,อทําการจองซื ,อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 รายการบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที.จะนํามารวม
และทําการจัดสรรให้ เพียงรายการเดียวเท่านัน,
อย่างไรก็ดี ราคาของหน่วยลงทุนที.จะออกและเสนอขายเพิ.มเติมที.จะจัดสรรให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมและ
จัดสรรให้ กบั ผู้ลงทุนประเภทอื.นใดในครัง, นี , (ถ้ ามี) จะมีราคาเท่ากัน
ในการนี , บริ ษัทจัดการจะกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื.อกําหนดสิทธิ ในการจองซื ,อ
หน่วยลงทุนที.ออกและเสนอขายเพิ.มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมภายหลังจากที.สํานักงาน ก.ล.ต. ได้ อนุมตั ิ
การเพิ.มเงินทุนของกองทุนรวมตามที.ได้ เสนอข้ างต้ น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวมจะได้ รับสิทธิใน
การจองซื ,อหน่วยลงทุนที.ออกและเสนอขายเพิ.มเติมในครัง, นี , ภายหลังจากที.สํานักงาน ก.ล.ต. ได้ อนุมตั ิการ
เพิ.มเงินทุนของกองทุนรวมแล้ ว โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งวันปิ ดสมุดทะเบียน อัตราส่วนในการจัดสรรหน่วย
ลงทุนดังกล่าว และวันจองซื ,อหน่วยลงทุนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
อนึง. การจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวของบริ ษัทจัดการจะไม่ทําให้ ผ้ ลู งทุนรายใด หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดๆ
เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนที.ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าสัดส่วนที.กฎหมายที.เกี.ยวข้ องกําหนดอนุญาต
ทังนี
, , บริ ษัทจัดการจะดําเนินการยื.นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื.อขอให้ พิจารณารับหน่วย
ลงทุนเพิ.มทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน
21.2 ข้ อจํากัดการจัดสรรหน่ วยลงทุน
ข้ อจํ ากั ดในการจั ดสรรหน่ วยลงทุ น ให้ แก่ บุ คคลใดหรื อกลุ่มบุ คคลเดี ย วกั นใด จะเป็ นไปตามที. สํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ าหนด ทัง, นี , ในกรณี ที. สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอื.นใดที.มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี.ยนแปลง เพิ.มเติม ประกาศ กําหนด สัง.
การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื.น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที.จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน,
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที. สน. 25/2552 ได้ กําหนดไว้ ดงั นี ,
(1)

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้จองซื ,อทัว. ไป บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ,
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1.1 บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3
ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
,
เว้ นแต่เป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ,
1.1.1

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดให้
,
แก่บคุ คลใดบุคคลหนึง. ดังต่อไปนี ,
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี ,ยงชีพ
หรื อกองทุนรวมเพื.อผู้ลงทุนทัว. ไป
(ข) นิติบคุ คลที.จัดตังขึ
, ,นตามกฎหมายไทยซึ.งไม่อยู่ภายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษี เงินได้
นิติบคุ คล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรื อวัด
เป็ นต้ น
(ค) บุคคลอื.นใดที.ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื.อมีเหตุจําเป็ นและสมควร

1.1.2

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนซึ.งรับหน่วยลงทุนไว้
ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
จะถือหน่วยลงทุนที.รับไว้ ในส่วนที.เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดไม่
,
เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที.นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการจัดสรร
หน่วยลงทุนของผู้จองซื ,อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

1.2 บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้ สิทธิใน
อสังหาริ มทรัพย์ ที.กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว รวมกันเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
,
1.3 บริ ษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ กับผู้ลงทุนต่างด้ าวเกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
,
หากเป็ นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที.มีการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี ,
(ก)

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

(ข)

มีการลงทุนเพื.อให้ ได้ มาซึ.งกรรมสิทธิK ในอาคารชุด ทัง, นี , เมื.อคํานวณพืน, ที.ห้องชุด ที.
กองทุนรวมจะลงทุนรวมกับพื ,นที.ห้องชุดที.ถือกรรมสิทธิKโดยผู้ลงทุนต่างด้ าวในอาคาร
เดียวกันอยู่ก่อนแล้ วคิดเป็ นสัดส่วนเกินร้ อยละ 49 ของพื ,นที.ห้องชุดทังหมดในอาคาร
,
ชุดนัน,

ในการนี , บริ ษัทจัดการจะแต่งตัง, นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื.อทําหน้ าที.ควบคุมการถื อหน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าว ณ ขณะใดขณะหนึ.ง ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมครัง, แรกให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที.กําหนดข้ างต้ น ทังนี
, , ขันตอนการโอนหน่
,
วยลงทุน
ของผู้ลงทุนต่างด้ าวจะมีขนตอนมากกว่
ั,
าผู้ลงทุนไทย ซึง. บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
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ที.เป็ นผู้ลงทุนต่างด้ าวทราบทุกราย รวมทังดํ
, าเนินการให้ มีการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที.จะ
เป็ นผลทําให้ กองทุนรวมมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที.เป็ นผู้ลงทุนต่างด้ าวถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที.
กําหนดด้ วย
นอกจากนี , บริ ษัทจัดการจะแจ้ งหลักเกณฑ์ เรื. อง ห้ ามมิให้ มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุน
ต่างด้ าวเกิ นร้ อยละ 49 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที. จําหน่ายได้ แล้ วทัง, หมดให้ แก่ นายหน้ าค้ า
หลักทรัพย์ทราบก่อนมีการนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเพื.อให้ นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และจะดําเนินการให้
การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื. องดังกล่าว
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22. การเพิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
22.1 บริ ษั ท จั ด การอาจเพิ มเงิ น ทุ น จดทะเบี ย นของกองทุ น รวมได้ เมื อมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื อลงทุ น ใน
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ าอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพิ มเติ ม หรื อ เพื อดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง
อสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทุ น รวมได้ มาจากการลงทุ นให้ อยู่ในสภาพทีดีและมีความพร้ อมทีจะใช้ ห า
ผลประโยชน์
22.2 ในการเพิมเงินทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี ,
(1)

ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเกี.ยวกับวัตถุประสงค์ในการเพิ.มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม จํานวน
หน่วยลงทุน และจํานวนเงินทุนจดทะเบียนที.จะเพิ.ม วิธีการกําหนดราคาหน่วยลงทุนที.เสนอขาย และ
วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ,
(ก) ในกรณีที.การขอมติกระทําโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องได้ รับคะแนนเสียงเกิน
กึ.งหนึง. ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดที
,
.มีสทิ ธิออกเสียงของกองทุนรวม
(ข) ในกรณีที.การขอมติกระทําโดยการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
,
้ ถือหน่วยลงทุนที.เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
โดยในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื.อขอมติดงั กล่าว ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่า
25 รายหรื อไม่น้อยกว่ากึ.งหนึ.งของจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
,
ทังนี
, , จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน
ที.มาประชุมดังกล่าวต้ องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
,
นรวมดังกล่าว จึงจะเป็ นองค์ประชุม

(2)

ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื.อแก้ ไขเพิ.มเติมโครงการให้ สอดคล้ องกับการเพิ.มเงินทุนจดทะเบียนตามที.
ได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) โดยได้ รับคะแนนเสียงเกิ นกึ. งหนึ.งของจํ านวนหน่วยลงทุนที.
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
,

22.3 ในการขอมติจากผู้ถอื หน่ วยลงทุนตามข้ อ 22.2 บริษัทจัดการจะระบุข้อมูลเกียวกับการเพิมเงินทุนจด
ทะเบียนตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมหรื อหนังสือทีมีถึงผู้
ถือหน่ วยลงทุนเพือขอมติจากผู้ถอื หน่ วยลงทุนเป็ นลายลักษณ์ อักษร
22.4 ในการนับคะแนนเสียงของผู้ทีมีสิทธิออกเสียงตามข้ อ 22.2 (1) บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้
ถือหน่ วยลงทุนดังต่ อไปนีม, ิได้
(1)

เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนเพิ.มเติม ใน
กรณีที.เป็ นการเพิ.มเงินทุนจดทะเบียนเพื.อซื ,อ เช่า หรื อได้ มาซึง. อสังหาริ มทรัพย์เพิ.มเติม

(2)

เจ้ าของอาคารหรื อสิ.งปลูกสร้ างที.กองทุนรวมเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์แก่กองทุนรวม ใน
กรณีที.เป็ นการเพิ.มเงินทุนจดทะเบียนเพื.อปรับปรุงอสังหาริ มทรัพย์ให้ อยูใ่ นสภาพที.ดีและพร้ อมที.จะใช้ หา
ประโยชน์

(3)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที.ได้ รับสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนที.เสนอขายให้ กบั ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง ใน
กรณีที.จะเสนอขายหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
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(4)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที.อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กองทุนรวมในเรื. องที.ขอมติ

(5)

บุคคลที.มีความสัมพันธ์ในลักษณะการเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกันกับบุคคลตาม (1) (2) (3) หรื อ (4) แล้ วแต่
กรณี

ในกรณีที.เป็ นการเพิ.มเงินทุนจดทะเบียนโดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิม
บางราย หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติคดั ค้ านรวมกันเกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
,
ห้ ามมิให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการให้ มีการเพิ.มเงินทุนจดทะเบียนในกรณีดงั กล่าว
22.5 เมือได้ รับมติจากผู้ถอื หน่ วยลงทุนตามข้ อ 22.2 แล้ ว บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่ อไปนี ,
(1)

ขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้ อมทังจั
, ดส่งร่ างโครงการที.จะแก้ ไขเพิ.มเติมและ
ร่างหนังสือชี ,ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ.มเติมให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณา

(2)

เมื.อได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ.มเติม โดยจัดส่ง แจกจ่าย หรื อจัดให้ มีหนังสือชี ช, วน และจดทะเบี ยนเพิ.มเงิ นทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมตามประกาศเกี.ยวกับการจดทะเบียนเพิ.มเงินทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์

ในกรณีที.บริ ษัทจัดการมิได้ เสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที.ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานการให้
ความเห็นชอบให้ เพิ.มเงินทุนจดทะเบียนดังกล่าวเป็ นอันสิ ,นสุดลง
22.6 กรณี ก ารเพิมเงิน ทุ น จดทะเบี ย นเพือลงทุ นในอสั งหาริ มทรั พย์ ห รื อ สิท ธิ ก ารเช่ า อสั งหาริ ม ทรั พ ย์
เพิมเติม บริษัทจัดการจะคืนเงินค่ าจองซือ, หน่ วยลงทุนเมือเกิดเหตุดังนี ,
(1)

เมื.อพ้ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนแล้ ว หากปรากฏว่ามูลค่าหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ ไม่เพียง
พอที.จะลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ ดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ ,นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และคื นเงิ นค่าจองซื อ, หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ ใดๆ ที. เกิ ดขึน, จากเงิ นที. ได้ รั บจากการ
จําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื ,อหน่วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วนั สิ ,นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนเพิ.มเติมตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานันได้
, อนั เนื.องจากความผิดพลาดของบริ ษัทจัดการเอง บริ ษัทจัดการจะ
ชําระดอกเบี ,ยในอัตราไม่ตํ.ากว่าร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที.ครบกําหนดเวลานันจนถึ
,
งวันที.บริ ษัทจัดการ
ชําระเงินค่าจองซื ,อจนครบถ้ วน

(2)

เมื.อบริ ษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินข้ างต้ นได้ ภายใน 6 เดือนนับจากวันที.สํานักงานรับจด
ทะเบียนเพิ.มทุน โดยบริ ษัทจัดการจะลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยการลดจํานวนหน่วยลงทุน
เฉพาะส่วนที.มีการเสนอขายเพื.อเพิ.มเงินทุนจดทะเบียนโดยคํานวณตามสัดส่วนของราคาที.เสนอขายและ
เงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุน และคืนเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ,อหน่วย
ลงทุน พร้ อมทัง, จดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
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22.7 ในกรณีทีบริษัทจัดการยังไม่ ได้ มีการจดทะเบียนเพิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
จะคืนเงินค่ าจองซือ, หน่ วยลงทุนและผลประโยชน์ ใดๆ ให้ แก่ ผ้ ูจองซือ, หน่ วยลงทุนโดยโดยให้ นําความ
ในข้ อ 20.5 มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
เงื.อนไขเพิ.มเติม
-

เนื.องจากประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่อนุญาตให้ กองทุนรวมเพิ.มทุน กรณีขาดสภาพคล่อง ดังนัน,
ในกรณีที.กองทุนรวมเกิดปั ญหาขาดสภาพคล่อง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที.จะดําเนินการขาย / จําหน่าย / จ่าย /
โอน ทรัพย์สนิ บางส่วนหรื อทังหมดของกองทุ
,
นรวมตามที.เห็นสมควร

-

สํ าหรั บเงื. อนไขของ “การเพิ. มเงิ นทุนจดทะเบี ยน” ข้ างต้ น เว้ นแต่ กรณี ที. คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื.นใดที.มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี.ยนแปลง เพิ.มเติม ประกาศ
กําหนด สัง. การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื.น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน,

23. การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
23.1 ในกรณี ทีกองทุ นรวมมีสภาพคล่ องส่ วนเกิน จากกรณี ใดกรณี ห นึ งหรื อหลายกรณีดังต่ อไปนี , หาก
บริ ษัทจัดการประสงค์ จะจ่ ายสภาพคล่ องส่ วนเกินดังกล่ าวให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน ให้ บริ ษัทจัดการ
ดําเนินการโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเท่ านัน,
(1)

กองทุนรวมมีเงินลงทุนที.ได้ รับจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (ไม่รวม
กําไร)

(2)

มูลค่าอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ ที.กองทุนรวมลงทุน หรื อมี ไว้ ลดลงจากการ
ประเมินค่าหรื อสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สนิ

(3)

กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที.เป็ นรายการค่าใช้ จ่ายรอการตัดบัญชีซงึ. ทยอยตัดจ่าย

23.2 ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะลดมูลค่ าของหน่ วยลงทุนและปฏิบัติ
ดังต่ อไปนี ,
(1)

บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที.จะใช้ ดลุ ยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียน

(2)

ดําเนินการเฉลีย. เงินคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที.มีชื.ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน ทังนี
, , เงินที.เฉลีย. คืนดังกล่าวมิให้ หกั ออกจากกําไรสะสมของกองทุนรวม

(3)

ยื.นคําขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสํานักงานภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที.ดําเนินการ
เฉลีย. เงินคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามแบบที.จดั ไว้ ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

(4)

จัดให้ มีข้อมูลเกี.ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครัง, ของกองทุนรวมไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
และรายงานประจําปี ของกองทุนรวม เพื.อให้ ผ้ ูลงทุนสามารถตรวจสอบได้ โดยข้ อมูลดังกล่าวต้ องมี
รายละเอียดอย่างน้ อยดังต่อไปนี ,
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(ก) เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน
(ข) จํานวนเงินทุนจดทะเบียนและจํานวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนที.ลดในแต่ละครัง,
(ค) วันปิ ดสมุดทะเบียน และวันที.ดําเนินการเฉลีย. เงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน
เงื.อนไขเพิ.มเติม
สําหรับเงื.อนไขของ “การลดเงินทุนจดทะเบียน” ข้ างต้ น เว้ นแต่กรณีที.คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรื อหน่วยงานอื.นใดที.มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลีย. นแปลง เพิ.มเติม ประกาศ กําหนด สัง. การ เห็นชอบ และ/หรื อ
ผ่อนผันเป็ นอย่างอื.น บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน,

24. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
24.1 รูปแบบของเอกสารสิทธิแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที.ผ้ จู องซื ,อได้ ระบุในเอกสารการจองซื ,อว่าจะ
เลือกรับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแบบใดแบบหนึง. ดังต่อไปนี ,
1.

ใบหน่วยลงทุน

2.

ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless)

3.

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

4.

สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

24.2 เงือนไขการออกเอกสารแสดงสิท ธิในหน่ วยลงทุน หนั งสือรั บรองสิท ธิในหน่ วยลงทุน สมุ ดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและระยะเวลาการส่ งมอบ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื.อผู้จองซื ,อหน่วยลงทุนที.ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
, , ข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนที.ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้
ถือเป็ นหลักฐานที.ถกู ต้ องเกี.ยวกับสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
กรณีใบหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนที.มีรายการตามที.คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ แก่ผ้ ูจองซื ,อที.แสดงความจํานงขอรับใบ
หน่วยลงทุนภายในเวลา 30 วันนับตังแต่
, วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
ในกรณีที.มีการเพิ.มเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนที.มีรายการตามหลักเกณฑ์ที.คณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ประกาศกําหนด ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที.แสดงความจํานงขอรับใบหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียน
เพิ.มเงินทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีที.มีการลดเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกการลดมูลค่าที.ตราไว้ ของ
หน่วยลงทุนในระบบทะเบียน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องส่งคืนใบหน่วยลงทุนหรื อหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทังนี
, , นายทะเบียนหน่วยลงทุนสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนหรื อหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที.กาํ หนดไว้ ในโครงการ
ทังนี
, , ผู้ถือหน่วยสามารถขอเปลี.ยนแปลงประเภทเอกสารสิทธิได้ ตามความประสงค์ เพื.อเป็ นหลักฐานการยืนยันการ
ถือหน่วย การทํารายการซื ,อหรื อขายคืน หรื อโอนหน่วยลงทุนของผู้จองซื ,อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ใบหน่วยลงทุน
และ/หรื อหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการปรับเปลี.ยนแก้ ไข หรื อเพิ.มเติมสําหรับรู ปแบบหรื อเงื.อนไขของเอก
สิทธิ ดังกล่าวข้ างต้ น โดยบริ ษั ทจัดการจะดํ าเนิ นการภายใต้ ขอบเขตตามที. คณะกรรมการก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
กรณีระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
ในกรณีที.นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกชื.อผู้จองซื ,อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว นายทะเบียน
อาจพิ จารณาออกเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ.งให้ กับผู้จองซื อ, หน่วยลงทุนเพื. อเป็ น
หลักฐานการยืนยันการถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตามผู้จองซื ,อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถทํารายการขายหน่วยลงทุน
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เว้ นแต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ดําเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ นายทะเบียนดําเนินการโอนหน่วย
ลงทุนไปเข้ าบัญชีซื ,อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื ,อหน่วยลงทุน ซึ.งเปิ ดไว้ กบั บริ ษัทนายหน้ าซื ,อขายหลักทรัพย์เป็ นการ
ล่วงหน้ าหรื อตามที.ผ้ จู องซื ,อแจ้ งไว้ ในใบจองซื ,อหน่วยลงทุน ทังนี
, , ตามหลักเกณฑ์ และเงื.อนไขที.บริ ษัทจัดการกําหนด
และในกรณีที.ผ้ ูจองซื ,อหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ให้ นายทะเบียนดําเนินการโอนหน่วยลงทุนไปเข้ าบัญชีซื ,อ
ขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื ,อหน่วยลงทุน เพื.อการซื ,อขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ นายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะนําหน่วยลงทุนฝากเข้ าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้จองซื ,อผ่านนายหน้ าซื ,อขายหลักทรัพย์ (Broker) หรื อนําหน่วยลงทุน
ฝากเข้ าบัญชีหลักทรัพย์ของบุคคลที.ได้ รับการแต่งตังจากบริ
,
ษัทจัดการเพื.อผู้จองซื ,อนันที
, .มีอยู่กบั บริ ษัทสมาชิกของ
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที.ผ้ จู องซื ,อแจ้ งไว้ ในใบจองซื ,อหน่วยลงทุน และระยะเวลาการ
ส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็ นการดําเนินการที.ผิดไปจาก
รายละเอียดโครงการเดิม
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25. สิทธิ หน้ าที และความรั บผิดชอบของบริ ษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทีปรึ กษาของกองทุนรวม
และผู้บริหารอสังหาริมทรั พย์ และบริษัทประเมินค่ าทรั พย์ สิน
25.1 สิทธิ หน้ าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
25.1.1 สิทธิของบริ ษัทจัดการ
1) สิทธิ ในการดํ าเนิ นการบริ หารจัดการทรั พย์ สินของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศอื.นใดที.เกี.ยวข้ องการดํา เนิน การบริ ห ารจัดการกองทุน รวมเพื.อ ให้ เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ หลัก เกณฑ์การลงทุน และข้ อจํากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการที.ได้ รับอนุมตั ิ ทังนี
, ,
รวมถึงข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนกับบริ ษัทจัดการ และสัญญาต่างๆ ได้ ทําขึ ,น
2) สิทธิ ที.จะไม่อนุญาตให้ มี การโอนหน่วยลงทุน ในกรณี ที.การโอนหน่วยลงทุนนัน, เป็ นการขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง. หนังสือเวียนที.หน่วยงานที.มีอํานาจตามกฎหมายได้
ประกาศ กําหนด และ/หรื อกรณีที.เป็ นการขัดต่อข้ อกําหนดที.ได้ ระบุไว้ ในโครงการนี ,
3) สิทธิในการลาออกจากการทําหน้ าที.เป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนรวมให้ กบั กองทุนรวม และ/หรื อเลิก
โครงการ ตามข้ อ ข้ อ 25.1.1 (5) และข้ อ 25.1.3 (2) และ (3)
4) สิทธิในการยับยังพิ
, เศษ (veto right) สําหรับการดําเนินการหรื อการตัดสินใจใดๆ ของคณะกรรมการ
ลงทุน หรื อการลงมติใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน เพื.อแก้ ไขเพิ.มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ ที.
ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และ/หรื อ จรรยาบรรณ และ/หรื อโครงการ หรื อ เป็ นเหตุให้
บริ ษัทจัดการอาจเสียชื.อเสียงหรื อได้ รับความเสียหาย หรื อขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวม
5) สิทธิในการดําเนินการจัดการ ในกรณีตา่ งๆ ดังต่อไปนี ,
-

สิทธิที.จะเลิกโครงการ/ยุติโครงการและ/หรื อกองทุนรวม เฉพาะในกรณีที.บริ ษัทจัดการ
บอกกล่า วการลาออกจากการเป็ นบริ ษัท จัดการกองทุนรวมให้ แก่กองทุน รวมตาม
กําหนดและเงื.อนไขที.ได้ ตกลงไว้ จนครบถ้ วน แต่กองทุนรวมไม่สามารถจัดหาบริ ษัท
จัดการอื.นใดมารับหน้ าที.ได้ ภายในกําหนดเวลา

-

สิทธิในการดําเนินการให้ เป็ นไปตามที.กําหนดไว้ ในโครงการ และ/หรื อ ตามที.สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื.นใดที.มีอํานาจตาม
กฎหมายประกาศ กําหนด อนุมตั ิ เห็นชอบ ผ่อนผัน หรื อสัง. การ

-

สิท ธิ ใ นการแก้ ไข เพิ.ม เติ ม เปลี.ย นแปลงโครงการ กรณี ที.สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื.นใดที.มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ มี
การเปลี.ยนแปลง แก้ ไข เพิ.มเติม ประกาศ กําหนด อนุมตั ิ เห็นชอบ ผ่อนผัน และ/หรื อ
สัง. การเป็ นอย่างอื.น
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-

สิทธิที.จะดําเนินการขาย / จําหน่าย / จ่าย /โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรื อทังหมดของ
,
กองทุน ตามที.เห็นสมควร ในกรณีที.กองทุนรวมเกิดปั ญหาขาดสภาพคล่อง

-

สิทธิในการจัดการกองทุนรวม เพื.อให้ บรรลุซงึ. วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้
ซึ.งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
, ,จะต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายหลักทรัพย์ และ/
หรื อกฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้ อง

6) สิทธิในการสัง. ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ และ/หรื อผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์ แก้ ไขคุณสมบัติของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์และ/หรื อผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เพื.อให้ เป็ นไปตามที.กฎหมายประกาศกําหนด
7) สิทธิในการรับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย และหรื อเงิน
ตอบแทนอื.นใด ตามที.กําหนดไว้ ในโครงการ
8) ในกรณี ที. บริ ษัท จัด การมี พัน ธสัญญาหรื อ ข้ อ ตกลงกับ รั ฐ ต่า งประเทศ หรื อหน่ว ยงานของรั ฐ
ต่างประเทศ หรื อมีความจําเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที.เกิดขึ ,นแล้ ว
ในขณะนี ,หรื อจะเกิดขึ ,นในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance
(FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการมีสิทธิที.จะปฏิบตั ิการและดําเนินการ
ต่าง ๆ เพื.อให้ เป็ นไปตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรั ฐต่างประเทศนัน, ซึ.ง
รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที.จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิ ดําเนินการอื.นใดเท่าที.จําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา
หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
9) สิทธิอื.นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ กฎหมายอื.นๆ ที.เกี.ยวข้ อง
25.1.2 หน้ าที.และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ
ในการจัดการกองทุนรวม บริ ษัทจัดการมีหน้ าที.และความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริ หาร
กองทุนรวมให้ เป็ นไปตามที.กฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงหน้ าที.และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ,
1) การบริ หารกองทุนรวม
(1)

จัดการกองทุน รวมให้ เ ป็ นไปตามที.ร ะบุไ ว้ ในโครงการที.ได้ รับอนุมัติ จากสํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้ อ ผูก พัน ระหว่า งบริ ษัท จัด การและผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดจนปฏิบตั ิหน้ าที.ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และข้ อกําหนดอื.นๆ ที.เกี.ยวข้ องแห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด

(2)

จัด ให้ มี ข้ อ ผูก พัน ระหว่า งผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน กับ บริ ษัท จัด การ สัญ ญาแต่ง ตัง, ผู้ ด ูแ ล
ผลประโยชน์ และหนัง สือ ชี ช, วน โดยมี ส าระสํา คัญ ไม่ต่า งจากร่ างข้ อผูกพัน ร่ าง
สัญญา และร่างหนังสือชี ,ชวน ที.ผา่ นการพิจารณาจากสํานักงาน และดูแลให้ ข้อผูกพันและ
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โครงการเป็ นไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสัง. ที.ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว โดยในกรณี ที.
ข้ อกําหนดในข้ อผูกพันหรื อโครงการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ
หรื อคําสัง. นัน, ให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการเพื.อให้ มีการแก้ ไขข้ อผูกพันและโครงการโดย
ไม่ชกั ช้ า
(3)

จัดส่ง แจกจ่าย และจัดให้ มีหนังสือชี ,ชวนที.เป็ นปั จจุบนั และรายละเอียดของโครงการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ,
(ก) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชน ให้ บริ ษัทจัดการจัดส่ง
หนังสือชี ,ชวนให้ สาํ นักงานไม่น้อยกว่า 1 วันทําการก่อนการเริ. มจัดส่งหรื อแจกจ่าย
หนังสือชีช, วนให้ แก่ประชาชน และให้ จัดส่งเอกสารดังกล่าวผ่านระบบรั บและ
เผยแพร่ ข้อมูลหนังสือชี ช, วนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund
Report and Prospectus (MRAP)) ของสํานักงานด้ วย และหากมีการ
เปลีย. นแปลงข้ อมูลดังกล่าว ให้ บริ ษัทดําเนินการให้ ข้อมูลที.จดั ส่งนันมี
, ข้อมูลที.เป็ น
ปั จจุบนั โดยไม่ชกั ช้ าและให้ กระทําผ่านระบบงานข้ างต้ นด้ วย
(ข) ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องจัดให้ มีก ารแจกจ่า ย
ข้ อ มูล ที.เ ป็ นสาระสํา คัญ เกี.ย วกับ หน่ว ยลงทุน และกองทุน รวมให้ แ ก่ผ้ ูล งทุน
อย่า งเพีย งพอสํา หรั บ ข้ อ มูล ที .เ ป็ นรายละเอี ยดโครงการ ให้ บ ริ ษั ท เตรี ย มไว้
เพื.อให้ ผ้ ลู งทุนตรวจดูหรื อร้ องขอได้ ทังนี
, , ข้ อมูลดังกล่าวต้ องเป็ นปั จจุบนั
(ค) เมื.อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิ ,นสุดลงแล้ ว บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มี
หนังสือชี ,ชวนส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ณ ที.ทําการทุกแห่งของบริ ษั ท จัด การ เพื.อ ให้
ประชาชนสามารถตรวจดูไ ด้ และจัด สําเนาให้ เมื.อผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอ ใน
กรณีที.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หากมีการแก้ ไขเพิ.มเติมโครงการบริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ ง
การแก้ ไขเพิ.ม เติม ดัง กล่า วให้ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์แห่งประเทศไทยทราบโดยไม่
ชักช้ า และไม่เกิน 10 วันทําการนับตังแต่
, วนั ถัดจากวันที.ได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานให้ แก้ ไขเพิ.มเติม โครงการหรื อวันที.ไ ด้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ.มเติมโครงการ
แล้ วแต่กรณี ทังนี
, , จนกว่าจะเลิกกองทุนรวม

(4)

ในกรณีที.บริ ษัทจัดการประสงค์จะตังบริ
, ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนเป็ นผู้ทําหน้ าที.ใน
การจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าว
ต้ อ งไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กั บ เจ้ าของ ผู้ใ ห้ เช่ า ผู้ โอนสิท ธิ ก ารเช่ า และผู้ ให้ สิ ท ธิ ใ น
อสังหาริ มทรัพย์ ที.กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเป็ นบุคคลเดียวกัน
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(5)

นําเงิ นของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ หรื อทรั พย์สินอื.น รวมทัง, การหา
ผลประโยชน์ การซื ,อ เช่า จํ าหน่าย โอนสิทธิ การเช่า ขาย สัง. โอน และเปลี.ยนแปลง
เพิ. ม เติ ม ปรั บ ปรุ ง อสั ง หาริ มทรั พ ย์ หรื อทรั พ ย์ สิ น อื. น ที. ล งทุ น ไว้ ตามนโยบาย
วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื.อนไข วิธีการที.กําหนดไว้ ในโครงการ โดยจะต้ องเป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้ วย

(6)

ในกรณีที.ปรากฎข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าหนึง. ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ. ําหน่ายได้
แล้ วทัง, หมด บริ ษัท จัด การจะดํ า เนิ นการให้ เป็ นไปตามที. สํา นัก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(7)

ดําเนิน การเพิ. มหรื อ ลดจํ านวนเงิ นทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิ ธีการที.
กําหนดไว้ ในโครงการ และ/หรื อดําเนินการตามที.คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(8)

จั ด สรรผลกํ า ไรของกองทุ น รวมเพื. อ จ่ า ยเงิ น ปั นผลให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตาม
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที. กํ า หนดไว้ ในโครงการ และเป็ นไปตามที. สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(9)

จัดให้ มีการประเมินค่าทรัพย์สนิ ตามข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

(10)

จัดให้ มีการประกันภัยของกองทุนรวมตามข้ อ กํ าหนดและหลักเกณฑ์ ข องประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(11)

จัด ให้ มี การตรวจตราสภาพอสัง หาริ ม ทรั พย์ ตามข้ อกํ าหนดและหลัก เกณฑ์ ข อง
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(12)

ส่งมอบเอกสารหลักฐานและข้ อมูลต่างๆ ที.เกี.ยวข้ องและจําเป็ นต้ องใช้ ในการประเมิน
ค่าหรื อสอบทานการประเมินค่าตามที.บริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินร้ องขอ รวมถึงการ
อํานวยความสะดวกให้ แก่บคุ คลดังต่อไปนี ,
(ก) บริ ษัทประเมินค่าทรั พย์ สินหรื อบุคคลที.ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทประเมินค่า
ทรัพย์สินในการสํารวจอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุนเพื.อการ
ประเมินค่า
(ข) ผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อบุคคลที.ได้ รับมอบหมายจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ในการเข้ า
ตรวจสภาพอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุนตามที.กําหนดไว้ ใน
สัญญาแต่งตังผู
, ้ ดแู ลผลประโยชน์
- 203 –

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ
(13)

จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผ้ ูถือหน่วยลงทุนซึ.งถื อหน่ว ย
ลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
,
ร้ องขอให้ มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

(14)

เปลี.ยนแปลง หรื อแก้ ไขเพิ.มเติมโครงการหรื อ วิธีจัดการกองทุนรวม ตามข้ อกําหนด
เงื.อนไข หลักเกณฑ์ ที.ระบุไว้ ในโครงการ

(15)

กระทํา นิติกรรมสัญ ญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ.งบริ ษัทจัดการกองทุนรวมมี
อํานาจกระทําได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย

(16)

ปฏิ บั ติ ก ารอื. น ๆ เพื. อ ให้ บรรลุ ซึ. ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกองทุ น รวมและรั ก ษาไว้ ซึ. ง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมภายใต้ ขอบเขต หน้ าที. และความรับผิดชอบ
ของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทัง, นี , จะต้ องไม่ขัด ต่อกฎหมายหลัก ทรั พย์ และ/หรื อ
กฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้ อง

(17)

ดําเนินการเลิกกองทุนรวม ตามที.กําหนดไว้ ในโครงการ

2) การรับและจ่ายเงิ นของกองทุนรวม
จัดให้ มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ และ/หรื อ เงินตอบแทนอื.นใด ตามที.กําหนด
ไว้ ในโครงการ
3) การแต่งตังบุคคลทีเ+ กี +ยวข้องเพือ+ การจัดการกองทุนรวม
(1)

จัดให้ มีคณะกรรมการลงทุน (ถ้ ามี)

(2)

แต่งตังบุ
, คคลที.ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื.อทําหน้ าที.
ดังต่อไปนี ,
(ก) ผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เพื.อทําหน้ าที.ตดั สินใจลงทุนหรื อจําหน่ายไป
ซึง. อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
(ข) ผู้จดั การกองทุนรวมเพื.อทําหน้ าที.ตดั สินใจลงทุนหรื อจําหน่ายไปซึ.งทรัพย์สินตาม
ข้ อ 4.2 เพื.อการบริ หารสภาพคล่องของกองทุนรวม
ทังนี
, , บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศรายชื.อผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
ของบริ ษัทไว้ ในที.เปิ ดเผย ณ ที.ทําการของบริ ษัท

(3)

แต่ ง ตั ง, ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ก องทุ น รวม ซึ. ง มี คุ ณ สมบัติ ต ามประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่ า ด้ วยคุ ณ สมบั ติ ผ้ ู ดู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงการเปลี.ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตัง,
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ผู้ดแู ลผลประโยชน์อื.นแทนตามเงื.อนไขในการเปลีย. นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ที.กําหนดไว้
ในโครงการ ทังนี
, ,โดยได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4)

แต่งตังนายทะเบี
,
ยนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปลี.ยนตัวนายทะเบียนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม และแต่งตังนายทะเบี
,
ยนหน่วยลงทุนอื.นที.มีคุณสมบัติตามที.สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กํ า หนดแทน และแจ้ งการแต่ ง ตัง, ดัง กล่ า วให้ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

(5)

แต่งตังนายทะเบี
,
ยนหน่วยลงทุนที.สามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่าง
ด้ าว ณ ขณะใดขณะหนึ.ง ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง,
แรกให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที.สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(6)

แต่งตัง, บริ ษัทประเมินค่าทรั พย์สินเพื.อประเมินค่าและสอบทานมูลค่าทรั พย์ สินของ
กองทุนรวม ทัง, นีบ, ริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวนัน, จะต้ องอยู่ในบัญชี รายชื. อที.
ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(7)

แต่ง ตัง, ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พย์ ทัง, นี , ผู้บ ริ หารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ดังกล่า ว จะต้ อ งมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที.ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(8)

แต่งตังที
, .ปรึกษา (ถ้ ามี) ที.ทําหน้ าที.เป็ นที.ปรึกษาของบริ ษัทจัดการและ/หรื อกองทุนรวม

(9)

แต่งตังผู
, ้ สอบบัญชีของกองทุนรวม ทังนี
, ,ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่
มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื. องหลักเกณฑ์การ
ให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี รวมถึงการเปลี.ยนตัวผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และ
แต่งตังผู
, ้ สอบบัญชีอื.นที.มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนดแทน และแจ้ งการแต่งตังดั
, งกล่าวให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(10)

แต่งตัง, ผู้ชําระบัญชี กองทุนรวมเพื.อทําหน้ าที.รวบรวม แจกจ่ายทรั พย์ สินให้ แก่ผ้ ูถื อ
หน่วยลงทุนและหน้ าที.อื.นๆ ที.จําเป็ นเพื.อให้ การชําระบัญชีเสร็ จสิ ,น เมื.อยุติหรื อเลิก
กองทุนรวม

(11)

แต่งตังบุ
, คคลอื.นใดเพื.อทําหน้ าที.ต่างๆ ที.เกี.ยวกับกองทุนรวม อาทิเช่น ผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้ าง ผู้เชี.ยวชาญต่างๆ ผู้จัดทําประมาณการ ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดแู ลรักษาความ
สะอาดสถานที. ผู้รับเหมาก่อสร้ าง เป็ นต้ น

4) การดําเนิ นการอืน+ ๆ
(1)

ยื.นคําขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ.งเป็ นเงินได้ จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ น
กองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตังแต่
, วนั ปิ ด
การเสนอขายหน่วยลงทุน
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(2)

ยื.นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื.อขอให้ พิจารณารับหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนทรั พย์สิน
กองทุนรวม

(3)

ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที.สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที.หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรื อถูกทําลาย

(4)

ดําเนินการแยกทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมไว้ ตา่ งหากจากทรัพย์สนิ ของบริ ษัทจัดการและ
นําทรัพย์สินของกองทุนรวมไปฝากไว้ กับผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรื อ บริ ษัทศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

(5)

จัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที.สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ ซงึ. ทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(6)

จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้ โดยถูกต้ องและจัดทํารายงานการลงทุน
ของกองทุนรวมให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที.สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

(7)

คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้
เป็ นไปตามประกาศว่าด้ วยหลักเกณฑ์เงื.อนไขและวิธีการจัดตังและจั
,
ดการกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อหลักเกณฑ์และวิธีการที.สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

(8)

แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบโดยการจัดส่งเอกสารหรื อแจ้ งผ่านระบบข้ อมูลของตลาด
หลักทรัพย์ ในกรณีที.มีเหตุการณ์ หรื อการเปลี.ยนแปลงใดๆ เกิดขึ ,นภายหลังจากวันที.
คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนตามข้ อ 27.3 อันมี
ผลกระทบต่อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ

(9)

จัดทํางบการเงินของกองทุนรวม ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที.มี
ธุรกิจเฉพาะด้ านการลงทุน ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที.กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
รวมทังจั
, ดทํารายงานของกองทุนรวมทุกสิ ,นปี การเงิน และส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนที.มีชื.ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ,นรอบปี บัญชี

(10)

จัดส่งสําเนารายงานการประเมินค่า และรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้ อม
ด้ ว ยสํ า เนาเอกสารหลัก ฐานที. เ กี. ย วข้ อ งให้ ผู้ดู แ ลผลประโยชน์ โ ดยพลัน และให้
สํานักงานภายใน 15 วันนับแต่วนั ที.ได้ รับรายงานดังกล่าว
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(11)

จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ,ให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์โดยพลัน เมื.อมีการลงทุนหรื อจําหน่าย
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่า
(ก) เอกสารที.แสดงกรรมสิทธิKหรื อสิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ และสัญญาซื ,อ
เช่า รับโอนสิทธิการเช่า หรื อให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ แล้ วแต่กรณี
(ข) สัญ ญาเป็ นหนั ง สื อ ที. แ สดงการจํ า หน่ า ยอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์
ทัง, นี , บริ ษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้ งการเข้ าครอบครองอสังหาริ มทรั พย์ ให้ แก่ผ้ ูดูแ ล
ผลประโยชน์ ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที.เข้ าครอบครองอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
ด้ วย

(12)

จัดส่งสําเนาสัญญาดังต่อไปนี ,ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
(ก) สัญญาแต่งตังบริ
, ษัทประเมินค่าทรัพย์สินภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทําสัญญา
หรื อนับแต่วนั แต่งตังผู
, ้ ดแู ลผลประโยชน์ ในกรณีที.มีการแต่งตังบริ
, ษัทประเมินค่า
ทรัพย์สนิ ก่อนการแต่งตังผู
, ้ ดแู ลผลประโยชน์ แล้ วแต่กรณี
(ข) สัญ ญาแต่ ง ตัง, ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และสัญ ญาแต่ งตัง, ที. ป รึ ก ษา (ถ้ ามี )
ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทําสัญญาดังกล่าว

(13)

รวบรวม ติ ด ตาม ดํ า เนิ น การ สั.ง ให้ ผ้ ูมี ห น้ า ที. ต่ า งๆ ตามสัญ ญาแต่ ง ตัง, อาทิ เ ช่ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ที.ปรึ กษา ผู้คมุ งานก่อสร้ าง เป็ นต้ น จัดเตรี ยม จัดส่ง จัดทํา
รายงานต่างๆ และ/หรื อ ดําเนินการต่างๆ ตามที. ระบุไว้ ใ นสัญญาแต่งตัง, และ/หรื อ
ตามที.คณะกรรมการลงทุน (ถ้ ามี) และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อผู้มีอํานาจตาม
กฎหมายร้ องขอ

(14)

จั ด ส่ ง หนั ง สื อ สรุ ป ข้ อมู ล ที. เ ป็ นสาระสํ า คั ญ เกี. ย วกั บ การลงทุ น หรื อจํ า หน่ า ย
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
และสํานักงานภายใน 15 วันนับแต่วนั ที.ลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรั พ ย์ นัน, รวมทัง, จัดให้ มีข้อ มูลที.เป็ นสาระสําคัญดัง กล่าวไว้ ในที.
เปิ ดเผย ณ ที.ทํ าการทุก แห่งของบริ ษัท และสํานักงานใหญ่ ของผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 15 วัน นับ แต่วัน ที. ล งทุน หรื อ จํ า หน่า ยอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิท ธิ ก ารเช่ า
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ นัน, เพื. อ ให้ ผ้ ูล งทุน สามารถตรวจดูไ ด้ โดยหนัง สือ สรุ ป ข้ อ มูล จะมี
สาระสําคัญตามที.ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื.อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ รับอนุมัติให้ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดส่งหนังสือสรุ ปข้ อมูลที.
เป็ นสาระสําคัญตามวรรคหนึ.งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการจัดส่งให้ ผ้ ู
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ถือหน่วยลงทุน ทังนี
, , ภายในวันทําการถัดจากวันซื ,อ เช่า จําหน่าย หรื อโอนสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม หรื อภายในกําหนดเวลาอื.นตามที.ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกําหนด
(15)

ดําเนินการขาย / จําหน่าย / จ่าย /โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรื อทังหมดของกองทุ
,
นรวม
ตามที.เห็นสมควร

(16)

ปฏิบตั ิหน้ าที.อื.นๆ ตามกฎหมายหลักทรัพย์กําหนดให้ เป็ นหน้ าที.ของบริ ษัทจัดการ

25.1.3 เงื.อนไขการเปลีย. นบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี.ยนบริ ษัทจัดการได้ เมื.อเกิดกรณีใดกรณีหนึ.งดังต่อไปนี , และ/หรื อ เมื.อได้ รับการ
อนุมตั ิเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1) เมื.อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ.งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ.ง
หนึ.งของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดให้
,
เปลีย. นบริ ษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 90
วัน โดยที.หากสาเหตุการเปลี.ยนบริ ษัทจัดการนัน, มิได้ เกิดจากความผิดหรื อการประกอบหน้ าที.
บกพร่ อ งอย่ า งร้ ายแรงอัน เกิ ด จากบริ ษั ท จัด การโดยตรงแล้ ว กองทุน จะต้ องจ่ า ยชดเชย
ค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที.ระบุไว้ ในโครงการให้ กบั บริ ษัทจัดการ ตามจํานวนที.คํานวณ
ได้ จากระยะเวลาที.เหลืออยู่ก่อนครบ 5 ปี ทังนี
, , ค่าชดเชยดังกล่าวเมื.อรวมกับค่าธรรมเนียมการ
จัดการที.กองทุนรวมได้ ชําระไปแล้ วจะมีมลู ค่ารวมไม่เกิน 5 ปี โดยให้ ใช้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ที.ได้
คํานวณไว้ ของเดือนล่าสุดเป็ นฐานในการคํานวณ
ตัวอย่าง หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้ เปลี.ยนบริ ษัทจัดการ เมื.อกองทุนรวมบริ หารไปแล้ วเป็ น
เวลาดังนี ,
• 1 ปี บริ บรู ณ์ บริ ษัทจัดการมีสิทธิที.จะได้ รับการชดเชย เป็ นค่าธรรมเนียมการจัดการรวมทัง,
สิ ,น 4 ปี
• 2 ปี บริ บรู ณ์ บริ ษัทจัดการมีสิทธิที.จะได้ รับการชดเชย เป็ นค่าธรรมเนียมการจัดการรวมทัง,
สิ ,น 3 ปี
• 3 ปี บริ บรู ณ์ บริ ษัทจัดการมีสิทธิที.จะได้ รับการชดเชย เป็ นค่าธรรมเนียมการจัดการรวมทัง,
สิ ,น 2 ปี
• 4 ปี บริ บรู ณ์ บริ ษัทจัดการมีสิทธิที.จะได้ รับการชดเชย เป็ นค่าธรรมเนียมการจัดการรวมทัง,
สิ ,น 1 ปี
• ตังแต่
, 5 ปี บริ บูรณ์ กองทุนรวมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเป็ นค่าธรรมเนียมการจัดการ ให้ แก่
บริ ษัทจัดการ
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2) ในกรณีที.มีการเปลี.ยนแปลงแก้ ไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติที.ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
หรื อมีการแก้ ไขพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ประกาศคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และหรื อกฎหมายอื.นๆ ที.
เกี.ยวข้ อง อันจะมีผลให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการให้ สอดคล้ องกับประกาศ คําสัง. ระเบียบ
และข้ อบังคับดังกล่าว ทังนี
, , เนื.องจากการเปลี.ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้ เป็ นการเพิ.มภาระหน้ าที.แก่
บริ ษัทจัดการ และบริ ษัทจัดการไม่ประสงค์จะรับหน้ าที.ต่อไป บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่
รับหน้ าที.ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป ทังนี
, , บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อผ่านระบบข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าไม่ประสงค์ที.จะ
รั บหน้ าที.ต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะนําเสนอบริ ษัทจัดการรายใหม่ที.มีคุณสมบัติ ครบถ้ วนตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ และได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน เว้ นแต่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ที.จะจัดหาบริ ษัทจัดการรายใหม่เอง ทังนี
, , ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้ องดําเนินการแต่งตังบริ
, ษัทจัดการรายใหม่ให้ แล้ วเสร็ จ ภายใน 90 วันนับจากวันที.
ได้ รับแจ้ งจากบริ ษัทจัดการ
3) ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ หรื อมีมติเปลี.ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การ
ดําเนินงาน การบริ หารจัดการกองทุนรวม หรื อมีการเปลีย. นแปลงโครงสร้ างการถือหน่วยลงทุนอย่าง
มีนยั สําคัญ (การเปลี.ยนแปลงรายชื.อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อการเปลี.ยนแปลงการถือหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน ในอัตราตังแต่
, ร้อยละ 5 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด)
,
หรื อกรณีอื.นใด อันจะมีผลให้ บริ ษัทจัดการไม่ประสงค์ที.จะปฏิบตั ิหน้ าที.
ต่อไป บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้ าที.ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป ทั ,งนี , บริ ษัท
จัดการจะต้ องแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรหรื อผ่านระบบข้ อมูลของ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย ว่า ไม่ป ระสงค์ที.จ ะรับ หน้ า ที.ต่อ ไป (ลาออก) โดยบริ ษัท
จัดการจะนําเสนอบริ ษัทจัดการรายใหม่ที.มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
แสดงความประสงค์ที.จะจัดหาบริ ษัทจัดการรายใหม่เอง ทังนี
, , ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องดําเนินการ
แต่งตังบริ
, ษัทจัดการรายใหม่ให้ แล้ วเสร็ จ ภายใน 90 วันนับจากวันที.ได้ รับแจ้ งจากบริ ษัทจัดการ
4) ในกรณีที.บริ ษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุน
รวม ซึง. มีผลให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที.บริ ษัทจัดการได้ ตอ่ ไป
อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการจะยังคงได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที.ระบุไว้ ในโครงการจนถึง
วันสุดท้ ายของการปฏิบตั ิหน้ าที.บริ ษัทจัดการ
ในการเปลี.ยนตัว บริ ษั ท จัด การหากเป็ นกรณี ที. ก ฎหมายกํ า หนดให้ ต้ อ งได้ รั บความเห็ น ชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ก็ให้ ดําเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริ ษัทจัดการจะ
ปฏิบตั ิหน้ าที.ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตังบริ
, ษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็ นกรณีที.บริ ษัท
จัดการได้ ทําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็ นบริ ษัทจัดการตามข้ อ 2) หรื อ ข้ อ 3) ข้ างต้ นนี ,จน
ครบถ้ วน แต่กองทุนรวม และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่สามารถแต่งตังบริ
, ษัทจัดการกองทุนรวมอื.นใด
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มารับหน้ าที.ได้ ภายใน 90 วันนับแต่วนั ที.บริ ษัทจัดการได้ ทําการบอกกล่าว บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที.
จะเลิกโครงการ
25.2 สิทธิ หน้ าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสทิ ธิ หน้ าที. และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี ,
(1)

ได้ รับค่าตอบแทนจากการทําหน้ าที.เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามอัตราที.กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง, ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ที.ทําขึ ,นกับบริ ษัทจัดการ

(2)

ดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที.ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และข้ อกําหนดอื.น ๆ ที.เกี.ยวข้ องแห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้ อกําหนดของโครงการจัดการกองทุน
รวมที.ได้ รับอนุมัติ ตลอดจนข้ อผูกพันที.ทําไว้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเคร่ งครัด หากบริ ษัทจัดการมิได้
ปฏิบตั ิตามให้ แจ้ งบริ ษัทจัดการโดยทันที
ในกรณีที.บริ ษัทจัดการกระทําการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที.
ตามมาตรา 125 และข้ อกําหนดอื.นๆ ที.เกี.ยวข้ อง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานเกี.ยวกับเรื. องดังกล่าวโดยละเอียดและส่งให้ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตังแต่
, วนั ที.ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ร้ ู หรื อมีเหตุอนั ควรที.จะรู้ ถึง
เหตุการณ์ดงั กล่าว

(3)

ดําเนิ นการฟ้ องร้ องบังคับคดี ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบัติ ตามหน้ าที.ของตนหรื อฟ้ องร้ องเรี ยกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทังนี
, , เพื.อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
, หรื อเมื.อได้ รับ
คําสัง. จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

(4)

ดําเนินการตรวจตราอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนให้ แล้ วเสร็ จตามกําหนดเวลาดังต่อไปนี ,
(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที.ได้ รับแจ้ งการเข้ าครอบครองอสังหาริ มทรัพย์จากบริ ษัทจัดการ
(ข) ทุกหนึ.งปี นับแต่วนั ที.ผ้ ูดแู ลผลประโยชน์ตรวจตราครัง, ก่อนแล้ วเสร็ จ ทังนี
, , ค่าใช้ จ่ายที.เกิดจากการ
ตรวจสอบทรัพย์สนิ จะถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม

(5)

บันทึกสภาพอสังหาริ มทรัพย์ที.ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ ตรวจตราให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง
ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วันนับแต่วนั ที.เริ. มดําเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริ มทรัพย์นนั ,

(6)

แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที.ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์พบว่าอสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทุนรวมชํารุดบกพร่องอย่างเป็ นนัยสําคัญ

(7)

แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื.อผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรื อ
การเปลี. ย นแปลงใดๆ เกิ ด ขึ น, อัน มี ผ ลกระทบต่ อ มู ล ค่ าอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ มู ลค่ า สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ

(8)

ตรวจสอบการลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมให้
เป็ นไปตามโครงการและหลักเกณฑ์ที.คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
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(9)

จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมที.รับฝากไว้ รวมทังจั
, ดทําบัญชีแสดงการ
รับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม

(10)

รับรองว่าการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมถูกต้ อง
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
สามารถใช้ ข้อมูลที.ได้ รับจากบริ ษัทจัดการ ซึ.งอาจเป็ นข้ อมูลจากรายงานที.บริ ษัทจัดการจัดทําและได้ รับ
รองรายงานดังกล่าวเอง หรื อที.บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์หรื อบุคคลที.มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมอื.นที.บริ ษัทจัดการว่าจ้ างและผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์หรื อบุคคลที.มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมอื.นนัน,
ได้ ลงนามรับรองความถูกต้ องของรายงานดังกล่าว มาใช้ ประกอบการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิได้

(11)

ให้ ความเห็นเกี.ยวกับการดําเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม

(12)

มีสทิ ธิ หน้ าที. และความรับผิดชอบอื.นตามที.กําหนดในสัญญาแต่งตังผู
, ้ ดแู ลผลประโยชน์

(13)

ปฏิบตั ิหน้ าที.อื.นตามที.คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้
เป็ นหน้ าที.ของผู้ดแู ลผลประโยชน์

25.3 สิทธิ หน้ าที และความรับผิดชอบของทีปรึกษาและทีปรึกษาอืนของกองทุนรวม (ถ้ ามี)
(1)

ที.ปรึกษามีสทิ ธิ หน้ าที. และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี ,
(ก) ได้ รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้ าที.ที.ปรึ กษาจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริ การให้ คําปรึ กษาที.ได้
ตกลงกัน
(ข) ให้ คําปรึกษาหรื อคําแนะนําเกี.ยวกับการซื ,อหรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริ มทรัพย์ เพื.อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม
(ค) หน้ าที.อื.นใดตามที.ระบุในสัญญาบริ การให้ คําปรึกษาที.ได้ ตกลงกัน

(2)

ที.ปรึกษาทางการเงินมีสทิ ธิ หน้ าที. และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี ,
(ก) ได้ รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้ าที.ที.ปรึ กษาทางการเงินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริ การให้
คําปรึกษาทางการเงินที.ได้ ตกลงกัน
(ข) ให้ คําปรึ กษาหรื อคําแนะนําเกี.ยวกับการจัดตังกองทุ
,
นรวม การระดมเงินทุน การวางแผนทาง
การเงินเพื.อการลงทุน รวมถึงการเพิ.มทุน
(ค) หน้ าที.อื.นใดตามที.ระบุในสัญญาบริ การให้ คําปรึกษาทางการเงินที.ได้ ตกลงกัน

(3)

ที.ปรึกษาอื.นของกองทุนรวมมีสทิ ธิ หน้ าที. และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ,
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(ก) ได้ รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้ าที.ที.ปรึกษาอื.นจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริ การที.ได้ ตกลงกัน
(ข) ให้ คําปรึกษาหรื อคําแนะนําเพื.อประโยชน์ในการจัดตังและจั
,
ดการกองทุนรวม
(ค) หน้ าที.อื.นใดตามที.ระบุในสัญญาบริ การที.ได้ ตกลงกัน
ทังนี
, , บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจลงทุนหรื อจําหน่ายหรื อมีสว่ นร่ วมในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
25.4 สิทธิ หน้ าที และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(1)

ได้ รับค่าตอบแทนในการทําหน้ าที.ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จากกองทุนรวม ตามสัญญาแต่งตังผู
, ้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ที.ทําขึ ,นระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

(2)

ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ให้ อยู่ในสภาพที.ดีและพร้ อมที.จะหาผลประโยชน์
ตลอดเวลา

(3)

จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม เช่น จัดหาผู้เช่าให้ แก่กองทุนรวม เป็ นต้ น

(4)

หน้ าที.อื.นใดตามที.ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
, ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และตามที.คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อสํานักงานคณะกรรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ เป็ นหน้ าที.ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

25.5 สิทธิ หน้ าที และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สิน
(1)

ได้ รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้ าที.เป็ นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริ การ ที.ได้
ตกลงกัน

(2)

ประเมินค่าหรื อสอบทานการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุน
รวมจะลงทุน หรื อได้ ลงทุนไว้ แล้ ว

(3)

หน้ าที.อื.นใดตามที.ระบุในสัญญาบริ การที.ได้ ตกลงกัน
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26. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากผู้สังซือ, หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนและกองทุนรวม
26.1 ค่ าธรรมเนียมทีกองทุนรวมเรียกเก็บจากผู้สังซือ, หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน
(1)

(2)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
-

ในการเสนอขายครัง, แรก

:

ไม่มี

-

ในการเพิ.มเงินทุน

:

อัต ราไม่เ กิ น ร้ อยละ 0.50 ของราคาที. เ สนอขายต่ อ
หน่วยลงทุน (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ.ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ
หรื อภาษี อื.นใดในทํานองเดียวกัน) โดยบริ ษัทจัดการจะ
เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนพร้ อมการ
ชําระเงินค่าสัง. ซื ,อหน่วยลงทุน ทังนี
, , บริ ษัทจัดการสงวน
สิทธิ ที.จะยกเว้ นหรื อลดหย่อนค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนได้ ตามที.บริ ษัทจัดการเห็นสมควร

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
เรี ยกเก็บตามที.ได้ เกิดขึ ,นจริ งโดยตัดจ่ายจากจํานวนเงินที.โอนเข้ าบัญชีนนๆ
ั , ตามอัตราที.ธนาคาร
พาณิชย์หรื อสถาบันการเงินกําหนด

(3)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ตามอัตราที.นายทะเบียนกําหนด

(4)

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ตามอัตราที.นายทะเบียนกําหนด

(5)

อื.นๆ ระบุ
5.1 ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้ งการจํานําหน่วยลงทุนกับนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามอัตราที.บริ ษัท
จัดการ และ/หรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด
5.2 ค่าใช้ จ่ายอื.น ๆที.ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอให้ บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนินการให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที.จ่ายจริ ง
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้ อ 26.1 เป็ นอัตราที.ยงั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ.ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื.น
ใดทํานองเดียวกัน
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26.2 ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
(1)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
บริ ษัทจัดการมีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมเป็ นรายเดือน ในอัตราไม่เกินร้ อย
ละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิซึ.งไม่รวมรายการบัญชีเงินกู้ที.เป็ นภาระผูกพันระยะยาวที.ต้อง
ชําระให้ แก่เจ้ าหนี ,ของกองทุนรวมซึง. คํานวณโดยบริ ษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดย
บริ ษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นรายเดือนทุกวันสุดท้ ายของเดือนและเรี ยกเก็บ
จากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีกองทุนเป็ นรายเดือน ทังนี
, , ไม่ตํ.ากว่า3,000,000 บาทต่อปี

(2)

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.50
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมซึง. ไม่รวมรายการบัญชีเงินกู้ที.เป็ นภาระผูกพันระยะยาวที.
ต้ องชํ าระให้ แก่เจ้ าหนีซ, ึ.งคํานวณโดยบริ ษัทจัดการและรั บรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริ ษัท
จัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นรายเดือนทุกวันสุดท้ ายของเดือนและเรี ยกเก็บ
จากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีกองทุนเป็ นรายเดือนทังนี
, , ไม่ตํ.ากว่า 300,000 บาทต่อปี
ทังนี
, , ผู้ดแู ลผลประโยชน์สามารถเบิกค่าใช้ จ่ายอื.นๆ ในการไปตรวจสอบทรัพย์สินจากกองทุนรวมได้
เช่น ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็ นต้ น ในอัตราไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัง,

(3)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของกองทุนรวมซึ.งไม่รวมรายการบัญชีเงินกู้ที.เป็ นภาระผูกพันระยะยาวที.ต้อง
ชําระให้ แก่เจ้ าหนีซ, ึ.งคํานวณโดยบริ ษัทจัดการและรั บรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง, นี , ไม่ตํ.ากว่า
300,000 บาทต่อปี

(4)

ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนดังนี ,
(ก) ค่าตอบแทนฐานในอัตรารายเดือนเท่ากับจํานวนรวมของ (ก) ร้ อยละ 1.00 ของรายได้ จากการ
ดําเนินงานรวม และ (ข) ร้ อยละ 5.75 ของกําไรจากการดําเนินงาน และ
(ข) ค่าตอบแทนพิเศษรายปี ในอัตราเท่ากับร้ อยละ 30 ของส่วนต่างของ (ก) กําไรจากการดําเนินงาน
ที.เกิดขึ ,นจริ ง และ (ข) กําไรจากการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปี ทังนี
, , จะได้ รับ
ค่าตอบแทนพิเศษเฉพาะในกรณีที.กําไรจากการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปี ใน
แต่ละปี ไม่ตํ. ากว่า (ค) กํ าไรจากการดํ าเนิน งานสําหรั บ การคํ านวนค่าตอบแทนพิเศษตามที.
กําหนดไว้ ในสัญญา
และเป็ นไปตามสัญญาที.เกี.ยวข้ องระหว่างกองทุนรวมและผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
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ทังนี
, , ค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทงั , 2 ประเภท ไม่ได้ กําหนดโดยการเปรี ยบเทียบอัตราที.
เรี ยกเก็บโดยทัว. ไป สําหรับค่าตอบแทนฐาน บริ ษัทจัดการพิจารณาโดยอิงกับค่าใช้ จ่ายที.ผ้ ูบริ หาร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบประมาณ 13 – 14 ล้ า นบาทต่อ ปี ต่อ อาคาร จึ ง ได้ กํ า หนด
ค่าตอบแทนดังกล่าวเพื.อให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ รับเงินตอบแทนที.เพียงพอกับค่าใช้ จ่ายเพื.อ
รักษาระดับคุณภาพในการบริ หารอาคาร นอกจากนี , การที.คิดเป็ นค่าธรรมเนียมดังกล่าวแบ่งเป็ นร้ อย
ละของรายได้ และร้ อยละของกํ าไรนัน, เป็ นเหตุจูงใจเพื.อกระตุ้นให้ ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ทงหา
ั,
รายได้ เพิ.มหรื อลดค่าใช้ จ่ายให้ กบั กองทุนรวม ซึง. กองทุนรวมจะได้ รับผลประโยชน์ที.ดีกว่าการกําหนด
ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นแบบคงที.
สําหรับค่าตอบแทนพิเศษรายปี นัน, เนื.องจากบริ ษัทจัดการมีการกําหนดเพิ.มเติมเพื.อที.จะสร้ างเหตุจูง
ใจให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์สร้ างกําไรให้ ได้ สงู กว่าที.บริ ษัทจัดการได้ คาดการณ์ไว้ ในช่วงการจัดตัง,
โครงการ ทังนี
, , ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีการคํานวณขึ ,นเฉพาะในกรณีที.กําไรจากการดําเนินงานในแต่
ละปี สูงกว่ากําไรที.ทางบริ ษัทจัดการได้ ประมาณการไว้ ตลอดอายุสิทธิการเช่าเพื.อใช้ ในกําหนดมูลค่า
ซื ,อหรื อเช่าทรัพย์สิน ดังนัน, กองทุนรวมจะได้ รับผลประโยชน์จากผลตอบแทนที.สงู ขึ ,นหากผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์สามารถบริ หารให้ ได้ กําไรสูงถึงระดับทีท. ําให้ ได้ รับค่าตอบแทนพิเศษนี , ทังนี
, , อัตรา
ร้ อยละ 30 ดังกล่าวเป็ นผลมาจากการต่อรองระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์โดย
ไม่ได้ อิงเปรี ยบเทียบกับอัตราที.เรี ยกเก็บโดยทัว. ไป
(5)

ค่าธรรมเนียมที.ปรึกษากองทุนรวม
ตามที.จ่ายจริ ง

(6)

ค่าธรรมเนียมที.ปรึกษาทางการเงิน
(ก) กรณีที.เสนอขายครัง, แรก : ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของจํานวนเงินที.ระดมทุนได้
(ข) กรณี ที.มีการเพิ.มทุน : ในอัตราไม่เกิ นร้ อยละ 3.00 ของจํานวนเงิ นที.ระดมทุนได้ ในแต่ละครัง,
(ค) กรณีอื.นๆ : ตามที.จ่ายจริ ง แต่ทงนี
ั , ,จะไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี

(7)

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย (ทังส่
, วนของผู้จดั การการจัดจําหน่าย และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน)
ในการเสนอขายครัง, แรกและครัง, ต่อไปในอัตราไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของจํานวนเงินที.จดั จําหน่าย

(8)

ค่าเบี ,ยประกันภัย
ตามที.จ่ายจริ ง

(9)

ค่าเบี ,ยประชุมคณะกรรมการลงทุน
ในอัตราไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครัง, ต่อคน หรื อในจํานวนอื.นใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(10)

ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขาย
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ในการเสนอขายครัง, แรก
ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันจดทะเบียนกองทุน
ภายหลังการเสนอขายครัง, แรก

(11)

-

กรณีกองทุนรวมมีการเพิ.มทุนในแต่ละครัง, : ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนที.จะ
เพิ.ม

-

ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื.อให้ นกั ลงทุนทัว. ไปทราบข้ อมูลเกี.ยวกับกองทุนรวม
หรื อการประชาสัมพันธ์ อื.นใดตามหลักเกณฑ์ที.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด : ตาม
อัตราที.จ่ายจริ ง ทังนี
, , ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันสิ ,น
ปี บัญชีของปี บัญชีก่อนหน้ าซึ.งไม่รวมรายการบัญชีเงินกู้ที.เป็ นภาระผูกพันระยะยาวที.ต้องชําระ
ให้ แก่เจ้ าหนี ,

อื.นๆ (ระบุ)
ค่าใช้ จ่ายที.เกี.ยวเนื.องกับกองทุนรวม ได้ แก่
11.1 ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมที.เกี.ยวข้ องในการจัดตังหรื
, อเพิ.มทุนของกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม
ในการจัดตังกองทุ
,
นรวม และจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ค่าที.
ปรึ กษากฎหมายเกี.ยวกับการจัดตังกองทุ
,
นรวม การเตรี ยมและจัดทําเอกสารสัญญา และค่าแปล
เอกสาร เป็ นต้ น
11.2 ค่ าธรรมเนี ยมรายปี และค่ าใช้ จ่ ายในการดํ ารงสถานะเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11.3 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชี
11.4 ค่าธรรมเนียมที.ปรึกษากฎหมาย
11.5 ค่านายหน้ าในการซื ,อ จําหน่าย หรื อโอนสิทธิซึ.งอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินที.ลงทุนในหรื อจําหน่ายไปซึ.งอสังหาริ มทรัพย์ หรื อ
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อราคาที.ได้ มาหรื อราคาค่าเช่าคงเหลือตามสัญญาเช่า
11.6 ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพื.อการจัดหา ได้ มา จําหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย์ ทรัพย์สิน หลักทรัพย์
ของกองทุนรวม เช่น ค่าใช้ จ่ายในการจําหน่ายหรื อโอนสิทธิ ค่าธรรมเนียมการโอน เป็ นต้ น
11.7 ภาษี หรื อค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใดๆ ที.เกี.ยวกับการซื ,อขายหลักทรัพย์ หรื ออสังหาริ มทรัพย์
ตามที.จ่ายจริ ง เช่น ค่านายหน้ าซื ,อขายหลักทรัพย์ ซึ.งจะรวมอยู่ในต้ นทุนของค่าซื ,อขายหลักทรัพย์
เมื.อมีการซื ,อหลักทรัพย์ และจะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื.อมีการขายหลักทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายที.
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เกี.ยวข้ องกับการซื ,อหรื อขายอสังหาริ มทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการโอนหลักทรัพย์ หรื ออสังหาริ มทรัพย์
เป็ นต้ น
11.8 ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายในการประเมินค่าและ/หรื อสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สนิ
11.9 ค่าธรรมเนียม และหรื อ ค่าใช้ จ่ายในการประเมินและตรวจสอบระบบวิศวกรรม ค่าธรรมเนียม
ผู้สอบวิชาชี พทางบัญชีต่อการตรวจสอบประมาณการงบกําไรขาดทุน ค่าใช้ จ่ายจัดทํารายงาน
หรื อบทวิจยั
11.10 ค่าใช้ จ่ายอื.นใดที.เกี.ยวข้ องกับการจัดการอสังหาริ มทรัพย์ เช่น ค่าใช้ จ่ายทางการตลาด รวมถึงค่า
โฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย ค่าสาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่านํ ,ามัน
เป็ นต้ น
11.11 ค่าใช้ จ่ายในการตรวจตราอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
11.12 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ซ่อมแซม ดูแล บํารุ งรักษา และ/หรื อก่อสร้ างเพิ.มเติมเพื.อปรั บปรุ งและ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และหรื อทรัพย์สนิ ที.เกี.ยวข้ องที.กองทุนรวมลงทุนไว้ หรื อมีไว้
11.13 ค่าใช้ จ่ายในการประกันภัย ดูแล และ/หรื อเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม เช่น ค่าใช้ จ่ายในการ
ประกันความเสีย. งภัยทรัพย์สนิ เป็ นต้ น
11.14 ค่าใช้ จ่ายเกี.ยวกับภาษี ค่าธรรมเนียมอื.นที.เกี.ยวข้ องตามอัตราที.กฎหมายกําหนดและค่าใช้ จ่าย
ต่างๆ ที.เกี.ยวข้ องกับหน่วยราชการ เช่น ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมเกี.ยวกับอสังหาริ มทรัพย์
ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ ภาษี โรงเรื อน ภาษี บํารุ งท้ องที. ภาษี ป้าย ค่าอากรแสตมป์ หรื อภาษี อื.นใดใน
ทํานองเดียวกัน เป็ นต้ น
11.15 ค่าใช้ จ่ ายต่ างๆ ที. เกิ ดขึน, เกี. ยวเนื. องกับกองทุนรวม หรื อค่าใช้ จ่ ายที. เกี. ยวเนื. องกับการจัดหา
ผลประโยชน์ ในทรั พย์ สินของกองทุนรวม เช่น ค่าใช้ จ่ายตามที.กําหนดในสัญญาที.เกี. ยวข้ องกับ
และ/หรื อเพื.อประโยชน์ ในการเข้ าลงทุนของกองทุนรวม ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่ าพิ มพ์ แบบพิ มพ์ ต่ างๆ ค่าไปรษณี ยากรสําหรั บหนังสื อโต้ ตอบกับผู้ถื อหน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนียม ในการคืนเงิ นค่าจองซือ, หน่วยลงทุน ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ (ถ้ ามี ) รวมทัง,
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที.เกิดขึน, เนื.องจากการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อตามที.สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด เป็ นต้ น
11.16 ค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างเพิ.มเติมเพื.อให้ โครงการแล้ วเสร็ จ (ในกรณีที.เป็ นอสังหาริ มทรั พย์ ที.อยู่
ระหว่างการก่อสร้ าง)
11.17 ค่าใช้ จ่ายที.เกิดขึ ,นจากการติดตามทวงถามหรื อการดําเนินการตามกฎหมายเพื.อการรับชําระหนี ,
ใดๆ หรื อค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายในการดําเนินคดีในศาล เพือ. รักษาสิทธิของผู้ถือหน่วยโดยผู้ดแู ล
ผลประโยชน์หรื อบริ ษัทจัดการ
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11.18 ค่าใช้ จ่ายในการรั บชําระเงินค่าซื ,อหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่า
ไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็ นต้ น
11.19 ค่าจัดทํ า จัดพิ มพ์ ใบจองซื อ, หน่ วยลงทุน ใบหน่วยลงทุน ใบเสร็ จรั บเงิ น ใบกํ ากับภาษี และ
แบบฟอร์ มอื. นๆ ที. เกี. ยวข้ องกับกองทุนรวม และค่าใช้ จ่ ายในการจัดเตรี ยมและจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
11.20 ค่าจัดทําและจัดพิมพ์ใบจองซื ,อหน่วยลงทุน หนังสือชี ,ชวนหน่วยลงทุน รายงานผู้ถือหน่วยลงทุน
รายงานประจําปี ตลอดจน ค่าแปลและจัดส่งเอกสารดังกล่าว
11.21 ค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงการ
ลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน เช่น ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ประกาศการแก้ ไขเพิ.มเติม
โครงการ ประกาศการปิ ดสมุดทะเบียนเพื.อจ่ายเงินปั นผล เป็ นต้ น และ/หรื อ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วย
ลงทุน
11.22 ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการลงทุน และ/หรื อจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่า
โทรศัพท์ ค่าจัดส่งจดหมายเชิญประชุม และ/หรื อเอกสารการประชุม รายงานการประชุม เป็ นต้ น
11.23 ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียม ในการจ่ายเงิ นปั นผล เพิ.มทุน และ/หรื อลดทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าบริ การที.นายทะเบียนเรี ยกเก็ บ ค่าไปรษณี ยากร ค่าโทรศัพท์ ค่า
โทรสาร เป็ นต้ น
11.24 ค่าใช้ จ่ายอันเกี.ยวเนื.องจากการเปลี.ยนแปลงแก้ ไขเพิ.มเติมโครงการ และ/หรื อที.เกิดขึ ,นจากการ
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย และ/หรื อ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อกฎหมายอื.นๆ ที.เกี.ยวข้ อง เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การ
ขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน การลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น
11.25 ค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมอื.นๆ ที.ก่อขึ ,นโดยชอบโดยบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม
หน้ าที. เ พื. อ ประโยชน์ ของผู้ ถื อหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ นรวมเมื. อได้ รั บ คํ า สั.ง จากสํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
11.26 ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุนรวม
11.27 ค่าใช้ จ่ายทางกฎหมายที.เกี. ยวกับการดําเนินงานและการบริ หารทรั พย์ สินของกองทุนรวมและ
บริ ษัทจัดการ เช่น ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ ามี) ค่าใช้ จ่ายในการยึดทรัพย์สนิ ค่าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที.ฟ้ องร้ องให้ บริ ษัทจัดการปฏิบัติหน้ าที.หรื อเรี ยกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการเพื.อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรื อเมื.อได้ รับ
คําสัง. จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่ บุคคลภายนอก ค่าจดจํ านอง ค่าปลด
จํานอง ค่าใช้ จ่ายในด้ านนิติกรรม ค่าใช้ จ่ายในการแก้ ไขสัญญา เป็ นต้ น
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11.28 ค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายในการเลิกกองทุนรวมหรื อเปลี.ยนแปลงบริ ษัทจัดการและหรื อ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
11.29 ค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายที.สมควรที.เกิ ดขึน, แก่กองทุน หรื อเกิ ดขึน, แก่บริ ษัทจัดการอัน
เกี.ยวเนื.องกับกองทุนรวม
อัตราค่าธรรมเนียมข้ อ 26.2 เป็ นอัตราตามที.จ่ายจริ ง และเป็ นอัตราโดยเฉลี.ยที.เรี ยกเก็บทัว. ไปของ
กองทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที.ยัง ไม่ร วมภาษี มูล ค่าเพิ. ม ภาษี ธุร กิ จเฉพาะหรื อภาษี อื. น ใดทํ านอง
เดียวกัน
ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยทั ง, หมดของกองทุ น รวม หากเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยที. มี ภ าระต้ องเสี ย
ภาษี มลู ค่าเพิ.ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื.นใดทํานองเดียวกัน จะถือเป็ นภาระของกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้ อ 26.2 (1) (2) (3) ทุกเดือน โดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม ณ วันสุดท้ ายของเดือนเป็ นฐานในการคํานวณ ซึ.งวิธีการคํานวณได้ กําหนดไว้ ในข้ อ
ดังกล่าวแล้ ว และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของ
กองทุนรวมเป็ นรายเดือน หรื อตามระยะเวลาที.บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
บริ ษัทจัดการอาจตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในข้ อ 26.2 (4) – (11) ในงวดเดียว หรื อ
เฉลี.ยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมเป็ นรายเดือนเดือนละเท่าๆ กัน หรื อตามระยะเวลาที.
เห็นสมควร
ทังนี
, , การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม จะเป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที.กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
การเปลียนแปลงค่ าธรรมเนียมหรือค่ าใช้ จ่าย
(1)

การเปลีย. นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย ภายใต้ อตั ราที.ระบุไว้ ในโครงการ
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที.จะเพิ.ม/ลด/ยกเว้ นค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่าย ตามข้ อ 26.1 และข้ อ 26.2 โดยนี ,ตราบ
เท่าที.ค่าธรรมเนียมที.เปลี.ยนแปลงดังกล่าว ไม่เกินอัตราที.ระบุไว้ ในข้ อ 26.1 และข้ อ 26.2 นี , อย่างไรก็ดีในการเรี ยก
เก็บเพิ.มหรื อลดหรื อยกเว้ นค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะทําการติดประกาศไว้ ณ ที.เปิ ดเผยของ
บริ ษัทจัดการ

(2)

การเปลีย. นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที.จะเพิ.ม/ลดค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 26.1 และข้ อ 26.2 โดยบริ ษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี ,
2.1 กรณีเพิ.มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเกินกว่าอัตราที.ระบุไว้ ในโครงการ
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บริ ษัทจัดการจะกระทําเมื.อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วยมติเกินกึ.งหนึ.งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
,
หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
2.2 กรณีที.บริ ษัทจัดการจะเปลีย. นแปลงลดค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่าย
บริ ษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายอัตราใหม่ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการและสถานที.
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายที.ใช้ เป็ นสถานที.ในการซื ,อขายหน่วยลงทุน
ทังนี
, , การเปลี.ยนแปลงตามข้ อ 2.1 ข้ อ 2.2 ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับตังแต่
, วนั ถัดจากวันเปลีย. นแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวข้ างต้ น

27. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่ าทรั พย์ สิน มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ และ
มูลค่ าหน่ วยลงทุน
27.1 บริ ษัทจัดการจะคํานวณและเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม ณ วันสุดท้ ายของเดือนมิถุนายนและเดื อนธันวาคมให้ แล้ วเสร็ จภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ ายของเดือน
มิถนุ ายนและเดือนธันวาคม แล้ วแต่กรณี ทังนี
, , มูลค่าที.คํานวณได้ ดงั กล่าวต้ องมีผ้ ดู ูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
คํานวณมูลค่าดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที.สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี.ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินไปพร้ อมกับการเปิ ดเผยข้ อมูลตามวรรคหนึ.งโดยมี
รายละเอียดตามที.สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
27.2 การเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อ 27.1 บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับและปิ ดประกาศไว้
ในที.เปิ ดเผย ณ ที.ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสํานักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้ อมทังเปิ
, ดเผยชื.อ
ประเภทและที.ตงอสั
ั , งหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมได้ มาจากลงทุนด้ วย
27.3 ในกรณีที.มีเหตุการณ์หรื อการเปลีย. นแปลงใดๆ ที.เกิดขึ ,นภายหลังจากวันที.คํานวณตามข้ อ 27.1 อันมีผลกระทบต่อ
มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์อย่างมีนยั สําคัญ บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยเหตุการณ์
หรื อการเปลี.ยนแปลงดังกล่าวไปพร้ อมกับการเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อ 27.2 และหากเหตุการณ์หรื อการเปลี.ยนแปลง
ดังกล่าวเกิดขึ ,นภายหลังจากวันที.มีการเปิ ดเผยตามข้ อ 27.2 บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยเรื. องดังกล่าวโดยพลัน
27.4 ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคํานวณตามวิธีการดังต่อไปนี ,
(1)

อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาที.ได้ จากรายงานการประเมิน
ค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง, ล่าสุด แล้ วแต่กรณี เว้ นแต่การคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ของกองทุนรวมครั ง, แรก บริ ษั ทจัดการจะใช้ ราคาที.ลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิทธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ แล้ วแต่กรณี

(2)

ทรั พย์ สินอื.น บริ ษัทจัดการจะกํ าหนดมูลค่าตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที.สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
กําหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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27.5 การใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรื อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี ,
(1)

คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

(2)

คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมห้ าตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล และประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมสีต. ําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที.ห้าทิ ,ง

ในกรณีที.มีผลประโยชน์เกิดขึ ,นจากการคํานวณตามวิธีการข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะนําผลประโยชน์ นนรวมเข้
ั,
าเป็ น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม
เงื.อนไขเพิ.มเติม
สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามที.ระบุไว้ ในข้ อ 27 ข้ างต้ น เว้ นแต่กรณี ที.คณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอื.นใดที.มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไข
เปลี.ยนแปลง เพิ.มเติม ประกาศ กําหนด สัง. การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื.น บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้ เป็ นไปตามนัน,
ทังนี
, , การคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที.บริ ษัทจัดการประกาศเป็ น
การคํานวณโดยใช้ รายงานการประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง, ล่าสุดเป็ นฐานในการกําหนดมูลค่า
ทรัพย์สินหลัก (อสังหาริ มทรัพย์) ของกองทุนรวม ซึ.งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าที.จะซื ,อขายได้ จริ งของทรัพย์สินหลัก
(อสังหาริ มทรัพย์) ดังกล่าว
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28. การจัดทํารายงานให้ แก่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่ วยลงทุน
28.1 รายงานของกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการจะจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกวันสิ ,นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี และส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนที.มีชื.ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต่
วันสิ ,นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี โดยรายงานดังกล่าวต้ องมีรายการตามที.สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
28.2 รายงานการลงทุนหรือจําหน่ ายอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ของกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือสรุ ปข้ อมูลที.เป็ นสาระสําคัญเกี.ยวกับการลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่
วันที.ลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์นนั , รวมทังจั
, ดให้ มีข้อมูลที.เป็ นสาระสําคัญ
ดังกล่าวไว้ ในที.เปิ ดเผย ณ ที.ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสํานักงานใหญ่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ภายใน 15
วันนับแต่วนั ที.ลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์นนั , เพื.อให้ ผ้ ลู งทุนสามารถตรวจดู
ได้ โดยหนังสือสรุปข้ อมูลต้ องมีสาระสําคัญตามที.สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
เมื. อหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมได้ รั บอนุ มั ติ ให้ เป็ นหลั ก ทรั พย์ จดทะเบี ยนในตลาดหลั ก ทรั พย์
แห่งประเทศไทยแล้ ว บริ ษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือสรุ ปข้ อมูลที.เป็ นสาระสําคัญตามวรรคหนึ.งให้ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแทนการจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
, , ภายในวันทําการถัดจากวันซื ,อ เช่า จําหน่าย หรื อโอนสิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม หรื อภายในกําหนดเวลาอื.นตามที.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
28.3 รายงานความคืบหน้ าของการก่ อสร้ างอสังหาริมทรัพย์ ทยัี งสร้ างไม่ เสร็จ
กรณีที.กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที.ยงั ก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จ บริ ษัทจัดการจะจัดทํารายงานความคืบหน้ าของ
การก่อสร้ างทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที.ลงทุนจนกว่าการก่อสร้ างดังกล่าวจะแล้ วเสร็ จ และจัดส่งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที.ครบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว ทังนี
, , บริ ษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยความคืบหน้ าผ่านทางเว็บไซต์ (web site) ของบริ ษทั จัดการด้ วย
เมื.อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ วบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งความคืบหน้ าข้ างต้ นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้ วย
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29. การประเมินค่ าทรั พย์ สินและการสอบทานการประเมินค่ าทรัพย์ สิน
29.1 บริ ษัทจัดการจะแต่งตังบริ
, ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ จํานวน 2 รายเพื.อประเมินค่าทรัพย์สนิ ในกรณีดงั ต่อไปนี ,
(1)

ก่อนที.จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

(2)

ก่อนที.จะจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

29.2 บริ ษัทจัดการจะแต่งตังบริ
, ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ จํานวน 1 รายเพื.อประเมินค่าทรัพย์สนิ ในกรณีดงั ต่อไปนี ,
(1)

ทุก 2 ปี นับแต่วนั ที.มีการประเมินค่าเพื.อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

(2)

ผู้ดูแลผลประโยชน์ เห็ นว่ ามี เหตุการณ์ หรื อการเปลี. ยนแปลงใดๆ เกิ ดขึ น, อันมี ผลกระทบต่อมูลค่ า
อสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ทังนี
, , ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที.บริ ษัทจัดการกองทุน
รวมได้ รับการแจ้ งจากผู้ดแู ลผลประโยชน์

29.3 บริ ษัทจัดการจะแต่งตังบริ
, ษัทประเมินค่าทรัพย์สินจํานวน 1 รายเพื.อทําการสอบทานการประเมินค่าทุก 1 ปี นับแต่
วันที.มีการประเมินค่าครัง, ล่าสุดไปแล้ ว
29.4 ในการแต่งตังบริ
, ษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื.อทําการประเมินค่าหรื อทําการสอบทานการประเมินค่า บริ ษัทจัดการจะ
แต่ งตัง, บริ ษั ทประเมิ นค่ าทรั พย์ สิ นรายใดรายหนึ. งให้ ทํ าการประเมิ นค่ าอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิ ทธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์เดียวกันติดต่อกันเกิน 2 ครัง, ไม่ได้
29.5 บริ ษัทจัดการจะส่งสําเนารายงานการประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินพร้ อม
ด้ วยสําเนาเอกสารหลักฐานที.เกี.ยวข้ องให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์โดยพลันและให้ สํานักงานภายใน 15 วันนับแต่วนั ที.
ได้ รับรายงานดังกล่าว

30. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวม
วันที.สิ ,นสุดรอบบัญชี วันที. 31 เดือนธันวาคม
วันที.สิ ,นสุดรอบบัญชีครัง, แรก วันที. 31 ธันวาคม 2554

31. สิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
31.1 สิทธิในการรับเงินปั นผล
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิที.จะได้ รับการจัดสรรผลกําไรในรูปของเงินปั นผลจากกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที.
ระบุไว้ ในโครงการนี ,
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31.2 สิทธิในการลงมติเพือแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ ไขวิธีการจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสทิ ธิลงมติเพื.อทําการแก้ ไขเพิ.มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
โดยเป็ นไปตามเงื.อนไขและหลักเกณฑ์ที.กําหนดไว้ ในโครงการนี , บริ ษัทจัดการจะทําการแก้ ไขเพิ.มเติมโครงการหรื อ
วิธีการจัดการกองทุนรวม เมื.อได้ รับมติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที.ระบุไว้ ในโครงการนี ,
ทังนี
, , การแก้ ไขเพิ.มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการจะเป็ นไปตามหัวข้ อ “การแก้ ไขเพิ.มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ”
31.3 สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมือเลิกโครงการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ที.จะได้ รับเงิ นคืนเมื.อเลิกโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีผ้ ูชําระบัญชี ที.สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู้ชําระบัญชี โดยดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที.ระบุไว้ ในโครงการนี ,
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ ผ้ ชู ําระบัญชีแจกจ่ายเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเฉพาะเมื.อเลิกโครงการ
เท่านัน,
31.4 สิทธิในการโอนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ แต่ทงนี
ั , ,จะต้ องเป็ นไปตามและไม่ขดั ต่อเงื.อนไข และหลักเกณฑ์ที.ระบุไว้
ในโครงการนี ,
31.5 สิทธิประโยชน์ อืนๆ
สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ ตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที.บริ ษัท
จัดการและ/หรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด
สิทธิในการออกเสียงเพื.อลงมติเกี.ยวกับการดําเนินกิจการของกองทุนรวม
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ลงมติเกี. ยวกับการบริ หารจัดการกองทุนรวมตามที.กําหนดไว้ ในโครงการ โดยเป็ นไปตาม
เงื.อนไขและหลักเกณฑ์ที.กําหนดไว้ ในโครงการนี , และการนับมติดงั กล่าว จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที.ระบุ
ไว้ ในโครงการนี ,
สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื.อมีการลดเงินทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิที.จะได้ รับเงินคืนเมื.อมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที.ระบุไว้ ในโครงการ
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32. การแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
32.1 การแก้ ไขเพิ.มเติมโครงการกรณีมีการเปลีย. นแปลงแก้ ไขเพิ.มเติมกฎหมาย หรื อระเบียบหรื อคําสัง.
ในการดําเนินการและบริ หารจัดการใดๆ ของกองทุนรวมนัน, บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที.ระบุไว้ ใน
โครงการและหนังสือชี ,ชวน
อย่างไรก็ตามในกรณีที.คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื.นใดที.มีอํานาจ
ตามกฎหมายที. เกี. ยวข้ อง ออกกฎหมาย ระเบี ยบ ประกาศ ข้ อบังคับ คํ าสั.ง หนังสื อเวี ยน คํ าผ่ อนผัน หรื อ
เปลี.ยนแปลง แก้ ไข หรื อเพิ.มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง. ที.ใช้ อยู่ในปั จจุบนั บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการแก้ ไข เปลี.ยนแปลง เพิ.มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อวิธีการจัดการตามที.เห็นสมควรเพื.อให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง. ที.เปลี.ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ.มเติมดังกล่าวตามที.ได้ รับความ
เห็นชอบหรื อการสัง. การของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื.นใดข้ างต้ น
32.2 การแก้ ไขเพิ.มเติมโครงการกรณีอื.นๆ โดยทัว. ไป
หากมีความจํ าเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ.มเติ มโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื.อก่อให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยหากมิได้ กระทําโดยมติเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ.งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ.งหนึ.งของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้
แล้ วทังหมดของโครงการจั
,
ดการกองทุนรวม ก็จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีที.มติดงั กล่าวของผู้ถือหน่วยลงทุนเกี.ยวข้ องกับสิทธิ หน้ าที. และความรับผิดชอบตามข้ อ 25 “สิทธิ หน้ าที.
และความรับผิดชอบของ บริ ษัทจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ที.ปรึ กษาของกองทุนรวม และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์”
หรื อเกี.ยวข้ องกับค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 26 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที.เรี ยกเก็บจากผู้จองซื ,อหรื อผู้
ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” ของบริ ษัทจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน ที.ปรึ กษา หรื อผู้อื.นที.ให้ บริ การแก่กองทุนรวม มติดงั กล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากบริ ษัทจัดการ
ผู้ดูแลผลประโยชน์นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ที.ปรึ กษา หรื อผู้อื.นที.ให้ บริ การแก่
กองทุนรวม (แล้ วแต่กรณี) ในการดําเนินการตามมตินนๆ
ั , ทังนี
, , การดําเนินการตามมติความเห็นชอบของผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และ/หรื อ จรรยาบรรณ และ/หรื อโครงการ หรื อขัดต่อประโยชน์
ของกองทุนรวม
ในกรณีที.การแก้ ไขเพิ.มเติมโครงการหรื อวิธีจดั การกองทุนรวม ได้ กระทําโดยมีมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ซึ.งคิดตามจํ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกิ นกึ.งหนึ.งของจํ านวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทัง, หมดของโครงการ
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที.มีมติให้ แก้ ไข หรื อภายใน 15
วันนับจากวันที.ทราบผลการลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที.การขอมติกระทําโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุน
ทั ,ง นี , บริ ษั ทจั ดกา รจะ แจ้ งกา รแก้ ไขเ พิ. มเ ติ ม โคร งกา รหรื อวิ ธี การ จั ด การ กอง ทุ นร วมไปยั ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายหรื อผ่านระบบข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (โดยไม่ชักช้ าและไม่เกิน 10 วันทําการ) และจะ
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ประกาศทางหนังสือพิมพ์ รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที.ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อวันที.ได้ มีมติแก้ ไขหรื อภายใน 15 วันนับจากวันที.ทราบผลการลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที.การขอมติกระทําโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณี
การแก้ ไขเพิ.มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีจัดการ ให้ สามารถกระทําได้ เมื.อได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ.งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทัง, หมดของกองทุนรวม หรื อต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน อนึ.ง บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิในการยับยังพิ
, เศษ (veto right) สําหรับการลงมติใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื.อแก้ ไขเพิ.มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีจดั การ ที.ขดั ต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และ/หรื อ จรรยาบรรณ หรื อ
ได้ รับความเสียหาย หรื อขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวม หรื อมีผลกระทบต่อสิทธิ หน้ าที.และความรับผิดชอบของ
บุคคลภายนอกซึง. เป็ นคูส่ ญ
ั ญาของกองทุนรวม
การนับมติในการแก้ ไขเพิ.มเติมโครงการตามข้ อนี , อยู่ภายใต้ บงั คับความในข้ อ 6 “หลักเกณฑ์และข้ อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุน”

33. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื.อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง. หรื อหลายเหตุการณ์ดงั นี ,
33.1 เมื.อกองทุนรวมมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนน้ อยกว่า 35 ราย ทังนี
, , ภายในวันทําการถัดจากวันที.ทราบเหตุดงั กล่าว
33.2 เมื.อจํานวนเงินทุนจดทะเบียนตํ.ากว่า 500 ล้ านบาท เมื.อคํานวณจากมูลค่าของหน่วยลงทุนโดย เลิกกองทุนรวมในวัน
ทําการถัดไป เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมที.ลงทุนเฉพาะในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
33.3 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที.ระบุไว้ ในโครงการได้
เว้ นแต่ในกรณี ที. บริ ษัทจัดการกองทุนรวมเพิ.มเงิ นทุนจดทะเบียนเพื.อลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิทธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรั พย์ เพิ. มเติ ม แต่ไม่สามารถลงทุนเพิ. มเติ มนัน, ได้ โดยบริ ษั ทจัดการกองทุนรวมได้ ดํ าเนิ นการตาม
ข้ อกําหนด กฎเกณฑ์ และเงื.อนไขที.กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้ องกําหนด
33.4 เมื.อได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุนซึ.งคิดตามจํ านวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
,
กองทุนรวม
33.5 เมื.อครบอายุโครงการ (ถ้ ามี)
เงื.อนไขเพิ.มเติม
-

มติโดยเสียงข้ างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุน คือ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ.งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ.งหนึ.งของ
จํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
,
โดยการนับมติจะอยู่ภายใต้ บงั คับข้ อจํากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามที.กําหนดไว้ ในข้ อ 6

-

เมื.อเกิดกรณีต่างๆ จนเป็ นเหตุใ ห้ ผ้ ูจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เห็นสมควรให้ มีการเลิกกองทุนรวม
เช่น กองทุนรวมขาดสภาพคล่อง กองทุนรวมไม่สามารถดํารงสัดส่วนการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ
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การเช่า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ามที .ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ า หนด บริ ษั ท จัด การ หรื อ ผู้ ด ูแ ล
ผลประโยชน์ ล าออกและไม่ส ามารถหาบริ ษัท จัด การหรื อ ผู้ ด ูแ ลผลประโยชน์ อื. นมารั บหน้ าที. แทนได้ ใน
ระยะเวลาตามที.ระบุในข้ อ 25.1.3 “เงื. อนไขการเปลี.ยนบริ ษัทจัดการ” และข้ อ 11.2 “เงื. อนไขการเปลี.ยนผู้ดูแล
ผลประโยชน์” เป็ นต้ น
-

บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาให้ เลิกกองทุนรวมได้ เมื.อบริ ษัทจัดการเห็นว่าอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมลงทุน มี
มูลค่ารวมกันแล้ วไม่ถึงร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี
ใดๆ หรื อมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนอาจไม่เป็ นไปตามที.คาดหมาย เช่น การเจรจาในการซื ,อ
อสังหาริ มทรัพย์บางรายการที.กองทุนรวมสนใจลงทุนไม่ประสบความสําเร็ จ หรื ออาจเกิ ดเหตุสุดวิสยั หรื อ
เหตุอันไม่คาดหมายกับอสังหาริ มทรั พย์ ที.กองทุนรวมคาดว่าจะลงทุน จนเป็ นเหตุให้ กองทุนรวมไม่สามารถลงทุน
/ ไม่ประสงค์จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้ น

-

ในกรณีที.บริ ษัทจัดการได้ รับคําสัง. ให้ เลิกกองทุนรวม จากหน่วยงานที.มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคําสัง. ศาล เป็ นต้ น

34. การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลียเงิน และหรื อทรั พย์ สินอืนคืนให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
เมือเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
เมื.อเลิกกองทุนรวมแล้ ว บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีผ้ ชู ําระบัญชีที.สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู้ชําระบัญชีเพื.อ
ทําหน้ าที.จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี ,สินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงินหรื อทรัพ ย์สิน คืน
ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเฉลี.ยตามจํานวนหน่วยลงทุนที.ผ้ ูถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน รวมทั ,งทําการอย่างอื.นที.จําเป็ นเพื.อให้ การชําระบัญชีเสร็ จสิ ,น ทั ,งนี , ตามหลักเกณฑ์ เงื. อ นไข และวิธี ก ารที.
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เมื.อชําระบัญชี เสร็ จสิ ,นแล้ ว ผู้ชํา ระบัญ ชี จ ะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
ต่อสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏว่ามี ทรั พย์ สิ นคงค้ างอยู่ ให้ ตกเป็ นกรรมสิ ทธิK ของสํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการชําระบัญชี ผู้ชําระบัญชีจะจําหน่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเพื.อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากธนาคาร หรื อตัวz สัญญา
ใช้ เงินที.ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรื อบริ ษัทเงินทุน ทังนี
, , ผู้ชําระบัญชีอาจมอบหมายให้ บริ ษัทจัดการเป็ นผู้ดําเนินการได้
อนึง. ในกรณีที.มีเหตุจําเป็ นและสมควรซึ.งทําให้ ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ผู้ชําระบัญชี บริ ษัทจัดการ
และผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะร่ วมกันพิจารณาดําเนินการเกี.ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวตามที.เห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ที.กองทุนรวมจะได้ รับเป็ นสําคัญ
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35. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
บริ ษัทจัดการตกลงที.จะระงับข้ อพิพาทใดๆ โดยวิธีการทางอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที.บริ ษัทจัดการไม่ปฏิบตั ิตามที.ระบุไว้ ใน
โครงการ และ/หรื อประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที.เกี.ยวข้ อง และ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที.เกี.ยวข้ อง
และก่อให้ เกิ ดความเสียหายแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมี สิทธิ ที. จะเสนอข้ อพิพาทให้ อนุญาโตตุลาการของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา

36. การดํารงความเพียงพอของเงินทุน
ในกรณี ที.บ ริ ษั ท จัด การไม่ส ามารถดํา รงความเพีย งพอของเงิ น ทุน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์เกี.ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ บริ ษัท
จัดการจะเปลีย. นให้ บริ ษัทจัดการรายอื.นเข้ าจัดการกองทุนรวมแทนด้ วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อขอมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ.งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ.งหนึ.งของจํานวนหน่วย
ลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
,
นรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ที.บริ ษัทจัดการรู้ หรื ออาจรู้ ถึงการไม่สามารถดํารง
ความเพีย งพอของเงิน กองทุน ดัง กล่า ว ทั ,งนี , หากมีเ หตุจํา เป็ นและสมควร บริ ษัท จัด การอาจขอให้ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริ ษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ถื อหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ และในกรณี ที. มีค่าใช้ จ่ ายเกิ ดขึน, จากการเปลี.ยนแปลงบริ ษั ทจัดการ บริ ษั ทจัดการจะเป็ น
ผู้รั บผิดชอบค่าใช้ จ่ ายดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถดํ าเนินการภายในระยะเวลาที. กํ าหนด บริ ษั ทจัดการจะ
ดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

37. การประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผ้ ูถือหน่วยลงทุนซึ.งถือหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดร้
,
องขอให้ มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากนี , บริ ษัทจัดการจะต้ องดําเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อมีหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื.อขอมติ ในการ
ดําเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี ,
1.

การแต่ งตัง, หรื อถอดถอนบริ ษัทจัดการ ต้ องจัดประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุนเพือขอมติหรื อมีหนังสือแจ้ งผู้
ถือหน่ วยลงทุนเพือขอมติ ซึงต้ องได้ รับมติเกินกว่ ากึงหนึ งของจํานวนหน่ วยลงทุนทีจําหน่ ายได้ แล้ ว
ทัง, หมดของกองทุนรวม

2.

เว้ นแต่ ทีได้ กาํ หนดไว้ ในข้ อ 32.1 หรือได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.บริ ษัท
จัดการจะดําเนินการแก้ ไขเพิมเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการได้ ต่อเมือได้ รับมติโดยเสียงข้ างมาก
ของผู้ ถ ือ หน่ ว ยลงทุน ซึ งคิด ตามจํา นวนหน่ ว ยลงทุน เกิน กว่ า กึ งหนึ งของจํา นวนหน่ ว ยลงทุน ที
จําหน่ ายได้ แล้ วทัง, หมด โดยการประชุมทีมีการเรี ยกประชุมโดยชอบ หรื อการลงมติโดยการเวียนลง
นามในมติทีทําขึน, เป็ นลายลักษณ์ อักษร หรือโดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทังนี
, , กรณีการแก้ ไขเพิ.มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคแรก บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที.ได้ มีมติให้ แก้ ไขหรื อภายใน 15 วันนับจาก
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วันที.ทราบผลการลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที.การขอมติกระทําโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วย
ลงทุน
3.

บริษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขเพิมเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการดังกล่ าวไปยังผู้ถือหน่ วยลงทุนทุก
คนเป็ นลายลักษณ์ อักษรหรื อผ่ านระบบข้ อมูลตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย และประกาศใน
หนังสือพิมพ์ รายวันอย่ างน้ อย 1 ฉบับภายใน 15 วัน นับแต่ วันทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันทีได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิมเติมโดยผู้ถอื หน่ วยลงทุน แล้ วแต่ กรณี

ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนนัน, ผู้ถือหน่วยลงทุนที.มาประชุมจะต้ องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ.งหนึ.งของ
จํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและมี
,
สทิ ธิออกเสียงของกองทุนรวมจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
อย่างไรก็ดี ในกรณีการพิจารณาอนุมตั ิการเพิ.มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 รายหรื อไม่น้อยกว่ากึ.งหนึ.งของจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
,
ทังนี
, , จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนที.มาประชุมดังกล่าว
ต้ องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ.งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
,
นรวม
ดังกล่าว จึงจะเป็ นองค์ประชุม และต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข. องจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
,
้ ถือหน่วย
ลงทุนที.เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง โดยในการประชุมผู้ถื อหน่วยลงทุนเพื. อขอมติ การเพิ. มทุนดังกล่าว ต้ องมี
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ,
ก.

เพือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ เพิมเติม และ/หรือ

ข.

เพือดําเนิ นการปรั บปรุ งอสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทุนรวมได้ มาจากการลงทุนให้ อยู่ในสภาพทีดี และมี
ความพร้ อมทีจะใช้ หาผลประโยชน์

38. อืนๆ
38.1 การรับผลประโยชน์ ตอบแทน
บริ ษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื.อกองทุนรวมจากบุคคลที.เป็ นผู้ให้ บริ การอันเนื.องมาจากการใช้ บริ การ
ของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนรวมได้ แต่ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ,
(1)

ผลประโยชน์ตอบแทนที.รับไว้ นนต้
ั , องเป็ นทรัพย์สินที.มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้ องเกี.ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็ นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2)

ต้ องไม่มีพฤติกรรมที.แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทจัดการใช้ บริการของบุคคลนันบ่
, อยครัง, เกินความจําเป็ นเพื.อให้
กองทุนรวมได้ รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง. ให้ แก่กองทุนรวมที.อยูภ่ ายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการต้ อง
กระทําด้ วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที.อาจมีไว้ ได้ ของกองทุนรวมนันด้
, วย ทังนี
, ,
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี.ยวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ ในรายงานรอบปี บัญชี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ
38.2 การลงทุนใน หรือมีไว้ ซึงทรัพย์ สิน และการหาประโยชน์ จากทรัพย์ สิน
กองทุนรวมมีหลักเกณฑ์การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตลอดจนการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามที.ระบุไว้ ในข้ อ
4.1 ข้ อ 4.2
โดยในการบริ หารจัดการ และหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ต่างๆ ที.กองทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้ นนั , กองทุนรวมอาจ
ปรับปรุ ง เปลี.ยนแปลง พัฒนา เพิ.มศักยภาพในทรัพย์สินต่างๆ ดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็ นเพื.อการให้ เช่าพื ,นที.
โดยตรง หรื อให้ เช่าแก่ผ้ ปู ระกอบกิจการเพื.อนําทรัพย์สินดังกล่าวไปหาผลประโยชน์ ทังนี
, , รวมถึงการดําเนินธุรกิจให้
เช่าทรัพย์สิน เพื.อวัตถุประสงค์ต่างๆ และ/หรื อเพื.อการจําหน่าย จ่าย โอน ทั ,งโครงการ และ/หรื อ เพื.อการแบ่ง
จํ า หน่า ยทรัพ ย์ส ิน ดัง กล่า วให้ ก บั บุค คลทัว. ไป นอกจากนี ,กองทุน รวมอาจดํ าเนินการก่อสร้ างหรื อพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงการขอ หรื อรับโอนใบอนุญาตก่อสร้ าง หรื อใบอนุญาตอื.นใดที.จําเป็ นเพื.อประโยชน์ของ
ทรัพย์สิน เช่น ใบอนุญาตต่อเติมอาคาร เป็ นต้ น ดําเนินการใดๆ เพื.อประโยชน์ของทรัพย์สินตามที.บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวม หรื อ คณะกรรมการลงทุน (ถ้ ามี) จะเห็นสมควรได้ อีกด้ วย แต่ทงนี
ั , ,จะต้ องไม่เป็ นการขัดต่อข้ อกําหนด
กฎเกณฑ์ และเงื.อนไขที.กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้ องกําหนด
38.3 ผู้ดูแลสภาพคล่ อง
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังบริ
, ษัทหลักทรัพย์ที.ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้ าหลักทรัพย์ หรื อ
บริ ษัทหลักทรัพย์ที.ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้ าหลักทรัพย์ที.เป็ นหน่วยลงทุน ให้ เป็ น
ผู้ดูแลสภาพคล่องให้ แก่หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพื.อทําหน้ าที.ซื ,อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื.อรักษา
สภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้
38.4 การขอสงวนสิทธิในการยับยัง, พิเศษ (veto right)
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการยับยังพิ
, เศษ (veto right) สําหรับการลงมติใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที.ขดั ต่อ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และ /หรื อจรรยาบรรณ หรื อขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวม หรื อมีผลให้ กองทุนรวม
เสียหาย หรื อมีผลกระทบต่อสิทธิหน้ าที.และความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกซึง. เป็ นคูส่ ญ
ั ญาของกองทุนรวม
38.5 การประกาศแก้ ไขหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจัดตัง, และจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ในกรณีที.คณะกรรมการ ก.ล.ต .หรื อ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ได้ มีการประกาศแก้ ไขหลักเกณฑ์เงื.อนไข และ
วิธีการจัดตังและจั
,
ดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ และแก้ ไขโครงการให้ สอดคล้ องกับ
ประกาศฉบับแก้ ไขดังกล่าว โดยถือว่าได้ รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
, , บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงการแก้ ไขโครงการ
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ภาคผนวก ก (1)
สรุปรายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์โครงการอาคารบางนา ทาวเวอร์ โดยปราศจากการพิจารณาถึง
โครงสร้างการลงทุนของกองทุนรวม

VL/mk/R0113/2014-1
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557
กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ ไพร์ มออฟฟิ ศ
โดย บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า อาคาร 3 ชัน้ 21-22
เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
เรี ยน ท่ านผู้จัดการกองทุนฯ
ตามที่ท่านได้ มอบหมายให้ บริ ษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ทําการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินได้ แก่ สิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสํานักงาน ภายใต้ ชื่อ “อาคาร บางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)”
เลขที่ 2/3 หมู่ 14 และ 40/14 หมู่ 12 ติดถนนบางนา - บางปะกง (ทางหลวงหมายเลข 34) บริ เวณหลักกิโลเมตรที่
6+500 ในตํ าบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นัน้ บริ ษัทฯ ได้ ดําเนิ น การเรี ยบร้ อยแล้ ว ดัง
รายละเอียดแนบท้ ายจดหมายนี ้
รายงานการประเมิ นมูล ค่าที่ ส่งมาพร้ อมจดหมายนี ไ้ ด้ แสดงถึงข้ อมูลที่ เกี่ ย วข้ อง และสมมติฐานการ
ประเมินมูลค่าที่พิจารณาว่ามีความสําคัญในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริ ษัทฯ อนึง่ รายงานนี ้ได้ ถกู เตรี ยมขึ ้น
โดยเฉพาะสําหรับท่านและเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ (เพื่อการจัดตัง/เพิ
้ ่มทุนกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (กองทุน
รวม)) เพื่อนําข้ อมูลมาใช้ ประกอบการพิจารณา ซื ้อ-ขาย หรื อการให้ เช่าทรัพย์สิน
บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด และข้ าพเจ้ าผู้มีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริ ษัทฯ
ข้ างล่างนี ้ ขอรับรองว่า ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมกับทรัพย์สินที่ทําการประเมินมูลค่า
ขอแสดงความนับถือ
กระทําการแทนในนาม
บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

นายสุรศักดิ์ ลิมปอารยะกุล
กรรมการบริหาร – หัวหน้ าฝ่ ายทีป่ รึกษาและประเมินมูลค่ าทรั พย์ สิน

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เลขที่อ้างอิง R0113/2014-1
สิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสํานักงาน
ภายใต้ ชื่อ “บางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)”
เลขที่ 2/3 หมู่ 14 และ 40/14 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด
ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สําหรับ : กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ

12.0 การประเมินมูลค่ า
12.1

การประเมินมูลค่ าโดยวิธีคิดจากรายได้ (Income Method) - แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow Method)

12.1.1 มูลค่ าปั จจุบันสุทธิของสิทธิการเช่ าระยะเวลา 30 ปี (ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557) ตามเกณฑ์
ตลาดปกติ
สมมติฐานในการประเมินมูลค่ า
1) ในการกํ าหนดราคาค่าเช่าของพื น้ ที่ เ ช่าทั่วไป สําหรั บพื น้ ที่ ที่ มีสัญญาเช่ าเดิ มผูก พันอยู่
พิจารณาอ้ างอิงค่าเช่าตามสัญญาเช่าเดิมจนสิ ้นสุดสัญญาเช่า (พิจารณาตามรายละเอียด
สรุ ป (Rent Roll) ที่ได้ รับจากบริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด และสัญญาเช่าที่จะมีการทําขึ ้น ส่วน
พื ้นที่ว่างพิจารณาจากการเปรี ยบเทียบราคาค่าเช่าพืน้ ที่สํานักงานและพืน้ ที่พาณิ ชยกรรมร้ านค้ า ในอาคารบางนา ทาวเวอร์ เอง และอาคารสํานักงานอื่นๆ ที่ตงอยู
ั ้ ่ในบริ เวณใกล้ เคียง
โดยทําการเปรี ยบเที ยบจากปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทัง้ หมด เช่น ทําเลที่ ตงั ้ สภาพอาคาร
สาธารณูปโภค ขนาดพืน้ ที่ห้อง และจํานวนผู้เช่าภายในอาคาร เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ได้ พิจารณาค่า
เช่าตลาด โดยคิดคํานวณจากข้ อมูลตลาดเปรี ยบเทียบที่แนบมาในรายงานนี ้ โดยปรั บตาม
เงื่อนไขการเช่าปกติ และพิจารณาจากปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ช่วงปลอดค่าเช่า และค่า
นายหน้ าที่จ่ายตามอัตราค่าเช่าด้ วย โดยมีรายละเอียดสมมุติฐานพืน้ ที่ให้ เช่า อัตราการเช่า
พื ้นที่ และอัตราค่าเช่าเฉลี่ย ของพื ้นที่แต่ละประเภท ดังต่อไปนี ้
พืน้ ที่ให้ เช่ า
ประเภทพืน้ ที่
1.1 พื ้นที่เช่าอาคาร A
-พื ้นที่พาณิชยกรรม (ร้ านค้ า)
-พื ้นที่สํานักงาน (Office)
-พื ้นที่สํานักงาน (Office Center)
รวม
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เนือ้ ที่ (ตารางเมตร)
374.50
16,262.56
1,737.00
18,374.06

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เลขที่อ้างอิง R0113/2014-1
สิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสํานักงาน
ภายใต้ ชื่อ “บางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)”
เลขที่ 2/3 หมู่ 14 และ 40/14 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด
ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สําหรับ : กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ

ประเภทพืน้ ที่
1.2 พื ้นที่เช่าอาคาร B
-พื ้นที่พาณิชยกรรม (ร้ านค้ า)
-พื ้นที่สํานักงานทัว่ ไป (Office)
รวม
1.3 พื ้นที่เช่าอาคาร C
-พื ้นที่สํานักงาน (Office)
-พื ้นที่ห้องเก็บของ
รวม
1.4 พื ้นที่สํานักงานของบริ ษัทในเครื อ*
-Prompt Techno Service
- SP Contracting Co., Ltd.
- บริ ษัทในเครื อของเตียวฮงอื่นๆ
รวม
1.5 พื ้นที่ที่จะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรื อบริ ษัทที่จะเข้ า
มาเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
-พื ้นที่สํานักงาน (Office)
1) อาคาร B
2) อาคาร C
4)พื ้นที่ห้องประชุม/ห้ องจัดเลี ้ยง
5) พื ้นที่ห้องอาหาร
5) พื ้นที่ฟิตเนส
รวม
รวมพืน้ ที่ปล่ อยเช่ าสุทธิทงั ้ หมด
หมายเหตุ :

เนือ้ ที่ (ตารางเมตร)
72.00
16,152.00
16,224.00
6,802.50
37.83
6,840.33
950.00
307.18
592.00
1,849.18

1,054.00
512.82
2,328.00
1,180.00
1,054.00
6,128.82
49,416.39

*เฉพาะพืน้ ที ท่ ี เ่ ช่าโดยบริ ษทั ในเครื อเตียวฮงบางส่วน ทัง้ นี ้ จะมี พืน้ ที ่ที่เตี ยวฮง
และ/หรื อ บริ ษัทที ่จะเข้ามาเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และบริ ษัทที ่
เกี ย่ วข้องกับเตียวฮงเช่ารวมทัง้ สิ้ นประมาณ 11,164.06 ตารางเมตร
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รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เลขที่อ้างอิง R0113/2014-1
สิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสํานักงาน
ภายใต้ ชื่อ “บางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)”
เลขที่ 2/3 หมู่ 14 และ 40/14 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด
ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สําหรับ : กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ

อัตราการเช่ าพืน้ ที่
ประเภทพืน้ ที่

ปี ที่ 1

1.1 พื ้นที่เช่าอาคาร A
-พื ้นที่พาณิชยกรรม (ร้ านค้ า)
-พื ้นที่สํานักงาน (Office)
-พื ้นที่สํานักงาน (Office Center)
1.2 พื ้นที่เช่าอาคาร B
-พื ้นที่พาณิชยกรรม (ร้ านค้ า)
-พื ้นที่สํานักงานทัว่ ไป (Office)
1.3 พื ้นที่เช่าอาคาร C
-พื ้นที่สํานักงาน (Office)
-พื ้นที่ห้องเก็บของ
1.4 พื ้นที่สํานักงานของบริ ษัทในเครื อ*
-Prompt Techno Service
- SP Contracting Co., Ltd.
- บริ ษัทในเครื อของเตียวฮงอื่นๆ
1.5 พื ้นที่ที่จะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/
หรื อ บริ ษัท ที่ จ ะเข้ า มาเป็ นผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์
-พื ้นที่สํานักงาน (Office)
1) อาคาร B
2) อาคาร C
4)พื ้นที่ห้องประชุม/ห้ องจัดเลี ้ยง
5) พื ้นที่ห้องอาหาร
5) พื ้นที่ฟิตเนส

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3 - สิน้ สุดการ
ประมาณการ

95%
97%
95%

95%
93%
93%

95%
90%
90%

95%
95%

95%
93%

95%
90%

97%
90%

95%
90%

90-93%
90%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

90-100%
90-100%
90-100%

100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%

90-100%
90-100%
90-100%
100%
100%

หมายเหตุ : *เฉพาะพืน้ ที ท่ ี เ่ ช่าโดยบริ ษทั ในเครื อเตียวฮงบางส่วน ทัง้ นี ้ จะมี พืน้ ที ่ที่เตี ยวฮง
และ/หรื อ บริ ษัทที ่จะเข้ามาเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และบริ ษัทที ่
เกี ย่ วข้องกับเตียวฮงเช่ารวมทัง้ สิ้ นประมาณ 11,164.06 ตารางเมตร
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รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เลขที่อ้างอิง R0113/2014-1
สิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสํานักงาน
ภายใต้ ชื่อ “บางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)”
เลขที่ 2/3 หมู่ 14 และ 40/14 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด
ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สําหรับ : กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ

อัตราค่ าเช่ าพืน้ ที่เช่ าใหม่ เฉลี่ย
ประเภทพืน้ ที่

ค่ าเช่ าเฉลี่ย (บาท/ตารางเมตร/เดือน)

1.1 พื ้นที่เช่าอาคาร A
-พื ้นที่พาณิชยกรรม (ร้ านค้ า)
-พื ้นที่สํานักงาน (Office)
-พื ้นที่สํานักงาน (Office Center)
1.2 พื ้นที่เช่าอาคาร B
-พื ้นที่พาณิชยกรรม (ร้ านค้ า)

อัตราค่าพื ้นที่เช่าใหม่ 540 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือนในปี แรก จากนันเติ
้ บโตในอัตรา 0.0-8.0% ต่อปี
อัตราค่าพื ้นที่เช่าใหม่ 450 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือนในปี แรก จากนันเติ
้ บโตในอัตรา 0.0-7.0% ต่อปี
อัตราค่าพื ้นที่เช่าใหม่ 520 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือนในปี แรก จากนันเติ
้ บโตในอัตรา 0.0-7.0% ต่อปี
อัตราค่าพื ้นที่เช่าใหม่ 700 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือนในปี แรก จากนันเติ
้ บโตในอัตรา 0.0-8.0% ต่อปี
อัตราค่าพื ้นที่เช่าใหม่ 410 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือนในปี แรก จากนันเติ
้ บโตในอัตรา 0.0-7.0% ต่อปี

-พื ้นที่สํานักงานทัว่ ไป (Office)
1.3 พื ้นที่เช่าอาคาร C
-พื ้นที่สํานักงาน (Office)

อัตราค่าพื ้นที่เช่าใหม่ 380 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือนในปี แรก จากนันเติ
้ บโตในอัตรา 0.0-7.0% ต่อปี
-พื ้นที่ห้องเก็บของ
อัตราค่าพื ้นที่เช่าใหม่ 360 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือนในปี แรก จากนันเติ
้ บโตในอัตรา 0.0-5.0% ต่อปี
1.4 พื ้นที่สํานักงานของบริ ษัทในเครื อ*
-Prompt Techno Service
ค่าเช่าในช่วงใน 10 ปี แรกเป็ นไปตามสัญญาเช่าที่
จะมีขึ ้น และบริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด และเติบโตใน
อัตราค่าเช่าตลาดภายหลังจากนัน้
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รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เลขที่อ้างอิง R0113/2014-1
สิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสํานักงาน
ภายใต้ ชื่อ “บางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)”
เลขที่ 2/3 หมู่ 14 และ 40/14 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด
ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สําหรับ : กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ

ประเภทพืน้ ที่

ค่ าเช่ าเฉลี่ย (บาท/ตารางเมตร/เดือน)

- SP Contracting Co., Ltd.

- บริ ษัทในเครื อของเตียวฮงอื่นๆ

ค่าเช่าในช่วงใน 10 ปี แรกเป็ นไปตามสัญญาเช่าที่จะ
มีขึ ้น และบริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด และเติบโตใน
อัตราค่าเช่าตลาดภายหลังจากนัน้
ค่าเช่าในช่วงใน 5 ปี แรกเป็ นไปตามสัญญาเช่าที่จะ
มีขึ ้น และบริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด และเติบโตใน
อัตราค่าเช่าตลาดภายหลังจากนัน้

1.5 พื ้นที่ที่จะมีการเช่าโดยเตียวฮง
และ/หรื อบริ ษัทที่จะเข้ ามาเป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ภายหลัง
กองทุนรวมเข้ าลงทุน
-พื ้นที่สํานักงาน (Office)
1) อาคาร B
ค่าเช่าในช่วงใน 10 ปี แรกเป็ นไปตามสัญญาเช่าที่
จะมีขึ ้น และบริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด และเติบโต
ในอัตราค่าเช่าตลาดภายหลังจากนัน้
2) อาคาร C
ค่าเช่าในช่วงใน 10 ปี แรกเป็ นไปตามสัญญาเช่าที่จะมี
ขึ ้น และบริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด และเติบโตในอัตรา
ค่าเช่าตลาดภายหลังจากนัน้
4)พื ้นที่ห้องประชุม/ห้ องจัดเลี ้ยง
ค่าเช่าในช่วงใน 5 ปี แรกเป็ นไปตามสัญญาเช่าที่จะมี
ขึ ้น และบริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด และเติบโตในอัตรา
ค่าเช่าตลาดภายหลังจากนัน้
5) พื ้นที่ห้องอาหาร
ค่าเช่าเป็ นไปตามสัญญาเช่าที่จะมีขึ ้น และบริ ษัท
เตียวฮงสีลม จํากัด ตลอดระยะเวลาการเช่า 30 ปี
5) พื ้นที่ฟิตเนส
ค่าเช่าเป็ นไปตามสัญญาเช่าที่จะมีขึ ้น และบริ ษัท
เตียวฮงสีลม จํากัด ตลอดระยะเวลาการเช่า 30 ปี
หมายเหตุ : *เฉพาะพืน้ ที ท่ ี เ่ ช่าโดยบริ ษทั ในเครื อเตียวฮงบางส่วน ทัง้ นี ้ จะมี พืน้ ที ่ที่เตี ยวฮง
และ/หรื อ บริ ษัทที ่จะเข้ามาเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และบริ ษัทที ่
เกี ย่ วข้องกับเตียวฮงเช่ารวมทัง้ สิ้ นประมาณ 11,164.06 ตารางเมตร
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รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เลขที่อ้างอิง R0113/2014-1
สิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสํานักงาน
ภายใต้ ชื่อ “บางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)”
เลขที่ 2/3 หมู่ 14 และ 40/14 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด
ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สําหรับ : กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ

2) ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการอาคาร คิดที่ 80.-บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน สําหรับพื ้นที่
พาณิชยกรรม และคิดที่ 50.-บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน สําหรับพื ้นที่สํานักงาน โดยปรับ
เพิ่มขึ ้น 4% ทุกๆปี
3) ค่าใช้ จ่ายทางการตลาด คิดที่ 1.5%ของรายได้ รวมทังหมด
้
4) สํารองค่าปรุ งปรุ งตกแต่ง และซ่อมแซมบํารุ งรักษา คิดที่ 3.5% ของรายได้ รวมทังหมด
้
5) ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ และเบี ้ยประกันภัย คิดที่ 2.0% ของรายได้ รวมทังหมด
้
6) ภาษี โรงเรื อนคิดที่อตั รา 12.5% ที่ 40% ของรายได้ จากพื ้นที่เช่า
7) ค่าเข่าที่ดิน พิจารณาจากอัตราตามในสัญญาที่มีการทําขึ ้น
วิธีคดิ ลดกระแสเงินสด
การวิเคราะห์โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ได้ คํานึงถึงความสามารถของทรัพย์สินในการสร้ างรายได้
ตลอดช่วงระยะเวลาเช่าคงเหลือ 30 ปี บริ ษัทฯ เชื่อว่าวิธีการนี ้เป็ นวิธีการที่เหมาะสม เนื่องจากการ
ประมาณการทัง้ หมด มี บ างส่วนนํ ามาจากทรั พ ย์ สิ น ประเภทเดีย วกัน ในบริ เ วณใกล้ เ คี ย ง ซึ่ง
ดําเนินการอยู่จริ ง ผนวกกับการประมาณการอย่างมีเหตุผลประกอบ วิธีการนี ้เป็ นวิธีการที่ยอมรับ
โดยทัว่ ไปในตลาดปั จจุบนั นี ้
ผลการดําเนิ น งานสุท ธิ ในแต่ล ะช่ ว งเวลา ได้ ทําการคิด ลดเพื่ อ หามูล ค่าปั จ จุบัน ของเงิ น ได้ ใ น
อนาคต และรวมเข้ ากับมูลค่าปั จจุบนั จากการดําเนินงาน เพื่อหาผลรวมมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน
ในวิ ธี ก ารคิ ด ลดกระแสเงิ น สด (Discounted Cash Flow Method) เป็ นสิ่ ง สํ า คัญ ที่ จ ะต้ อ ง
ประมาณการอัตราคิดลดหรื อผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม ทังนี
้ ้บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์
เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้ พิจารณาโดยอ้ างอิงจากอัตราผลตอบแทนการลงทุนจากพันธบัตร
รั ฐ บาลอายุ 30 ปี ซึ่ง โดยปั จ จุ บั น มี อัต ราผลตอบแทนอยู่ ที่ ป ระมาณร้ อยละ 4.25 (ณ วัน ที่
30 พฤษภาคม 2557) ซึ่งถือว่าเป็ นผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งไม่มีความเสี่ยง บวกกับความ
เสี่ยงจากการลงทุนในตัวทรั พย์ สิน ซึ่งเป็ นสิทธิ การเช่า ที่ ระยะเวลา 30 ปี และประกอบกิจการ
ประเภทอาคารสํานักงาน หรื อสํานักงานให้ เช่า ที่อตั ราร้ อยละ 6 ถึงร้ อยละ 8 จากผลตอบแทนการ
ลงทุนจากพันธบัตรรัฐบาลข้ างต้ น ซึง่ อัตราคิดลดที่ใช้ ประกอบในการประเมินมูลค่าในครัง้ นี ้จะอยู่
ในช่วงร้ อยละ 10.25 ถึงร้ อยละ 12.25
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รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เลขที่อ้างอิง R0113/2014-1
สิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสํานักงาน
ภายใต้ ชื่อ “บางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)”
เลขที่ 2/3 หมู่ 14 และ 40/14 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด
ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สําหรับ : กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ

จากการประมาณการกระแสเงินสดตามสมมติฐาน บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า (อาคารบางนา ทาวเวอร์ ) ซึง่ เป็ นสิทธิการเช่าตามสัญญาที่ 30
ปี และใช้ ประโยชน์เป็ นอาคารสํานักงานให้ เช่า และวัตถุประสงค์เชิงพาณิชยกรรมอื่นๆ อาทิ พื ้นที่
ให้ เช่าเชิงพาณิ ชยกรรม ในช่วงร้ อยละ 10.0 ถึง 12.0 ทัง้ นีไ้ ด้ มีการพิจารณาอ้ างอิงประกอบกับ
อัตราผลตอบแทนที่ได้ รับจากการซื ้อ-ขายอาคารสํานักงานที่มีลกั ษณะ และอยู่ในพืน้ ที่ใกล้ เคียง
กัน บริ ษัทฯ มีความเห็นว่า อัตราร้ อยละ 10.75% เหมาะสมและสะท้ อนให้ เห็นความเสี่ยงใน
ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า ในขณะที่ได้ ให้ อตั ราผลตอบแทนที่ยอมรับได้ แก่ผ้ ลู งทุน
มูลค่ าสิทธิการเช่ าที่ระยะเวลา 30 ปี (นับตัง้ แต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - 29 เมษายน 2586)
(ตามที่ได้ รับแจ้ งจากบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด)
การประเมินมูลค่ าโดยวิธีคิดจากรายได้ (DISCOUNTED CASH FLOW METHOD)
ช่ วง
ระยะเวลา

กระแสเงินสด
จากทรัพย์ สิน
(บาท)

ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
ปี ที่ 5
ปี ที่ 6
ปี ที่ 7
ปี ที่ 8
ปี ที่ 9
ปี ที่ 10
ปี ที่ 11
ปี ที่ 12
ปี ที่ 13
ปี ที่ 14
ปี ที่ 15

164,971,178
173,141,469
173,642,495
176,791,635
187,413,312
193,433,982
196,923,899
200,671,478
200,794,326
203,347,457
216,631,239
220,884,204
223,634,845
237,161,320
243,349,807
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ค่ าใช้ จ่าย
ในการขาย
(บาท)

กระแสเงินสด
สุทธิ
(บาท)
164,971,178
173,141,469
173,642,495
176,791,635
187,413,312
193,433,982
196,923,899
200,671,478
200,794,326
203,347,457
216,631,239
220,884,204
223,634,845
237,161,320
243,349,807

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เลขที่อ้างอิง R0113/2014-1
สิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสํานักงาน
ภายใต้ ชื่อ “บางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)”
เลขที่ 2/3 หมู่ 14 และ 40/14 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด
ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สําหรับ : กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ

มูลค่ าสิทธิการเช่ าที่ระยะเวลา 30 ปี (นับตัง้ แต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - 29 เมษายน 2586)
(ตามที่ได้ รับแจ้ งจากบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด)
การประเมินมูลค่ าโดยวิธีคิดจากรายได้ (DISCOUNTED CASH FLOW METHOD)
ปี ที่ 16
ปี ที่ 17
ปี ที่ 18
ปี ที่ 19
ปี ที่ 20
ปี ที่ 21
ปี ที่ 22
ปี ที่ 23
ปี ที่ 24
ปี ที่ 25
ปี ที่ 26
ปี ที่ 27
ปี ที่ 28
ปี ที่ 29
ปี ที่ 30

247,634,067
263,057,695
271,037,840
273,930,375
279,378,342
285,971,233
291,903,498
312,763,227
321,754,710
327,052,279
347,045,640
356,248,723
361,760,450
383,427,393
388,507,437

247,634,067
263,057,695
271,037,840
273,930,375
279,378,342
285,971,233
291,903,498
312,763,227
321,754,710
327,052,279
347,045,640
356,248,723
361,760,450
383,427,393
388,507,437
10.75%
1,861,876,587
1,862,000,000
37,680

อัตราคิดลด
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NET PRESENT VALUE)
หรือประมาณ
บาท/ตารางเมตร
SENSITIVITY ANALYSIS
อัตราคิดลด
10.25%
10.75%
11.25%
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1,952,752,269
1,861,876,587
1,777,792,804

ประมาณการกระแสเงินสด (ว ันทีป
่ ระเมินมูลค่า ว ันที่ 30 พฤษภาคม 2557)
อาคารสําน ักงาน "บางนา ทาวเวอร์"
ปี ที่
่ งสถานการณ์เศรษฐกิจ
สมมติฐานและคาดการณ์ชว
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
1. พืน
49,416.39 ตารางเมตร
1.1 พืน
้ ทีเ่ ช่าอาคาร A
-พืน
้ ทีพ
่ าณิชยกรรม (ร ้านค ้า)
374.50 ตารางเมตร
-พืน
้ ทีส
่ ํานั กงาน (Office)
16,262.56 ตารางเมตร
-พืน
้ ทีส
่ ํานั กงาน (Office Center)
1,737.00 ตารางเมตร
รวม
18,374.06 ตารางเมตร
1.2 พืน
้ ทีเ่ ช่าอาคาร B
-พืน
้ ทีพ
่ าณิชยกรรม (ร ้านค ้า)
72.00 ตารางเมตร
-พืน
้ ทีส
่ ํานั กงานทั่วไป (Office)
16,152.00 ตารางเมตร
รวม
16,224.00 ตารางเมตร
1.3 พืน
้ ทีเ่ ช่าอาคาร C
-พืน
้ ทีส
่ ํานั กงาน (Office)
6,802.50 ตารางเมตร
-พืน
้ ทีห
่ ้องเก็บของ
37.83 ตารางเมตร
1.4 พืน
้ ทีส
่ ํานั กงานของบริษัทในเครือ
1) Prompt Techno Service
950.00 ตารางเมตร
2) SP Contracting Co., Ltd.
307.18 ตารางเมตร
3) บริษัทในเครือเตียวฮงอืน
่ ๆ
592.00 ตารางเมตร
รวม
8,689.51 ตารางเมตร
รวมทงหมด
ั้
43,287.57 ตารางเมตร
1.5 พืน
้ ทีท
่ จ
ี่ ะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรือบริษัททีจ
่ ะเข ้ามาเป็ นผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ภายหลังกองทุนรวมเข ้าลงทุน
-พืน
้ ทีส
่ ํานั กงาน (Office)
1) อาคาร B
1,054.00 ตารางเมตร
2) อาคาร C
512.82 ตารางเมตร
3)พืน
้ ทีห
่ ้องประชุม/จัดเลีย
่ ง
2,328.00 ตารางเมตร
4) พืน
้ ทีห
่ ้องอาหาร
1,180.00 ตารางเมตร
5) พืน
้ ทีฟ
่ ิ ตเนส
1,054.00 ตารางเมตร
รวมทงหมด
ั้
6,128.82 ตารางเมตร
2. ประมาณการรายได้
้ ทีเ่ ช่าทว่ ั ไปและพืน
้ ทีบ
้ ทีเ่ ช่าส่วนของบริษท
2.1 พืน
่ ริษท
ั ในเครือฯ (ไม่รวมพืน
ั เตียวฮงสีลม จําก ัด)
1) อาคาร A
้ ทีพ
พืน
่ าณิชยกรรม (ร้านค้า)
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
100.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
374.50 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
413.57 ณ วันทีป
่ ระเมิน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
้ ทีส
พืน
่ ําน ักงาน (Office)
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
100.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
16,262.56 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
348.59 ณ วันทีป
่ ระเมิน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
้ ทีส
พืน
่ ําน ักงาน (Office Center)
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
96.26% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
1,672.00 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
471.98 ณ วันทีป
่ ระเมิน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
2) อาคาร B
้ ทีพ
พืน
่ าณิชยกรรม (ร้านค้า)
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
100.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
72.00 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
681.39 ณ วันทีป
่ ระเมิน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
้ ทีส
พืน
่ ําน ักงานทว่ ั ไป (Office)
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)

1
49,416.39

2
3
4
5
6
ช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจคงทีแ
่ ละมีการปร ับเพิม
่ ค่าเช่าต่อเนือ
่ งตามปกติ
49,416.39
49,416.39
49,416.39
49,416.39
49,416.39

7
49,416.39

8
9
ช่วงไม่ปร ับค่าเช่า
49,416.39
49,416.39

10
11
ช่วงปร ับเพิม
่ ค่าเช่าสูงกว่าปกติ
49,416.39
49,416.39

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

374.50
5%
0%
95%
356.58
540
414
1,769,645

374.50
83%
83%
95%
357.07
5%
567
547
2,344,367

374.50
12%
12%
95%
355.78
5%
595
553
2,361,878

374.50
0%
0%
95%
355.78
5%
625
553
2,361,878

374.50
83%
83%
95%
355.78
5%
656
643
2,746,628

374.50
12%
12%
95%
355.78
5%
689
649
2,771,353

374.50
0%
0%
95%
355.78
5%
724
649
2,771,353

374.50
83%
83%
95%
355.78
0%
724
714
3,049,301

374.50
12%
12%
95%
355.78
0%
724
715
3,054,377

374.50
0%
0%
95%
355.78
8%
782
715
3,054,377

374.50
83%
83%
95%
355.78
7%
836
821
3,505,052

16,262.56
13%
10%
97%
15,755.48
450
359
67,886,046

16,262.56
48%
45%
93%
15,200.72
3.5%
466
410
74,864,991

16,262.56
38%
35%
90%
14,636.30
3.5%
482
438
76,977,473

16,262.56
10%
10%
90%
14,636.30
3.5%
499
445
78,160,940

16,262.56
45%
45%
90%
14,636.30
3.5%
516
481
84,428,308

16,262.56
35%
35%
90%
14,636.30
3.5%
534
502
88,100,086

16,262.56
10%
10%
90%
14,636.30
3.5%
553
507
89,106,241

16,262.56
45%
45%
90%
14,636.30
0%
553
530
93,130,858

16,262.56
35%
35%
90%
14,636.30
0%
553
539
94,695,987

16,262.56
10%
10%
90%
14,636.30
7%
592
545
95,724,917

16,262.56
45%
45%
90%
14,636.30
5%
621
583
102,439,547

1,737.00
13%
12%
95%
1,647.44
520
478
9,450,852

1,737.00
42%
40%
93%
1,614.66
3.5%
538
504
9,764,228

1,737.00
41%
38%
90%
1,563.30
3.5%
557
526
9,874,250

1,737.00
12%
12%
90%
1,563.30
3.5%
577
533
9,999,754

1,737.00
40%
40%
90%
1,563.30
3.5%
597
561
10,530,565

1,737.00
38%
38%
90%
1,563.30
3.5%
618
585
10,976,138

1,737.00
12%
12%
90%
1,563.30
3.5%
639
592
11,111,503

1,737.00
40%
40%
90%
1,563.30
0%
639
613
11,502,558

1,737.00
38%
38%
90%
1,563.30
0%
639
624
11,708,948

1,737.00
12%
12%
90%
1,563.30
7%
684
632
11,858,524

1,737.00
40%
40%
90%
1,563.30
5%
718
670
12,575,763

72.00
23%
18%
95%
68.46
700
685
562,668

72.00
31%
31%
95%
68.28
5%
735
701
574,605

72.00
46%
46%
95%
68.40
5%
772
735
603,620

72.00
18%
18%
95%
68.40
5%
810
750
615,274

72.00
31%
31%
95%
68.40
5%
851
783
642,393

72.00
46%
46%
95%
68.40
5%
893
836
686,411

72.00
18%
18%
95%
68.40
5%
938
856
702,243

72.00
31%
31%
95%
68.40
0%
938
882
724,342

72.00
46%
46%
95%
68.40
0%
938
909
746,433

72.00
18%
18%
95%
68.40
8%
1,013
929
762,563

72.00
31%
31%
95%
68.40
7%
1,084
980
804,073

16,152.00
39%
34%

16,152.00
56%
54%

16,152.00
5%
2%

16,152.00
34%
34%

16,152.00
54%
54%

16,152.00
2%
2%

16,152.00
34%
34%

16,152.00
54%
54%

16,152.00
2%
2%

16,152.00
34%
34%

16,152.00
54%
54%

ปี ที่
่ งสถานการณ์เศรษฐกิจ
สมมติฐานและคาดการณ์ชว
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
3) อาคาร C
้ ทีส
พืน
่ ําน ักงาน (Office)
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
้ ทีเ่ ก็ บของ
พืน
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
้ ทีส
พืน
่ ําน ักงานของบริษท
ั ในเครือ*
Prompt Techno Service
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
-สัญญาเช่าจะเริม
่ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
Prompt Techno Service
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
SP Contracting Co., Ltd.
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
-บริษัทในเครือเตียวฮงอืน
่ ๆ
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน

1
100.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
16,152.00 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)

่ ระเมิน
329.82 ณ วันทีป

100.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
6,802.50 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)

338.47 ณ วันทีป
่ ระเมิน

100.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
37.83 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)

351.93 ณ วันทีป
่ ระเมิน

100.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
1,257.18 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
346.26 ณ วันทีป
่ ระเมิน

0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)

-

ณ วันทีป
่ ระเมิน

0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)

-

ณ วันทีป
่ ระเมิน

0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)

-

ณ วันทีป
่ ระเมิน

้ ทีอ
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
่ าคาร A, B และ C (บาท)
้ ทีท
2.2 พืน
่ จ
่ี ะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรือบริษท
ั จะเข้ามาเป็นผูบ
้ ริหารอส ังหาริมทร ัพย์ภายหล ังกองลงทุนรวมเข้าลงทุน
้ ทีส
1) พืน
่ ําน ักงาน (Office)
อาคาร B
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน

95%
15,369
410
358
66,110,814

2
3
4
5
6
่ ละมีการปร ับเพิม
่ ค่าเช่าต่อเนือ
่ งตามปกติ
ช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจคงทีแ
93%
90%
90%
90%
90%
15,028.68
14,536.80
14,536.80
14,536.80
14,536.80
3.5%
3.5%
3.5%
3.5%
3.5%
424
439
455
470
487
397
398
419
450
451
71,543,401
69,366,583
73,117,950
78,490,414
78,633,840

7
90%
14,536.80
3.5%
504
471
82,141,053

8
9
10
11
ช่วงไม่ปร ับค่าเช่า
ช่วงปร ับเพิม
่ ค่าเช่าสูงกว่าปกติ
90%
90%
90%
90%
14,536.80
14,536.80
14,536.80
14,536.80
0%
0%
7%
5%
504
504
539
566
491
491
509
543
85,607,005
85,658,352
88,836,794
94,799,998

6,802.50
22%
19%
97%
6,564.64
380
347
27,307,519

6,802.50
22%
21%
95%
6,487.54
3.5%
393
357
27,786,504

6,802.50
55%
53%
93%
6,326.33
3.5%
407
385
29,265,437

6,802.50
19%
16%
90%
6,122.25
3.5%
421
392
28,789,159

6,802.50
21%
21%
90%
6,122.25
3.5%
436
402
29,546,738

6,802.50
53%
53%
90%
6,122.25
3.5%
451
431
31,672,890

6,802.50
16%
16%
90%
6,122.25
3.5%
467
438
32,143,076

6,802.50
21%
21%
90%
6,122.25
0%
467
444
32,650,485

6,802.50
53%
53%
90%
6,122.25
0%
467
458
33,632,281

6,802.50
16%
16%
90%
6,122.25
7%
500
465
34,181,196

6,802.50
21%
21%
90%
6,122.25
5%
525
479
35,201,965

37.83
39%
29%
90%
33.87
360
355
144,111

37.83
33%
34%
90%
34.10
3.5%
373
361
147,879

37.83
27%
27%
90%
34.05
3.5%
386
369
150,613

37.83
29%
29%
90%
34.05
3.5%
399
378
154,628

37.83
34%
34%
90%
34.05
3.5%
413
392
159,975

37.83
27%
27%
90%
34.05
3.5%
428
402
164,389

37.83
29%
29%
90%
34.05
3.5%
443
415
169,678

37.83
34%
34%
90%
34.05
0%
443
426
173,881

37.83
27%
27%
90%
34.05
0%
443
431
175,957

37.83
29%
29%
90%
34.05
5%
465
442
180,431

37.83
34%
34%
90%
34.05
4%
483
457
186,856

1,257.18
100%
0%
0%
346
75%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

950.00
0%
100%
100%
950.00
450
450
5,130,000

950.00
0%
0%
100%
950.00
3.5%
466
450
5,130,000

950.00
0%
0%
100%
950.00
3.5%
482
450
5,130,000

950.00
0%
0%
100%
950.00
3.5%
499
450
5,130,000

950.00
0%
0%
100%
950.00
3.5%
516
450
5,130,000

950.00
0%
0%
100%
950.00
3.5%
534
518
5,899,500

950.00
0%
0%
100%
950.00
3.5%
553
518
5,899,500

950.00
0%
0%
100%
950.00
0%
553
518
5,899,500

950.00
0%
0%
100%
950.00
0%
553
518
5,899,500

950.00
0%
0%
100%
950.00
7%
592
518
5,899,500

950.00
100%
90%
90%
855.00
5%
621
621
6,376,393

307.18
0%
100%
100%
307.18
450
450
1,658,772

307.18
0%
0%
100%
307.18
3.5%
466
450
1,658,772

307.18
0%
0%
100%
307.18
3.5%
482
450
1,658,772

307.18
0%
0%
100%
307.18
3.5%
499
450
1,658,772

307.18
0%
0%
100%
307.18
3.5%
516
450
1,658,772

307.18
0%
0%
100%
307.18
3.5%
534
450
1,658,772

307.18
0%
0%
100%
307.18
3.5%
553
450
1,658,772

307.18
0%
0%
100%
307.18
0%
553
450
1,658,772

307.18
0%
0%
100%
307.18
0%
553
450
1,658,772

307.18
0%
0%
100%
307.18
7%
592
450
1,658,772

307.18
100%
90%
90%
276.46
5%
621
621
2,061,790

592.00
0%
100%
100%
592.00
450
450
3,196,800

592.00
0%
0%
100%
592.00
3.5%
466
450
3,196,800

592.00
0%
0%
100%
592.00
3.5%
482
450
3,196,800

592.00
0%
0%
100%
592.00
3.5%
499
450
3,196,800

592.00
0%
0%
100%
592.00
3.5%
516
450
3,196,800

592.00
100%
90%
90%
532.80
3.5%
534
534
3,417,116

592.00
0%
0%
90%
532.80
3.5%
553
534
3,417,116

592.00
0%
0%
90%
532.80
0%
553
534
3,417,116

592.00
90%
90%
90%
532.80
0%
553
553
3,536,715

592.00
0%
0%
90%
532.80
7%
592
553
3,536,715

592.00
0%
0%
90%
532.80
5%
621
553
3,536,715

183,217,227

197,011,548

198,585,426

203,185,155

216,530,593

223,980,496

229,120,535

237,813,816

240,767,322

245,693,789

261,488,150

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

1,054.00
0%
100%
100%

1,054.00
0%
0%
100%

1,054.00
0%
0%
100%

1,054.00
0%
0%
100%

1,054.00
0%
0%
100%

1,054.00
0%
0%
100%

1,054.00
0%
0%
100%

1,054.00
0%
0%
100%

1,054.00
0%
0%
100%

1,054.00
0%
0%
100%

1,054.00
100%
90%
90%

ปี ที่
่ งสถานการณ์เศรษฐกิจ
สมมติฐานและคาดการณ์ชว
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
อาคาร C
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
้ ทีห
้ ง
3) พืน
่ อ
้ งประชุม/จ ัดเลีย
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
้ ทีห
4) พืน
่ อ
้ งอาหาร
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
ั ญา (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีค
่ งทีต
่ ลอดอายุสญ
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
้ ทีฟ
5) พืน
่ ิ ตเนส
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
ั ญา (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีค
่ งทีต
่ ลอดอายุสญ
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน

1
-

-

ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)

ณ วันทีป
่ ระเมิน

0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)

-

ณ วันทีป
่ ระเมิน

0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)

-

ณ วันทีป
่ ระเมิน

0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
ณ วันทีป
่ ระเมิน

0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
ณ วันทีป
่ ระเมิน

้ ทีส
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
่ ว่ นของบริษท
ั เตียวฮงสีลม จําก ัด (บาท)
้ ทีท
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
่ งหมด
ั้
(บาท)
2.3 รายได้ทจ
ี่ อดรถ - ปี ที่ 1 กําหนดที่
ปรับเพิม
่ ขึน
้ ทุกปี @
2.4 รายได้อน
ื่ ๆ
่ รายได ้จากป้ าย และอืน
(พืน
่ ทีเ่ ช่าส่วนโปรโมชัน
่ ๆ)
รวมรายได้จากการดําเนินงานทงหมด
ั้
(บาท)
3) รายจ่ายในการดําเนินการ
ค่าใช ้จ่ายในการบริหารและจัดการอาคาร (ปรับเพิม
่ ขึน
้ 4% ทุกปี )
-พืน
้ ทีพ
่ าณิชยกรรม
-พืน
้ ทีส
่ ํานั กงาน
ค่าใช ้จ่ายทางการตลาด
สํารองค่าปรับปรุงตกแต่งและซ่อมแซมบํารุงรักษา
่ ๆและเบีย
้ ประกันภัย
ค่าใช ้จ่ายอืน
ภาษี โรงเรือน ,อัตรา 12.5% ที่
ค่าใช้จา่ ยรวม
4) ค่าเช่าทีด
่ น
ิ (บริเวณทีจ
่ อดรถภายนอกอาคาร)

5) รายได้สท
ุ ธิจากการดําเนินงาน
% NOP

1,054.00
450
450
5,691,600

2
3
4
5
6
่ ละมีการปร ับเพิม
่ ค่าเช่าต่อเนือ
่ งตามปกติ
ช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจคงทีแ
1,054.00
1,054.00
1,054.00
1,054.00
1,054.00
3.5%
3.5%
3.5%
3.5%
3.5%
466
482
499
516
534
450
450
450
450
450
5,691,600
5,691,600
5,691,600
5,691,600
5,691,600

7
1,054.00
3.5%
553
450
5,691,600

8
9
10
11
ช่วงไม่ปร ับค่าเช่า
ช่วงปร ับเพิม
่ ค่าเช่าสูงกว่าปกติ
1,054.00
1,054.00
1,054.00
948.60
0%
0%
7%
5%
553
553
592
621
450
450
450
621
5,691,600
5,691,600
5,691,600
7,074,440

512.82
0%
100%
100%
512.82
450
450
2,769,228

512.82
0%
0%
100%
512.82
3.5%
466
450
2,769,228

512.82
0%
0%
100%
512.82
3.5%
482
450
2,769,228

512.82
0%
0%
100%
512.82
3.5%
499
450
2,769,228

512.82
0%
0%
100%
512.82
3.5%
516
450
2,769,228

512.82
0%
0%
100%
512.82
3.5%
534
450
2,769,228

512.82
0%
0%
100%
512.82
3.5%
553
450
2,769,228

512.82
0%
0%
100%
512.82
0%
553
450
2,769,228

512.82
0%
0%
100%
512.82
0%
553
450
2,769,228

512.82
0%
0%
100%
512.82
7%
592
450
2,769,228

512.82
100%
90%
90%
461.54
5%
621
621
3,442,044

2,328.00
0%
100%
100%
2,328.00
250
250
6,984,000

2,328.00
0%
0%
100%
2,328.00
3.5%
259
250
6,984,000

2,328.00
0%
0%
100%
2,328.00
3.5%
268
250
6,984,000

2,328.00
0%
0%
100%
2,328.00
3.5%
277
250
6,984,000

2,328.00
0%
0%
100%
2,328.00
3.5%
287
250
6,984,000

2,328.00
100%
90%
90%
2,095.20
3.5%
297
297
7,465,321

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
3.5%
307
297
7,465,321

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
0%
307
297
7,465,321

2,328.00
90%
90%
90%
2,095.20
0%
307
307
7,726,607

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
7%
329
307
7,726,607

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
5%
345
307
7,726,607

1,180.00
0%
100%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,054.00
0%
100%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

19,200,828

19,200,828

19,200,828

19,200,828

19,200,828

19,682,149

19,682,149

19,682,149

19,943,435

19,943,435

21,999,091

202,418,055
18,000,000

216,212,376
18,360,000

217,786,254
18,727,200

222,385,983
19,101,744

235,731,421
19,483,779

243,662,645
19,873,454

248,802,684
20,270,924

257,495,965
20,676,342

260,710,757
21,089,869

265,637,224
21,511,666

283,487,241
21,941,900

1.0% ของรายได ้จากพืน
้ ทีเ่ ช่า

2,024,181
222,442,236

2,162,124
236,734,500

2,177,863
238,691,316

2,223,860
243,711,587

2,357,314
257,572,514

2,436,626
265,972,726

2,488,027
271,561,634

2,574,960
280,747,267

2,607,108
284,407,734

2,656,372
289,805,263

2,834,872
308,264,013

บาท/ตร.ม./เดือน
บาท/ตร.ม./เดือน
ของรายได ้ทัง้ หมด
ของรายได ้ทัง้ หมด
ของรายได ้ทัง้ หมด
ของรายได ้จากพืน
้ ทีเ่ ช่า

428,640
29,381,934
3,336,634
7,785,478
4,448,845
10,120,903
55,502,433

445,786
30,557,211
3,551,018
8,285,708
4,734,690
10,810,619
58,385,031

463,617
31,779,500
3,580,370
8,354,196
4,773,826
10,889,313
59,840,822

482,162
33,050,680
3,655,674
8,529,906
4,874,232
11,119,299
61,711,952

501,448
34,372,707
3,863,588
9,015,038
5,151,450
11,786,571
64,690,802

521,506
35,747,615
3,989,591
9,309,045
5,319,455
12,183,132
67,070,344

542,366
37,177,520
4,073,425
9,504,657
5,431,233
12,440,134
69,169,335

564,061
38,664,621
4,211,209
9,826,154
5,614,945
12,874,798
71,755,789

586,623
40,211,206
4,266,116
9,954,271
5,688,155
13,035,538
73,741,908

610,088
41,819,654
4,347,079
10,143,184
5,796,105
13,281,861
75,997,972

634,492
43,492,440
4,623,960
10,789,240
6,165,280
14,174,362
79,879,775

1,968,624

5,208,000

5,208,000

5,208,000

5,468,400

5,468,400

5,468,400

8,320,000

9,871,500

10,459,833

11,753,000

203,347,457
70%

216,631,239
70%

1,500,000 บาท/เดือน
2.0%

80
50
1.5%
3.5%
2.0%
40%

164,971,178
74%

173,141,469
73%

173,642,495
73%

176,791,635
73%

187,413,312
73%

193,433,982
73%

196,923,899
73%

200,671,478
71%

200,794,326
71%

ประมาณการกระแสเงินสด (ว ันทีป
่ ระเมินมูลค่า ว ันที่ 30 พฤษภาคม 2557)
อาคารสําน ักงาน "บางนา ทาวเวอร์"
ปี ที่
่ งสถานการณ์เศรษฐกิจ
สมมติฐานและคาดการณ์ชว
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
1. พืน
49,416.39 ตารางเมตร
1.1 พืน
้ ทีเ่ ช่าอาคาร A
-พืน
้ ทีพ
่ าณิชยกรรม (ร ้านค ้า)
374.50 ตารางเมตร
-พืน
้ ทีส
่ ํานั กงาน (Office)
16,262.56 ตารางเมตร
-พืน
้ ทีส
่ ํานั กงาน (Office Center)
1,737.00 ตารางเมตร
รวม
18,374.06 ตารางเมตร
1.2 พืน
้ ทีเ่ ช่าอาคาร B
-พืน
้ ทีพ
่ าณิชยกรรม (ร ้านค ้า)
72.00 ตารางเมตร
-พืน
้ ทีส
่ ํานั กงานทั่วไป (Office)
16,152.00 ตารางเมตร
รวม
16,224.00 ตารางเมตร
1.3 พืน
้ ทีเ่ ช่าอาคาร C
-พืน
้ ทีส
่ ํานั กงาน (Office)
6,802.50 ตารางเมตร
-พืน
้ ทีห
่ ้องเก็บของ
37.83 ตารางเมตร
1.4 พืน
้ ทีส
่ ํานั กงานของบริษัทในเครือ
1) Prompt Techno Service
950.00 ตารางเมตร
2) SP Contracting Co., Ltd.
307.18 ตารางเมตร
3) บริษัทในเครือเตียวฮงอืน
่ ๆ
592.00 ตารางเมตร
รวม
8,689.51 ตารางเมตร
รวมทงหมด
้ั
43,287.57 ตารางเมตร
1.5 พืน
้ ทีท
่ จ
ี่ ะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรือบริษัททีจ
่ ะเข ้ามาเป็ นผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ภายหลังกองทุนรวมเข ้าลงทุน
-พืน
้ ทีส
่ ํานั กงาน (Office)
1) อาคาร B
1,054.00 ตารางเมตร
2) อาคาร C
512.82 ตารางเมตร
3)พืน
้ ทีห
่ ้องประชุม/จัดเลีย
่ ง
2,328.00 ตารางเมตร
4) พืน
้ ทีห
่ ้องอาหาร
1,180.00 ตารางเมตร
5) พืน
้ ทีฟ
่ ิ ตเนส
1,054.00 ตารางเมตร
รวมทงหมด
้ั
6,128.82 ตารางเมตร
2. ประมาณการรายได้
้ ทีเ่ ช่าทว่ ั ไปและพืน
้ ทีบ
้ ทีเ่ ช่าส่วนของบริษ ัท เตียวฮงสีลม จําก ัด)
2.1 พืน
่ ริษ ัทในเครือฯ (ไม่รวมพืน
1) อาคาร A
้ ทีพ
พืน
่ าณิชยกรรม (ร้านค้า)
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
100.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
374.50 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
413.57 ณ วันทีป
่ ระเมิน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
้ ทีส
พืน
่ ําน ักงาน (Office)
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
100.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
16,262.56 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
348.59 ณ วันทีป
่ ระเมิน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
้ ทีส
พืน
่ ําน ักงาน (Office Center)
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
96.26% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
1,672.00 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
471.98 ณ วันทีป
่ ระเมิน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
2) อาคาร B
้ ทีพ
พืน
่ าณิชยกรรม (ร้านค้า)
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
100.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
72.00 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
681.39 ณ วันทีป
่ ระเมิน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
้ ทีส
พืน
่ ําน ักงานทว่ ั ไป (Office)
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
100.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
16,152.00 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
329.82 ณ วันทีป
่ ระเมิน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
3) อาคาร C
้ ทีส
พืน
่ ําน ักงาน (Office)
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
100.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
6,802.50 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
338.47 ณ วันทีป
่ ระเมิน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
้ ทีเ่ ก็ บของ
พืน
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)

12
49,416.39

13
14
15
16
17
ช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจคงทีแ
่ ละมีการปร ับเพิม
่ ค่าเช่าต่อเนือ
่ งตามปกติ
49,416.39
49,416.39
49,416.39
49,416.39
49,416.39

18
49,416.39

19
20
ช่วงไม่ปร ับค่าเช่า
49,416.39
49,416.39

21
22
ช่วงปร ับเพิม
่ ค่าเช่าสูงกว่าปกติ
49,416.39
49,416.39

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

374.50
12%
12%
95%
355.78
5%
878
828
3,535,831

374.50
0%
0%
95%
355.78
5%
922
828
3,535,831

374.50
83%
83%
95%
355.78
5%
968
950
4,057,537

374.50
12%
12%
95%
355.78
5%
1,016
959
4,093,168

374.50
0%
0%
95%
355.78
5%
1,067
959
4,093,168

374.50
83%
83%
95%
355.78
5%
1,121
1,100
4,697,106

374.50
12%
12%
95%
355.78
5%
1,177
1,110
4,738,353

374.50
0%
0%
95%
355.78
0%
1,177
1,110
4,738,353

374.50
83%
83%
95%
355.78
0%
1,177
1,168
4,987,607

16,262.56
35%
35%
90%
14,636.30
3.5%
643
607
106,536,501

16,262.56
10%
10%
90%
14,636.30
3.5%
666
613
107,691,188

16,262.56
45%
45%
90%
14,636.30
3.5%
689
651
114,356,187

16,262.56
35%
35%
90%
14,636.30
3.5%
713
675
118,595,364

16,262.56
10%
10%
90%
14,636.30
3.5%
738
682
119,822,648

16,262.56
45%
45%
90%
14,636.30
3.5%
764
723
127,000,500

16,262.56
35%
35%
90%
14,636.30
3.5%
791
749
131,618,204

16,262.56
10%
10%
90%
14,636.30
0%
791
754
132,424,469

1,737.00
38%
38%
90%
1,563.30
3.5%
743
701
13,153,396

1,737.00
12%
12%
90%
1,563.30
3.5%
769
710
13,323,860

1,737.00
40%
40%
90%
1,563.30
3.5%
796
748
14,040,807

1,737.00
38%
38%
90%
1,563.30
3.5%
824
780
14,639,932

1,737.00
12%
12%
90%
1,563.30
3.5%
853
790
14,821,392

1,737.00
40%
40%
90%
1,563.30
3.5%
883
831
15,594,511

1,737.00
38%
38%
90%
1,563.30
3.5%
914
866
16,247,279

72.00
46%
46%
95%
68.40
5%
1,138
1,056
867,111

72.00
18%
18%
95%
68.40
5%
1,195
1,083
888,685

72.00
31%
31%
95%
68.40
5%
1,255
1,139
934,806

72.00
46%
46%
95%
68.40
5%
1,318
1,225
1,005,848

72.00
18%
18%
95%
68.40
5%
1,384
1,255
1,030,432

72.00
31%
31%
95%
68.40
5%
1,453
1,320
1,083,278

16,152.00
2%
2%
90%
14,536.80
3.5%
586
544
94,965,167

16,152.00
34%
34%
90%
14,536.80
3.5%
607
568
99,062,387

16,152.00
54%
54%
90%
14,536.80
3.5%
628
604
105,333,431

16,152.00
2%
2%
90%
14,536.80
3.5%
650
605
105,511,513

16,152.00
34%
34%
90%
14,536.80
3.5%
673
630
109,970,332

6,802.50
53%
53%
90%
6,122.25
3.5%
543
517
37,971,753

6,802.50
16%
16%
90%
6,122.25
3.5%
562
525
38,563,808

6,802.50
21%
21%
90%
6,122.25
3.5%
582
538
39,540,035

6,802.50
53%
53%
90%
6,122.25
3.5%
602
576
42,310,033

37.83
27%
27%

37.83
29%
29%

37.83
34%
34%

37.83
27%
27%

23
49,416.39

24
25
26
27
28
ช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจคงทีแ
่ ละมีการปร ับเพิม
่ ค่าเช่าต่อเนือ
่ งตามปกติ
49,416.39
49,416.39
49,416.39
49,416.39
49,416.39

29
49,416.39

30
ช่วงไม่ปร ับค่าเช่า
49,416.39

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

374.50
12%
12%
95%
355.78
8%
1,271
1,181
5,042,925

374.50
0%
0%
95%
355.78
7%
1,360
1,181
5,042,925

374.50
83%
83%
95%
355.78
5%
1,428
1,397
5,962,621

374.50
12%
12%
95%
355.78
5%
1,499
1,410
6,017,915

374.50
0%
0%
95%
355.78
5%
1,574
1,410
6,017,915

374.50
83%
83%
95%
355.78
5%
1,653
1,622
6,925,229

374.50
12%
12%
95%
355.78
5%
1,735
1,636
6,986,365

374.50
0%
0%
95%
355.78
5%
1,822
1,636
6,986,365

374.50
83%
83%
95%
355.78
5%
1,913
1,878
8,019,328

374.50
12%
12%
95%
355.78
0%
1,913
1,883
8,038,193

16,262.56
45%
45%
90%
14,636.30
0%
791
772
135,649,532

16,262.56
35%
35%
90%
14,636.30
7%
846
801
140,684,198

16,262.56
10%
10%
90%
14,636.30
5%
888
811
142,388,799

16,262.56
45%
45%
90%
14,636.30
3.5%
919
865
151,937,652

16,262.56
35%
35%
90%
14,636.30
3.5%
952
899
157,849,105

16,262.56
10%
10%
90%
14,636.30
3.5%
985
908
159,531,246

16,262.56
45%
45%
90%
14,636.30
3.5%
1,019
964
169,287,110

16,262.56
35%
35%
90%
14,636.30
3.5%
1,055
999
175,518,030

16,262.56
10%
10%
90%
14,636.30
3.5%
1,092
1,010
177,326,617

16,262.56
45%
45%
90%
14,636.30
3.5%
1,130
1,070
187,917,381

16,262.56
35%
35%
90%
14,636.30
0%
1,130
1,093
192,036,011

1,737.00
12%
12%
90%
1,563.30
0%
914
872
16,366,381

1,737.00
40%
40%
90%
1,563.30
0%
914
891
16,710,452

1,737.00
38%
38%
90%
1,563.30
7%
978
927
17,398,644

1,737.00
12%
12%
90%
1,563.30
5%
1,027
941
17,646,478

1,737.00
40%
40%
90%
1,563.30
3.5%
1,062
995
18,662,002

1,737.00
38%
38%
90%
1,563.30
3.5%
1,100
1,039
19,492,515

1,737.00
12%
12%
90%
1,563.30
3.5%
1,138
1,052
19,740,316

1,737.00
40%
40%
90%
1,563.30
3.5%
1,178
1,108
20,788,312

1,737.00
38%
38%
90%
1,563.30
3.5%
1,219
1,155
21,667,985

1,737.00
12%
12%
90%
1,563.30
3.5%
1,262
1,169
21,935,222

1,737.00
40%
40%
90%
1,563.30
3.5%
1,306
1,230
23,075,474

1,737.00
38%
38%
90%
1,563.30
0%
1,306
1,262
23,677,274

72.00
46%
46%
95%
68.40
5%
1,525
1,419
1,164,974

72.00
18%
18%
95%
68.40
0%
1,525
1,439
1,181,463

72.00
31%
31%
95%
68.40
0%
1,525
1,467
1,204,480

72.00
46%
46%
95%
68.40
8%
1,647
1,555
1,275,987

72.00
18%
18%
95%
68.40
7%
1,763
1,594
1,308,354

72.00
31%
31%
95%
68.40
5%
1,851
1,678
1,377,140

72.00
46%
46%
95%
68.40
5%
1,943
1,806
1,482,682

72.00
18%
18%
95%
68.40
5%
2,041
1,851
1,519,095

72.00
31%
31%
95%
68.40
5%
2,143
1,946
1,597,251

72.00
46%
46%
95%
68.40
5%
2,250
2,093
1,717,958

72.00
18%
18%
95%
68.40
5%
2,362
2,144
1,759,813

72.00
31%
31%
95%
68.40
5%
2,480
2,254
1,849,874

72.00
46%
46%
95%
68.40
0%
2,480
2,363
1,939,904

16,152.00
54%
54%
90%
14,536.80
3.5%
696
670
116,840,295

16,152.00
2%
2%
90%
14,536.80
3.5%
720
671
117,036,510

16,152.00
34%
34%
90%
14,536.80
0%
720
690
120,298,043

16,152.00
54%
54%
90%
14,536.80
0%
720
708
123,521,204

16,152.00
2%
2%
90%
14,536.80
7%
771
709
123,764,442

16,152.00
34%
34%
90%
14,536.80
5%
809
747
130,347,514

16,152.00
54%
54%
90%
14,536.80
3.5%
838
802
139,818,133

16,152.00
2%
2%
90%
14,536.80
3.5%
867
803
140,072,097

16,152.00
34%
34%
90%
14,536.80
3.5%
897
839
146,293,351

16,152.00
54%
54%
90%
14,536.80
3.5%
929
893
155,728,756

16,152.00
2%
2%
90%
14,536.80
3.5%
961
894
155,994,555

16,152.00
34%
34%
90%
14,536.80
3.5%
995
932
162,629,948

16,152.00
54%
54%
90%
14,536.80
3.5%
1,030
991
172,832,014

16,152.00
2%
2%
90%
14,536.80
0%
1,030
992
172,983,155

6,802.50
16%
16%
90%
6,122.25
3.5%
623
584
42,929,110

6,802.50
21%
21%
90%
6,122.25
3.5%
645
599
43,971,168

6,802.50
53%
53%
90%
6,122.25
3.5%
668
639
46,964,331

6,802.50
16%
16%
90%
6,122.25
0%
668
644
47,335,810

6,802.50
21%
21%
90%
6,122.25
0%
668
650
47,736,697

6,802.50
53%
53%
90%
6,122.25
7%
714
688
50,534,493

6,802.50
16%
16%
90%
6,122.25
5%
750
699
51,348,282

6,802.50
21%
21%
90%
6,122.25
3.5%
776
717
52,676,577

6,802.50
53%
53%
90%
6,122.25
3.5%
804
768
56,422,401

6,802.50
16%
16%
90%
6,122.25
3.5%
832
779
57,254,636

6,802.50
21%
21%
90%
6,122.25
3.5%
861
798
58,651,769

6,802.50
53%
53%
90%
6,122.25
3.5%
891
853
62,658,607

6,802.50
16%
16%
90%
6,122.25
3.5%
922
865
63,563,172

6,802.50
21%
21%
90%
6,122.25
3.5%
954
886
65,092,614

6,802.50
53%
53%
90%
6,122.25
0%
954
926
68,051,964

37.83
29%
29%

37.83
34%
34%

37.83
27%
27%

37.83
29%
29%

37.83
34%
34%

37.83
27%
27%

37.83
29%
29%

37.83
34%
34%

37.83
27%
27%

37.83
29%
29%

37.83
34%
34%

37.83
27%
27%

37.83
29%
29%

37.83
34%
34%

37.83
27%
27%

ปี ที่
่ งสถานการณ์เศรษฐกิจ
สมมติฐานและคาดการณ์ชว
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
้ ทีส
พืน
่ ําน ักงานของบริษ ัทในเครือ*
Prompt Techno Service
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
-สัญญาเช่าจะเริม
่ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
Prompt Techno Service
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
SP Contracting Co., Ltd.
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
-บริษัทในเครือเตียวฮงอืน
่ ๆ
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน

12
100.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
37.83 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)

351.93 ณ วันทีป
่ ระเมิน

90%
34.05
3.5%
500
470
192,103

13
14
15
16
17
ช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจคงทีแ
่ ละมีการปร ับเพิม
่ ค่าเช่าต่อเนือ
่ งตามปกติ
90%
90%
90%
90%
90%
34.05
34.05
34.05
34.05
34.05
3.5%
3.5%
3.5%
3.5%
3.5%
518
536
555
574
594
485
504
520
537
559
198,353
206,116
212,250
219,417
228,213

18
90%
34.05
3.5%
615
575
235,107

19
20
21
22
ช่วงไม่ปร ับค่าเช่า
ช่วงปร ับเพิม
่ ค่าเช่าสูงกว่าปกติ
90%
90%
90%
90%
34.05
34.05
34.05
34.05
0%
0%
5%
4%
615
615
646
671
588
598
612
631
240,291
244,410
250,213
257,976

23
90%
34.05
3.5%
695
655
267,771

24
25
26
27
28
ช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจคงทีแ
่ ละมีการปร ับเพิม
่ ค่าเช่าต่อเนือ
่ งตามปกติ
90%
90%
90%
90%
90%
34.05
34.05
34.05
34.05
34.05
3.5%
3.5%
3.5%
3.5%
3.5%
719
744
770
797
825
675
697
725
747
772
275,592
284,786
296,114
305,016
315,383

29

30
ช่วงไม่ปร ับค่าเช่า
90%
90%
34.05
34.05
3.5%
0%
854
854
803
818
328,080
334,353

100.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
1,257.18 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
346.26 ณ วันทีป
่ ระเมิน
-

0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)

-

ณ วันทีป
่ ระเมิน

0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)

-

ณ วันทีป
่ ระเมิน

0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)

-

ณ วันทีป
่ ระเมิน

้ ทีอ
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
่ าคาร A, B และ C (บาท)
้ ทีท
2.2 พืน
่ จ
ี่ ะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรือบริษ ัทจะเข้ามาเป็นผูบ
้ ริหารอส ังหาริมทร ัพย์ภายหล ังกองลงทุนรวมเข้าลงทุน
้ ทีส
1) พืน
่ ําน ักงาน (Office)
อาคาร B
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
ณ วันทีป
่ ระเมิน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
อาคาร C
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
ณ วันทีป
่ ระเมิน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
้ ทีห
3) พืน
่ อ
้ งประชุม/จ ัดเลีย
้ ง
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
ณ วันทีป
่ ระเมิน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
้ ทีห
4) พืน
่ อ
้ งอาหาร
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
ั ญา (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีค
่ งทีต
่ ลอดอายุสญ
ณ วันทีป
่ ระเมิน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
้ ทีฟ
5) พืน
่ ิ ตเนส
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
ั ญา (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีค
่ งทีต
่ ลอดอายุสญ
ณ วันทีป
่ ระเมิน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

950.00
0%
0%
90%
855.00
3.5%
643
621
6,376,393

950.00
0%
0%
90%
855.00
3.5%
666
621
6,376,393

950.00
90%
90%
90%
855.00
3.5%
689
689
7,069,620

950.00
0%
0%
90%
855.00
3.5%
713
689
7,069,620

950.00
0%
0%
90%
855.00
3.5%
738
689
7,069,620

950.00
90%
90%
90%
855.00
3.5%
764
764
7,838,215

950.00
0%
0%
90%
855.00
3.5%
791
764
7,838,215

950.00
0%
0%
90%
855.00
0%
791
764
7,838,215

950.00
90%
90%
90%
855.00
0%
791
791
8,112,552

950.00
0%
0%
90%
855.00
7%
846
791
8,112,552

950.00
0%
0%
90%
855.00
5%
888
791
8,112,552

950.00
90%
90%
90%
855.00
3.5%
919
919
9,433,458

950.00
0%
0%
90%
855.00
3.5%
952
919
9,433,458

950.00
0%
0%
90%
855.00
3.5%
985
919
9,433,458

950.00
90%
90%
90%
855.00
3.5%
1,019
1,019
10,459,044

950.00
0%
0%
90%
855.00
3.5%
1,055
1,019
10,459,044

950.00
0%
0%
90%
855.00
3.5%
1,092
1,019
10,459,044

950.00
90%
90%
90%
855.00
3.5%
1,130
1,130
11,596,129

950.00
0%
0%
90%
855.00
0%
1,130
1,130
11,596,129

307.18
0%
0%
90%
276.46
3.5%
643
621
2,061,790

307.18
0%
0%
90%
276.46
3.5%
666
621
2,061,790

307.18
90%
90%
90%
276.46
3.5%
689
689
2,285,943

307.18
0%
0%
90%
276.46
3.5%
713
689
2,285,943

307.18
0%
0%
90%
276.46
3.5%
738
689
2,285,943

307.18
90%
90%
90%
276.46
3.5%
764
764
2,534,466

307.18
0%
0%
90%
276.46
3.5%
791
764
2,534,466

307.18
0%
0%
90%
276.46
0%
791
764
2,534,466

307.18
90%
90%
90%
276.46
0%
791
791
2,623,172

307.18
0%
0%
90%
276.46
7%
846
791
2,623,172

307.18
0%
0%
90%
276.46
5%
888
791
2,623,172

307.18
90%
90%
90%
276.46
3.5%
919
919
3,050,284

307.18
0%
0%
90%
276.46
3.5%
952
919
3,050,284

307.18
0%
0%
90%
276.46
3.5%
985
919
3,050,284

307.18
90%
90%
90%
276.46
3.5%
1,019
1,019
3,381,904

307.18
0%
0%
90%
276.46
3.5%
1,055
1,019
3,381,904

307.18
0%
0%
90%
276.46
3.5%
1,092
1,019
3,381,904

307.18
90%
90%
90%
276.46
3.5%
1,130
1,130
3,749,578

307.18
0%
0%
90%
276.46
0%
1,130
1,130
3,749,578

592.00
90%
90%
90%
532.80
3.5%
643
643
4,112,572

592.00
0%
0%
90%
532.80
3.5%
666
643
4,112,572

592.00
0%
0%
90%
532.80
3.5%
689
643
4,112,572

592.00
90%
90%
90%
532.80
3.5%
713
713
4,559,682

592.00
0%
0%
90%
532.80
3.5%
738
713
4,559,682

592.00
0%
0%
90%
532.80
3.5%
764
713
4,559,682

592.00
90%
90%
90%
532.80
3.5%
791
791
5,055,401

592.00
0%
0%
90%
532.80
0%
791
791
5,055,401

592.00
0%
0%
90%
532.80
0%
791
791
5,055,401

592.00
90%
90%
90%
532.80
7%
846
846
5,409,279

592.00
0%
0%
90%
532.80
5%
888
846
5,409,279

592.00
0%
0%
90%
532.80
3.5%
919
846
5,409,279

592.00
90%
90%
90%
532.80
3.5%
952
952
6,084,283

592.00
0%
0%
90%
532.80
3.5%
985
952
6,084,283

592.00
0%
0%
90%
532.80
3.5%
1,019
952
6,084,283

592.00
90%
90%
90%
532.80
3.5%
1,055
1,055
6,745,753

592.00
0%
0%
90%
532.80
3.5%
1,092
1,055
6,745,753

592.00
0%
0%
90%
532.80
3.5%
1,130
1,055
6,745,753

592.00
90%
90%
90%
532.80
0%
1,130
1,130
7,226,219

269,772,616

275,814,867

291,937,055

300,283,353

306,801,744

324,347,433

333,432,841

338,012,892

345,845,509

355,095,905

364,485,330

388,594,917

400,180,332

409,209,371

433,199,772

445,435,217

455,103,222

481,206,224

489,632,780

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

1,054.00
0%
0%
90%
948.60
3.5%
643
621
7,074,440

1,054.00
0%
0%
90%
948.60
3.5%
666
621
7,074,440

1,054.00
90%
90%
90%
948.60
3.5%
689
689
7,843,558

1,054.00
0%
0%
90%
948.60
3.5%
713
689
7,843,558

1,054.00
0%
0%
90%
948.60
3.5%
738
689
7,843,558

1,054.00
90%
90%
90%
948.60
3.5%
764
764
8,696,293

1,054.00
0%
0%
90%
948.60
3.5%
791
764
8,696,293

1,054.00
0%
0%
90%
948.60
0%
791
764
8,696,293

1,054.00
90%
90%
90%
948.60
0%
791
791
9,000,663

1,054.00
0%
0%
90%
948.60
7%
846
791
9,000,663

1,054.00
0%
0%
90%
948.60
5%
888
791
9,000,663

1,054.00
90%
90%
90%
948.60
3.5%
919
919
10,466,174

1,054.00
0%
0%
90%
948.60
3.5%
952
919
10,466,174

1,054.00
0%
0%
90%
948.60
3.5%
985
919
10,466,174

1,054.00
90%
90%
90%
948.60
3.5%
1,019
1,019
11,604,034

1,054.00
0%
0%
90%
948.60
3.5%
1,055
1,019
11,604,034

1,054.00
0%
0%
90%
948.60
3.5%
1,092
1,019
11,604,034

1,054.00
90%
90%
90%
948.60
3.5%
1,130
1,130
12,865,600

1,054.00
0%
0%
90%
948.60
0%
1,130
1,130
12,865,600

512.82
0%
0%
90%
461.54
3.5%
643
621
3,442,044

512.82
0%
0%
90%
461.54
3.5%
666
621
3,442,044

512.82
90%
90%
90%
461.54
3.5%
689
689
3,816,256

512.82
0%
0%
90%
461.54
3.5%
713
689
3,816,256

512.82
0%
0%
90%
461.54
3.5%
738
689
3,816,256

512.82
90%
90%
90%
461.54
3.5%
764
764
4,231,151

512.82
0%
0%
90%
461.54
3.5%
791
764
4,231,151

512.82
0%
0%
90%
461.54
0%
791
764
4,231,151

512.82
90%
90%
90%
461.54
0%
791
791
4,379,241

512.82
0%
0%
90%
461.54
7%
846
791
4,379,241

512.82
0%
0%
90%
461.54
5%
888
791
4,379,241

512.82
90%
90%
90%
461.54
3.5%
919
919
5,092,280

512.82
0%
0%
90%
461.54
3.5%
952
919
5,092,280

512.82
0%
0%
90%
461.54
3.5%
985
919
5,092,280

512.82
90%
90%
90%
461.54
3.5%
1,019
1,019
5,645,902

512.82
0%
0%
90%
461.54
3.5%
1,055
1,019
5,645,902

512.82
0%
0%
90%
461.54
3.5%
1,092
1,019
5,645,902

512.82
90%
90%
90%
461.54
3.5%
1,130
1,130
6,259,712

512.82
0%
0%
90%
461.54
0%
1,130
1,130
6,259,712

2,328.00
90%
90%
90%
2,095.20
3.5%
357
357
8,984,673

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
3.5%
370
357
8,984,673

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
3.5%
383
357
8,984,673

2,328.00
90%
90%
90%
2,095.20
3.5%
396
396
9,961,467

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
3.5%
410
396
9,961,467

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
3.5%
424
396
9,961,467

2,328.00
90%
90%
90%
2,095.20
3.5%
439
439
11,044,457

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
0%
439
439
11,044,457

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
0%
439
439
11,044,457

2,328.00
90%
90%
90%
2,095.20
7%
470
470
11,817,569

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
5%
494
470
11,817,569

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
3.5%
511
470
11,817,569

2,328.00
90%
90%
90%
2,095.20
3.5%
529
529
13,292,239

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
3.5%
547
529
13,292,239

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
3.5%
566
529
13,292,239

2,328.00
90%
90%
90%
2,095.20
3.5%
586
586
14,737,343

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
3.5%
607
586
14,737,343

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
3.5%
628
586
14,737,343

2,328.00
90%
90%
90%
2,095.20
0%
628
628
15,787,010

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

ปี ที่
่ งสถานการณ์เศรษฐกิจ
สมมติฐานและคาดการณ์ชว
่ นของบริษ ัท เตียวฮงสีลม จําก ัด (บาท)
้ ทีส
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
่ ว
้ ทีท
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
่ งหมด
ั้
(บาท)
2.3 รายได้ทจ
ี่ อดรถ - ปี ที่ 1 กําหนดที่
ปรับเพิม
่ ขึน
้ ทุกปี @
2.4 รายได้อน
ื่ ๆ
่ รายได ้จากป้ าย และอืน
(พืน
่ ทีเ่ ช่าส่วนโปรโมชัน
่ ๆ)
รวมรายได้จากการดําเนินงานทงหมด
ั้
(บาท)
3) รายจ่ายในการดําเนินการ
ค่าใช ้จ่ายในการบริหารและจัดการอาคาร (ปรับเพิม
่ ขึน
้ 4% ทุกปี )
-พืน
้ ทีพ
่ าณิชยกรรม
-พืน
้ ทีส
่ ํานั กงาน
ค่าใช ้จ่ายทางการตลาด
สํารองค่าปรับปรุงตกแต่งและซ่อมแซมบํารุงรักษา
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆและเบีย
้ ประกันภัย
ภาษีโรงเรือน ,อัตรา 12.5% ที่
ค่าใช้จา
่ ยรวม
4) ค่าเช่าทีด
่ น
ิ (บริเวณทีจ
่ อดรถภายนอกอาคาร)

5) รายได้สุทธิจากการดําเนินงาน
% NOP

12
23,257,156

13
14
15
16
17
ช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจคงทีแ
่ ละมีการปร ับเพิม
่ ค่าเช่าต่อเนือ
่ งตามปกติ
23,257,156
24,400,486
25,377,281
25,377,281
26,644,911

18
27,727,900

19
20
ช่วงไม่ปร ับค่าเช่า
27,727,900
28,180,361

21
22
ช่วงปร ับเพิม
่ ค่าเช่าสูงกว่าปกติ
28,953,473
28,953,473

23
31,132,022

24
25
26
27
28
ช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจคงทีแ
่ ละมีการปร ับเพิม
่ ค่าเช่าต่อเนือ
่ งตามปกติ
32,606,692
32,606,692
34,298,174
35,743,278
35,743,278

29
37,618,655

30
ช่วงไม่ปร ับค่าเช่า
38,668,322

293,029,773
22,380,738

299,072,024
22,828,352

316,337,541
23,284,919

325,660,634
23,750,618

332,179,025
24,225,630

350,992,344
24,710,143

361,160,741
25,204,346

365,740,792
25,708,432

374,025,870
26,222,601

384,049,378
26,747,053

393,438,803
27,281,994

419,726,939
27,827,634

432,787,025
28,384,187

441,816,063
28,951,870

467,497,946
29,530,908

481,178,495
30,121,526

490,846,500
30,723,957

518,824,879
31,338,436

528,301,102
31,965,204

1.0% ของรายได ้จากพืน
้ ทีเ่ ช่า

2,930,298
318,340,808

2,990,720
324,891,096

3,163,375
342,785,835

3,256,606
352,667,858

3,321,790
359,726,446

3,509,923
379,212,410

3,611,607
389,976,694

3,657,408
395,106,632

3,740,259
403,988,729

3,840,494
414,636,925

3,934,388
424,655,185

4,197,269
451,751,843

4,327,870
465,499,082

4,418,161
475,186,094

4,674,979
501,703,834

4,811,785
516,111,806

4,908,465
526,478,922

5,188,249
555,351,563

5,283,011
565,549,317

บาท/ตร.ม./เดือน
บาท/ตร.ม./เดือน
ของรายได ้ทัง้ หมด
ของรายได ้ทัง้ หมด
ของรายได ้ทัง้ หมด
ของรายได ้จากพืน
้ ทีเ่ ช่า

659,872
45,232,137
4,775,112
11,141,928
6,366,816
14,651,489
82,827,354

686,266
47,041,423
4,873,366
11,371,188
6,497,822
14,953,601
85,423,667

713,717
48,923,080
5,141,788
11,997,504
6,855,717
15,816,877
89,448,683

742,266
50,880,003
5,290,018
12,343,375
7,053,357
16,283,032
92,592,051

771,956
52,915,203
5,395,897
12,590,426
7,194,529
16,608,951
95,476,962

802,835
55,031,811
5,688,186
13,272,434
7,584,248
17,549,617
99,929,132

834,948
57,233,084
5,849,650
13,649,184
7,799,534
18,058,037
103,424,437

868,346
59,522,407
5,926,599
13,828,732
7,902,133
18,287,040
106,335,257

903,080
61,903,303
6,059,831
14,139,606
8,079,775
18,701,293
109,786,888

939,203
64,379,436
6,219,554
14,512,292
8,292,739
19,202,469
113,545,692

976,771
66,954,613
6,369,828
14,862,931
8,493,104
19,671,940
117,329,187

1,015,842
69,632,798
6,776,278
15,811,314
9,035,037
20,986,347
123,257,615

1,056,476
72,418,109
6,982,486
16,292,468
9,309,982
21,639,351
127,698,872

1,098,735
75,314,834
7,127,791
16,631,513
9,503,722
22,090,803
131,767,398

1,142,684
78,327,427
7,525,558
17,559,634
10,034,077
23,374,897
137,964,277

1,188,391
81,460,524
7,741,677
18,063,913
10,322,236
24,058,925
142,835,667

1,235,927
84,718,945
7,897,184
18,426,762
10,529,578
24,542,325
147,350,722

1,285,364
88,107,703
8,330,273
19,437,305
11,107,031
25,941,244
154,208,921

1,336,779
91,632,011
8,483,240
19,794,226
11,310,986
26,415,055
158,972,297

14,629,250

15,832,583

16,175,833

16,726,000

16,615,417

16,225,583

15,514,417

14,841,000

14,823,500

15,120,000

15,422,500

15,731,000

16,045,500

16,366,417

16,693,917

17,027,417

17,367,750

17,715,250

18,069,583

220,884,204
69%

223,634,845
69%

237,161,320
69%

243,349,807
69%

247,634,067
69%

263,057,695
69%

271,037,840
70%

273,930,375
69%

279,378,342
69%

285,971,233
69%

291,903,498
69%

312,763,227
69%

321,754,710
69%

327,052,279
69%

347,045,640
69%

356,248,723
69%

361,760,450
69%

383,427,393
69%

388,507,437
69%

1,500,000 บาท/เดือน
2.0%

80
50
1.5%
3.5%
2.0%
40%

ภาคผนวก ก (2)
สรุปรายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์โครงการอาคารบางนา ทาวเวอร์ โดยพิจารณาถึงโครงสร้างการ
ลงทุนของกองทุนรวม

VL/mk/R0113/2014-1
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557
กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ ไพร์ มออฟฟิ ศ
โดย บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า อาคาร 3 ชัน้ 21-22
เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
เรี ยน ท่ านผู้จัดการกองทุนฯ
ตามที่ท่านได้ มอบหมายให้ บริ ษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ทําการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินได้ แก่ สิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสํานักงาน ภายใต้ ชื่อ “อาคาร บางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)”
เลขที่ 2/3 หมู่ 14 และ 40/14 หมู่ 12 ติดถนนบางนา - บางปะกง (ทางหลวงหมายเลข 34) บริ เวณหลักกิโลเมตรที่
6+500 ในตํ าบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นัน้ บริ ษัทฯ ได้ ดําเนิ น การเรี ยบร้ อยแล้ ว ดัง
รายละเอียดแนบท้ ายจดหมายนี ้
รายงานการประเมิ นมูล ค่าที่ ส่งมาพร้ อมจดหมายนี ไ้ ด้ แสดงถึงข้ อมูลที่ เกี่ ย วข้ อง และสมมติฐานการ
ประเมินมูลค่าที่พิจารณาว่ามีความสําคัญในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริ ษัทฯ อนึง่ รายงานนี ้ได้ ถกู เตรี ยมขึ ้น
โดยเฉพาะสําหรับท่านและเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ (เพื่อการจัดตัง/เพิ
้ ่มทุนกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (กองทุน
รวม)) เพื่อนําข้ อมูลมาใช้ ประกอบการพิจารณา ซื ้อ-ขาย หรื อการให้ เช่าทรัพย์สิน
บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด และข้ าพเจ้ าผู้มีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริ ษัทฯ
ข้ างล่างนี ้ ขอรับรองว่า ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมกับทรัพย์สินที่ทําการประเมินมูลค่า
ขอแสดงความนับถือ
กระทําการแทนในนาม
บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

นายสุรศักดิ์ ลิมปอารยะกุล
กรรมการบริหาร – หัวหน้ าฝ่ ายทีป่ รึกษาและประเมินมูลค่ าทรั พย์ สิน

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เลขที่อ้างอิง R0113/2014-1
สิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสํานักงาน
ภายใต้ ชื่อ “บางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)”
เลขที่ 2/3 หมู่ 14 และ 40/14 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด
ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สําหรับ : กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ

12.1.2 มูลค่ าปั จจุบันสุทธิของสิทธิการเช่ าระยะเวลา 30 ปี (ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557) ตามโครงสร้ าง
การลงทุนของกองทุนรวม
สมมติฐานในการประเมินมูลค่ า
1) ในการกําหนดราคาค่าเช่าของพืน้ ที่เช่าทั่วไป สําหรั บพืน้ ที่ที่มีสญ
ั ญาเช่าเดิมผูกพันอยู่ พิจารณา
อ้ างอิงค่าเช่าตามสัญญาเช่าเดิมจนสิ ้นสุดสัญญาเช่า (พิจารณาตามรายละเอียดสรุ ป (Rent Roll) ที่
ได้ รับจากบริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด และสัญญาเช่าที่จะมีการทําขึ ้นระหว่างกองทุนรวมและเตียวฮง
และ/หรื อบริ ษัทในเครื อ) ส่วนพื ้นที่วา่ งพิจารณาจากการเปรี ยบเทียบราคาค่าเช่าพื ้นที่สํานักงานและ
พืน้ ที่พาณิ ชยกรรม-ร้ านค้ า ในอาคารบางนา ทาวเวอร์ เอง และอาคารสํานักงานอื่นๆ ที่ ตงอยู
ั ้ ่ใน
บริ เวณใกล้ เคียง โดยทําการเปรี ยบเทียบจากปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
เช่น ทําเลที่ตงั ้ สภาพ
อาคาร สาธารณูปโภค ขนาดพืน้ ที่ห้อง และจํานวนผู้เช่าภายในอาคาร เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ได้ พิจารณาค่า
เช่าตลาด โดยคิดคํานวณจากข้ อมูลตลาดเปรี ยบเทียบที่แนบมาในรายงานนี ้ โดยปรั บตามเงื่อนไข
การเช่าปกติ และพิจารณาจากปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ช่วงปลอดค่าเช่า และค่านายหน้ าที่จ่าย
ตามอัตราค่าเช่าด้ วย โดยมีรายละเอียดสมมุติฐานพืน้ ที่ให้ เช่า อัตราการเช่าพื ้นที่ และอัตราค่าเช่า
เฉลี่ย ของพื ้นที่แต่ละประเภท ดังต่อไปนี ้
พืน้ ที่ให้ เช่ า
ประเภทพืน้ ที่
1.1 พื ้นที่เช่าอาคาร A
-พื ้นที่พาณิชยกรรม (ร้ านค้ า)
-พื ้นที่สํานักงาน (Office)
-พื ้นที่สํานักงาน (Office Center)
รวม

เนือ้ ที่ (ตารางเมตร)
374.50
16,262.56
1,737.00
18,374.06

ประเภทพืน้ ที่
1.2 พื ้นที่เช่าอาคาร B
-พื ้นที่พาณิชยกรรม (ร้ านค้ า)
-พื ้นที่สํานักงานทัว่ ไป (Office)
รวม

เนือ้ ที่ (ตารางเมตร)
72.00
16,152.00
16,224.00
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รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
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สิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสํานักงาน
ภายใต้ ชื่อ “บางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)”
เลขที่ 2/3 หมู่ 14 และ 40/14 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด
ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สําหรับ : กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ

ประเภทพืน้ ที่
1.3 พื ้นที่เช่าอาคาร C
-พื ้นที่สํานักงาน (Office)
-พื ้นที่ห้องเก็บของ
รวม
1.4 พื ้นที่สํานักงานของบริ ษัทในเครื อ*
-Prompt Techno Service
- SP Contracting Co., Ltd.
- บริ ษัทในเครื อของเตียวฮงอื่นๆ
รวม
1.5 พื ้นที่ที่จะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรื อบริ ษัทที่จะเข้ ามาเป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ภายหลังกองทุนรวมเข้ าลงทุน
-พื ้นที่สํานักงาน (Office)
1) อาคาร B
2) อาคาร C
4)พื ้นที่ห้องประชุม/ห้ องจัดเลี ้ยง
5) พื ้นที่ห้องอาหาร
5) พื ้นที่ฟิตเนส
รวม
รวมพืน้ ที่ปล่ อยเช่ าสุทธิทงั ้ หมด

เนือ้ ที่ (ตารางเมตร)
6,802.50
37.83
6,840.33
950.00
307.18
592.00
1,849.18

1,054.00
512.82
2,328.00
1,180.00
1,054.00
6,128.82
49,416.39

หมายเหตุ : *เฉพาะพื ้นที ่ที่เช่าโดยบริ ษัทในเครื อเตี ยวฮงบางส่วน ทัง้ นี ้ ภายหลังกองทุนรวมเข้า
ลงทุน จะมี พืน้ ที ่ที่เตี ยวฮง และ/หรื อ บริ ษัทที ่จะเข้ามาเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
และบริ ษทั ที เ่ กี ย่ วข้องกับเตียวฮงเช่ารวมทัง้ สิ้ นประมาณ 11,164.06 ตารางเมตร
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รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เลขที่อ้างอิง R0113/2014-1
สิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสํานักงาน
ภายใต้ ชื่อ “บางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)”
เลขที่ 2/3 หมู่ 14 และ 40/14 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด
ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สําหรับ : กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ

อัตราการเช่ าพืน้ ที่
ประเภทพืน้ ที่

ปี ที่ 1

1.1 พื ้นที่เช่าอาคาร A
-พื ้นที่พาณิชยกรรม (ร้ านค้ า)
-พื ้นที่สํานักงาน (Office)
-พื ้นที่สํานักงาน (Office Center)
1.2 พื ้นที่เช่าอาคาร B
-พื ้นที่พาณิชยกรรม (ร้ านค้ า)
-พื ้นที่สํานักงานทัว่ ไป (Office)
1.3 พื ้นที่เช่าอาคาร C
-พื ้นที่สํานักงาน (Office)
-พื ้นที่ห้องเก็บของ
1.4 พื ้นที่สํานักงานของบริ ษัทในเครื อ*
-Prompt Techno Service
- SP Contracting Co., Ltd.
- บริ ษัทในเครื อของเตียวฮงอื่นๆ
1.5 พื ้นที่ที่จะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/
หรื อ บริ ษัท ที่ จ ะเข้ า มาเป็ นผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์
-พื ้นที่สํานักงาน (Office)
1) อาคาร B
2) อาคาร C
4)พื ้นที่ห้องประชุม/ห้ องจัดเลี ้ยง
5) พื ้นที่ห้องอาหาร
5) พื ้นที่ฟิตเนส

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3 - สิน้ สุดการ
ประมาณการ

95%
97%
95%

95%
93%
93%

95%
90%
90%

95%
95%

95%
93%

95%
90%

97%
90%

95%
90%

90-93%
90%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

90-100%
90-100%
90-100%

100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%

90-100%
90-100%
90-100%
100%
100%

หมายเหตุ : *เฉพาะพื ้นที ่ที่เช่าโดยบริ ษัทในเครื อเตี ยวฮงบางส่วน ทัง้ นี ้ ภายหลังกองทุนรวมเข้า
ลงทุน จะมี พืน้ ที ่ที่เตี ยวฮง และ/หรื อ บริ ษัทที ่จะเข้ามาเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
และบริ ษทั ที เ่ กี ย่ วข้องกับเตียวฮงเช่ารวมทัง้ สิ้ นประมาณ 11,164.06 ตารางเมตร
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รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เลขที่อ้างอิง R0113/2014-1
สิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสํานักงาน
ภายใต้ ชื่อ “บางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)”
เลขที่ 2/3 หมู่ 14 และ 40/14 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด
ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สําหรับ : กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ

อัตราค่ าเช่ าพืน้ ที่เช่ าใหม่ เฉลี่ย
ประเภทพืน้ ที่
1.1 พื ้นที่เช่าอาคาร A
-พื ้นที่พาณิชยกรรม (ร้ านค้ า)
-พื ้นที่สํานักงาน (Office)
-พื ้นที่สํานักงาน (Office Center)
1.2 พื ้นที่เช่าอาคาร B
-พื ้นที่พาณิชยกรรม (ร้ านค้ า)
-พื ้นที่สํานักงานทัว่ ไป (Office)

ค่ าเช่ าเฉลี่ย (บาท/ตารางเมตร/เดือน)
อัตราค่าพื ้นที่เช่าใหม่ 540 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในปี
แรก จากนันเติ
้ บโตในอัตรา 0.0-8.0% ต่อปี
อัตราค่าพื ้นที่เช่าใหม่ 450 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในปี
แรก จากนันเติ
้ บโตในอัตรา 0.0-7.0% ต่อปี
อัตราค่าพื ้นที่เช่าใหม่ 520 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในปี
แรก จากนันเติ
้ บโตในอัตรา 0.0-7.0% ต่อปี
อัตราค่าพื ้นที่เช่าใหม่ 700 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในปี
แรก จากนันเติ
้ บโตในอัตรา 0.0-8.0% ต่อปี
อัตราค่าพื ้นที่เช่าใหม่ 410 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในปี
แรก จากนันเติ
้ บโตในอัตรา 0.0-7.0% ต่อปี

1.3 พื ้นที่เช่าอาคาร C
-พื ้นที่สํานักงาน (Office)

อัตราค่าพื ้นที่เช่าใหม่ 380 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในปี
แรก จากนันเติ
้ บโตในอัตรา 0.0-7.0% ต่อปี
-พื ้นที่ห้องเก็บของ
อัตราค่าพื ้นที่เช่าใหม่ 360 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในปี
แรก จากนันเติ
้ บโตในอัตรา 0.0-5.0% ต่อปี
1.4 พื ้นที่สํานักงานของบริ ษัทในเครื อ*
-Prompt Techno Service
ค่าเช่าในช่วงใน 10 ปี แรกเป็ นไปตามสัญญาเช่าที่จะมีขึ ้น
ระหว่างขกองทุนรวมและบริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด และ
เติบโตในอัตราค่าเช่าตลาดภายหลังจากนัน้
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ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สําหรับ : กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ

ประเภทพืน้ ที่
- SP Contracting Co., Ltd.

- บริ ษัทในเครื อของเตียวฮงอื่นๆ

ค่ าเช่ าเฉลี่ย (บาท/ตารางเมตร/เดือน)
ค่าเช่าในช่วงใน 10 ปี แรกเป็ นไปตามสัญญาเช่าที่จะมีขึ ้น
ระหว่างกองทุนรวมและบริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด และ
เติบโตในอัตราค่าเช่าตลาดภายหลังจากนัน้
ค่าเช่าในช่วงใน 5 ปี แรกเป็ นไปตามสัญญาเช่าที่จะมีขึ ้น
ระหว่างกองทุนรวมและบริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด และ
เติบโตในอัตราค่าเช่าตลาดภายหลังจากนัน้

1.5 พื ้นที่ที่จะมีการเช่าโดยเตียวฮง
และ/หรื อบริ ษัทที่จะเข้ ามาเป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ภายหลัง
กองทุนรวมเข้ าลงทุน
-พื ้นที่สํานักงาน (Office)
1) อาคาร B
ค่าเช่าในช่วงใน 10 ปี แรกเป็ นไปตามสัญญาเช่าที่จะมีขึ ้น
ระหว่างกองทุนรวมและบริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด และ
เติบโตในอัตราค่าเช่าตลาดภายหลังจากนัน้
2) อาคาร C
ค่าเช่าในช่วงใน 10 ปี แรกเป็ นไปตามสัญญาเช่าที่จะมีขึ ้น
ระหว่างกองทุนรวมและบริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด และเติบโต
ในอัตราค่าเช่าตลาดภายหลังจากนัน้
4)พื ้นที่ห้องประชุม/ห้ องจัดเลี ้ยง
ค่าเช่าในช่วงใน 5 ปี แรกเป็ นไปตามสัญญาเช่าที่จะมีขึ ้น
ระหว่างกองทุนรวมและบริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด และเติบโต
ในอัตราค่าเช่าตลาดภายหลังจากนัน้
5) พื ้นที่ห้องอาหาร
ค่าเช่าเป็ นไปตามสัญญาเช่าที่จะมีขึ ้นระหว่างกองทุนรวม
และบริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด ตลอดระยะเวลาการเช่า 30
ปี
5) พื ้นที่ฟิตเนส
ค่าเช่าเป็ นไปตามสัญญาเช่าที่จะมีขึ ้นระหว่างกองทุนรวม
และบริ ษัท เตียวฮงสีลม จํากัด ตลอดระยะเวลาการเช่า 30
ปี
หมายเหตุ : *เฉพาะพื ้นที ่ที่เช่าโดยบริ ษัทในเครื อเตี ยวฮงบางส่วน ทัง้ นี ้ ภายหลังกองทุนรวมเข้า
ลงทุน จะมี พืน้ ที ่ที่เตี ยวฮง และ/หรื อ บริ ษัทที ่จะเข้ามาเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
และบริ ษทั ที เ่ กี ย่ วข้องกับเตียวฮงเช่ารวมทัง้ สิ้ นประมาณ 11,164.06 ตารางเมตร
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2) การกันสํารองค่าปรับปรุ งตกแต่งอาคาร โดยปกติบริ ษัทฯ จะพิจารณาตามเกณฑ์ตลาดทัว่ ไปที่
อัตรา 2.5% ของรายได้ ทงหมด
ั้
เนื่องจากต้ องสํารองไว้ ปรับปรุ งอาคารเมื่อจําเป็ น นอกเหนือจาก
ค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษาปกติ
3) รายได้ ที่จอดรถ พิจารณาจากอัตราที่เกิดขึ ้นจริ งในอดีต โดยเท่ากับ 1,500,000 บาทต่อเดือนใน
ปี แรก และเติบโตปี ละ 2.0% ในปี ถัดมา
4) รายได้ อื่นๆ ได้ แก่ รายได้ จากพื ้นที่สว่ นโปรโมชัน่ รายได้ จากป้าย และอื่นๆ พิจารณาที่ 1.0%
ของรายได้ จากพื ้นที่เช่า
5) ค่า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารจัด การประกอบด้ วย ค่าทํ าความสะอาด ค่า รั กษาความปลอดภัย
พิจารณาจากอัตราที่เกิดขึ ้นจริ งในอดีต โดยกําหนดอัตราการเติบโตที่ 4.0%ต่อปี
6) ค่าสาธารณูปโภค พิจารณาที่ 5.40% ของรายได้ รวม*
7) ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ประกอบด้ วย ค่าเก็บขยะ ค่ากําจัดแมลง ค่าวัสดุสิ ้นเปลือง ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพาหนะ
และการเดินทาง ต้ นทุนค่าอาหาร และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ พิจารณาที่ 2.26% ของรายได้ รวม*
8) ค่าใช้ จ่ายในการขาย (Commission) พิจารณาที่ 0.5% ของรายได้ รวมทังหมด
้
9) ค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษา พิจารณาที่ 2.0% ของรายได้ รวมทังหมด
้
10) ค่าประกันภัย พิจารณาที่ 0.06% ของต้ นทุนก่อสร้ างใหม่
11) ค่าภาษี โรงเรื อน พิจารณาที่ 12.5% ที่ 40% ของรายได้ จากพื ้นที่เช่า
12) ค่าเข่าที่ดิน พิจารณาจากอัตราตามในสัญญาที่จะมีการทําขึ ้น
13) ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ ค่าตอบแทนฐาน กําหนดที่ 1% ของรายได้ จากการ
ดําเนินงานทังหมด
้
และ 5.75% ของรายได้ สทุ ธิจากการดําเนินงาน
หมายเหตุ : *ยกเว้น รายได้จ ากพื ้น ที ่ที่ จ ะมี ก ารเช่ า โดยเตี ย วฮง และ/หรื อ บริ ษั ท จะเข้ ามาเป็ น
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ภายหลังกองลงทุนรวมเข้าลงทุน

- 97 -

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เลขที่อ้างอิง R0113/2014-1
สิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสํานักงาน
ภายใต้ ชื่อ “บางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)”
เลขที่ 2/3 หมู่ 14 และ 40/14 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด
ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สําหรับ : กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ

วิธีคดิ ลดกระแสเงินสด
การวิเคราะห์โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ได้ คํานึงถึงความสามารถของทรัพย์สินในการสร้ างรายได้
ตลอดช่วงระยะเวลาเช่าคงเหลือ 30 ปี บริ ษัทฯ เชื่อว่าวิธีการนี ้เป็ นวิธีการที่เหมาะสม เนื่องจากการ
ประมาณการทัง้ หมด มี บ างส่วนนํ ามาจากทรั พ ย์ สิ น ประเภทเดีย วกัน ในบริ เ วณใกล้ เ คี ย ง ซึ่ง
ดําเนินการอยู่จริ ง ผนวกกับการประมาณการอย่างมีเหตุผลประกอบ วิธีการนี ้เป็ นวิธีการที่ยอมรับ
โดยทัว่ ไปในตลาดปั จจุบนั นี ้
ผลการดําเนิ น งานสุท ธิ ในแต่ล ะช่ ว งเวลา ได้ ทําการคิด ลดเพื่ อ หามูล ค่าปั จ จุบัน ของเงิ น ได้ ใ น
อนาคต และรวมเข้ ากับมูลค่าปั จจุบนั จากการดําเนินงาน เพื่อหาผลรวมมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน
ในวิ ธี ก ารคิ ด ลดกระแสเงิ น สด (Discounted Cash Flow Method) เป็ นสิ่ ง สํ า คัญ ที่ จ ะต้ อ ง
ประมาณการอัตราคิดลดหรื อผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม ทังนี
้ ้บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์
เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้ พิจารณาโดยอ้ างอิงจากอัตราผลตอบแทนการลงทุนจากพันธบัตร
รั ฐ บาลอายุ 30 ปี ซึ่ง โดยปั จ จุ บั น มี อัต ราผลตอบแทนอยู่ ที่ ป ระมาณร้ อยละ 4.25 (ณ วัน ที่
30 พฤษภาคม 2557) ซึ่งถือว่าเป็ นผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งไม่มีความเสี่ยง บวกกับความ
เสี่ยงจากการลงทุนในตัวทรั พย์ สิน ซึ่งเป็ นสิทธิ การเช่า ที่ ระยะเวลา 30 ปี และประกอบกิจการ
ประเภทอาคารสํานักงาน หรื อสํานักงานให้ เช่า ที่อตั ราร้ อยละ 6 ถึงร้ อยละ 8 จากผลตอบแทนการ
ลงทุนจากพันธบัตรรัฐบาลข้ างต้ น ซึง่ อัตราคิดลดที่ใช้ ประกอบในการประเมินมูลค่าในครัง้ นี ้จะอยู่
ในช่วงร้ อยละ 10.25 ถึงร้ อยละ 12.25
จากการประมาณการกระแสเงินสดตามสมมติฐาน บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า (อาคารบางนา ทาวเวอร์ ) ซึง่ เป็ นสิทธิการเช่าตามสัญญาที่ 30
ปี และใช้ ประโยชน์เป็ นอาคารสํานักงานให้ เช่า และวัตถุประสงค์เชิงพาณิชยกรรมอื่นๆ อาทิ พื ้นที่
ให้ เช่าเชิงพาณิ ชยกรรม ในช่วงร้ อยละ 10.0 ถึง 12.0 ทัง้ นีไ้ ด้ มีการพิจารณาอ้ างอิงประกอบกับ
อัตราผลตอบแทนที่ได้ รับจากการซื ้อ-ขายอาคารสํานักงานที่มีลกั ษณะ และอยู่ในพืน้ ที่ใกล้ เคียง
กัน บริ ษัทฯ มีความเห็นว่า อัตราร้ อยละ 10.75% เหมาะสมและสะท้ อนให้ เห็นความเสี่ยงใน
ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า ในขณะที่ได้ ให้ อตั ราผลตอบแทนที่ยอมรับได้ แก่ผ้ ลู งทุน
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มูลค่ าสิทธิการเช่ าที่ระยะเวลา 30 ปี (นับตัง้ แต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - 29 เมษายน 2586)
(ตามที่ได้ รับแจ้ งจากบริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด)
การประเมินมูลค่ าโดยวิธีคิดจากรายได้ (DISCOUNTED CASH FLOW METHOD)
ช่ วง
ระยะเวลา

กระแสเงินสด
จากทรั พย์ สิน
(บาท)

ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
ปี ที่ 5
ปี ที่ 6
ปี ที่ 7
ปี ที่ 8
ปี ที่ 9
ปี ที่ 10
ปี ที่ 11
ปี ที่ 12
ปี ที่ 13
ปี ที่ 14
ปี ที่ 15
ปี ที่ 16
ปี ที่ 17
ปี ที่ 18
ปี ที่ 19

200,161,677
199,920,269
187,537,832
184,629,630
188,222,141
186,614,345
190,398,628
194,227,071
195,051,594
198,072,366
210,547,721
215,036,980
218,289,614
231,089,574
237,525,573
242,326,124
256,960,880
265,182,492
268,948,580

ค่ าใช้ จ่ายใน
การขาย
(บาท)

กระแสเงินสด
สุทธิ
(บาท)
200,161,677
199,920,269
187,537,832
184,629,630
188,222,141
186,614,345
190,398,628
194,227,071
195,051,594
198,072,366
210,547,721
215,036,980
218,289,614
231,089,574
237,525,573
242,326,124
256,960,880
265,182,492
268,948,580
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การประเมินมูลค่ าโดยวิธีคิดจากรายได้ (DISCOUNTED CASH FLOW METHOD)
ปี ที่ 20
ปี ที่ 21
ปี ที่ 22
ปี ที่ 23
ปี ที่ 24
ปี ที่ 25
ปี ที่ 26
ปี ที่ 27
ปี ที่ 28
ปี ที่ 29
ปี ที่ 30

274,967,672
282,031,691
288,517,429
308,185,095
317,545,009
323,646,728
342,700,615
352,423,482
358,899,782
379,617,225
385,932,768

274,967,672
282,031,691
288,517,429
308,185,095
317,545,009
323,646,728
342,700,615
352,423,482
358,899,782
379,617,225
385,932,768
10.75%
1,902,408,645
1,902,000,000
38,489

อัตราคิดลด
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NET PRESENT VALUE)
หรื อประมาณ
บาท/ตารางเมตร
SENSITIVITY ANALYSIS
อัตราคิดลด
10.25%
10.75%
11.25%

- 100 -

1,992,211,014
1,902,408,645
1,819,292,196

ประมาณการกระแสเงินสด (ว ันทีป
่ ระเมินมูลค่า ว ันที่ 30 พฤษภาคม 2557)
อาคารสําน ักงาน "บางนา ทาวเวอร์"
ปี ที่
่ งสถานการณ์เศรษฐกิจ
สมมติฐานและคาดการณ์ชว
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
1. พืน
49,416.39 ตารางเมตร
1.1 พืน
้ ทีเ่ ช่าอาคาร A
-พืน
้ ทีพ
่ าณิชยกรรม (ร ้านค ้า)
374.50 ตารางเมตร
-พืน
้ ทีส
่ ํานักงาน (Office)
16,262.56 ตารางเมตร
-พืน
้ ทีส
่ ํานักงาน (Office Center)
1,737.00 ตารางเมตร
รวม
18,374.06 ตารางเมตร
1.2 พืน
้ ทีเ่ ช่าอาคาร B
-พืน
้ ทีพ
่ าณิชยกรรม (ร ้านค ้า)
72.00 ตารางเมตร
-พืน
้ ทีส
่ ํานักงานทั่วไป (Office)
16,152.00 ตารางเมตร
รวม
16,224.00 ตารางเมตร
1.3 พืน
้ ทีเ่ ช่าอาคาร C
-พืน
้ ทีส
่ ํานักงาน (Office)
6,802.50 ตารางเมตร
-พืน
้ ทีห
่ ้องเก็บของ
37.83 ตารางเมตร
1.4 พืน
้ ทีส
่ ํานักงานของบริษัทในเครือ
1) Prompt Techno Service
950.00 ตารางเมตร
2) SP Contracting Co., Ltd.
307.18 ตารางเมตร
3) บริษัทในเครือเตียวฮงอืน
่ ๆ
592.00 ตารางเมตร
รวม
8,689.51 ตารางเมตร
รวมทงหมด
ั้
43,287.57 ตารางเมตร
1.5 พืน
้ ทีท
่ จ
ี่ ะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรือบริษัททีจ
่ ะเข ้ามาเป็ นผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ภายหลังกองทุนรวมเข ้าลงทุน
-พืน
้ ทีส
่ ํานักงาน (Office)
1) อาคาร B
1,054.00 ตารางเมตร
2) อาคาร C
512.82 ตารางเมตร
3)พืน
้ ทีห
่ ้องประชุม/จัดเลีย
่ ง
2,328.00 ตารางเมตร
4) พืน
้ ทีห
่ ้องอาหาร
1,180.00 ตารางเมตร
5) พืน
้ ทีฟ
่ ิ ตเนส
1,054.00 ตารางเมตร
รวมทงหมด
ั้
6,128.82 ตารางเมตร
2. ประมาณการรายได้
้ ทีเ่ ช่าทวไปและพื
้ ทีบ
้ ทีเ่ ช่าส่วนของบริษ ัท เตียวฮงสีลม จําก ัด)
2.1 พืน
่ั
น
่ ริษ ัทในเครือฯ (ไม่รวมพืน
1) อาคาร A
้ ทีพ
พืน
่ าณิชยกรรม (ร้านค้า)
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
100.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
374.50 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
413.57 ณ วันทีป
่ ระเมิน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
ํ น ักงาน (Office)
้ ทีส
พืน
่ า
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
100.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
16,262.56 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
348.59 ณ วันทีป
่ ระเมิน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
ํ น ักงาน (Office Center)
้ ทีส
พืน
่ า
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
96.26% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
1,672.00 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
471.98 ณ วันทีป
่ ระเมิน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
2) อาคาร B
้ ทีพ
พืน
่ าณิชยกรรม (ร้านค้า)
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
100.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
72.00 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
681.39 ณ วันทีป
่ ระเมิน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
ํ น ักงานทวไป
้ ทีส
พืน
่ า
่ั
(Office)
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
100.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
16,152.00 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่

1
49,416.39

2
3
4
5
6
ช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจคงทีแ
่ ละมีการปร ับเพิม
่ ค่าเช่าต่อเนือ
่ งตามปกติ
49,416.39
49,416.39
49,416.39
49,416.39
49,416.39

7
49,416.39

8
9
ช่วงไม่ปร ับค่าเช่า
49,416.39
49,416.39

10
11
ช่วงปร ับเพิม
่ ค่าเช่าสูงกว่าปกติ
49,416.39
49,416.39

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

374.50
5%
0%
95%
356.58
540
414
1,769,645

374.50
83%
83%
95%
357.07
5%
567
547
2,344,367

374.50
12%
12%
95%
355.78
5%
595
553
2,361,878

374.50
0%
0%
95%
355.78
5%
625
553
2,361,878

374.50
83%
83%
95%
355.78
5%
656
643
2,746,628

374.50
12%
12%
95%
355.78
5%
689
649
2,771,353

374.50
0%
0%
95%
355.78
5%
724
649
2,771,353

374.50
83%
83%
95%
355.78
0%
724
714
3,049,301

374.50
12%
12%
95%
355.78
0%
724
715
3,054,377

374.50
0%
0%
95%
355.78
8%
782
715
3,054,377

374.50
83%
83%
95%
355.78
7%
836
821
3,505,052

16,262.56
13%
10%
97%
15,755.48
450
359
67,886,046

16,262.56
48%
45%
93%
15,200.72
3.5%
466
410
74,864,991

16,262.56
38%
35%
90%
14,636.30
3.5%
482
438
76,977,473

16,262.56
10%
10%
90%
14,636.30
3.5%
499
445
78,160,940

16,262.56
45%
45%
90%
14,636.30
3.5%
516
481
84,428,308

16,262.56
35%
35%
90%
14,636.30
3.5%
534
502
88,100,086

16,262.56
10%
10%
90%
14,636.30
3.5%
553
507
89,106,241

16,262.56
45%
45%
90%
14,636.30
0%
553
530
93,130,858

16,262.56
35%
35%
90%
14,636.30
0%
553
539
94,695,987

16,262.56
10%
10%
90%
14,636.30
7%
592
545
95,724,917

16,262.56
45%
45%
90%
14,636.30
5%
621
583
102,439,547

1,737.00
13%
12%
95%
1,647.44
520
478
9,450,852

1,737.00
42%
40%
93%
1,614.66
3.5%
538
504
9,764,228

1,737.00
41%
38%
90%
1,563.30
3.5%
557
526
9,874,250

1,737.00
12%
12%
90%
1,563.30
3.5%
577
533
9,999,754

1,737.00
40%
40%
90%
1,563.30
3.5%
597
561
10,530,565

1,737.00
38%
38%
90%
1,563.30
3.5%
618
585
10,976,138

1,737.00
12%
12%
90%
1,563.30
3.5%
639
592
11,111,503

1,737.00
40%
40%
90%
1,563.30
0%
639
613
11,502,558

1,737.00
38%
38%
90%
1,563.30
0%
639
624
11,708,948

1,737.00
12%
12%
90%
1,563.30
7%
684
632
11,858,524

1,737.00
40%
40%
90%
1,563.30
5%
718
670
12,575,763

72.00
23%
18%
95%
68.46
700
685
562,668

72.00
31%
31%
95%
68.28
5%
735
701
574,605

72.00
46%
46%
95%
68.40
5%
772
735
603,620

72.00
18%
18%
95%
68.40
5%
810
750
615,274

72.00
31%
31%
95%
68.40
5%
851
783
642,393

72.00
46%
46%
95%
68.40
5%
893
836
686,411

72.00
18%
18%
95%
68.40
5%
938
856
702,243

72.00
31%
31%
95%
68.40
0%
938
882
724,342

72.00
46%
46%
95%
68.40
0%
938
909
746,433

72.00
18%
18%
95%
68.40
8%
1,013
929
762,563

72.00
31%
31%
95%
68.40
7%
1,084
980
804,073

16,152.00
39%
34%
95%
15,369
-

16,152.00
56%
54%
93%
15,028.68
3.5%

16,152.00
5%
2%
90%
14,536.80
3.5%

16,152.00
34%
34%
90%
14,536.80
3.5%

16,152.00
54%
54%
90%
14,536.80
3.5%

16,152.00
2%
2%
90%
14,536.80
3.5%

16,152.00
34%
34%
90%
14,536.80
3.5%

16,152.00
54%
54%
90%
14,536.80
0%

16,152.00
2%
2%
90%
14,536.80
0%

16,152.00
34%
34%
90%
14,536.80
7%

16,152.00
54%
54%
90%
14,536.80
5%

ปี ที่
่ งสถานการณ์เศรษฐกิจ
สมมติฐานและคาดการณ์ชว
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
3) อาคาร C
ํ น ักงาน (Office)
้ ทีส
พืน
่ า
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
้ ทีเ่ ก็บของ
พืน
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
ํ น ักงานของบริษ ัทในเครือ*
้ ทีส
พืน
่ า
Prompt Techno Service
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
-สัญญาเช่าจะเริม
่ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
Prompt Techno Service
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
SP Contracting Co., Ltd.
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
-บริษัทในเครือเตียวฮงอืน
่ ๆ
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน

1

329.82 ณ วันทีป
่ ระเมิน

100.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
6,802.50 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)

338.47 ณ วันทีป
่ ระเมิน

100.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
37.83 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)

351.93 ณ วันทีป
่ ระเมิน

100.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
1,257.18 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
346.26 ณ วันทีป
่ ระเมิน

0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)

-

ณ วันทีป
่ ระเมิน

0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)

-

ณ วันทีป
่ ระเมิน

0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)

-

ณ วันทีป
่ ระเมิน

้ ทีอ
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
่ าคาร A, B และ C (บาท)
้ ทีท
2.2 พืน
่ จ
ี่ ะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรือบริษ ัทจะเข้ามาเป็นผูบ
้ ริหารอส ังหาริมทร ัพย์ภายหล ังกองลงทุนรวมเข้าลงทุน
ํ น ักงาน (Office)
้ ทีส
1) พืน
่ า
อาคาร B
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
ณ วันทีป
่ ระเมิน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
อาคาร C

410
358
66,110,814

2
3
4
5
6
่ ละมีการปร ับเพิม
่ ค่าเช่าต่อเนือ
่ งตามปกติ
ช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจคงทีแ
424
439
455
470
487
397
398
419
450
451
71,543,401
69,366,583
73,117,950
78,490,414
78,633,840

7
504
471
82,141,053

8
9
ช่วงไม่ปร ับค่าเช่า
504
504
491
491
85,607,005
85,658,352

10
11
ช่วงปร ับเพิม
่ ค่าเช่าสูงกว่าปกติ
539
566
509
543
88,836,794
94,799,998

6,802.50
22%
19%
97%
6,564.64
380
347
27,307,519

6,802.50
22%
21%
95%
6,487.54
3.5%
393
357
27,786,504

6,802.50
55%
53%
93%
6,326.33
3.5%
407
385
29,265,437

6,802.50
19%
16%
90%
6,122.25
3.5%
421
392
28,789,159

6,802.50
21%
21%
90%
6,122.25
3.5%
436
402
29,546,738

6,802.50
53%
53%
90%
6,122.25
3.5%
451
431
31,672,890

6,802.50
16%
16%
90%
6,122.25
3.5%
467
438
32,143,076

6,802.50
21%
21%
90%
6,122.25
0%
467
444
32,650,485

6,802.50
53%
53%
90%
6,122.25
0%
467
458
33,632,281

6,802.50
16%
16%
90%
6,122.25
7%
500
465
34,181,196

6,802.50
21%
21%
90%
6,122.25
5%
525
479
35,201,965

37.83
39%
29%
90%
33.87
360
355
144,111

37.83
33%
34%
90%
34.10
3.5%
373
361
147,879

37.83
27%
27%
90%
34.05
3.5%
386
369
150,613

37.83
29%
29%
90%
34.05
3.5%
399
378
154,628

37.83
34%
34%
90%
34.05
3.5%
413
392
159,975

37.83
27%
27%
90%
34.05
3.5%
428
402
164,389

37.83
29%
29%
90%
34.05
3.5%
443
415
169,678

37.83
34%
34%
90%
34.05
0%
443
426
173,881

37.83
27%
27%
90%
34.05
0%
443
431
175,957

37.83
29%
29%
90%
34.05
5%
465
442
180,431

37.83
34%
34%
90%
34.05
4%
483
457
186,856

1,257.18
100%
0%
0%
346
75%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

950.00
0%
100%
100%
950.00
450
450
5,130,000

950.00
0%
0%
100%
950.00
3.5%
466
450
5,130,000

950.00
0%
0%
100%
950.00
3.5%
482
450
5,130,000

950.00
0%
0%
100%
950.00
3.5%
499
450
5,130,000

950.00
0%
0%
100%
950.00
3.5%
516
450
5,130,000

950.00
0%
0%
100%
950.00
3.5%
534
518
5,899,500

950.00
0%
0%
100%
950.00
3.5%
553
518
5,899,500

950.00
0%
0%
100%
950.00
0%
553
518
5,899,500

950.00
0%
0%
100%
950.00
0%
553
518
5,899,500

950.00
0%
0%
100%
950.00
7%
592
518
5,899,500

950.00
100%
90%
90%
855.00
5%
621
621
6,376,393

307.18
0%
100%
100%
307.18
450
450
1,658,772

307.18
0%
0%
100%
307.18
3.5%
466
450
1,658,772

307.18
0%
0%
100%
307.18
3.5%
482
450
1,658,772

307.18
0%
0%
100%
307.18
3.5%
499
450
1,658,772

307.18
0%
0%
100%
307.18
3.5%
516
450
1,658,772

307.18
0%
0%
100%
307.18
3.5%
534
450
1,658,772

307.18
0%
0%
100%
307.18
3.5%
553
450
1,658,772

307.18
0%
0%
100%
307.18
0%
553
450
1,658,772

307.18
0%
0%
100%
307.18
0%
553
450
1,658,772

307.18
0%
0%
100%
307.18
7%
592
450
1,658,772

307.18
100%
90%
90%
276.46
5%
621
621
2,061,790

592.00
0%
100%
100%
592.00
450
450
3,196,800

592.00
0%
0%
100%
592.00
3.5%
466
450
3,196,800

592.00
0%
0%
100%
592.00
3.5%
482
450
3,196,800

592.00
0%
0%
100%
592.00
3.5%
499
450
3,196,800

592.00
0%
0%
100%
592.00
3.5%
516
450
3,196,800

592.00
100%
90%
90%
532.80
3.5%
534
534
3,417,116

592.00
0%
0%
90%
532.80
3.5%
553
534
3,417,116

592.00
0%
0%
90%
532.80
0%
553
534
3,417,116

592.00
90%
90%
90%
532.80
0%
553
553
3,536,715

592.00
0%
0%
90%
532.80
7%
592
553
3,536,715

592.00
0%
0%
90%
532.80
5%
621
553
3,536,715

183,217,227

197,011,548

198,585,426

203,185,155

216,530,593

223,980,496

229,120,535

237,813,816

240,767,322

245,693,789

261,488,150

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

1,054.00
0%
100%
100%
1,054.00
450
450
5,691,600

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
3.5%
466
450
5,691,600

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
3.5%
482
450
5,691,600

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
3.5%
499
450
5,691,600

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
3.5%
516
450
5,691,600

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
3.5%
534
450
5,691,600

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
3.5%
553
450
5,691,600

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
0%
553
450
5,691,600

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
0%
553
450
5,691,600

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
7%
592
450
5,691,600

1,054.00
100%
90%
90%
948.60
5%
621
621
7,074,440

ปี ที่
่ งสถานการณ์เศรษฐกิจ
สมมติฐานและคาดการณ์ชว
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
้ ทีห
้ ง
3) พืน
่ อ
้ งประชุม/จ ัดเลีย
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
้ ทีห
4) พืน
่ อ
้ งอาหาร
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
ั ญา (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีค
่ งทีต
่ ลอดอายุสญ
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
้ ทีฟ
5) พืน
่ ิ ตเนส
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
ั ญา (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีค
่ งทีต
่ ลอดอายุสญ
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน

1

0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)

-

ณ วันทีป
่ ระเมิน

0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)

-

ณ วันทีป
่ ระเมิน

0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
ณ วันทีป
่ ระเมิน

0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
ณ วันทีป
่ ระเมิน

้ ทีส
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
่ ว่ นของบริษ ัท เตียวฮงสีลม จําก ัด (บาท)
้ ทีท
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
่ งหมด
ั้
(บาท)
2.3 รายได้ทจ
ี่ อดรถ - ปี ที่ 1 กําหนดที่
ปรับเพิม
่ ขึน
้ ทุกปี @
2.4 รายได้อน
ื่ ๆ
่ รายได ้จากป้ าย และอืน
(พืน
่ ทีเ่ ช่าส่วนโปรโมชัน
่ ๆ)
รวมรายได้จากการดําเนินงานทงหมด
ั้
(บาท)
3. ค่าใช้จา
่ ยในการบริหารกิจการ
3.1 ค่าใช้จา
่ ยในการดําเนินการ
ค่าใช ้จ่ายในการบริหารและจัดการอาคาร (ปรับเพิม
่ ขึน
้ 4% ทุกปี )
ค่าทําความสะอาดอาคาร
ค่ายามรักษาความปลอดภัย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ
ค่าใช ้จ่ายในการขาย (Commisson)
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
รวมค่าใช้จา
่ ยในการดําเนินการ (บาท)
3.2 ค่าใช้จา
่ ยอืน
่ ๆ
ค่าประกันภัย
ภาษี โรงเรือน ,อัตรา 12.5% ที่
รวมค่าใช้จา
่ ยอืน
่ ๆ (บาท)
3.3 ค่าเช่าทีด
่ น
ิ (บริเวณทีจ
่ อดรถภายนอกอาคาร)
ค่าเช่าทีด
่ น
ิ รายปี
รวมค่าใช้จา
่ ยจากการดําเนินงานทงหมด
ั้
(บาท)
3.4 เตียวฮงร ับผิดชอบค่าใช้จา
่ ยในการดําเนินงานบางส่วน (ระยะเวลา 5 ปี )
3.5 สํารองค่าปรับปรุง และตกแต่งอาคาร
รวมค่าใช้จา
่ ยสุทธิจากการดําเนินงานทงหมด
ั้
(บาท)
รายได้สท
ุ ธิจากการดําเนินงาน (บาท)
4) ค่าธรรมเนียมผูบ
้ ริหารอส ังหาริมทร ัพย์
ค่าตอบแทนฐาน กําหนดที่
และ
ิ
รวมค่าจ้างบริหารทร ัพย์สน
5) รายได้สท
ุ ธิจากการดําเนินงานหล ังห ักค่าธรรมเนียมผูบ
้ ริหารอส ังหาริมทร ัพย์ (บาท)
% NOP

1,500,000 บาท/เดือน
2.0%
1.0% ของรายได ้จากพืน
้ ทีเ่ ช่า

4.00%
5,345,610
5,352,040
5.40%
2.26%
0.5%
2.0%

บาท (ข ้อมูลตามทีไ่ ด ้รับแจ ้ง, ค่าใช ้จ่าย ปี 2556)
บาท (ข ้อมูลตามทีไ่ ด ้รับแจ ้ง, ค่าใช ้จ่าย ปี 2556)
ของรายได ้ทัง้ หมด ยกเว ้น THS lease back
ของรายได ้ทัง้ หมด ยกเว ้น THS lease back
ของรายได ้ทัง้ หมด
ของรายได ้ทัง้ หมด

0.06% ของต ้นทุนค่าก่อสร ้างใหม่
40% ของรายได ้จากพืน
้ ทีเ่ ช่าทัง้ หมด (ยกเว ้นปี ที่ 1 และ 2

รวมค่าใช้จา
่ ยจากการดําเนินงาน (บาท)
2.5% ของรายได ้ทัง้ หมด (ยกเว ้นปี แรก)

1.00% ของรายได ้จากการดําเนินงานทัง้ หมด
5.75% ของรายได ้สุทธิจากการดําเนินงาน

512.82
0%
100%
100%
512.82
450
450
2,769,228

2
3
4
5
6
่ ละมีการปร ับเพิม
่ ค่าเช่าต่อเนือ
่ งตามปกติ
ช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจคงทีแ
512.82
512.82
512.82
512.82
512.82
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
512.82
512.82
512.82
512.82
512.82
3.5%
3.5%
3.5%
3.5%
3.5%
466
482
499
516
534
450
450
450
450
450
2,769,228
2,769,228
2,769,228
2,769,228
2,769,228

7
512.82
0%
0%
100%
512.82
3.5%
553
450
2,769,228

8
9
10
11
ช่วงไม่ปร ับค่าเช่า
ช่วงปร ับเพิม
่ ค่าเช่าสูงกว่าปกติ
512.82
512.82
512.82
512.82
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
90%
100%
100%
100%
90%
512.82
512.82
512.82
461.54
0%
0%
7%
5%
553
553
592
621
450
450
450
621
2,769,228
2,769,228
2,769,228
3,442,044

2,328.00
0%
100%
100%
2,328.00
250
250
6,984,000

2,328.00
0%
0%
100%
2,328.00
3.5%
259
250
6,984,000

2,328.00
0%
0%
100%
2,328.00
3.5%
268
250
6,984,000

2,328.00
0%
0%
100%
2,328.00
3.5%
277
250
6,984,000

2,328.00
0%
0%
100%
2,328.00
3.5%
287
250
6,984,000

2,328.00
100%
90%
90%
2,095.20
3.5%
297
297
7,465,321

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
3.5%
307
297
7,465,321

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
0%
307
297
7,465,321

2,328.00
90%
90%
90%
2,095.20
0%
307
307
7,726,607

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
7%
329
307
7,726,607

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
5%
345
307
7,726,607

1,180.00
0%
100%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,054.00
0%
100%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

1,054.00
0%
0%
100%
1,054.00
17
216,000

19,200,828

19,200,828

19,200,828

19,200,828

19,200,828

19,682,149

19,682,149

19,682,149

19,943,435

19,943,435

21,999,091

202,418,055
18,000,000

216,212,376
18,360,000

217,786,254
18,727,200

222,385,983
19,101,744

235,731,421
19,483,779

243,662,645
19,873,454

248,802,684
20,270,924

257,495,965
20,676,342

260,710,757
21,089,869

265,637,224
21,511,666

283,487,241
21,941,900

2,024,181
222,442,236

2,162,124
236,734,500

2,177,863
238,691,316

2,223,860
243,711,587

2,357,314
257,572,514

2,436,626
265,972,726

2,488,027
271,561,634

2,574,960
280,747,267

2,607,108
284,407,734

2,656,372
289,805,263

2,834,872
308,264,013

5,559,434
5,566,122
10,972,689
4,593,256
1,112,211
4,448,845
32,252,556

5,781,812
5,788,766
11,744,306
4,916,261
1,183,673
4,734,690
34,149,507

6,013,084
6,020,317
11,849,951
4,960,485
1,193,457
4,773,826
34,811,121

6,253,608
6,261,130
12,120,988
5,073,943
1,218,558
4,874,232
35,802,458

6,503,752
6,511,575
12,869,318
5,387,200
1,287,863
5,151,450
37,711,158

6,763,902
6,772,038
13,296,846
5,566,167
1,329,864
5,319,455
39,048,272

7,034,458
7,042,920
13,598,583
5,692,476
1,357,808
5,431,233
40,157,478

7,315,836
7,324,636
14,094,501
5,900,072
1,403,736
5,614,945
41,653,727

7,608,470
7,617,622
14,278,018
5,976,893
1,422,039
5,688,155
42,591,196

7,912,809
7,922,327
14,569,422
6,098,877
1,449,026
5,796,105
43,748,566

8,229,321
8,239,220
15,454,999
6,469,587
1,541,320
6,165,280
46,099,728

1,396,646
2,062,500
3,459,146

1,396,646
3,000,000
4,396,646

1,396,646
10,889,313
12,285,959

1,396,646
11,119,299
12,515,945

1,396,646
11,786,571
13,183,217

1,396,646
12,183,132
13,579,779

1,396,646
12,440,134
13,836,780

1,396,646
12,874,798
14,271,445

1,396,646
13,035,538
14,432,184

1,396,646
13,281,861
14,678,507

1,396,646
14,174,362
15,571,008

1,968,624
37,680,327
28,248,000
9,432,327
9,432,327
213,009,909

5,208,000
43,754,154
26,322,000
17,432,154
5,918,363
23,350,516
213,383,984

5,208,000
52,305,080
20,223,000
32,082,080
5,967,283
38,049,362
200,641,954

5,208,000
53,526,404
13,910,000
39,616,404
6,092,790
45,709,193
198,002,394

5,468,400
56,362,775
7,597,000
48,765,775
6,439,313
55,205,088
202,367,426

5,468,400
58,096,450
58,096,450
6,649,318
64,745,768
201,226,958

5,468,400
59,462,658
59,462,658
6,789,041
66,251,699
205,309,935

8,320,000
64,245,172
64,245,172
7,018,682
71,263,853
209,483,414

9,871,500
66,894,880
66,894,880
7,110,193
74,005,073
210,402,661

10,459,833
68,886,907
68,886,907
7,245,132
76,132,038
213,673,224

11,753,000
73,423,736
73,423,736
7,706,600
81,130,336
227,133,677

2,224,422
10,623,810
12,848,232
200,161,677
90%

2,367,345
11,096,370
13,463,715

2,386,913
10,717,209
13,104,122

2,437,116
10,935,648
13,372,764

2,575,725
11,569,560
14,145,285

2,659,727
11,952,886
14,612,613

2,715,616
12,195,691
14,911,307

2,807,473
12,448,870
15,256,343

2,844,077
12,506,989
15,351,066

2,898,053
12,702,805
15,600,858

3,082,640
13,503,316
16,585,956

199,920,269
84%

187,537,832
79%

184,629,630
76%

188,222,141
73%

186,614,345
70%

190,398,628
70%

194,227,071
69%

195,051,594
69%

198,072,366
68%

210,547,721
68%

ประมาณการกระแสเงินสด (ว ันทีป
่ ระเมินมูลค่า ว ันที่ 30 พฤษภาคม 2557)
อาคารสําน ักงาน "บางนา ทาวเวอร์"
ปี ที่
่ งสถานการณ์เศรษฐกิจ
สมมติฐานและคาดการณ์ชว
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
49,416.39 ตารางเมตร
1. พืน
1.1 พืน
้ ทีเ่ ช่าอาคาร A
-พืน
้ ทีพ
่ าณิชยกรรม (ร ้านค ้า)
374.50 ตารางเมตร
-พืน
้ ทีส
่ ํานักงาน (Office)
16,262.56 ตารางเมตร
-พืน
้ ทีส
่ ํานักงาน (Office Center)
1,737.00 ตารางเมตร
รวม
18,374.06 ตารางเมตร
1.2 พืน
้ ทีเ่ ช่าอาคาร B
-พืน
้ ทีพ
่ าณิชยกรรม (ร ้านค ้า)
72.00 ตารางเมตร
-พืน
้ ทีส
่ ํานักงานทั่วไป (Office)
16,152.00 ตารางเมตร
รวม
16,224.00 ตารางเมตร
1.3 พืน
้ ทีเ่ ช่าอาคาร C
-พืน
้ ทีส
่ ํานักงาน (Office)
6,802.50 ตารางเมตร
-พืน
้ ทีห
่ ้องเก็บของ
37.83 ตารางเมตร
1.4 พืน
้ ทีส
่ ํานักงานของบริษัทในเครือ
1) Prompt Techno Service
950.00 ตารางเมตร
2) SP Contracting Co., Ltd.
307.18 ตารางเมตร
3) บริษัทในเครือเตียวฮงอืน
่ ๆ
592.00 ตารางเมตร
รวม
8,689.51 ตารางเมตร
รวมทงหมด
ั้
43,287.57 ตารางเมตร
1.5 พืน
้ ทีท
่ จ
ี่ ะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรือบริษัททีจ
่ ะเข ้ามาเป็ นผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ภายหลังกองทุนรวมเข ้าลงทุน
-พืน
้ ทีส
่ ํานักงาน (Office)
1) อาคาร B
1,054.00 ตารางเมตร
2) อาคาร C
512.82 ตารางเมตร
3)พืน
้ ทีห
่ ้องประชุม/จัดเลีย
่ ง
2,328.00 ตารางเมตร
4) พืน
้ ทีห
่ ้องอาหาร
1,180.00 ตารางเมตร
5) พืน
้ ทีฟ
่ ิ ตเนส
1,054.00 ตารางเมตร
รวมทงหมด
ั้
6,128.82 ตารางเมตร
2. ประมาณการรายได้
้
้
้
2.1 พืนทีเ่ ช่าทวไปและพื
่ั
นทีบ
่ ริษ ัทในเครือฯ (ไม่รวมพืนทีเ่ ช่าส่วนของบริษ ัท เตียวฮงสีลม จําก ัด)
1) อาคาร A
้ ทีพ
พืน
่ าณิชยกรรม (ร้านค้า)
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
100.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
374.50 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
413.57 ณ วันทีป
่ ระเมิน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
ํ น ักงาน (Office)
้ ทีส
พืน
่ า
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
100.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
16,262.56 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
348.59 ณ วันทีป
่ ระเมิน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
ํ น ักงาน (Office Center)
้ ทีส
พืน
่ า
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
96.26% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
1,672.00 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
471.98 ณ วันทีป
่ ระเมิน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
2) อาคาร B
้ ทีพ
พืน
่ าณิชยกรรม (ร้านค้า)
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
100.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
72.00 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
681.39 ณ วันทีป
่ ระเมิน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
ํ น ักงานทวไป
้ ทีส
พืน
่ า
่ั
(Office)
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
100.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
16,152.00 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
329.82 ณ วันทีป
่ ระเมิน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
3) อาคาร C
ํ น ักงาน (Office)
้ ทีส
พืน
่ า
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
100.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
6,802.50 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
338.47 ณ วันทีป
่ ระเมิน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
้
พืนทีเ่ ก็ บของ

49,416.39

12

13
14
15
16
17
่ ละมีการปร ับเพิม
่ ค่าเช่าต่อเนือ
่ งตามปกติ
ช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจคงทีแ
49,416.39
49,416.39
49,416.39
49,416.39
49,416.39

49,416.39

18

19
20
ช่วงไม่ปร ับค่าเช่า
49,416.39
49,416.39

21
22
ช่วงปร ับเพิม
่ ค่าเช่าสูงกว่าปกติ
49,416.39
49,416.39

49,416.39

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

374.50
12%
12%
95%
355.78
5%
878
828
3,535,831

374.50
0%
0%
95%
355.78
5%
922
828
3,535,831

374.50
83%
83%
95%
355.78
5%
968
950
4,057,537

374.50
12%
12%
95%
355.78
5%
1,016
959
4,093,168

374.50
0%
0%
95%
355.78
5%
1,067
959
4,093,168

374.50
83%
83%
95%
355.78
5%
1,121
1,100
4,697,106

374.50
12%
12%
95%
355.78
5%
1,177
1,110
4,738,353

374.50
0%
0%
95%
355.78
0%
1,177
1,110
4,738,353

374.50
83%
83%
95%
355.78
0%
1,177
1,168
4,987,607

16,262.56
35%
35%
90%
14,636.30
3.5%
643
607
106,536,501

16,262.56
10%
10%
90%
14,636.30
3.5%
666
613
107,691,188

16,262.56
45%
45%
90%
14,636.30
3.5%
689
651
114,356,187

16,262.56
35%
35%
90%
14,636.30
3.5%
713
675
118,595,364

16,262.56
10%
10%
90%
14,636.30
3.5%
738
682
119,822,648

16,262.56
45%
45%
90%
14,636.30
3.5%
764
723
127,000,500

16,262.56
35%
35%
90%
14,636.30
3.5%
791
749
131,618,204

16,262.56
10%
10%
90%
14,636.30
0%
791
754
132,424,469

1,737.00
38%
38%
90%
1,563.30
3.5%
743
701
13,153,396

1,737.00
12%
12%
90%
1,563.30
3.5%
769
710
13,323,860

1,737.00
40%
40%
90%
1,563.30
3.5%
796
748
14,040,807

1,737.00
38%
38%
90%
1,563.30
3.5%
824
780
14,639,932

1,737.00
12%
12%
90%
1,563.30
3.5%
853
790
14,821,392

1,737.00
40%
40%
90%
1,563.30
3.5%
883
831
15,594,511

1,737.00
38%
38%
90%
1,563.30
3.5%
914
866
16,247,279

72.00
46%
46%
95%
68.40
5%
1,138
1,056
867,111

72.00
18%
18%
95%
68.40
5%
1,195
1,083
888,685

72.00
31%
31%
95%
68.40
5%
1,255
1,139
934,806

72.00
46%
46%
95%
68.40
5%
1,318
1,225
1,005,848

72.00
18%
18%
95%
68.40
5%
1,384
1,255
1,030,432

72.00
31%
31%
95%
68.40
5%
1,453
1,320
1,083,278

16,152.00
2%
2%
90%
14,536.80
3.5%
586
544
94,965,167

16,152.00
34%
34%
90%
14,536.80
3.5%
607
568
99,062,387

16,152.00
54%
54%
90%
14,536.80
3.5%
628
604
105,333,431

16,152.00
2%
2%
90%
14,536.80
3.5%
650
605
105,511,513

16,152.00
34%
34%
90%
14,536.80
3.5%
673
630
109,970,332

6,802.50
53%
53%
90%
6,122.25
3.5%
543
517
37,971,753

6,802.50
16%
16%
90%
6,122.25
3.5%
562
525
38,563,808

6,802.50
21%
21%
90%
6,122.25
3.5%
582
538
39,540,035

6,802.50
53%
53%
90%
6,122.25
3.5%
602
576
42,310,033

6,802.50
16%
16%
90%
6,122.25
3.5%
623
584
42,929,110

23

24
25
26
27
28
ช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจคงทีแ
่ ละมีการปร ับเพิม
่ ค่าเช่าต่อเนือ
่ งตามปกติ
49,416.39
49,416.39
49,416.39
49,416.39
49,416.39

49,416.39

29

30
ช่วงไม่ปร ับค่าเช
49,416.39

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

43,287.57

374.50
12%
12%
95%
355.78
8%
1,271
1,181
5,042,925

374.50
0%
0%
95%
355.78
7%
1,360
1,181
5,042,925

374.50
83%
83%
95%
355.78
5%
1,428
1,397
5,962,621

374.50
12%
12%
95%
355.78
5%
1,499
1,410
6,017,915

374.50
0%
0%
95%
355.78
5%
1,574
1,410
6,017,915

374.50
83%
83%
95%
355.78
5%
1,653
1,622
6,925,229

374.50
12%
12%
95%
355.78
5%
1,735
1,636
6,986,365

374.50
0%
0%
95%
355.78
5%
1,822
1,636
6,986,365

374.50
83%
83%
95%
355.78
5%
1,913
1,878
8,019,328

374.50
12%
12%
95%
355.78
0%
1,913
1,883
8,038,193

16,262.56
45%
45%
90%
14,636.30
0%
791
772
135,649,532

16,262.56
35%
35%
90%
14,636.30
7%
846
801
140,684,198

16,262.56
10%
10%
90%
14,636.30
5%
888
811
142,388,799

16,262.56
45%
45%
90%
14,636.30
3.5%
919
865
151,937,652

16,262.56
35%
35%
90%
14,636.30
3.5%
952
899
157,849,105

16,262.56
10%
10%
90%
14,636.30
3.5%
985
908
159,531,246

16,262.56
45%
45%
90%
14,636.30
3.5%
1,019
964
169,287,110

16,262.56
35%
35%
90%
14,636.30
3.5%
1,055
999
175,518,030

16,262.56
10%
10%
90%
14,636.30
3.5%
1,092
1,010
177,326,617

16,262.56
45%
45%
90%
14,636.30
3.5%
1,130
1,070
187,917,381

16,262.56
35%
35%
90%
14,636.30
0%
1,130
1,093
192,036,011

1,737.00
12%
12%
90%
1,563.30
0%
914
872
16,366,381

1,737.00
40%
40%
90%
1,563.30
0%
914
891
16,710,452

1,737.00
38%
38%
90%
1,563.30
7%
978
927
17,398,644

1,737.00
12%
12%
90%
1,563.30
5%
1,027
941
17,646,478

1,737.00
40%
40%
90%
1,563.30
3.5%
1,062
995
18,662,002

1,737.00
38%
38%
90%
1,563.30
3.5%
1,100
1,039
19,492,515

1,737.00
12%
12%
90%
1,563.30
3.5%
1,138
1,052
19,740,316

1,737.00
40%
40%
90%
1,563.30
3.5%
1,178
1,108
20,788,312

1,737.00
38%
38%
90%
1,563.30
3.5%
1,219
1,155
21,667,985

1,737.00
12%
12%
90%
1,563.30
3.5%
1,262
1,169
21,935,222

1,737.00
40%
40%
90%
1,563.30
3.5%
1,306
1,230
23,075,474

1,737.00
38%
38%
90%
1,563.30
0%
1,306
1,262
23,677,274

72.00
46%
46%
95%
68.40
5%
1,525
1,419
1,164,974

72.00
18%
18%
95%
68.40
0%
1,525
1,439
1,181,463

72.00
31%
31%
95%
68.40
0%
1,525
1,467
1,204,480

72.00
46%
46%
95%
68.40
8%
1,647
1,555
1,275,987

72.00
18%
18%
95%
68.40
7%
1,763
1,594
1,308,354

72.00
31%
31%
95%
68.40
5%
1,851
1,678
1,377,140

72.00
46%
46%
95%
68.40
5%
1,943
1,806
1,482,682

72.00
18%
18%
95%
68.40
5%
2,041
1,851
1,519,095

72.00
31%
31%
95%
68.40
5%
2,143
1,946
1,597,251

72.00
46%
46%
95%
68.40
5%
2,250
2,093
1,717,958

72.00
18%
18%
95%
68.40
5%
2,362
2,144
1,759,813

72.00
31%
31%
95%
68.40
5%
2,480
2,254
1,849,874

72.00
46%
46%
95%
68.40
0%
2,480
2,363
1,939,904

16,152.00
54%
54%
90%
14,536.80
3.5%
696
670
116,840,295

16,152.00
2%
2%
90%
14,536.80
3.5%
720
671
117,036,510

16,152.00
34%
34%
90%
14,536.80
0%
720
690
120,298,043

16,152.00
54%
54%
90%
14,536.80
0%
720
708
123,521,204

16,152.00
2%
2%
90%
14,536.80
7%
771
709
123,764,442

16,152.00
34%
34%
90%
14,536.80
5%
809
747
130,347,514

16,152.00
54%
54%
90%
14,536.80
3.5%
838
802
139,818,133

16,152.00
2%
2%
90%
14,536.80
3.5%
867
803
140,072,097

16,152.00
34%
34%
90%
14,536.80
3.5%
897
839
146,293,351

16,152.00
54%
54%
90%
14,536.80
3.5%
929
893
155,728,756

16,152.00
2%
2%
90%
14,536.80
3.5%
961
894
155,994,555

16,152.00
34%
34%
90%
14,536.80
3.5%
995
932
162,629,948

16,152.00
54%
54%
90%
14,536.80
3.5%
1,030
991
172,832,014

16,152.00
2%
2%
90%
14,536.80
0%
1,030
992
172,983,155

6,802.50
21%
21%
90%
6,122.25
3.5%
645
599
43,971,168

6,802.50
53%
53%
90%
6,122.25
3.5%
668
639
46,964,331

6,802.50
16%
16%
90%
6,122.25
0%
668
644
47,335,810

6,802.50
21%
21%
90%
6,122.25
0%
668
650
47,736,697

6,802.50
53%
53%
90%
6,122.25
7%
714
688
50,534,493

6,802.50
16%
16%
90%
6,122.25
5%
750
699
51,348,282

6,802.50
21%
21%
90%
6,122.25
3.5%
776
717
52,676,577

6,802.50
53%
53%
90%
6,122.25
3.5%
804
768
56,422,401

6,802.50
16%
16%
90%
6,122.25
3.5%
832
779
57,254,636

6,802.50
21%
21%
90%
6,122.25
3.5%
861
798
58,651,769

6,802.50
53%
53%
90%
6,122.25
3.5%
891
853
62,658,607

6,802.50
16%
16%
90%
6,122.25
3.5%
922
865
63,563,172

6,802.50
21%
21%
90%
6,122.25
3.5%
954
886
65,092,614

6,802.50
53%
53%
90%
6,122.25
0%
954
926
68,051,964

ปี ที่
่ งสถานการณ์เศรษฐกิจ
สมมติฐานและคาดการณ์ชว
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
ํ น ักงานของบริษ ัทในเครือ*
้ ทีส
พืน
่ า
Prompt Techno Service
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
-สัญญาเช่าจะเริม
่ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
Prompt Techno Service
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
SP Contracting Co., Ltd.
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
-บริษัทในเครือเตียวฮงอืน
่ ๆ
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน

12

100.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
37.83 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)

351.93 ณ วันทีป
่ ระเมิน

37.83
27%
27%
90%
34.05
3.5%
500
470
192,103

13
14
15
16
17
ช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจคงทีแ
่ ละมีการปร ับเพิม
่ ค่าเช่าต่อเนือ
่ งตามปกติ
37.83
37.83
37.83
37.83
37.83
29%
34%
27%
29%
34%
29%
34%
27%
29%
34%
90%
90%
90%
90%
90%
34.05
34.05
34.05
34.05
34.05
3.5%
3.5%
3.5%
3.5%
3.5%
518
536
555
574
594
485
504
520
537
559
198,353
206,116
212,250
219,417
228,213

18
37.83
27%
27%
90%
34.05
3.5%
615
575
235,107

19
20
21
22
ช่วงไม่ปร ับค่าเช่า
ช่วงปร ับเพิม
่ ค่าเช่าสูงกว่าปกติ
37.83
37.83
37.83
37.83
29%
34%
27%
29%
29%
34%
27%
29%
90%
90%
90%
90%
34.05
34.05
34.05
34.05
0%
0%
5%
4%
615
615
646
671
588
598
612
631
240,291
244,410
250,213
257,976

23
37.83
34%
34%
90%
34.05
3.5%
695
655
267,771

24
25
26
27
28
ช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจคงทีแ
่ ละมีการปร ับเพิม
่ ค่าเช่าต่อเนือ
่ งตามปกติ
37.83
37.83
37.83
37.83
37.83
27%
29%
34%
27%
29%
27%
29%
34%
27%
29%
90%
90%
90%
90%
90%
34.05
34.05
34.05
34.05
34.05
3.5%
3.5%
3.5%
3.5%
3.5%
719
744
770
797
825
675
697
725
747
772
275,592
284,786
296,114
305,016
315,383

29
37.83
34%
34%
90%
34.05
3.5%
854
803
328,080

30
ช่วงไม่ปร ับค่าเช
37.83
27%
27%
90%
34.05
0%
854
818
334,353

100.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
1,257.18 ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
346.26 ณ วันทีป
่ ระเมิน
-

0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)

-

ณ วันทีป
่ ระเมิน

0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)

-

ณ วันทีป
่ ระเมิน

0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)

-

ณ วันทีป
่ ระเมิน

้ ทีอ
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
่ าคาร A, B และ C (บาท)
้ ทีท
2.2 พืน
่ จ
ี่ ะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรือบริษ ัทจะเข้ามาเป็นผูบ
้ ริหารอส ังหาริมทร ัพย์ภายหล ังกองลงทุนรวมเข้าลงทุน
ํ น ักงาน (Office)
้ ทีส
1) พืน
่ า
อาคาร B
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
ณ วันทีป
่ ระเมิน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
อาคาร C
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
ณ วันทีป
่ ระเมิน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
้ ทีห
3) พืน
่ อ
้ งประชุม/จ ัดเลีย
้ ง
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
การเพิม
่ ของอัตราค่าเช่าใหม่
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ช่าใหม่ (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีเ่ ฉลีย
่ (บาท/ตารางเมตร)
ณ วันทีป
่ ระเมิน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
้ ทีห
4) พืน
่ อ
้ งอาหาร
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ทีค
่ งทีต
่ ลอดอายุสัญญา (บาท/ตารางเมตร)
ณ วันทีป
่ ระเมิน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
้ ทีฟ
5) พืน
่ ิ ตเนส
พืน
้ ทีเ่ ช่าสุทธิ (ตารางเมตร)
พืน
้ ทีเ่ ช่าทีห
่ มดสัญญา (%) พิจารณาตามสัญญาปั จจุบันและประมาณการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

950.00
0%
0%
90%
855.00
3.5%
643
621
6,376,393

950.00
0%
0%
90%
855.00
3.5%
666
621
6,376,393

950.00
90%
90%
90%
855.00
3.5%
689
689
7,069,620

950.00
0%
0%
90%
855.00
3.5%
713
689
7,069,620

950.00
0%
0%
90%
855.00
3.5%
738
689
7,069,620

950.00
90%
90%
90%
855.00
3.5%
764
764
7,838,215

950.00
0%
0%
90%
855.00
3.5%
791
764
7,838,215

950.00
0%
0%
90%
855.00
0%
791
764
7,838,215

950.00
90%
90%
90%
855.00
0%
791
791
8,112,552

950.00
0%
0%
90%
855.00
7%
846
791
8,112,552

950.00
0%
0%
90%
855.00
5%
888
791
8,112,552

950.00
90%
90%
90%
855.00
3.5%
919
919
9,433,458

950.00
0%
0%
90%
855.00
3.5%
952
919
9,433,458

950.00
0%
0%
90%
855.00
3.5%
985
919
9,433,458

950.00
90%
90%
90%
855.00
3.5%
1,019
1,019
10,459,044

950.00
0%
0%
90%
855.00
3.5%
1,055
1,019
10,459,044

950.00
0%
0%
90%
855.00
3.5%
1,092
1,019
10,459,044

950.00
90%
90%
90%
855.00
3.5%
1,130
1,130
11,596,129

950.00
0%
0%
90%
855.00
0%
1,130
1,130
11,596,129

307.18
0%
0%
90%
276.46
3.5%
643
621
2,061,790

307.18
0%
0%
90%
276.46
3.5%
666
621
2,061,790

307.18
90%
90%
90%
276.46
3.5%
689
689
2,285,943

307.18
0%
0%
90%
276.46
3.5%
713
689
2,285,943

307.18
0%
0%
90%
276.46
3.5%
738
689
2,285,943

307.18
90%
90%
90%
276.46
3.5%
764
764
2,534,466

307.18
0%
0%
90%
276.46
3.5%
791
764
2,534,466

307.18
0%
0%
90%
276.46
0%
791
764
2,534,466

307.18
90%
90%
90%
276.46
0%
791
791
2,623,172

307.18
0%
0%
90%
276.46
7%
846
791
2,623,172

307.18
0%
0%
90%
276.46
5%
888
791
2,623,172

307.18
90%
90%
90%
276.46
3.5%
919
919
3,050,284

307.18
0%
0%
90%
276.46
3.5%
952
919
3,050,284

307.18
0%
0%
90%
276.46
3.5%
985
919
3,050,284

307.18
90%
90%
90%
276.46
3.5%
1,019
1,019
3,381,904

307.18
0%
0%
90%
276.46
3.5%
1,055
1,019
3,381,904

307.18
0%
0%
90%
276.46
3.5%
1,092
1,019
3,381,904

307.18
90%
90%
90%
276.46
3.5%
1,130
1,130
3,749,578

307.18
0%
0%
90%
276.46
0%
1,130
1,130
3,749,578

592.00
90%
90%
90%
532.80
3.5%
643
643
4,112,572

592.00
0%
0%
90%
532.80
3.5%
666
643
4,112,572

592.00
0%
0%
90%
532.80
3.5%
689
643
4,112,572

592.00
90%
90%
90%
532.80
3.5%
713
713
4,559,682

592.00
0%
0%
90%
532.80
3.5%
738
713
4,559,682

592.00
0%
0%
90%
532.80
3.5%
764
713
4,559,682

592.00
90%
90%
90%
532.80
3.5%
791
791
5,055,401

592.00
0%
0%
90%
532.80
0%
791
791
5,055,401

592.00
0%
0%
90%
532.80
0%
791
791
5,055,401

592.00
90%
90%
90%
532.80
7%
846
846
5,409,279

592.00
0%
0%
90%
532.80
5%
888
846
5,409,279

592.00
0%
0%
90%
532.80
3.5%
919
846
5,409,279

592.00
90%
90%
90%
532.80
3.5%
952
952
6,084,283

592.00
0%
0%
90%
532.80
3.5%
985
952
6,084,283

592.00
0%
0%
90%
532.80
3.5%
1,019
952
6,084,283

592.00
90%
90%
90%
532.80
3.5%
1,055
1,055
6,745,753

592.00
0%
0%
90%
532.80
3.5%
1,092
1,055
6,745,753

592.00
0%
0%
90%
532.80
3.5%
1,130
1,055
6,745,753

592.00
90%
90%
90%
532.80
0%
1,130
1,130
7,226,219

269,772,616

275,814,867

291,937,055

300,283,353

306,801,744

324,347,433

333,432,841

338,012,892

345,845,509

355,095,905

364,485,330

388,594,917

400,180,332

409,209,371

433,199,772

445,435,217

455,103,222

481,206,224

489,632,780

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

6,128.82

1,054.00
0%
0%
90%
948.60
3.5%
643
621
7,074,440

1,054.00
0%
0%
90%
948.60
3.5%
666
621
7,074,440

1,054.00
90%
90%
90%
948.60
3.5%
689
689
7,843,558

1,054.00
0%
0%
90%
948.60
3.5%
713
689
7,843,558

1,054.00
0%
0%
90%
948.60
3.5%
738
689
7,843,558

1,054.00
90%
90%
90%
948.60
3.5%
764
764
8,696,293

1,054.00
0%
0%
90%
948.60
3.5%
791
764
8,696,293

1,054.00
0%
0%
90%
948.60
0%
791
764
8,696,293

1,054.00
90%
90%
90%
948.60
0%
791
791
9,000,663

1,054.00
0%
0%
90%
948.60
7%
846
791
9,000,663

1,054.00
0%
0%
90%
948.60
5%
888
791
9,000,663

1,054.00
90%
90%
90%
948.60
3.5%
919
919
10,466,174

1,054.00
0%
0%
90%
948.60
3.5%
952
919
10,466,174

1,054.00
0%
0%
90%
948.60
3.5%
985
919
10,466,174

1,054.00
90%
90%
90%
948.60
3.5%
1,019
1,019
11,604,034

1,054.00
0%
0%
90%
948.60
3.5%
1,055
1,019
11,604,034

1,054.00
0%
0%
90%
948.60
3.5%
1,092
1,019
11,604,034

1,054.00
90%
90%
90%
948.60
3.5%
1,130
1,130
12,865,600

1,054.00
0%
0%
90%
948.60
0%
1,130
1,130
12,865,600

512.82
0%
0%
90%
461.54
3.5%
643
621
3,442,044

512.82
0%
0%
90%
461.54
3.5%
666
621
3,442,044

512.82
90%
90%
90%
461.54
3.5%
689
689
3,816,256

512.82
0%
0%
90%
461.54
3.5%
713
689
3,816,256

512.82
0%
0%
90%
461.54
3.5%
738
689
3,816,256

512.82
90%
90%
90%
461.54
3.5%
764
764
4,231,151

512.82
0%
0%
90%
461.54
3.5%
791
764
4,231,151

512.82
0%
0%
90%
461.54
0%
791
764
4,231,151

512.82
90%
90%
90%
461.54
0%
791
791
4,379,241

512.82
0%
0%
90%
461.54
7%
846
791
4,379,241

512.82
0%
0%
90%
461.54
5%
888
791
4,379,241

512.82
90%
90%
90%
461.54
3.5%
919
919
5,092,280

512.82
0%
0%
90%
461.54
3.5%
952
919
5,092,280

512.82
0%
0%
90%
461.54
3.5%
985
919
5,092,280

512.82
90%
90%
90%
461.54
3.5%
1,019
1,019
5,645,902

512.82
0%
0%
90%
461.54
3.5%
1,055
1,019
5,645,902

512.82
0%
0%
90%
461.54
3.5%
1,092
1,019
5,645,902

512.82
90%
90%
90%
461.54
3.5%
1,130
1,130
6,259,712

512.82
0%
0%
90%
461.54
0%
1,130
1,130
6,259,712

2,328.00
90%
90%
90%
2,095.20
3.5%
357
357
8,984,673

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
3.5%
370
357
8,984,673

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
3.5%
383
357
8,984,673

2,328.00
90%
90%
90%
2,095.20
3.5%
396
396
9,961,467

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
3.5%
410
396
9,961,467

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
3.5%
424
396
9,961,467

2,328.00
90%
90%
90%
2,095.20
3.5%
439
439
11,044,457

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
0%
439
439
11,044,457

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
0%
439
439
11,044,457

2,328.00
90%
90%
90%
2,095.20
7%
470
470
11,817,569

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
5%
494
470
11,817,569

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
3.5%
511
470
11,817,569

2,328.00
90%
90%
90%
2,095.20
3.5%
529
529
13,292,239

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
3.5%
547
529
13,292,239

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
3.5%
566
529
13,292,239

2,328.00
90%
90%
90%
2,095.20
3.5%
586
586
14,737,343

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
3.5%
607
586
14,737,343

2,328.00
0%
0%
90%
2,095.20
3.5%
628
586
14,737,343

2,328.00
90%
90%
90%
2,095.20
0%
628
628
15,787,010

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,180.00
0%
0%
100%
1,180.00
250
3,540,000

1,054.00
0%

1,054.00
0%

1,054.00
0%

1,054.00
0%

1,054.00
0%

1,054.00
0%

1,054.00
0%

1,054.00
0%

1,054.00
0%

1,054.00
0%

1,054.00
0%

1,054.00
0%

1,054.00
0%

1,054.00
0%

1,054.00
0%

1,054.00
0%

1,054.00
0%

1,054.00
0%

1,054.00
0%

ปี ที่
่ งสถานการณ์เศรษฐกิจ
สมมติฐานและคาดการณ์ชว
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (%)
้ ทีเ่ ช่ารวม (%)
การครอบครองพืน
้ ทีเ่ ช่ารวม (ตารางเมตร)
การครอบครองพืน
้ ทีค
่ งทีต
่ ลอดอายุสัญญา (บาท/ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพืน
้ ที่ (บาท)
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
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0.00% ณ วันทีป
่ ระเมิน
ตร.ม.(ตามสภาพปั จจุบัน)
ณ วันทีป
่ ระเมิน

้ ทีส
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
่ ว่ นของบริษ ัท เตียวฮงสีลม จําก ัด (บาท)
้ ทีท
รวมรายได้จากการให้เช่าพืน
่ งหมด
ั้
(บาท)
2.3 รายได้ทจ
่ี อดรถ - ปี ที่ 1 กําหนดที่
ปรับเพิม
่ ขึน
้ ทุกปี @
2.4 รายได้อน
ื่ ๆ
่ รายได ้จากป้ าย และอืน
(พืน
่ ทีเ่ ช่าส่วนโปรโมชัน
่ ๆ)
รวมรายได้จากการดําเนินงานทงหมด
้ั
(บาท)
3. ค่าใช้จา
่ ยในการบริหารกิจการ
3.1 ค่าใช้จา
่ ยในการดําเนินการ
ค่าใช ้จ่ายในการบริหารและจัดการอาคาร (ปรับเพิม
่ ขึน
้ 4% ทุกปี )
ค่าทําความสะอาดอาคาร
ค่ายามรักษาความปลอดภัย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ
ค่าใช ้จ่ายในการขาย (Commisson)
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
รวมค่าใช้จา
่ ยในการดําเนินการ (บาท)
3.2 ค่าใช้จา
่ ยอืน
่ ๆ
ค่าประกันภัย
ภาษีโรงเรือน ,อัตรา 12.5% ที่
รวมค่าใช้จา
่ ยอืน
่ ๆ (บาท)
3.3 ค่าเช่าทีด
่ น
ิ (บริเวณทีจ
่ อดรถภายนอกอาคาร)
ค่าเช่าทีด
่ น
ิ รายปี
รวมค่าใช้จา
่ ยจากการดําเนินงานทงหมด
้ั
(บาท)
3.4 เตียวฮงร ับผิดชอบค่าใช้จา
่ ยในการดําเนินงานบางส่วน (ระยะเวลา 5 ปี )
3.5 สํารองค่าปรับปรุง และตกแต่งอาคาร
รวมค่าใช้จา
่ ยสุทธิจากการดําเนินงานทงหมด
้ั
(บาท)
รายได้สท
ุ ธิจากการดําเนินงาน (บาท)
4) ค่าธรรมเนียมผูบ
้ ริหารอส ังหาริมทร ัพย์
ค่าตอบแทนฐาน กําหนดที่
และ
ิ
รวมค่าจ้างบริหารทร ัพย์สน
5) รายได้สท
ุ ธิจากการดําเนินงานหล ังห ักค่าธรรมเนียมผูบ
้ ริหารอส ังหาริมทร ัพย์ (บาท)
% NOP

1,500,000 บาท/เดือน
2.0%
1.0% ของรายได ้จากพืน
้ ทีเ่ ช่า

4.00%
5,345,610
5,352,040
5.40%
2.26%
0.5%
2.0%

บาท (ข ้อมูลตามทีไ่ ด ้รับแจ ้ง, ค่าใช ้จ่าย ปี 2556)
บาท (ข ้อมูลตามทีไ่ ด ้รับแจ ้ง, ค่าใช ้จ่าย ปี 2556)
ของรายได ้ทัง้ หมด ยกเว ้น THS lease back
ของรายได ้ทัง้ หมด ยกเว ้น THS lease back
ของรายได ้ทัง้ หมด
ของรายได ้ทัง้ หมด

0.06% ของต ้นทุนค่าก่อสร ้างใหม่
40% ของรายได ้จากพืน
้ ทีเ่ ช่าทัง้ หมด (ยกเว ้นปี ท ี่ 1 และ 2

รวมค่าใช้จา
่ ยจากการดําเนินงาน (บาท)
2.5% ของรายได ้ทัง้ หมด (ยกเว ้นปี แรก)

1.00% ของรายได ้จากการดําเนินงานทัง้ หมด
5.75% ของรายได ้สุทธิจากการดําเนินงาน

0%
100%
1,054.00
17
216,000

13
14
15
16
17
ช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจคงทีแ
่ ละมีการปร ับเพิม
่ ค่าเช่าต่อเนือ
่ งตามปกติ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
1,054.00
1,054.00
1,054.00
1,054.00
1,054.00
17
17
17
17
17
216,000
216,000
216,000
216,000
216,000

18
0%
100%
1,054.00
17
216,000

19
20
21
22
ช่วงไม่ปร ับค่าเช่า
ช่วงปร ับเพิม
่ ค่าเช่าสูงกว่าปกติ
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
1,054.00
1,054.00
1,054.00
1,054.00
17
17
17
17
216,000
216,000
216,000
216,000

23
0%
100%
1,054.00
17
216,000

24
25
26
27
28
ช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจคงทีแ
่ ละมีการปร ับเพิม
่ ค่าเช่าต่อเนือ
่ งตามปกติ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
1,054.00
1,054.00
1,054.00
1,054.00
1,054.00
17
17
17
17
17
216,000
216,000
216,000
216,000
216,000

29

30
ช่วงไม่ปร ับค่าเช
0%
0%
100%
100%
1,054.00
1,054.00
17
17
216,000
216,000

23,257,156

23,257,156

24,400,486

25,377,281

25,377,281

26,644,911

27,727,900

27,727,900

28,180,361

28,953,473

28,953,473

31,132,022

32,606,692

32,606,692

34,298,174

35,743,278

35,743,278

37,618,655

38,668,322

293,029,773
22,380,738

299,072,024
22,828,352

316,337,541
23,284,919

325,660,634
23,750,618

332,179,025
24,225,630

350,992,344
24,710,143

361,160,741
25,204,346

365,740,792
25,708,432

374,025,870
26,222,601

384,049,378
26,747,053

393,438,803
27,281,994

419,726,939
27,827,634

432,787,025
28,384,187

441,816,063
28,951,870

467,497,946
29,530,908

481,178,495
30,121,526

490,846,500
30,723,957

518,824,879
31,338,436

528,301,102
31,965,204

2,930,298
318,340,808

2,990,720
324,891,096

3,163,375
342,785,835

3,256,606
352,667,858

3,321,790
359,726,446

3,509,923
379,212,410

3,611,607
389,976,694

3,657,408
395,106,632

3,740,259
403,988,729

3,840,494
414,636,925

3,934,388
424,655,185

4,197,269
451,751,843

4,327,870
465,499,082

4,418,161
475,186,094

4,674,979
501,703,834

4,811,785
516,111,806

4,908,465
526,478,922

5,188,249
555,351,563

5,283,011
565,549,317

8,558,494
8,568,788
15,931,109
6,668,891
1,591,704
6,366,816
47,685,802

8,900,834
8,911,540
16,284,749
6,816,927
1,624,455
6,497,822
49,036,327

9,256,867
9,268,002
17,189,131
7,195,509
1,713,929
6,855,717
51,479,155

9,627,142
9,638,722
17,669,911
7,396,767
1,763,339
7,053,357
53,149,238

10,012,227
10,024,271
18,050,993
7,556,291
1,798,632
7,194,529
54,636,943

10,412,716
10,425,241
19,034,573
7,968,025
1,896,062
7,584,248
57,320,866

10,829,225
10,842,251
19,557,251
8,186,823
1,949,883
7,799,534
59,164,967

11,262,394
11,275,941
19,834,208
8,302,759
1,975,533
7,902,133
60,552,968

11,712,890
11,726,979
20,289,311
8,493,269
2,019,944
8,079,775
62,322,167

12,181,405
12,196,058
20,822,452
8,716,446
2,073,185
8,292,739
64,282,284

12,668,662
12,683,900
21,363,322
8,942,859
2,123,276
8,493,104
66,275,122

13,175,408
13,191,256
22,708,612
9,506,008
2,258,759
9,035,037
69,875,080

13,702,424
13,718,906
23,371,189
9,783,368
2,327,495
9,309,982
72,213,365

14,250,521
14,267,663
23,894,176
10,002,294
2,375,930
9,503,722
74,294,307

14,820,542
14,838,369
25,234,507
10,563,368
2,508,519
10,034,077
77,999,382

15,413,364
15,431,904
25,934,352
10,856,329
2,580,559
10,322,236
80,538,744

16,029,898
16,049,180
26,494,057
11,090,626
2,632,395
10,529,578
82,825,734

16,671,094
16,691,147
27,951,597
11,700,764
2,776,758
11,107,031
86,898,392

17,337,938
17,358,793
28,445,488
11,907,510
2,827,747
11,310,986
89,188,463

1,396,646
14,651,489
16,048,135

1,396,646
14,953,601
16,350,247

1,396,646
15,816,877
17,213,523

1,396,646
16,283,032
17,679,678

1,396,646
16,608,951
18,005,598

1,396,646
17,549,617
18,946,263

1,396,646
18,058,037
19,454,683

1,396,646
18,287,040
19,683,686

1,396,646
18,701,293
20,097,940

1,396,646
19,202,469
20,599,115

1,396,646
19,671,940
21,068,586

1,396,646
20,986,347
22,382,993

1,396,646
21,639,351
23,035,998

1,396,646
22,090,803
23,487,449

1,396,646
23,374,897
24,771,544

1,396,646
24,058,925
25,455,571

1,396,646
24,542,325
25,938,971

1,396,646
25,941,244
27,337,890

1,396,646
26,415,055
27,811,701

14,629,250
78,363,187
78,363,187
7,958,520
86,321,707
232,019,101

15,832,583
81,219,158
81,219,158
8,122,277
89,341,435
235,549,661

16,175,833
84,868,511
84,868,511
8,569,646
93,438,157
249,347,678

16,726,000
87,554,916
87,554,916
8,816,696
96,371,612
256,296,246

16,615,417
89,257,957
89,257,957
8,993,161
98,251,119
261,475,327

16,225,583
92,492,713
92,492,713
9,480,310
101,973,023
277,239,387

15,514,417
94,134,067
94,134,067
9,749,417
103,883,484
286,093,210

14,841,000
95,077,654
95,077,654
9,877,666
104,955,320
290,151,312

14,823,500
97,243,607
97,243,607
10,099,718
107,343,325
296,645,404

15,120,000
100,001,399
100,001,399
10,365,923
110,367,322
304,269,603

15,422,500
102,766,209
102,766,209
10,616,380
113,382,588
311,272,597

15,731,000
107,989,074
107,989,074
11,293,796
119,282,870
332,468,973

16,045,500
111,294,862
111,294,862
11,637,477
122,932,339
342,566,742

16,366,417
114,148,173
114,148,173
11,879,652
126,027,825
349,158,269

16,693,917
119,464,842
119,464,842
12,542,596
132,007,438
369,696,395

17,027,417
123,021,732
123,021,732
12,902,795
135,924,527
380,187,279

17,367,750
126,132,455
126,132,455
13,161,973
139,294,428
387,184,493

17,715,250
131,951,532
131,951,532
13,883,789
145,835,321
409,516,242

18,069,583
135,069,748
135,069,748
14,138,733
149,208,481
416,340,837

3,183,408
13,798,713
16,982,121

3,248,911
14,011,136
17,260,047

3,427,858
14,830,246
18,258,104

3,526,679
15,243,994
18,770,673

3,597,264
15,551,938
19,149,203

3,792,124
16,486,383
20,278,507

3,899,767
17,010,951
20,910,718

3,951,066
17,251,666
21,202,733

4,039,887
17,637,845
21,677,732

4,146,369
18,091,543
22,237,912

4,246,552
18,508,616
22,755,168

4,517,518
19,766,359
24,283,878

4,654,991
20,366,743
25,021,733

4,751,861
20,759,680
25,511,541

5,017,038
21,978,742
26,995,780

5,161,118
22,602,679
27,763,797

5,264,789
23,019,922
28,284,711

5,553,516
24,345,502
29,899,017

5,655,493
24,752,575
30,408,068

215,036,980
68%

218,289,614
67%

231,089,574
67%

237,525,573
67%

242,326,124
67%

256,960,880
68%

265,182,492
68%

268,948,580
68%

274,967,672
68%

282,031,691
68%

288,517,429
68%

308,185,095
68%

317,545,009
68%

323,646,728
68%

342,700,615
68%

352,423,482
68%

358,899,782
68%

379,617,225
68%

385,932,768
68%

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เลขที่อ้างอิง R0113/2014-1
สิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสํานักงาน
ภายใต้ ชื่อ “บางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)”
เลขที่ 2/3 หมู่ 14 และ 40/14 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด
ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สําหรับ : กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไพร์ มออฟฟิ ศ

13.0 ความเห็นขัน้ สุดท้ าย
จากการพิจารณาถึงปั จจัย และสภาพของตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั และรายละเอียดของทรัพย์สิน
ดังที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ประกอบกับรายละเอียดของข้ อมูลตลาด และสรุ ปผลการประเมินมูลค่าข้ างต้ น
บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด มีความเห็นว่า ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า มีมูลค่ าตลาด
ของสิ ทธิ ก ารเช่ า ในฐานะผู้ เ ช่ า ตามสภาพการใช้ ป ระโยชน์ ปั จจุ บั น และผู้ เ ช่ า รายย่ อ ยปั จจุ บั น
(Market Value of Leasehold Interest for the Existing Use and Existing Tenancies) ณ วันที่ 30
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ดังรายละเอียดของเงื่อนไขและข้ อจํากัดที่ได้ ระบุไว้ ในรายงานนี ้ ดังนี ้
13.1 มูลค่ าทรัพย์ สินตามเกณฑ์ ตลาดปกติ
 มูลค่ าสิทธิการเช่ าในฐานะผู้เช่ าที่ระยะเวลาเช่ า : 1,862,000,000.- บาท
30 ปี ตามสภาพการใช้ ประโยชน์ ปัจจุบนั
(หนึ่งพันแปดร้ อยหกสิบสองล้ านบาท
ถ้ วน)
13.2 มูลค่ าทรัพย์ สินตามโครงสร้ างของกองทุนรวมฯ
 มูลค่ าสิทธิการเช่ าในฐานะผู้เช่ าที่ระยะเวลาเช่ า : 1,902,000,000.- บาท
30 ปี ตามสภาพการใช้ ประโยชน์ ปัจจุบนั
(หนึ่งพันเก้ าร้ อยสองล้ านบาทถ้ วน)

หมายเหตุ:- มูลค่าทรัพย์ สินดังกล่าวข้างต้นนัน้ เป็ นมูลค่าสิ ทธิ การเช่าที ร่ ะยะเวลาเช่า 30 ปี ตามสภาพการ
ใช้ประโยชน์ และตามสัญญาผูเ้ ช่ารายย่อยปั จจุบนั และพิ จารณาภายใต้เงื อ่ นไขสัญญาจัดหา
ประโยชน์ การแต่งตัง้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งมี การกํ าหนดค่าตอบแทน และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ เพื ่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของรายงาน รวมถึ งพิ จารณาบนสมมติ ฐานว่าไม่ มี
ภาระผูกพันในการจํ านอง หรื อนิ ติกรรมอื ่นๆ และทรัพย์ สินสามารถใช้ที่จอดรถจากที ่ดินเช่า
บริ เวณด้านข้าง และนอกจากนัน้ ทรัพย์ สินยังสามารถเข้า-ออกบริ เวณถนนรอบอาคารเข้า-ออก
ได้ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าโดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ตามที ร่ ะบุไว้ในรายงานนีเ้ ท่านัน้
กระทําการแทนในนาม
บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

นายปรั ชญา บุษยพันธ์
ผู้อาํ นวยการ – ฝ่ ายทีป่ รึกษาและประเมินมูลค่ าทรั พย์ สิน
ผูป้ ระเมิ นหลักชัน้ วุฒิ เลขที ่ วฒ.175
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ภาคผนวก ข
รายงานประมาณการงบกาไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้สทุ ธิของอสังหาริมทรัพย์
ตามสมมติฐาน

ภาคผนวก ค
ข้อมูลปัจจุบนั ของอสังหาริมทรัพย์โครงการเดิม

1

(1) โครงการอาคารยูบีซี 2
โครงสร้างการลงทุน
1. สิทธิการเช่าที่ดินจานวน 2 แปลง ระยะเวลา 30 ปี ซึ่งเป็นที่ตั้ง ของอาคารยูบีซี 2 โดยมี ภิ
รัชบุรี เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
2. สิทธิการเช่าอาคารยูบีซี 2 ระยะเวลา 30 ปี โดยมีภิรัชบุรี เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
3. อุปกรณ์และงานระบบที่เกี่ยวเนื่องของอาคารยูบีซี 2 จากเพนต้า 591
สถานที่ตั้ง
อาคารยูบีซี 2 เป็นอาคารสานักงานซึ่งสร้างเสร็จเมื่อปี 2538 โดยตั้งอยู่ ณ เลขที่ 591 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ บนถนนสุขุมวิทใกล้กับสถานี
รถไฟฟ้า (BTS) สถานีพร้อมพงษ์

อาคารยูบีซี 2

ลักษณะและรายละเอียดทรัพย์สินและพื้นที่โดยรวม
อาคารยูบีซี 2 ซึ่งเป็นอาคารสานักงานให้เช่า 23 ชั้น (ไม่รวมดาดฟ้า) และมีชั้นใต้ดิน 5 ชั้น ซึ่งมี
พื้นที่รวม 83,502 ตารางเมตร และมีพื้นที่ในชั้น B1 ถึงชั้น B5 และชั้น 3 ถึง ชั้น 9 เป็นพื้นที่
สาหรับจอด
2

รถโดยสามารถจอดรถได้ประมาณ 820 คัน คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่สานักงาน 40 ตารางเมตรต่อที่
จอดรถ 1 คัน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกาหนดคือ 60 ตารางเมตรต่อคัน
ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่จานวน 2 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
โฉนดเลขที่

เลขทีด่ นิ

หน้าสารวจ

เนือ้ ที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)

4619

4805

1287

2-0-70

3421

4804

336

0-2-92

รวม

2-3-62

ที่ดินดังกล่าวข้างต้นตามโฉนดตั้งอยู่ที่แขวงคลองตัน (บางกะปิฝั่งใต้) เขตพระโขนง (บางกะปิ)
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันในกรุงเทพมหานครได้แบ่งเขตการปกครองใหม่เรียกว่า แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยที่อาคารมีการใช้พื้นที่แบ่งตามการใช้สอยดังนี้
พื้นที่อาคาร

การใช้สอย

ชั้น 3-9

ส่วนจอดรถยนต์

ชั้น B1 และ ชั้น G

พื้นที่ร้านค้า และจุดรับส่งสินค้า

ชั้น 10-24

พื้นที่สานักงาน

ซึ่งแบ่งเป็นสัดส่วนของพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดได้ดังนี้
พื้นที่

พื้นที่ (ตร.ม.)

1. พื้นที่สานักงานให้เช่า
2. พื้นที่ห้องเก็บของ
3. พื้นที่ติดตั้งเครือข่าย
4. พื้นที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์
รวมพื้นที่ให้เช่าทัง้ หมด
5. พื้นที่จอดรถยนต์
6. พื้นที่ส่วนกลาง
รวมพื้นที่ใช้สอย
7. พื้นที่นอกอาคาร

32,095.18
1,105.00
21.80
576.00
33,797.98
38,034.00
10,226.02
82,058.00
1,444.00

หมายเหตุ: *ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
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ร้อยละของพืน้ ที่ใช้
สอย
39.11
1.35
0.03
0.70
41.19
46.35
12.46
100.00

ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้
ระบบสาธารณูปโภค
ระบบไฟฟ้า

รายละเอียด
หม้อแปลงไฟฟ้าของอาคาร มี 4 ลูก ขนาด 1600 KVA ชนิด Dry
type ปัจจุบันจ่ายกระแสอยู่ที่ 60% ของ Capacity Load รวมทัง้
ระบบไฟฟ้าสารอง

ระบบประปา

การเก็บน้าของอาคาร มีถงั สาหรับสารองน้า ปริมาณรวม 3,400
ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น
- ชั้นใต้ดิน 5

ปริมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตร

- ชั้นใต้ดิน 1

ปริมาณ

960 ลูกบาศก์เมตร

- ชั้นดาดฟ้า
ปริมาณ 240 ลูกบาศก์เมตร
สามารถใช้เพื่ออุปโภคได้ 15 วัน และเพียงพอสาหรับระบบ
ดับเพลิงภายในอาคาร
ระบบปรับอากาศ

ระบบ Package Water Cooled

ระบบป้องกันอัคคีภัย

มีตู้ควบคุมระบบ Fire Alarm Control มีเครื่องตรวจจับควันและ
ความร้อน มีสปริงเกอร์ ทางานระบบอัตโนมัติ

ระบบดูแลรักษาความ
ปลอดภัย

ระบบ Closed Circuit Television (CCTV) และระบบรักษา
ความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

ลิฟท์โดยสาร

อาคารมี ลิฟท์ ให้ บริ การทั้งหมด 12 ชุ ด แบ่ งเป็ น ลิฟท์ โดยสาร
จานวน 8 ชุด บรรทุก 1,350 กิโลกรัม / 20 คน ความเร็ว 210 เมตร/
นาที (High Zone) และ ความเร็ว 180 เมตร / นาที (Low Zone)
และลิฟท์บริการ 4 ชุด บรรทุก 1,600 กิโลกรัม

หมายเหตุ: *ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข้อมูลผู้เช่ารายย่อย
ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 โครงการอาคารยูบีซี 2 มีผู้เช่ารายย่อยทั้งที่เป็นร้านค้าและ
สานักงานทั้งสิ้น 59 ราย โดยสัดส่วนรายได้ค่าเช่ารวมของผู้เช่า 10 อันดับแรกต่อรายได้ค่าเช่า
รวมทั้งหมดของโครงการอาคารยูบีซี 2 คิดเป็นร้อยละ 79.38 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด
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ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลผู้เช่า รายใหญ่ 10 รายแรกของโครงการอาคารยูบีซี 2 ตามรายได้
รวม(1) สาหรับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
สัดส่วนรายได้ค่าเช่า
รวมต่อรายได้ค่าเช่า
ปีที่สนิ้ สุดสัญญา
รวมทั้งหมด(1)
(ร้อยละ)
37.85
พ.ศ. 2560
14.26
พ.ศ. 2558
9.22
พ.ศ. 2559

ลาดับที่

บริษัท

1
2
3
4

บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวพีพี มาร์เก็ตติ้ง คอมมู
นิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เมอร์เคเตอร์ เอเชีย จากัด

5

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จากัด

3.08

6

บริษัท มาร์ช พี บี จากัด

2.61

สถานทูตนอร์เวย์
เดอะ ลอนดอน บริวเวอรี่ จากัด
บริษัท ครีเอทีฟ สไปค์ จากัด
บริษัท ไดกิ้น อินดัสตรี้ (ประเทศไทย)
จากัด
รวมผู้เช่า 10 อันดับแรก
ผู้เช่ารายย่อยอื่นๆ (49 ราย)
สัดส่วนรายได้รวมทั้งหมด

2.47
2.47
1.73
1.63

4.05

7
8
9
10

พ.ศ. 2557 และ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559 และ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2557 และ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558

79.38
20.62
100.00

หมายเหตุ: (1) รายได้ค่าเช่ารวม ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าพื้นที่ และรายได้ค่าบริการ โดยคานวนจากรายได้รวมเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของผู้เช่าพืน้ ที่ของโครงการอาคารยูบีซี 2 จาแนกตามประเภทธุรกิจ
ของผู้เช่า และสัดส่วนของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ประเภทธุรกิจ

พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม)

การเงินและการธนาคาร
โฆษณาและการตลาด
ซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม
บรรจุภัณฑ์
5

16,070.00
3,902.00
1,533.80
1,438.00

สัดส่วนของพืน้ ที่ให้เช่า
รวม (ร้อยละ)
47.55
11.55
4.54
4.25

ประเภทธุรกิจ

พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม)

อาหารและเครื่องดืม่
ประกันภัย
อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง
ท่องเที่ยว
ธุรกิจประเภทอื่น ๆ
พื้นที่ว่าง
รวม

1,133.58
960.00
700.60
468.00
6,758.00
834.00
33,797.98

สัดส่วนของพืน้ ที่ให้เช่า
รวม (ร้อยละ)
3.35
2.84
2.07
1.38
20.00
2.47
100.00

ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลของสัญญาเช่าที่จะครบกาหนดตามอายุสัญญาเช่า ของโครงการ
อาคารยูบีซี 2 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ปีที่สัญญาเช่าครบกาหนด

พ.ค. – ธ.ค. พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หลัง พ.ศ.2560
พื้นที่ว่าง
รวม

สัดส่วนพืน้ ที่เช่าที่สัญญาเช่า
พื้นที่ให้เช่าทีค่ รบกาหนดอายุ
ครบกาหนดคิดเทียบกับพื้นที่
สัญญาเช่าโดยประมาณ
ให้เช่ารวมโดยประมาณ
(ตารางเมตร)
(ร้อยละ)
1,952.50
5.78
9,134.28
27.03
5,067.60
14.99
16,591.60
49.09
218.00
0.65
834.00
2.47
33,797.98
100.00

หมายเหตุ: *รวมหนังสือเสนอให้เช่า (Offer Letter) ที่ผู้เช่าได้มีการลงนามแล้ว

พื้นที่ให้เช่า อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) และอัตราค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
ของโครงการอาคารยูบีซี 2 ตั้งแต่วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุน มีดังต่อไปนี้
ช่วงเวลา

พื้นที่ให้เช่า
ทั้งหมด (ตาราง
เมตร)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

อัตราการเช่าพื้นที่ อัตราค่าเช่าพืน้ ที่
เฉลี่ย (บาท/
(ร้อยละ)
ตารางเมตร/
เดือน)
33,782.00
99.84
554.17

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

33,794.48
6

99.70

570.10

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

33,797.98

98.93

588.95

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

33,797.98

97.53

622.20
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(2) โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ (“Ploenchit Center”)
โครงสร้างการลงทุน
1.

กรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ รวมทั้งอาคารเก็บของ ที่มีลักษณะเป็นส่วน
ควบของที่ ดิ น ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของอาคารเพลิ น จิ ต เซ็ น เตอร์ รวมถึ ง งานระบบ
สาธารณูปโภค และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (“อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์”) โดยมีเอราวัณ
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ซึ่ง ตามสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว
ได้มีเงื่อนไขกาหนดว่ากรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ จะตกเป็นของเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินเมื่อสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวสิ้นสุดลง โดยกองทุนรวมจะสามารถหา
ประโยชน์จากอาคารเพลิ นจิต เซ็นเตอร์ จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2568 ซึ่งเป็นวัน
สิ้นสุดสัญญาเช่าที่ดิน

2.

สิทธิการเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ โดยกองทุนจะรับโอนสิทธิ
การเช่าที่ดินระยะยาวจากเอราวัณซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าที่ดินตามระยะเวลาเช่า
ที่ดินคงเหลือ ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 23 มกราคม 2568

สถานที่ตั้ง
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เป็นอาคารสานักงานให้เช่าและพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อ
ปี 2539 โดยตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
อยู่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจและตั้งอยู่ ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า (BTS) สถานีเพลินจิต และสถานี
นานา

เพลินจิตเซ็นเตอร์
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ลักษณะและรายละเอียดทรัพย์สินและพื้นที่โดยรวม
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นอาคารสานักงานให้เช่า มีจานวน 24 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 3 ชั้น
และชั้นดาดฟ้า มีพื้นที่ใช้สอย รวมทั้งสิ้นประมาณ 76,025 ตารางเมตร และอาคารเก็บของ ซึ่ง
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ 54 ตารางเมตร โดยสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ตั้งอยู่บนที่ดิน
เนื้อที่จานวน 5 ไร่ 2 งาน 75.6 ตารางวา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
โฉนดเลขที่

เลขทีด่ นิ

หน้าสารวจ

4310

1290

1002

เนือ้ ที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
0-2-66.3

5438

1291

1765

0-2-21.6

5440

1292

1767

0-2-27

22249

1293

2637

0-2-22

22250

1294

2638

1-2-15

13980

1296

3902

0-1-59

2647

1295
รวม

126

1-1-64.7
5-2-75.6

ที่ดินดังกล่าวข้างต้นตามโฉนดตั้งอยู่ที่ แขวงคลองตัน (บางกะปิฝั่งใต้) เขตพระโขนง (บางกะปิ)
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันในกรุงเทพมหานครได้แบ่งเขตการปกครองใหม่ เรียกว่า แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยที่อาคารมีการใช้พื้นที่แบ่งตามการใช้สอยดังนี้
พื้นที่อาคาร

การใช้สอย

ชั้นใต้ดิน B2 - B3

ส่วนจอดรถยนต์

ชั้นใต้ดิน B1

พื้นที่ร้านค้า และจุดรับส่งสินค้า

ชั้นที่ 1-3

พื้นที่ร้านค้า และสานักงาน

ชั้นที่ 4-5

พื้นที่สานักงาน

ชั้นที่ 6

พื้นที่ศูนย์อาหาร และสานักงาน

ชั้นที่ 7

พื้นที่สานักงานและร้านค้า

ชั้นที่ 8-24

พื้นที่สานักงาน
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ซึ่งแบ่งเป็นสัดส่วนของพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดได้ดังนี้
พื้นที่
1. พื้นที่สานักงานให้เช่า
2. พื้นที่ร้านค้า
3. พื้นที่ศูนย์อาหาร*
พื้นที่ให้เช่าทัง้ หมด
4. พื้นที่จอดรถยนต์
5. พื้นที่ส่วนกลาง
พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด
6. พื้นที่นอกอาคาร (รวมอาคารเก็บของ)

พื้นที่
(ตร.ม.)
35,340.71
5,498.25
2,006.00
42,844.96
8,721.00
24,459.04
76,025.00
808.00

ร้อยละ
ของพืน้ ที่ใช้สอย
46.49
7.23
2.64
56.36
11.47
32.17
100.00

หมายเหตุ : *พื้นที่เช่าศูนย์อาหารในโครงการเพลินจิตเซ็นเตอร์ ซึ่งเช่าโดยบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด
(มหาชน)
**ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้
ระบบสาธารณูปโภค
ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา
ระบบปรับอากาศ
ระบบป้องกันอัคคีภัย
ระบบดูแลรักษาความ
ปลอดภัย
ลิฟท์โดยสาร

รายละเอียด
หม้อแปลงไฟฟ้า 5 ชุด เครื่องกาเนิดไฟฟ้า 2 ชุด และ ตู้จ่ายไฟฟ้า
หลัก 5 ชุด รวมทั้งมีระบบไฟฟ้าสารอง
ถังเก็บน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก และเครื่องสูบน้า
ระบบปรับอากาศ Chiller System
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และตู้จ่ายน้าดับเพลิง (Fire Hose
Cabinet)
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Televisions CCTV)
ลิฟท์โดยสารจานวน 7 ชุด บรรทุก 1,350 กิโลกรัม
ลิฟท์โดยสารจานวน 7 ชุด บรรทุก 1,000 กิโลกรัม
ลิฟท์ขนของจานวน 1 ชุด บรรทุก 1,600 กิโลกรัม
บันไดเลื่อนจานวน 14 ชุด

หมายเหตุ: *ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
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ข้อมูลผู้เช่ารายย่อย
ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ มีผู้เช่ารายย่อยทั้งที่เป็น
ร้านค้าและสานักงาน 90 ราย โดยสัดส่วนรายได้ค่าเช่ารวมของผู้เช่า 10 อันดับแรกต่อรายได้ค่า
เช่ารวมทั้งหมดของโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 65.25 ของพื้นที่ให้เช่า
ทั้งหมด
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลผู้เช่า รายใหญ่ 10 รายแรกของโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์
ตามรายได้รวม(1)(2) สาหรับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
ลาดับ
ที่

บริษัท

1
2

บริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด
บริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด และบริษัทใน
3 เครือ
บริษัท เอพีเอ็ม เซ็นทรัล เซอร์วิสเซส จากัด
4 และบริษัทในเครือ
บริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด
5 (มหาชน)
6 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
7 ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
8 บริษัท อีลีท ออฟฟิส จากัด
บริษัท ฮาเวลส์ ซิลวาเนีย (ประเทศไทย )
9 จากัดบริษัท
10 วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จากัด
รวมผู้เช่า 10 อันดับแรก
ผู้เช่ารายย่อยอื่นๆ (80 ราย)
สัดส่วนรายได้รวมทั้งหมด

สัดส่วนรายได้ค่าเช่า
รวมต่อรายได้ค่าเช่า
ปีที่สนิ้ สุดสัญญา
รวมทั้งหมด(1)(2)
(ร้อยละ)
17.07
พ.ศ. 2559
12.23
พ.ศ. 2559
11.36
พ.ศ. 2559
6.20

พ.ศ. 2560

5.53

พ.ศ. 2558

3.08
2.70
2.55
2.39

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559

2.14
65.25
34.75
100.00

พ.ศ. 2558

หมายเหตุ: (1) รายได้ค่าเช่ารวม ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าพื้นที่ และรายได้ค่าบริการ โดยคานวนจากรายได้รวมเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557
(2)

ไม่รวมรายได้จากสัญญาเช่าศูนย์อาหารในโครงการเพลินจิตเซ็นเตอร์ ซึ่งเช่าโดยบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
จากัด (มหาชน)
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ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของผู้เช่าพื้นที่ ของโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ จาแนกตาม
ประเภทธุรกิจของผู้เช่า และสัดส่วนของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.
2557
ประเภทธุรกิจ

พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม)*

เวชภัณฑ์และโรงพยาบาล
ธุรกิจการเกษตร
สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่ปรึกษาต่าง ๆ
ท่องเที่ยว
อาหารและเครื่องดืม่
การเงินและการธนาคาร
ร้านค้าปลีกและซูเปอร์มาร์เก็ต
ธุรกิจประเภทอื่น ๆ
พื้นที่ว่าง
รวม

7,671.58
7,659.51
5,462.31
4,626.27
3,002.49
1,843.84
1,830.73
1,291.10
6,544.11
907.02
40,838.96

สัดส่วนของพืน้ ที่ให้เช่า
รวม (ร้อยละ)*
18.78
18.76
13.38
11.33
7.35
4.51
4.48
3.16
16.02
2.22
100.00

หมายเหตุ : *ไม่รวมพื้นที่เช่าศูนย์อาหารในโครงการเพลินจิตเซ็นเตอร์ เนื้อที่ประมาณ 2,006.00 ตารางเมตร ซึ่งเช่าโดย
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลของสัญญาเช่าที่จะครบกาหนดตามอายุสัญญาเช่า ของโครงการ
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ปีที่สัญญาเช่าครบกาหนด

พ.ค. – ธ.ค. พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
หลัง พ.ศ.2560
พื้นที่ว่าง
รวม

สัดส่วนพืน้ ที่เช่าที่สัญญาเช่า
พื้นที่ให้เช่าทีค่ รบกาหนดอายุ
ครบกาหนดคิดเทียบกับพื้นที่
สัญญาเช่าโดยประมาณ
ให้เช่ารวมโดยประมาณ
(ตารางเมตร)*
(ร้อยละ)*
2,778.77
6.80
7,849.07
19.22
24,224.81
59.32
5,079.29
12.44
0.00
0.00
907.02
2.22
40,838.96
100.00

หมายเหตุ: *ไม่รวมพื้นที่เช่าศูนย์อาหารในโครงการเพลินจิตเซ็นเตอร์ เนื้อที่ประมาณ 2,006.00 ตารางเมตร ซึ่งเช่าโดย
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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**รวมหนังสือเสนอให้เช่า (Offer Letter) ที่ผู้เช่าได้มีการลงนามแล้ว

พื้นที่ให้เช่า อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) และอัตราค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
ของโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ตั้งแต่วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุน มีดังต่อไปนี้
ช่วงเวลา

พื้นที่ให้เช่า
ทั้งหมด (ตาราง
เมตร)*

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

อัตราการเช่าพื้นที่ อัตราค่าเช่าพืน้ ที่
เฉลี่ย (บาท/
(ร้อยละ)*
ตารางเมตร/
เดือน)*
42,686.09
99.21
498.51

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

42,836.96

100.00

559.18

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

42,836.96

99.75

566.87

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

42,844.96

97.88

599.18

หมายเหตุ : *รวมพื้นที่เช่าศูนย์อาหารในโครงการเพลินจิตเซ็นเตอร์ เนื้อที่ประมาณ 2,006.00 ตารางเมตร ซึ่งเช่าโดย
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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ภาคผนวก ง
รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โครงการเดิม

1

3.2.1

การลงทุนครั้งแรก
บริษัทจัดการจะนาเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไปลงทุนใน
ทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(1) อาคารสมัชชาวาณิช 2 (United Business Center II) ("อาคารยูบีซี 2”) โดยการเช่าที่ดินและ
อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นส่วนควบกับที่ดิน พร้อมซื้ออุปกรณ์และงานระบบที่เกี่ยวเนื่องกับ
อาคารยูบีซี 2 จากบริษัท ภิรัชบุรี จากัด (“ภิรัชบุร”ี ) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร
และสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว และจากบริษัท เพนต้า 591 จากัด (“เพนต้า 591”) ซึ่งเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับอาคารยูบีซี 2 ดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่กองทุน
รวมจะเข้าลงทุน
(2) อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ โดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นส่วนควบกับ
ที่ดิน พร้อมงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ย วข้องกับอาคาร และรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินซึ่งเป็น
ที่ตั้ งของอาคารเพลิ นจิ ต เซ็ นเตอร์ ดัง กล่ าวจากบริษั ท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ ากั ด (มหาชน)
(“เอราวัณ”) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ และผู้ทรงสิทธิการเช่าที่ดิน
อันเป็นที่ตั้งดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน
โดยมีรายละเอียดดังนี้

2

(1) โครงการอาคารยูบีซี 2
โครงสร้างการลงทุน
1. สิทธิการเช่าที่ดินจานวน 2 แปลง ระยะเวลา 30 ปี ซึ่งเป็นที่ตั้ง ของอาคารยูบีซี 2 โดยมี ภิ
รัชบุรี เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
2. สิทธิการเช่าอาคารยูบีซี 2 ระยะเวลา 30 ปี โดยมีภิรัชบุรี เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
3. อุปกรณ์และงานระบบที่เกี่ยวเนื่องของอาคารยูบีซี 2 จากเพนต้า 591
สถานที่ตั้ง
อาคารยูบีซี 2 เป็นอาคารสานักงานซึ่งสร้างเสร็จเมื่อปี 2538 โดยตั้งอยู่ ณ เลขที่ 591 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ บนถนนสุขุมวิทใกล้กับสถานี
รถไฟฟ้า (BTS) สถานีพร้อมพงษ์

อาคารยูบีซี 2

ลักษณะและรายละเอียดทรัพย์สินและพื้นที่โดยรวม
อาคารยูบีซี 2 ซึ่งเป็นอาคารสานักงานให้เช่า 23 ชั้น (ไม่รวมดาดฟ้า) และมีชั้นใต้ดิน 5 ชั้น ซึ่งมี
พื้นที่รวม 83,502 ตารางเมตร และมีพื้นที่ในชั้น B1 ถึงชั้น B5 และชั้น 3 ถึง ชั้น 9 เป็นพื้นที่
สาหรับจอดรถโดยสามารถจอดรถได้ประมาณ 820 คัน คิดเป็นสั ดส่วนพื้นที่สานักงาน 40
3

ตารางเมตรต่อที่จอดรถ 1 คัน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกาหนดคือ 60
ตารางเมตรต่อคัน ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่จานวน 2 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
โฉนดเลขที่

เลขทีด่ นิ

หน้าสารวจ

เนือ้ ที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)

4619

4805

1287

2-0-70

3421

4804

336

0-2-92

รวม

2-3-62

ที่ดินดังกล่าวข้างต้นตามโฉนดตั้งอยู่ที่แขวงคลองตัน (บางกะปิฝั่งใต้) เขตพระโขนง (บางกะปิ)
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันในกรุงเทพมหานครได้แบ่งเขตการปกครองใหม่เรียกว่า แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยที่อาคารมีการใช้พื้นที่แบ่งตามการใช้สอยดังนี้
พื้นที่อาคาร

การใช้สอย

ชั้น 3-9

ส่วนจอดรถยนต์

ชั้น B1 และ ชั้น G

พื้นที่ร้านค้า และจุดรับส่งสินค้า

ชั้น 10-24

พื้นทีส่ านักงาน

ซึ่งแบ่งเป็นสัดส่วนของพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดได้ดังนี้
พื้นที่ (ตร.ม.)

ร้อยละของพืน้ ที่ใช้
สอย

1. พื้นที่สานักงานให้เช่า

32,636

39.77

2. พื้นที่ห้องเก็บของ

1,105

1.35

3. พื้นที่ติดตั้งเครือข่าย

22

0.03

4. พื้นที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์

576

0.70

รวมพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด

34,339

41.85

5. พื้นที่จอดรถยนต์

38,034

46.35

6. พื้นที่ส่วนกลาง

9,685

11.80

รวมพื้นที่ใช้สอย

82,058

100.00

7. พื้นที่นอกอาคาร

1,444

พื้นที่

* ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
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ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้
ระบบสาธารณูปโภค
ระบบไฟฟ้า

รายละเอียด
หม้อแปลงไฟฟ้าของอาคาร มี 4 ลูก ขนาด 1600 KVA ชนิด Dry
type ปัจจุบันจ่ายกระแสอยู่ที่ 60% ของ Capacity Load รวมทัง้
ระบบไฟฟ้าสารอง
ระบบประปา
การเก็บน้าของอาคาร มีถงั สาหรับสารองน้า ปริมาณรวม 3,400
ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น
- ชั้นใต้ดิน 5
ปริมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตร
- ชั้นใต้ดิน 1
ปริมาณ 960 ลูกบาศก์เมตร
- ชั้นดาดฟ้า
ปริมาณ 240 ลูกบาศก์เมตร
สามารถใช้เพื่ออุปโภคได้ 15 วัน และเพียงพอสาหรับระบบ
ดับเพลิงภายในอาคาร
ระบบปรับอากาศ
ระบบ Package Water Cooled
ระบบป้องกันอัคคีภัย มีตู้ควบคุมระบบ Fire Alarm Control มีเครื่องตรวจจับควันและ
ความร้อน มีสปริงเกอร์ ทางานระบบอัตโนมัติ
ระบบดูแลรักษาความ ระบบ Closed Circuit Television (CCTV) และระบบรักษา
ปลอดภัย
ความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
ลิฟท์โดยสาร
อาคารมี ลิฟท์ ให้ บริ ก ารทั้งหมด 12 ชุ ด แบ่ งเป็ น ลิฟท์ โดยสาร
จานวน 8 ชุด บรรทุก 1,350 กิโลกรัม / 20 คน ความเร็ว 210 เมตร/
นาที (High Zone) และ ความเร็ว 180 เมตร / นาที (Low Zone)
และลิฟท์บริการ 4 ชุด บรรทุก 1,600 กิโลกรัม
* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ทั้งนี้ ภิรัชบุรีและเพนต้า 591 ได้จัดให้มีการประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน (All Risk
Insurance) และการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก( Public Liability Insurance)
สาหรับอาคารยูบีซี ซึ่งกรมธรรม์ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยจะ
มีการดาเนินการให้กองทุนรวมเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยใน
ทรัพย์สิน และกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งจะมีผลในวันที่กองทุน
รวมเข้าลงทุนในทรัพย์สิน นอกจากนี้ ภายหลังจากการลงทุน กองทุนรวมจะจัดให้มีการ
ประกันภัยสาหรับการหยุดชะงักทางธุรกิจ (Business Interruption Insurance) เพิ่มเติม
การจัดการ
ก่อนวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก ภิรัชบุรีและเพนต้า 591 เป็นผู้ดาเนินการและบริหาร
จัดการอาคารยูบีซี 2 โดยภายหลังจากที่กองทุนรวมได้เข้าลงทุนในอาคารยูบีซี 2 แล้ว เพนต้า
591 จะยังคงทาหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของอาคารยูบีซี 2 เพื่อประโยชน์ของกองทุน
รวมต่อไป
ข้อมูลผู้เช่ารายย่อย
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ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 โครงการอาคารยูบีซี 2 มีผู้เช่ารายย่อยทั้งที่เป็นร้านค้าและ
สานักงานทั้งสิ้น 45 ราย โดยผู้เช่า 10 อันดับแรกของโครงการอาคารยูบีซี 2 คิดเป็นร้อยละ
72.44 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด ดังนี้
ลาดับที่

บริษัท

ร้อยละของพื้นที่ให้เช่า
ทั้งหมด

1

บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด

36.74

2

บริษัท เจ.วอลเตอร์ ธอมสัน จากัด

9.33

3

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

7.71

4

บริษัท มาร์ช พี บี จากัด

3.44

5

ภิรัชบุรี และบริษัทในเครือ

3.32

6

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จากัด

2.97

7

บริษัท เมอร์เคเตอร์ เอเชีย จากัด

2.61

8

เดอะ ลอนดอน

2.37

9

สถานทูตนอร์เวย์

2.27

10

บริษัท ไดกิ้น อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จากัด

1.67

ผู้เช่ารายย่อยอื่นๆ (34 ราย)

27.11

พื้นที่ว่าง

0.45
100.00

รวม

ตารางต่อไปนี้ แสดงข้อมูล วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งแสดงถึงประเภทการประกอบธุรกิจ
ของผู้เช่ารายย่อย และเทียบเป็นสัดส่วนของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด
ประเภทธุรกิจ

พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม)

บริการบัตรเครดิต

12,617

สัดส่วนของพืน้ ที่ให้เช่า
รวม (ร้อยละ)
36.74

สื่อและโฆษณา

3,790

11.04

การธนาคาร

2,647

7.71

บรรจุภัณฑ์

1,250

3.64

อสังหาริมทรัพย์

1,239

3.61

ซอฟแวร์

1,227

3.57

ประกันภัย

1,180

3.44
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ประเภทธุรกิจ

พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม)

อาหารและเครื่องดืม่

1,043

สัดส่วนของพืน้ ที่ให้เช่า
รวม (ร้อยละ)
3.04

ธุรกิจประเภทอื่น ๆ

9,191

26.77

พื้นที่ว่าง
รวม

155
34,339

0.45
100.00

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูล วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งแสดงถึงปีที่ครบกาหนดอายุสัญญาเช่า
ของผู้เช่ารายย่อยในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก สัญญาเช่าพื้นที่ระหว่างภิรัชบุรี
(และสัญญาบริการระหว่างเพนต้า 591) กับผู้เช่าพื้นที่รายย่อยส่วนใหญ่มีระยะเวลาการเช่า 3
ปี และผู้เช่ารายย่อยจะต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่ทุกๆ 3 ปี เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่า

ปี 2554

พื้นที่ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่า
ที่คาดว่าจะครบกาหนด
(ตร.ม.)
2,433

สัดส่วนพืน้ ที่ให้เช่าภายใต้
สัญญาเช่าทัง้ หมด
(ร้อยละ)
7.49

ปี 2555

8,450

26.38

ปี 2556

9,130

28.50

ปีที่สัญญาเช่าครบกาหนด

ปี 2557 และหลังจากนั้น
12,024
หมายเหตุ : รวมหนังสือเสนอให้เช่า (Offer Letter) ที่ผู้เช่าได้มกี ารลงนามแล้ว

37.02

ผลการดาเนินงานในอดีต
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเช่าพื้นที่ และอัตราค่าเช่าเฉลี่ยในทรัพย์สินที่กองทุน
รวมจะลงทุนครั้งแรก
ปี

อัตราการเช่า
พื้นที่
(ร้อยละ)

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

รายได้
(ล้านบาท)

ปี 2549

98

380

194

กาไรก่อนดอกเบี้ย
ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่าย
(EBITDA)*
(ล้านบาท)
105

ปี 2550

93

410

197

108

ปี 2551

93

471

224

135

ปี 2552

97

494

236

145
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*

ปี 2553
97
504
246
156
รวมค่าใช้จ่ายบางรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการของกองทุนรวม (เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับพนักงาน เป็นต้น) และไม่รวมค่าบริหารอสังหาริมทรัพย์

(ก)

การจัดหาผลประโยชน์จากโครงการอาคารยูบีซี 2 ของกองทุนรวม
การจัดการประโยชน์ในโครงการอาคารยูบีซี 2 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) แผนภาพการนาโครงการอาคารยูบีซี 2 ออกหาประโยชน์
ผู้ถอื หน่วยลงทุน

ถือหน่วยลงทุน

ออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุน

UBC II

บริษัท
จัดการ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

กองทุนรวม

บริหารจัดการ

รายได้จาก
อสังหาริมทรัพย์

ผู้เช่า

สิทธิการใช้ประโยชน์ภายใต้
สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าและ
สัญญาบริการ

บริหารอสังหาริมทรัพย์
กระทาการแทน
ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริหารทรัพย์สิน

บจ. เพนต้า 591

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ค่าธรรมเนียม
การบริหารทรัพย์สิน

(“ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์”)

(2) การนาอาคารยูบีซี 2 ออกหาประโยชน์
ในการนาอาคารยูบีซี 2 ออกหาประโยชน์ กองทุนรวมจะให้เช่าพื้นที่ในอาคารแก่
ผู้เช่ารายย่อย โดยกองทุนรวมจะเข้าทาสัญ ญาเช่า พื้ นที่อาคาร และสัญญา
บริการกับผู้เช่ารายย่อย (รวมเรียกว่า “สัญญาเช่ารายย่อย”) ซึ่งมีผู้เช่ารายย่อย
จานวนประมาณ 50 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) โดย ภิรัชบุรีและ
เพนต้า 591 ตกลงโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่ารายย่อยดังกล่าวให้แก่
กองทุนรวม และดาเนินการเพื่อให้ได้รับความยินยอมจากผู้เช่ารายย่อยล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ ในกรณีที่ภิรัชบุรี
8

ไม่สามารถดาเนินการเพื่อให้ได้รับความยินยอมจากผู้เช่ารายย่อย ภิรัชบุรีจะ
นาส่งผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากผู้เช่ารายย่อยให้แก่กองทุนรวม โดยภิรัชบุรีจะ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจนกว่าผู้เช่ารายย่อยจะให้ความยินยอมแก่การรับโอนสิทธิ
และหน้าที่ตามสัญญาเช่ารายย่อย
ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการอาคารยูบีซี 2 กองทุนรวมจะแต่งตั้งเพนต้า 591 เป็น
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อดาเนินการบริหารจัดการอาคารยูบีซี 2 ต่อไป
(ข)

สรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาเกี่ยวกับโครงการอาคารยูบีซี 2
กองทุนรวมจะเข้าทาสัญญาที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสิทธิการเช่าตามที่
กาหนดในโครงการดังนี้
(1) สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร

คู่สัญญา

 ภิรัชบุรีในฐานะ “ผู้ให้เช่า”
 กองทุนรวมในฐานะ “ผู้เช่า”

ทรัพย์สินที่
เช่า

ที่ดินจานวน 2 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 4619 ตั้งอยู่ที่ ตาบลคลองตัน (บางกะปิฝั่งใต้) อาเภอพระโขนง
(บางกะปิ) กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 2 ไร่ 70 ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ 3421 ตั้งอยู่ที่ตาบลคลอง
ตัน (บางกะปิฝั่งใต้) อาเภอคลองเตย (บางกะปิ) กรุงเทพมหานาคร มีพื้นที่ 2 งาน 92 ตารางวา และ
อาคารยูบีซี 2 ซึ่งเป็นอาคารสานักงานขนาด 23 ชั้น ชั้นใต้ดิน 5 ชั้น มีพื้นที่ รวม 83,502 ตารางเมตร
(ที่ตั้งของที่ดินตามที่ปรากฏในโฉนดที่ดินจะไม่ตรงกับการแบ่งเขตการปกครองในปัจจุบัน จึงทาให้ที่
อยู่ดังกล่าวไม่ตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของอาคาร)

ระยะเวลา
การเช่า

ผู้ให้เช่าตกลงให้กองทุนรวมเช่าทรัพย์สินที่เช่ามีกาหนดระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนการ
เช่าทรัพย์สินที่เช่าตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนี้

ค่าเช่า

กองทุนรวมตกลงชาระค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าสาหรับสิทธิการเช่าทรัพย์สินที่เช่าตลอดระยะเวลาการเช่า
เป็นจานวน ไม่เกิน 1,790,000,000 บาท (ไม่เกินหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ ล้านบาทถ้วน) ซึ่งจะชาระ
เต็มจานวนภายหลังจากการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกาหนดในวันจดทะเบียนสิทธิการ
เช่าตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนี้

หน้าที่ใน
การ
บารุงรักษา
ทรัพย์สินที่
เช่า

กองทุนรวมตกลงจะจัดหาทดแทนหรือซ่อมบารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่าหรือ
กระท าการใดๆ ทั้ งปวง เพื่อ ให้ ท รั พ ย์สิน ที่ เ ช่ า อยู่ ใ นสภาพที่ ดี หรื อเหมาะสมแก่ ก ารใช้ ง านตาม
วัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ในสัญญานี้ตลอดระยะเวลาการเช่า ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมทั้งสิ้น

การโอน
ภายในระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี้ กองทุนรวมจะไม่นาสิทธิการเช่าทรัพย์สินที่เช่านี้ไม่ว่า
สิทธิการเช่า ทั้งหมดหรือบางส่วน ออกให้เช่าช่วงแก่บุคคลใดๆ หรือให้บุคคลใดๆ เข้ามาอยู่แทน หรือก่อให้เกิด
และการให้ ภาระผูกพันใดๆ ที่ทาให้บุคคลอื่นมีสิทธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า หรือโอนสิทธิการเช่าไม่
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เช่าช่วง

ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลใดๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการอาคารสานักงาน
และพื้น ที่เพื่อ การพาณิชย์ใ ห้เช่าตามวัต ถุประสงค์ที่ก าหนดในสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้ เช่ายิน ยอมให้
กองทุนรวมนาทรัพย์สินที่เช่าออกให้บุคคลภายนอกเช่าช่วงพื้นที่ภายในทรัพย์สินที่เช่าไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน

การ
ประกันภัย

เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยสัญญาฉบับนี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ดาเนินการเกี่ยวกับการประกันภัยและการ
ใช้เงินที่ได้รับเป็นค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนี้ เพื่อนามาใช้
ในการก่อสร้างและ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ให้เช่าจะจัดให้มีการดาเนินการให้กองทุนรวมเป็นผู้เอาประกันภัยร่วมและระบุชื่อกองทุนรวม
เป็ น ผู้ รั บ ประโยชน์ ร่ ว มในกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ที่ จั ด ท าขึ้ น ส าหรั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า กั บ ผู้ รั บ
ประกันภัยทุกประเภทที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน (All Risk Insurance) และสาหรับระยะเวลาประกันภัย
ที่เหลือของกรมธรรม์ประกันภัยภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ โดยให้มีผลเป็น
การเปลี่ยนแปลงในวันจดทะเบียน และกาหนดให้กองทุนรวมเป็นผู้ได้รับค่าสินไหมทดแทนจาก
การประกั น ภัย ดั งกล่ าวทั้ งหมดเพื่อ น าไปดาเนิน การตามที่ กาหนดในหั วข้ อ ทรั พ ย์สิน ที่เ ช่ า
เสียหายหรือถู กทาลายตามที่ กาหนดสัญญาฉบับนี้ ทั้ งนี้ กองทุนรวมตกลงที่จะรับ ผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องจากการดาเนินการดังกล่าวและการ
ชาระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวตลอดระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวม
นับตั้งแต่วันที่กองทุนรวมได้ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวนอกจากนี้ กองทุนรวมจะจัดให้มีการทา
ประกันภัยสาหรับทรัพย์สินที่เช่าตลอดระยะเวลาเช่าในลักษณะการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
(Business Interruption Insurance) ตามเงื่อนไขและข้อกาหนดที่กองทุนรวมเห็นสมควรและ
กาหนดให้กองทุนรวมเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ โดยกองทุนรวมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าว
2. ในกรณี ที่ ท รั พ ย์ สิน ที่ เ ช่ า เกิ ด ความเสี ย หายทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นไม่ ว่ า ด้ ว ยเหตุ ใ ดๆ ให้ น า
ข้อกาหนดในหัวข้อทรัพย์สินที่เช่าเสียหายหรือถูกทาลายมาใช้บังคับ
3. ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าเกิดความเสียหายบางส่วน ให้สัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับใช้ได้ต่อไป
ทั้งนี้เฉพาะทรัพย์สินที่เช่าในส่วนที่ไม่เสียหายและยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดย
ให้ถือว่าทรัพย์สินดังกล่าวยังคงเป็นทรัพย์สินที่เช่ากันตามสัญญาฉบับนี้ต่อไป

ทรัพย์สินที่
เช่าเสียหาย
หรือถูก
ทาลาย

เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี้ให้
“ค่าสินไหมทดแทนพื้นฐาน” หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย ซึ่งไม่รวมถึงค่าสินไหม
ทดแทนซึ่งได้รับจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และ/หรือ
การประกันภัยอื่นใดที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้เอาประกันภัยเพิ่มเติมด้วยค่าใช้จ่ายของคู่สัญญาฝ่าย
นั้นเองทั้งสิ้น
“ความเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนัยสาคัญ” ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว และหน่วยงานราชการ
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ที่เกี่ยวข้องได้ประเมินความเสียหายแล้วและให้เจ้าของทรัพย์สินดาเนินการรื้อถอนโดยไม่สามารถ
ดาเนินการขออนุญาตซ่อมแซมหรือปรับปรุงเพื่อให้ทรัพย์สิน มีสภาพหรือลักษณะการใช้ประโยชน์
เช่นเดิมก่อนเกิดความเสียหายได้”
“ความเสียหายแต่เพียงบางส่วน” หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว และหน่วยงานราชการที่
เกี่ ยวข้ องได้ ป ระเมิ น ความเสีย หายแล้ วและสามารถให้เ จ้า ของทรั พ ย์สินสามารถด าเนิน การขอ
อนุญาตซ่อมแซมหรือปรับปรุงเพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพหรือลักษณะการใช้ประโยชน์เช่นเดิมก่อนเกิด
ความเสียหายได้
1. ในกรณี ที่ท รัพ ย์สิน ที่เ ช่า ได้ รับ ความเสีย หายแต่เพี ยงบางส่ วนไม่ว่ าด้ วยเหตุใดๆ โดยยั งคง
สามารถใช้ทรัพย์สินที่เช่าบางส่วนเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจต่อไปได้ ผู้ให้เช่ามีหน้าที่
ต้องซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าให้คงเดิม โดยกองทุนรวมจะส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนพื้นฐานที่
กองทุนรวมได้รับให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อนามาใช้ในการดาเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนัยสาคัญไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ จน
ไม่อาจใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจต่อไปได้ และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตก
ลงจะสร้างทรัพย์สินที่เช่าขึ้นใหม่ โดยกองทุนรวมจะส่งมอบเงินที่ได้รับจากค่าสินไหมทดแทน
พื้นฐานทั้งหมดมามอบให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อใช้ในการดาเนินการก่อสร้างดังกล่าว ทั้งนี้ การก่อสร้าง
ทรัพย์สินที่เช่าขึ้นใหม่ดังกล่าวจะต้องดาเนินการเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ใน
เวลาที่จะมีการก่อสร้าง โดยผู้ ให้เช่ าจะเป็นผู้ดาเนินการจัดให้มีการก่อสร้างภายใต้ แบบแปลน
แผนงาน และงบประมาณที่คู่สัญญาจะได้ตกลงร่วมกันและจะต้องทาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน
3 (สาม) ปีนับแต่เกิดความเสียหายดังกล่าว รวมถึงดาเนินการขอความยินยอมจากบุคคลใดๆ หรือขอ
อนุญาตต่อหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการใดๆ ภายใต้
สัญญาฉบับนี้ และให้ถือว่าสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาตามสัญญาฉบับนี้ยงั คงมีผลต่อไปจนกว่าจะ
ได้มีการก่อสร้างทรัพย์สินใหม่ขึ้นมาแทนที่ทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้โดยคู่สัญญาจะจัดให้มี
การทาสัญญาเช่าทรัพย์สินขึ้นใหม่ (โดยให้มีข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ เช่นเดียวกับสัญญาฉบับนี้)
โดยเริ่มนับอายุระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ต่อไปทันทีที่การก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยระยะเวลา
การเช่าดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันเดียวกันกับที่กาหนดในสัญญาฉบับนี้ (แต่ทั้งนี้กองทุนรวมจะไม่มี
ภาระหน้าที่ในการชาระค่าเช่าตามสัญญาเช่าฉบับใหม่อีกแต่อย่างใด)
3. ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนัยสาคัญไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ จนไม่อาจ
ใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจต่อไปได้และ (ก) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน
ที่จะไม่ก่อสร้างทรัพย์สินที่เช่าขึ้นมาใหม่ หรือ (ข) ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกัน
ว่าจะดาเนินการก่อสร้างทรัพย์สินที่เช่าขึ้นมาใหม่หรือไม่ ให้ถือเป็นกรณีที่จะไม่มีการดาเนินการ
ก่อสร้างทรัพย์สินที่เช่าขึ้นใหม่ ในการนี้ กองทุนรวมตกลงจะนาเงินค่าสินไหมทดแทนพื้นฐานที่ได้
รับมาแบ่งตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ โดยแบ่งเงินทั้งหมดออกเป็น 360 ส่วน โดย
กองทุนจะได้รับส่วนแบ่งเท่ากับจานวนระยะเวลาการเช่าที่ยังคงเหลืออยู่ และผู้ให้เช่าจะได้รับส่วน
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แบ่งเท่ากับจานวนระยะเวลาการเช่าที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งกองทุนรวมจะได้รับเงินเท่ากับ 1,825,000,000*
คูณด้วยจานวนเดือนที่เหลือหารด้วย 360 ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการเช่าดังกล่าวให้นับเป็นเดือน โดย
เริ่มนับแต่ในเดือนที่เกิดกรณีทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนัยสาคัญไม่ว่า
ด้วยเหตุใดๆ จนไม่อาจใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจต่อไปได้ และให้ถือเอา
ระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่เช่าที่ผ่านมาแล้ว โดย 1 เดือน เท่ากับ 1 ส่วน ทั้งนี้ กองทุนรวมจะ
ส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนพื้นฐานในส่วนที่เกินกว่าที่กองทุนรวมจะได้รับให้แก่ผู้ให้เช่าโดยไม่
ชักช้า


เป็นตัวเลขที่กองทุนรวมและผู้ให้เช่าได้ตกลงร่วมกัน ซึ่งกองทุนรวมเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลสาหรับใช้ในการ
คานวณการชาระคืนค่าเช่าแม้ว่าจานวนดังกล่าวจะต่ากว่ามูลค่าในการลงทุนของกองทุนรวมก็ตาม

ภาษีอากร
และ
ค่าธรรม
เนียมเช่า

ผู้ให้เช่าตกลงรับผิดชอบชาระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เกี่ยวเนื่องกับรายได้จากทรัพย์สินที่เช่าที่
เกิดขึ้นก่อนวันจดทะเบียน โดยกองทุนรวมตกลงจะรับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เกี่ยวเนื่อง
กับรายได้จากทรัพย์สินที่เช่านับตั้งแต่วันจดทะเบียนเป็นต้นไปจนกว่าสัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลง
นอกจากนี้ กองทุนรวมตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเช่า
ทรัพย์สินที่เช่าที่ใช้บังคับอยู่ตลอดระยะเวลาการเช่าตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนี้
ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นใด
แทนคู่สัญญาอีกฝ่ายไปก่อน คู่สัญญาฝ่ายที่ต้องชาระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินตกลงชาระคืนให้แก่
คู่สัญญาฝ่ายที่ได้ชาระไปก่อนจนครบถ้วนทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากคู่สัญญาฝ่ายนั้น
เหตุแห่งการ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้
เลิกสัญญา
1. ในกรณีที่ผู้ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือผิดคา
รับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี้ และผู้ให้เช่าไม่สามารถดาเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
สัญญาภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั้นหรือภายใน
ระยะเวลาใดๆ ที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่ กรณีที่ผู้ให้เช่าไม่ทาการจดทะเบียนสิทธิการเช่า
ให้แก่กองทุนรวมในวันที่กองทุนรวมกาหนดในสัญญาฉบับนี้ ให้ถอื ว่าเป็นเหตุผิดนัดตาม
สัญญานี้ทันที
2. ในกรณีผู้ให้เช่าปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากูย้ ืมเงินหรือภาระผูกพันหรือภาระหนี้สินอื่นใดกับ
บุคคลใดๆ ก็ตามซึง่ อาจนาผู้ให้เช่าไปสู่ภาวะล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการ โดยผู้ให้เช่าไม่สามารถ
ทาการแก้ไขเหตุดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 180 วัน นับจากวันที่ทราบหรือมีเหตุอันควรทราบถึง
เหตุการณ์ดังกล่าว เว้นแต่ผู้ให้เช่าสามารถพิสูจน์และยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจนเป็นที่
พอใจแก่กองทุนรวมว่าการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะทางการเงิน
ของผู้ให้เช่าซึ่งจะนาผู้ให้เช่าไปสู่สภาวะล้มละลาย และการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการ
ใช้สิทธิของกองทุนรวมตามสัญญาฉบับนี้
3. ในกรณีที่ผู้ให้เช่าถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขั้นตอนการเลิก
บริษัท การชาระบัญชี หรือศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ให้เช่า ซึ่งกองทุนรวมเห็นว่ามี
ผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้เช่าในการชาระหนี้ หรือปฏิบัติตามสัญญานี้
4. ในกรณีที่กองทุนรวมจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือผิดคา
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รับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี้ และกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
สัญญาภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั้นหรือภายใน
ระยะเวลาใดๆ ที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีที่การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้เป็นผลเนือ่ งมาจากผู้ให้เช่า หรือบริษัทในเครือของผู้ให้เช่าในฐานะ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัตหิ น้าที่ตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือโครงการจัดการกองทุนรวม
5. เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินที่เช่าตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนี้
6. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา
7. ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กาหนดในโครงการ และกองทุนรวมได้แจ้งให้
ผู้ให้เช่าทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าทั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืนหรือเขตสงวนหรือเขต
สารวจเพื่อการเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืนหรือกฎหมายอื่นๆ ซึ่งทาให้
กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าได้อย่างมีนัยสาคัญ
ผลของการ
เลิกสัญญา

1. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1. ของหัวข้อเหตุแห่งการเลิกสัญญา และเหตุการณ์
ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการที่กองทุนรวมไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด หรือปฏิบัติ
บกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ ต ามสั ญ ญาฉบั บ นี้ กองทุ น รวมจะเรี ย กค่ า เสี ย หายจากผู้ ใ ห้ เ ช่ า จากเหตุ
ดังกล่าว และไม่มีผลทาให้สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง เว้นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากผู้ให้เช่า
จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ และมีผลกระทบอย่างร้ายแรง
ต่อทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สัญญาฉบับนี้ และกระทบสิทธิของกองทุนรวมภายใต้สัญญาฉบับนี้
อย่างมีนัยสาคัญ กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที และผู้ให้เช่าจะต้องชาระคืน
ค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ผู้ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทุน
รวมให้แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จาก
การที่ กองทุนรวมไม่สามารถใช้ป ระโยชน์ ซึ่งทรัพย์ สินที่ เช่า ได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ใ น
สัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของกองทุนรวมในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น
ใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นนั้น
2. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. และ 3. ของหัวข้อเหตุแห่งการเลิกสัญญา กองทุน
รวมมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที และในกรณีที่กองทุน รวมใช้สิทธิดังกล่าว ผู้ให้เช่า
จะต้องชาระคืนค่าเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ผู้ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทุน
รวมให้แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ด้วยวิธีการคานวณตามที่
ปรากฏในข้อ 3 หัวข้อทรัพย์สินที่เช่าเสียหายหรือถูกทาลายของสัญญาฉบับนี้ ค่าขาดประโยชน์
จากการที่กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
สัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของกองทุนรวมในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น
ใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นนั้น เว้นแต่เหตุผิดนัดของผู้ให้เช่าตามข้อ 2. และ 3. ของ
เหตุแห่งการเลิกสัญญา ดังกล่าวเกิดจากการที่กองทุนรวมไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่
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ผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี้
3. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. ของหัวข้อเหตุแห่งการเลิกสัญญา ผู้ให้เช่าจะเรียก
ค่าเสียหายจากกองทุนรวมจากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลทาให้สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง เว้นแต่
ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากกองทุนรวมจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ใน
สัญญานี้ และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องชาระคืนค่าเช่าคงเหลือให้แก่กองทุนรวม ทั้งนี้
ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้เช่าในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุ
ผิดนัดเกิดขึ้นนั้น
4. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5. ข้อ 6. ข้อ 7. หรือข้อ 8. ของหัวข้อเหตุแห่งการเลิก
สัญญา ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง โดยที่คู่สัญ ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรียกค่ าเสียหาย
ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้
โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องชาระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือให้แก่กองทุนรวม ทั้งนี้ เว้นแต่คู่สัญญา
จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
5. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9. ของหัวข้อเหตุแห่งการเลิกสัญญา กองทุนรวมมี
สิทธิพิจารณาว่าจะให้สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงหรือไม่ โดยกองทุนรวมจะพิจารณาจากผลกระทบ
จากการเวนคืนดังกล่าวว่ามีนัยสาคัญเพียงใด ซึ่งในกรณีที่กองทุนรวมเห็นควรให้สัญญาฉบับนี้
สิ้นสุดลง ผู้ให้เช่าตกลงจะนาเงินค่าชดเชยที่ผู้ให้เช่าได้รับจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากการเวนคืนดังกล่าวบางส่วนคืนให้แก่กองทุนรวม โดยแบ่งตามสัดส่วนของระยะเวลา
การเช่าที่เหลืออยู่ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ โดยให้นาจานวนเดือนคงเหลือคูณ
ด้วยจานวนเงินค่าชดเชยที่ผู้ให้เช่าได้รับเนื่องจากการเวนคืนหารด้วย 360
6. เมื่อสัญญาเช่าฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ตามที่ได้กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ กองทุน
รวมจะส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนตามสภาพที่ มีการใช้ประโยชน์ตามปรกติของทรัพย์สินที่เช่าซึ่ง
เป็นอยู่ ณ เวลานั้น พร้อมกับส่วนควบและอุปกรณ์ที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินที่
เช่า ซึ่งกองทุนรวมได้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลรักษาทรัพย์สินดังกล่าวดุจวิญญูชนรักษา
ทรัพย์ของตนเอง เว้นแต่ในกรณีที่ไม่ สามารถส่งมอบส่วนควบและอุปกรณ์ที่ติดตรึงตราและไม่
ติดตรึงตรากับทรัพย์สินที่เช่าได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือการเสื่อมสภาพของทรัพย์สินนั้นๆ
เนื่องจากการใช้งานตามปกติหรืออายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้น นอกจากนี้ กองทุนรวมจะส่ง
มอบเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนรวมได้รับไว้แทนผู้ให้เช่า (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้เช่ารวมถึงการคืน
เงินประกันการเช่าที่กองทุนรวมได้รับจากผู้เช่าช่วงพื้นที่ในทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้เช่าช่วงหรือผู้ให้
เช่า (แล้วแต่กรณี)
7. ในกรณีที่กองทุนรวมได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ 1. และ 2. ของหัวข้อผลของการเลิก
สัญญาแล้ว กองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าจนกว่ากองทุนรวมจะได้รับ
ชาระค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดดังกล่าวผู้ให้เช่า
แล้วเสร็จ โดยกองทุนรวมไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่ าคงเหลือรวมถึง
เงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากสาหรับระหว่างระยะเวลานี้ เว้นแต่กองทุนรวมจะพิสูจน์ได้ว่า
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กองทุนรวมได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ที่กองทุนรวมได้รับสาหรับ
ช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ให้เช่ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกินดังกล่าว
8. ในกรณีที่สัญญาเช่าฉบับนี้สิ้นสุดลงด้วยเหตุใดๆ ในระหว่างเวลา 6 เดือนหลังจากสัญญาเช่า
ฉบับนี้สิ้นสุดลงกองทุนรวมจะให้ความช่วยเหลือตามคาร้องขอที่สมเหตุสมผลจากผู้ให้เช่าในการ
ดาเนินการให้ผู้เช่าพื้นที่ในทรัพย์สินที่เช่ามาทาสัญญาเช่าพื้นที่กับผู้ให้เช่าใหม่พร้อมทั้ งส่งมอบ
เงินประกันการเช่าที่กองทุนรวมได้รับไว้จากผู้เช่าพื้นที่ในทรัพย์สินที่เช่าก่อนวันทาสัญญาเช่า
พื้นที่ฉบับใหม่ดังกล่าว (ภายหลังจากที่ได้หักค่าเช่า ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของผู้เช่า
พื้นที่แต่ละราย (ถ้ามี))ให้แก่ผู้ให้เช่า (ภายใต้ความยินยอมของผู้ เช่าพื้นที่นั้นๆ) หรือคืนให้แก่ผู้
เช่าพื้นที่นั้นๆ (หากผู้เช่าพื้นที่ไม่ประสงค์จะเช่าพื้นที่ดังกล่าวกับผู้ให้เช่าอีกต่อไป) แล้วแต่กรณี
ทั้ ง นี้ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การด าเนิ น การดั ง กล่ า วกองทุ น รวมและผู้ ใ ห้ เ ช่ า จะร่ ว มกั น
รับผิดชอบ (เว้นแต่กรณีที่สัญญาเช่าฉบับนี้สิ้นสุดลงโดยเป็นผลจากการที่กองทุนรวมเป็นฝ่ายผิด
หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8. ของหัวข้อเหตุแห่งการเลิกสัญญา กองทุนรวม
จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว)

(2) สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์
คู่สัญญา

 เพนต้า 591 ในฐานะ “ผู้ขาย”
 กองทุนรวมในฐานะ “ผู้ซื้อ”

ทรัพย์สินที่ซื้อขาย

อุปกรณ์และงานระบบต่างๆ ที่เกีย่ วเนื่องซึง่ ใช้ในการดาเนินกิจการอาคารยูบีซี 2 ตาม
รายละเอียดที่กาหนดในสัญญาฉบับนี้

ราคาทรัพย์สินที่ซื้อขาย

คู่สัญญาตกลงกันซื้อขายอุปกรณ์และงานระบบ ในราคาสุทธิ 98,800,000 บาท (เก้า
สิบแปดล้านแปดแสนบาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยผู้ซื้อจะชาระราคาซื้อขาย
ดังกล่าวทั้งสิ้นภายในวันสัญญามีผลใช้บังคับ

หมายเหตุ : สัญญาเช่าที่ดินและอาคารได้กาหนดให้คืนอาคารพร้อมสังหาริมทรัพย์ รายละเอียดตามหัวข้อผลของการเลิก
สัญญา ข้อย่อย 6.
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(2)

โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ (“Ploenchit Center”)
โครงสร้างการลงทุน
1.

กรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ รวมทั้งอาคารเก็บของ ที่มีลักษณะเป็นส่วน
ควบของที่ ดิ น ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของอาคารเพลิ น จิ ต เซ็ น เตอร์ รวมถึ ง งานระบบ
สาธารณูปโภค และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (“อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์”) โดยมีเอราวัณ
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ซึ่ง ตามสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว
ได้มีเงื่อนไขกาหนดว่ากรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ จะตกเป็นของเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินเมื่อสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวสิ้นสุดลง โดยกองทุนรวมจะสามารถหา
ประโยชน์จากอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2568 ซึ่งเป็นวัน
สิ้นสุดสัญญาเช่าที่ดิน

2.

สิทธิการเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ โดยกองทุนจะรับโอนสิทธิ
การเช่าที่ดินระยะยาวจากเอราวัณซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าที่ดินตามระยะเวลาเช่า
ที่ดินคงเหลือ ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 23 มกราคม 2568

สถานที่ตั้ง
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เป็นอาคารสานักงานให้เช่าและพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อ
ปี 2539 โดยตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
อยู่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจและตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า (BTS) สถานีเพลินจิต และสถานี
นานา

เพลินจิตเซ็นเตอร์
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ลักษณะและรายละเอียดทรัพย์สินและพื้นที่โดยรวม
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นอาคารสานักงานให้เช่า มีจานวน 24 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 3 ชั้น
และชั้นดาดฟ้า มีพื้นที่ใช้สอย รวมทั้งสิ้นประมาณ 76,025 ตารางเมตร และอาคารเก็บของ ซึ่ง
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ 54 ตารางเมตร โดยสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ตั้งอยู่บนที่ดิน
เนื้อที่จานวน 5 ไร่ 2 งาน 75.6 ตารางวา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
โฉนดเลขที่

เลขทีด่ นิ

หน้าสารวจ

4310

1290

1002

เนือ้ ที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
0-2-66.3

5438

1291

1765

0-2-21.6

5440

1292

1767

0-2-27

22249

1293

2637

0-2-22

22250

1294

2638

1-2-15

13980

1296

3902

0-1-59

2647

1295
รวม

126

1-1-64.7
5-2-75.6

ที่ดินดังกล่าวข้างต้นตามโฉนดตั้งอยู่ที่ แขวงคลองตัน (บางกะปิฝั่งใต้) เขตพระโขนง (บางกะปิ)
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันในกรุงเทพมหานครได้แบ่งเขตการปกครองใหม่ เรียกว่า แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยที่อาคารมีการใช้พื้นที่แบ่งตามการใช้สอยดังนี้
พื้นที่อาคาร

การใช้สอย

ชั้นใต้ดิน B2 - B3

ส่วนจอดรถยนต์

ชั้นใต้ดิน B1

พื้นที่ร้านค้า และจุดรับส่งสินค้า

ชั้นที่ 1-3

พื้นที่ร้านค้า และสานักงาน

ชั้นที่ 4-5

พื้นที่สานักงาน

ชั้นที่ 6

พื้นที่ศูนย์อาหาร และสานักงาน

ชั้นที่ 7

พื้นที่สานักงานและร้านค้า

ชั้นที่ 8-24

พื้นที่สานักงาน

ซึ่งแบ่งเป็นสัดส่วนของพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดได้ดังนี้
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พื้นที่
1. พื้นที่สานักงานให้เช่า
2. พื้นที่ร้านค้า
3. พื้นที่ศูนย์อาหาร
พื้นที่ให้เช่าทั้งหมด
4. พื้นที่จอดรถยนต์
5. พื้นที่ส่วนกลาง
พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด
6. พื้นที่นอกอาคาร (รวมอาคารเก็บของ)
* ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

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

ร้อยละ
ของพืน้ ที่ใช้สอย
46.33
7.18
2.64
56.15
11.47
32.37
100.00

ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้
ระบบสาธารณูปโภค
ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา
ระบบปรับอากาศ

รายละเอียด
หม้อแปลงไฟฟ้า 5 ชุด เครื่องกาเนิดไฟฟ้า 2 ชุด และ ตู้จ่ายไฟฟ้า
หลัก 5 ชุด รวมทั้งมีระบบไฟฟ้าสารอง
ถังเก็บน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก และเครื่องสูบน้า
ระบบปรับอากาศ Chiller System

ระบบป้องกันอัคคีภัย

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และตู้จ่ายน้าดับเพลิง (Fire Hose
Cabinet)

ระบบดูแลรักษาความ
ปลอดภัย

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Televisions CCTV)

ลิฟท์โดยสาร

ลิฟท์โดยสารจานวน 7 ชุด บรรทุก 1,350 กิโลกรัม
ลิฟท์โดยสารจานวน 7 ชุด บรรทุก 1,000 กิโลกรัม
ลิฟท์ขนของจานวน 1 ชุด บรรทุก 1,600 กิโลกรัม
บันไดเลื่อนจานวน 14 ชุด
* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ทั้งนี้ เอราวัณ ได้จัดให้มีการประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน (All Risk Insurance) การ
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก( Public Liability Insurance) และการประกันภัย
สาหรับการหยุดชะงักทางธุรกิจ(Business Interruption Insurance) สาหรับอาคารเพลิตจิตเซ็น
เตอร์ ซึ่ งกรมธรรม์ทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยจะมีการ
ดาเนินการให้กองทุนรวมเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และประกันภัยสาหรับการหยุดชะงักทาง
ธุรกิจ ซึ่งจะมีผลในวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สิน
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การจัดการ
ก่อนวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก เอราวัณในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิตเซ็น
เตอร์เป็นผู้บริหารทรัพย์สินในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้เช่าพื้นที่และการ
ให้บริการงานระบบสาธารณูปโภคแก่ผู้ เช่าพื้น ที่ในอาคารดังกล่าว ทั้ งนี้ เอราวั ณได้ว่าจ้า ง
บุคคลภายนอก เพื่อดาเนินการและ จัดการทางด้านวิศวกรรมอาคาร การบริการต่างๆ รวมทั้ง
การทาความสะอาด และการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
โดยภายหลังจากที่กองทุนรวมได้เข้าลงทุนในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ แล้ว กองทุนรวมจะ
แต่งตั้งให้เอราวัณทาหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ในการบริหารจัดการอาคารเพลินจิต
เซ็นเตอร์เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไป
ข้อมูลผู้เช่ารายย่อย (ก่อนกองทุนรวมเข้าลงทุน)
ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ มีผู้เช่ารายย่อยทั้งที่เป็นร้านค้า
และสานักงาน 96 ราย โดยผู้เช่า 10 อันดับแรกของโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ คิดเป็น
ร้อยละ 77.95 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด ดังนี้

1

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด และบริษัทในเครือ

ร้อยละของพื้นที่ให้เช่า
ทั้งหมด
21.57

2

บริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด และบริษัทในเครือ

20.14

3

บริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จากัด

10.28

4

บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ จากัด

6.59

5

บริษัท เอพีเอ็ม เซ็นทรัล เซอร์วิสเซส จากัด

6.10

6

บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จากัด

3.33

7

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพ็ญประพรรณ เทรดดิ้ง

2.64

8

บริษัท อีลีท ออฟฟิส จากัด

2.59

9

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง จากัด

2.38

10

บริษัท ฮาเวลส์ ซิลวาเนีย (ประเทศไทย ) จากัด

2.32

ผู้เช่ารายย่อยอื่นๆ (72 ราย)

19.86

พื้นที่ว่าง

2.19

ลาดับที่ บริษัท

รวม

100.00

ตารางต่อไปนี้ แสดงข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งแสดงถึงประเภทการประกอบธุรกิจ
ของผู้เช่ารายย่อย และเทียบเป็นสัดส่วนของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด
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ประเภทธุรกิจ

พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม)

ธุรกิจการเกษตร

8,349

สัดส่วนของพืน้ ที่ให้เช่า
รวม (ร้อยละ)
21.51

เวชภัณฑ์

5,132

13.22

ที่ปรึกษาต่าง ๆ

4,639

11.95

สื่อและโฆษณา

3,162

8.15

ประกันภัย

2,573

6.63

อาหารและเครื่องดืม่

1,908

4.92

ซูเปอร์มาร์เก็ต

1,291

3.33

ท่องเที่ยว

967

2.49

ธุรกิจประเภทอื่น ๆ

9,942

25.61

พืน้ ที่ว่าง
รวม

851
38,815

2.19
100.00

หมายเหตุ : ไม่รวมพื้นที่ประมาณ 3,870 ตารางเมตร ที่เอราวัณจะเข้าทาสัญญาเช่าพื้นที่สานักงานและศูนย์อาหาร

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งแสดงถึงปีที่ครบกาหนดอายุสัญญา
เช่าของผู้เช่ารายย่อยในทรั พย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก สัญญาเช่าพื้นที่ระหว่าง
เอราวัณกับผู้เช่าพื้นที่รายย่อยส่วนใหญ่มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี และผู้เช่ารายย่อยจะต่ออายุ
สัญญาเช่าพื้นที่ทุกๆ 3 ปี เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่า
ปีที่สัญญาเช่าครบกาหนด

สัดส่วนของพืน้ ที่ให้เช่า
ภายใต้สัญญาเช่า (ร้อยละ)

ปี 2554

พื้นที่ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่า
ที่คาดว่าจะครบกาหนด
(ตร.ม.)
11,529

ปี 2555

3,147

8.29

ปี 2556

15,218

40.09

8,070
ปี 2557 และหลังจากนั้น
หมายเหตุ : รวมหนังสือเสนอให้เช่า (Offer Letter) ที่ผู้เช่าได้มกี ารลงนามแล้ว

30.37

21.26

ทัง้ นี้ พื้นที่ให้เช่าใน 3 ตารางข้างต้น ไม่รวมพื้นที่ประมาณ 3,870 ตารางเมตร ที่เอราวัณจะเข้า
ทาสัญญาเช่าพื้นที่สานักงานและศูนย์อาหารในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ หลังกองทุนเข้าลงทุน
ในโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ คิดเป็นประมาณร้อยละ 9 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดหลัง นับ
รวมพื้นที่ดังกล่าว
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ผลการดาเนินงานในอดีต
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเช่าพื้นที่ และอัตราค่าเช่าเฉลี่ยในทรัพย์สินที่กองทุน
รวมจะลงทุนครั้งแรก

*

ปี

อัตราการเช่า
พื้นที่
(ร้อยละ)

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

รายได้
(ล้านบาท)*

ปี 2549

95

386

235

กาไรก่อนดอกเบี้ย
ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่าย
(EBITDA)*
(ล้านบาท)
101

ปี 2550

97

409

260

131

ปี 2551

96

459

277

158

ปี 2552

94

504

289

168

ปี 2553
96
509
297
170
รวมรายได้และค่าใช้จ่ายบางรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการของกองทุนรวม เช่น รายได้
ค่าอาหารและเครื่องดื่มจากศูนย์อาหาร ต้นทุนค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
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(ก)

การจัดหาผลประโยชน์จากอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์โดยกองทุนรวม
การจั ด การประโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิน ที่ ก องทุ น รวมเข้ า ลงทุ น ครั้ ง แรกมี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
(1) แผนภาพการนาทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกออกหาประโยชน์
ผู้ถอื หน่วยลงทุน

ถือหน่วยลงทุน

ออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุน

เพลินจิตเซ็นเตอร์

บริษัท
จัดการ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

กองทุนรวม

บริหารจัดการ

รายได้จาก
อสังหาริมทรัพย์

ผู้เช่า

ถือครองกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
การใช้ประโยชน์ภายใต้
สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าและ
สัญญาบริการ

บริหารอสังหาริมทรัพย์
กระทาการแทน
ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริหารทรัพย์สิน

บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ค่าธรรมเนียม
การบริหารทรัพย์สิน

(“ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์”)

(2) การนาอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ออกหาประโยชน์
ในการนาอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ออกหาประโยชน์ กองทุนรวมจะให้เช่าพื้นที่
ในอาคารแก่ ผู้ เ ช่ า รายย่ อ ย โดยภายหลั ง จากที่ ก องทุ น รวมได้ เ ป็ น เจ้ า ของ
กรรมสิท ธิ์ ในอาคารเพลิ นจิ ต เซ็น เตอร์ กองทุน รวมจะเป็ น คู่สัญญาเช่ าพื้ น ที่
อาคาร สัญญาเช่าอุปกรณ์ และสัญญาจ้างบริการกับผู้เช่ารายย่อย (รวมเรียกว่า
“สัญญาเช่ารายย่อย”) ซึ่งมีผู้เช่ารายย่อยจานวน 97 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553) นอกจากนี้ เอราวัณจะเข้าทาสัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์อาหารและ
สานักงานกับกองทุนรวม โดยกองทุนรวมในฐานะผู้ให้เช่าจะได้รับค่าตอบแทน
การเช่าจากเอราวัณในลักษณะเดียวกับผู้เช่ารายอื่นในลักษณะที่เป็นธรรมเนียม
ทางค้าปกติเสมือนเป็นการทาธุรกรรมกับคู่ค้าทั่วไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกัน
เป็นพิเศษ (at arm’s length transaction)
ทั้ ง นี้ ในการบริ ห ารจั ด การอาคารเพลิ น จิ ต เซ็ น เตอร์ กองทุ น รวมจะแต่ ง ตั้ ง
เอราวัณหรือบริษัทย่อยของเอราวัณเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อดาเนินการ
บริหารจัดการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ต่อไป
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(ข)

สรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาเกี่ยวกับอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
กองทุนรวมจะเข้าทาสัญญาที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าตามที่กาหนดในโครงการดังนี้
(1) สัญญาโอนสิทธิการเช่าที่ดิน

คู่สัญญา

 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ในฐานะ “ผู้โอน”
 กองทุนรวม ในฐานะ “ผู้รับโอน”

ข้อกาหนดในสัญญา

 ผู้โอนเป็นผู้มีสิทธิการเช่าที่ดินจานวน 7 แปลงตามสัญญาเช่าที่ดินระหว่างนาย
วิศาล คุณวิศาล และนายอนน คุณวิศาลและผู้โอน
 ผู้โอนตกลงโอนและผู้รับโอนตกลงรับโอนสิทธิและหน้าที่ทุกประการตามสัญญา
เช่าที่ดิน โดยมีผลนับแต่วันที่สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับ เป็นต้นไป ในมูลค่าไม่
เกิ น 280,000,000 บาท (สองร้ อ ยแปดสิ บ ล้ า นบาท) ซึ่ ง เป็ น ราคาซึ่ ง รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 ผู้รับโอนขอให้คารับรองแก่ผู้โอนว่า ผู้รับโอนได้ทราบรายละเอียดและเงื่อนไข
ต่างๆ ทั้งหมด ตามสัญญาเช่า ที่ดินแล้ว และตกลงปฏิบัติตนในฐานะผู้เช่า ตาม
สัญญาเช่าที่ดินตามรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่า
ที่ดิน และสัญญาโอนสิทธิการเช่าทุกประการ
 ผู้โอนและผู้รับโอนตกลงดาเนินการจดทะเบียนโอนสิทธิการเช่านี้ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่โดยแนบสัญญาฉบับนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่า ที่ดิน ทั้งนี้ ใน
การจดทะเบียนโอนสิทธิการเช่านี้ ผู้รับโอนตกลงรับผิดชอบชาระอากรแสตมป์
และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 สัญญาโอนสิทธิการเช่าฉบับนี้ ถือให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าที่ดินระหว่างผู้
โอนและผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
 ผู้รับโอนตกลงรับผิดชอบในบรรดาภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ
ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้ น ที่มีอยู่ในขณะทาสัญญาและที่ จะพึงเกิดขึ้นใน
อนาคต อั น เนื่ อ งมาจากการท าสั ญ ญาโอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า นี้ แ ทนผู้ ใ ห้ เ ช่ า ตาม
สัญญาเช่าที่ดินด้วยทุกประการ (หากมี)

23

(2) สัญญาเช่าที่ดิน (ตามที่กองทุนรวมได้รับโอนสิทธิจากสัญญาโอนสิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าวข้างต้น)
 นายวิศาล คุณวิศาล และนายอนน คุณวิศาล ในฐานะ “ผู้ให้เช่า”
 กองทุนรวม ในฐานะ “ผู้เช่า”
ทรัพย์สินที่เช่า
ที่ดินจานวน 7 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 4310, 5438, 5440, 22249, 22250, 13980 และ
2647 ตั้ ง อยู่ ที่ ต าบลคลองตั น (บางกะปิ ฝั่ ง ใต้ ) อ าเภอพระโขนง (บางกะปิ )
กรุงเทพมหานคร (ที่ตั้งของที่ดินตามที่ปรากฏในโฉนดที่ดินจะไม่ตรงกับการแบ่งเขตการ
ปกครองในปัจจุบัน จึงทาให้ที่อยู่ดังกล่าวไม่ตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของอาคาร)
ระยะเวลาการเช่า
30 ปี นับแต่วันที่ 24 มกราคม 2538 – 23 มกราคม 2568*
ค่าเช่า
ค่าเช่ารายปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สัญญาเช่าที่ดินฉบับลงวันที่ 25 มกราคม 2534 ประกอบด้วยค่าตอบแทนการเช่าที่
กองทุนรวมจะต้องชาระดังนี้
 ค่าตอบแทนการเช่าส่วนที่หนึ่งจานวน 95,300,000 บาท ชาระในวันรับมอบที่ดิน
 ค่าตอบแทนการเช่าส่วนที่สองจานวน 180,000,000 บาท* ชาระในเดือน
เริ่มต้นของปีที่ 30 ของการเช่า
สัญญาเช่าที่ดินฉบับลงวันที่ 1 เมษายน 2545 คงเหลือค่าตอบแทนการเช่าที่
กองทุนรวมจะต้องชาระดังนี้
 ค่าตอบแทนการเช่าส่วนที่สาม จานวน 9,612,840 บาท ชาระในเดือน
มกราคม 2568
 ปีที่ 1 – ปีที่ 10 เท่ากับปีละ 7,837,500 บาท
และ ระหว่างวันที่ 1
เมษายน 2545 – 23 มกราคม 2548 เท่ากับปีละ 837,118 บาท
 ปีที่ 11 – ปีที่ 20 เท่ากับปีละ 14,510,270 บาท
 ปีที่ 21 – ปีที่ 30 เท่ากับปีละ 29,073,115 บาท
ทั้ ง นี้ กองทุ น รวมมี ห น้ า ที่ จ ะต้ อ งช าระค่ า เช่ า นั บ แต่ วั น ที่ เ อราวั ณ ได้ จ ด
ทะเบียนโอนสิทธิการเช่าให้แก่กองทุนรวมเป็นต้นไป
หลักประกันการชาระค่าเช่า
ผู้เช่าได้จ่ายเงินประกันการชาระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าจานวน 90,000,000 บาท*ภายใน 6
เดือน นับแต่วันทาสัญญาเป็นต้นไป (ซึ่งเอราวัณได้ชาระเงินประกันการชาระค่าเช่า
ดังกล่าวให้แก่ผู้ให้เช่าแล้ว) และหากผู้เช่ามิได้มีการทาผิดสัญญา ผู้ให้เช่าจะจ่ายคืน
ให้แก่ผู้เช่า (ซึ่งในที่นี้หมายถึงกองทุนรวม) ทันทีในเดือนเริ่มต้นของการเช่าในปีที่ 30 (โดย
กองทุนรวมไม่ต้องชาระเงินประกันการชาระค่าเช่าดังกล่าวให้แก่เอราวัณ)
หน้าที่ในการบารุงรักษา
ผู้เช่ามีหน้าที่ในการบารุงรักษา และซ่อมแซมสิ่งปลูก สร้าง ส่วนควบ และอุปกรณ์
ทรัพย์สินที่เช่า
ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีและครบถ้วน
ภาษีอากร
ผู้เช่าเป็นผู้ชาระค่าภาษีอากรที่ทางราชการเรียกเก็บจากการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน รวมถึงภาษีอื่นใด ยกเว้นภาษีเงินได้ของผู้ให้เช่า
การโอนสิทธิการเช่าและการให้ การโอนสิทธิการเช่าทั้งหมดหรือบางส่วนสามารถทาได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลา
เช่าช่วง
การเช่าตามที่กาหนดในสัญญา
คู่สัญญา

ระยะเวลาการเช่าทีด่ ินคงเหลือประมาณ 13 ปี 10 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554) ซึ่งเป็นระยะเวลาการเช่าที่กองทุนรวมเข้าเป็น
คู่สัญญาในฐานะผู้เช่า
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* ในปี 2568 กองทุนรวมจะต้องชาระเงินค่าตอบแทนการเช่าส่วนที่ 2 จานวน 180 ล้านบาท แต่ในปีดังกล่าวกองทุนรวมมีสิทธิตามสัญญาที่จะ
ได้รับเงินประกันการชาระค่าเช่าคืนจานวน 90 ล้านบาท ส่งผลให้กองทุนมีภาระสุทธิจานวน 90 ล้านบาท ซึ่งกองทุนรวมจะดาเนินการใดๆ เพื่อให้
สามารถจ่ายเงินค่าตอบแทนการเช่าดังกล่าวได้ เช่น การลดอัตราการจ่ายเงินปันผลในช่วงก่อนการจ่ายเงินดังกล่าว

การสิ้นสุดของสัญญา

1. เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่า
2. เมื่อผู้เช่าไม่ชาระค่าเช่า และผู้ให้เช่าได้บอกกล่าวให้ชาระค่าเช่าภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนแล้ว ผู้เช่ายังคงเพิกเฉยไม่ชาระค่าเช่า
3. ถ้าสัญญาสิ้นสุดลงโดยเหตุที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ ผู้ให้เช่ายังคงมีสิทธิเรียก
ค่าเสียหายเพิ่มขึ้นต่างหาก
4. กรณีที่มีการเลิกสัญญาหรือเมื่อสัญญาระงับลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้เช่าไม่มี
สิทธิเรียกเงินที่ผู้เช่าได้ชาระให้ผู้ให้เช่าแล้ว และผู้เช่าจะหมดสิทธิครอบครอง
และหมดสิทธิได้รับประโยชน์จากอาคารก่อสร้างตามโครงการที่ระบุในสัญญา
นี้ทันที

การประกันภัย**

ตลอดระยะเวลาการเช่ า ตามที่ก าหนดในสัญ ญาฉบับ นี้ ผู้เช่ าจะจัด ให้ มีประกั น
อัคคีภัยและวินาศภัยทุกชนิดรวมภัยพิเศษ 4 ประเภท คือ ก.การจราจล การนัดหยุด
งาน ข. การระเบิดทุกชนิด รวมทั้งการระเบิดของแก๊สในโรงงานแก๊สหรือการระเบิด
ของแก๊สที่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือการผลิต ค. ภัยทางอากาศ เครื่องบินตก
ง. แผ่นดินไหวหรือการผันแปรผิดปกติของธรรมชาติสาหรับสิ่งปลูกสร้างส่วนควบคุม
อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ตามโครงการที่มีอยู่บนที่ดินในวงเงินทั้งสิ้นไม่ต่ากว่า
มูลค่าแท้จริงของทรัพย์สินแต่ละรายการ ในการเอาประกันดังกล่าวผู้เช่าเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่าย และเบี้ยประกันภัย โดยระบุให้ผู้ให้เช่าเป็นผู้รับประโยชน์
อนึ่ง หากเป็นกรณีที่ผู้ให้เช่าเป็นผู้รับประโยชน์ ** ตามสัญญาประกันภัย ค่าสินไหม
ทดแทนที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยภายใต้สัญญาประกันภัย คู่สัญญาตกลงให้การ
รักษาค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวไว้ที่สถาบันการเงินที่คู่สัญญาให้ความยินยอม
ร่วมกันและให้สิทธิแก่ผู้เช่าโดยการรับรู้ยินยอมของผู้ให้เช่าเป็นผู้เบิกจ่าย เพื่อใช้ใน
การซ่ อ มแซมหรื อ จั ด สร้ า งขึ้ น ใหม่ เ หมื อ นเดิ ม อย่ า งไรก็ ต าม หากผู้ เ ช่ า ไม่ เ ริ่ ม
ดาเนิ นการซ่อมแซมหรื อจัด สร้างขึ้นใหม่ภายใน 6 (หก) เดือน และแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาอันเหมาะสมตามที่กาหนดระยะเวลาก่อสร้างทั่วไปให้ค่าสินไหมทดแทน
และดอกผลที่เกิดขึ้นตกแก่ผู้ให้เช่าทั้งสิ้น เพื่อใช้ในการซ่อมแซมหรือจัดสร้างขึ้นใหม่
และผู้เช่าจะต้องชาระค่าปรับอีกจานวน 1 (หนึ่ง) เท่าของมูลค่าซ่อมแซมจริงให้แก่
ผู้ให้เช่า
หากอาคาร และ/หรือทรัพย์ สินต่างๆ เสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ต าม ผู้เช่ า
จะต้องซ่อมแซมหรือจัดสร้างขึ้นใหม่ให้เหมือนเดิม หากเงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับ
จากบริ ษั ท ประกั น ภั ย ไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะซ่ อ มแซมหรื อ จั ด สร้ า งขึ้ น ใหม่ ผู้ เ ช่ า ต้ อ ง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในส่วนที่เกินเองทั้งสิ้น
อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาจัดให้มีการประกันภัย กองทุนรวมจะกาหนดให้มีวงเงิน
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คุ้มครองที่มีมูลค่าเพียงพอต่อการก่อสร้างทรัพย์สินต่างๆ ที่เสียหายทั้งหมดหรือ
บางส่วนขึ้ นใหม่ โดยจัด ให้มีที่ป รึกษาซึ่ งเป็นผู้เ ชี่ยวชาญทางการประเมินมูลค่ า
ก่อสร้างโครงการ ประกอบการพิจารณากาหนดวงเงินในการประกันภัยดังกล่าว
และให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมดูแลการดาเนินการก่อสร้างให้อยู่
ภายใต้ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากบริษัทประกันภัย และในกรณีที่จานวนเงินที่ใช้
ในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ที่เสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนขึ้นใหม่
เกินกว่าเงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากบริษัทประกันภัย กองทุนรวมจะพิจารณา
ดาเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
การส่งมอบทรัพย์สิน

เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดหรือเลิกกัน ผู้ เช่าจะต้องส่งมอบสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งเครื่อง
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง เครื่อ งมือ เครื่ องใช้ที่ มีส่ว นสาคัญ ในการดาเนิน การตาม
โครงการซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าให้แก่ผู้ให้เช่าโดยเด็ดขาดและปราศจากภาระ
ผูกพันใดๆ

** กองทุนรวมจะจัดให้มีการประกันความเสี่ยงภัยที่มีความคุ้มครองตามที่กาหนดไว้ตามสัญญาเช่าที่ดิน โดยกาหนดให้กองทุนรวมเป็นผู้รับ
ผลประโยชน์หรือผู้รับผลประโยชน์ร่วมตามกรมธรรม์ดังกล่าว
** ในกรณีที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกทาลาย เมื่อมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย สัญญาเช่าที่ดินกาหนดให้ต้ องนาค่า
สินไหมทดแทนดังกล่าวฝากไว้ในบัญชี Escow Account และเพื่อให้การซ่อมแซมหรือสร้างขึ้นใหม่แล้วเสร็จ การเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อการ
ซ่อมแซมหรือสร้างขึ้นใหม่จะต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของสัญญาเช่าที่ดิน ซึ่งจะสอดคล้องกับสัญญาว่าจ้างผู้ซ่อมแซมหรือผู้ก่อสร้าง โดยกองทุนรวมไม่
ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์สินในการเบิกจ่ายเพื่อการดังกล่าว

(3) สัญญาซื้อขายอาคาร (ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินที่กองทุนรวมจะมีสิทธิการเช่าคงเหลืออยู่
ประมาณ 13 ปี 10 เดือน ซึ่งกองทุนรวมจะสามารถหาประโยชน์ในอาคารได้
จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2568)
คู่สัญญา
ทรัพย์สินที่ซื้อขาย

ราคาทรัพย์สินที่ซื้อขาย
ภาษีอากรและค่าใช้จ่าย

 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ในฐานะ “ผู้ขาย”
 กองทุนรวม ในฐานะ “ผู้ซื้อ”
อาคารสิ่ ง ปลู ก สร้ า งเลขที่ 2 ถนนสุ ขุ ม วิ ท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันใช้ประโยชน์เป็นอาคารสานักงานให้เช่าและพื้นที่เช่าเพื่อ
การพาณิชย์ รวมถึงส่วนควบของอาคารดังกล่าว และอาคารเก็บของ 1 ชั้น 1 หลัง ซึ่ง
มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันประมาณ 76,079 ตารางเมตร
จานวนเงิน ไม่เกิน 870,000,000 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) โดยผู้ซื้อจะชาระทั้ง
จานวนให้แก่ผู้ขายในวันจดทะเบียน
 ผู้ซื้อมีหน้าที่ชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน สาหรับระยะเวลานับตั้งแต่วันจด
ทะเบียนจนถึงวันที่ 23 มกราคม 2568 และภาษีบารุงท้องที่ รวมตลอดถึงภาษี
ป้าย ภาษีอื่นๆ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่อาจเรียกเก็บโดยหน่วยงานราชการ
เนื่องด้วยหรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่จะซื้อขายนับจากวัน
จดทะเบียน
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 ผู้ซื้อตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียม และภาษีอากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซื้อขายตามสัญญาฉบับนี้ (ยกเว้นภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้นิติบุคคลหั ก ณ ที่จ่ายของ
ผู้ขาย สาหรับเงินได้ที่ผู้ขายได้รับภายใต้สัญญาฉบับนี้)
1. ให้ถือว่าคู่สัญญาตกเป็นผู้ผิดสัญญา หากในระยะเวลาใดๆ ก่อนวันจดทะเบียน
คู่สัญ ญาฝ่ า ยใดฝ่ ายหนึ่ ง ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาฉบั บ นี้ ห รื อผิ ด ค ารั บ รองและ
รับประกันที่ให้ไว้ในสัญญาฉบับนี้ และส่งผลให้ผู้ซื้อไม่สามารถใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินที่จะซื้อขาย ได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้
2. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา
3. ในระยะเวลาก่อนวันจดทะเบียน ทรัพย์สินที่จะซื้อขาย ได้รับความเสียหายอย่าง
มีนัยสาคัญหรือการประกอบกิจการของทรัพย์สินที่จะซื้อขาย มีการเปลี่ยนแปลง
ในทางลบอย่างมีนัยสาคัญ
4. หากไม่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขาย ภายใน 15 วันนับ
จากวันที่สัญญามีผลใช้บังคับ
1. ในกรณีคู่สัญญาตกเป็นผู้ผิดสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 1. หรือข้อ 3. ในหัวข้อ
เหตุผิดนัด คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่มิได้เป็นผู้ผิดนัดอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้
โดยแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายที่ผิดนัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ คู่สัญญา
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
2. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. ในหัวข้อเหตุผิดนัด ให้ถือว่า
สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง โดยที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย
ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ เว้น
แต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
3. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. ในหัวข้อเหตุผิดนัด ผู้ซื้อมีสิทธิใน
การบอกเลิกสัญญาฉบับนี้หรือขยายระยะเวลาการจดทะเบียนออกไป ทั้งนี้ ไม่
เกิน 6 เดือนหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน ทั้งนี้ การบอก
เลิ ก หรื อ ขยายระยะเวลาดั ง กล่ า วจะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ของผู้ซื้อ หากผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบั บนี้
สิ้นสุดลงโดยที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงิน
หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้

เหตุผิดนัด

การเลิกสัญญา

หมายเหตุ : สัญญาเช่าที่ดินได้กาหนดให้ผู้เช่าจะต้องส่งมอบสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งเครื่องอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีส่วนสาคัญ
ในการดาเนินการเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ในหัวข้อการส่งมอบทรัพย์สิน

(4)
คู่สัญญา

สัญญาซื้อขายอุปกรณ์สานักงานและงานระบบสาธารณูปโภค
 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ในฐานะ “ผู้ขาย”
 กองทุนรวม ในฐานะ “ผู้ซื้อ”
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อุปกรณ์อาคารสานักงานที่ตั้งอยู่ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 2 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (“อาคารสานักงาน”) และ
งานระบบสาธารณูป โภคต่ างๆ เช่ น งานระบบไฟฟ้ า งานระบบน้ าประปา ระบบ
โทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกร
และระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ ซึ่งติดตั้งและใช้งานอยู่ในอาคารสานักงาน รวมถึงสิทธิ
ใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับงานระบบสาธารณูปโภคดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)

ราคาทรัพย์สินที่ซื้อขาย

คู่สัญญาตกลงกันซื้อขายอุปกรณ์อาคารสานักงานและงานระบบในราคาสุทธิไม่เกิน
260,000,000 บาท (สองร้อยหกสิบล้านบาท) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยกองทุน
รวมจะชาระราคาซื้อขายดังกล่าวทั้งสิ้นภายในวันที่สัญญามีผลใช้บังคับ

หมายเหตุ : สัญญาเช่าที่ดินได้กาหนดให้ผู้เช่าจะต้องส่งมอบสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งเครื่องอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีส่วนสาคัญ
ในการดาเนินการเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ในหัวข้อการส่งมอบทรัพย์สิน

(5) สัญญาเช่าพื้นที่จอดรถ
คู่สัญญา

 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ในฐานะ “ผู้ให้เช่า”
 กองทุนรวม ในฐานะ “ผู้เช่า”

ทรัพย์สินที่จะเช่า

พื้นที่จอดรถอาคารโรงแรมเจดับบลิว แมริออท เพื่อเป็นที่จอดรถจานวนไม่น้อยกว่า
265 คัน

ระยะเวลาการเช่า

ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าเช่าทรัพย์สินที่เช่ามีกาหนดระยะเวลานับตั้งแต่วันจดทะเบียน
การเช่าทรัพย์สินที่เช่าตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนี้จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2568

ค่าเช่า

กองทุนรวมตกลงชาระค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าสาหรับสิทธิการเช่าทรัพย์สินที่เช่าตลอด
ระยะเวลาการเช่า ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี้เป็นจานวนเงิน ไม่
เกิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท)
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