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คาํจาํกดัความ 

โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ 

กองทุน/กองทุน
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หมายถงึ กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ 
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หน่วยลงทนุไปลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และจดัหาประโยชน์
จากอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวตามประกาศ ก.ล.ต. ที. สน. 25/2552 รวมทั ,งประกาศอื.นๆ ที.
เกี.ยวข้อง 

กฎหมาย
หลักทรัพย์ 

หมายถงึ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมฉบบัแก้ไขเพิ.มเติม) ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กฎ ระเบียบ คําสั.ง หนงัสือเวียน หนงัสือซกัซ้อมความเข้าใจ หนงัสือผ่อน
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หมายถงึ   การดูแลรักษาให้อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอยู่ในสภาพที.ดีและพร้อมที.จะใช้หา
ผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา ตลอดจนการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวด้วย
ตามประกาศ ก.ล.ต. ที. สน. 25/2552 รวมทั ,งการบริหารอสังหาริมทรัพย์ตามที.กฎหมาย
หลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้องกําหนด 

การประเมินค่า   หมายถงึ การคํานวณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมเพื.อ
วตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูตอ่ประชาชน โดยเป็นการประเมินอย่างเต็มรูปแบบ 
ซึ.งต้องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้อจํากดัสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน เงื.อนไขและข้อจํากดั
ทางกฎหมาย ข้อจํากัดอื.นของการใช้ประโยชน์ รายละเอียดการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน และ
รายละเอียดอื.นที.เกี.ยวข้องรวมทั ,งการสาํรวจทรัพย์สนิตามสภาพที.เป็นอยู ่

การสอบทาน
การประเมินค่า 

หมายถงึ  การเสนอความเห็นเกี.ยวกบัมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุ
รวม โดยมิได้มีการสาํรวจทรัพย์สนิ 

คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

หมายถงึ  คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

คณะกรรมการ
ลงทุน 

หมายถงึ คณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวม 
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จาํนวนเงนิทุน
จดทะเบียน  

หมายถงึ  จํานวนเงินทุนที.กองทุนระดมทุนได้ และนําไปจดทะเบียนเป็นกองทรัพย์สินไว้กับสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ตลาด
หลักทรัพย์  

หมายถงึ  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ที�ปรึกษา  หมายถงึ  บุคคลที.รับให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่บริษัทจัดการเกี.ยวกับการลงทุนหรือจําหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ที.ได้มาจากการลงทุนซึ.งมีหน้าที. คุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะต้องห้าม
ตามที.กฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้องกําหนด 

ธนาคารไทย
พาณิชย์ 

หมายถงึ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

นายทะเบียน
หน่วยลงทุน 

หมายถงึ  นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที.ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  

บุคคลที�
เกี�ยวข้อง   

หมายถงึ  บุคคลที.เกี.ยวข้องของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศ ก.ล.ต. ที. สน. 29/2549 เรื.อง 
การกระทําที.อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทนุและหลกัเกณฑ์
ในการป้องกนั ลงวนัที. 19 กรกฎาคม 2549 และที.แก้ไขเพิ.มเติม 

ประกาศ ก.ล.ต.  
ที� สน. 25/2552 

หมายถงึ  ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที. สน. 25/2552 เรื.อง หลกัเกณฑ์ เงื.อนไข และวิธีการ
จดัตั ,งและจดัการ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัที. 28 กรกฎาคม 2552 และที.ได้แก้ไขเพิ.มเติม  

ผู้จองซื ,อทั�วไป หมายถงึ   ผู้ ลงทุนที.จองซื ,อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการทั.วไปตามที.ระบุไว้ในโครงการ และมิใช่บุคคล
ดงัตอ่ไปนี , 

(1) ผู้จองซื ,อพิเศษ  และ 

(2) เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า และผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ ที.กองทุนรวมจะ
ลงทนุ 
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ผู้จองซื ,อพิเศษ หมายถงึ  ผู้ลงทนุที.จองซื ,อหนว่ยลงทนุที.จะได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุเป็นพิเศษกว่าผู้จองซื ,อทั.วไปตาม
รายละเอียดที.กําหนดในประกาศ ก.ล.ต.ที. สน. 25/2552 เรื.องหลกัเกณฑ์ เงื.อนไข และวิธีการ
จดัตั ,งและจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัที. 28 กรกฎาคม 2552 และที.แก้ไขเพิ.มเติม 
ทั ,งนี , ผู้จองซื ,อพิเศษให้หมายถึง บคุคลดงัตอ่ไปนี ,  

(1) ธนาคารพาณิชย์ 

(2) บริษัทหลกัทรัพย์เพื.อการจดัการทรัพย์สนิของตนเอง  

(3) บริษัทประกนัวินาศภยั หรือบริษัทประกนัชีวิต  

(4) สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีการงบประมาณ หรือ นิติ
บคุคลอื.นที.มีกฎหมายเฉพาะจดัตั ,งขึ ,น  

(5) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(6)  กองทนุสาํรองเลี ,ยงชีพ  

(7) กองทนุประกนัสงัคม 

(8) กองทนุรวมตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

(9) สภากาชาดไทย  

(10) มลูนิธิเพื.อสาธารณะประโยชน์  

(11) สหกรณ์ออมทรัพย์และชมุนมุสหกรณ์ 

(12) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที.ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

(13) กองทนุรวมตามกฎหมายตา่งประเทศที.มกีารเสนอขายหนว่ยลงทนุแก่ผู้ลงทนุ
เป็นการทั.วไป 

(14) ผู้ลงทนุตา่งประเทศที.มีลกัษณะเดียวกบั (1) ถึง (7) 

(15) ผู้ลงทนุตามที.สาํนกังานให้ความเห็นชอบ 

ผู้จัดการกองทุน
รวม
อสังหาริมทรัพย์ 

หมายถงึ ผู้จัดการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ตามประกาศ ก.ล.ต. ที. สน. 25/2552 ซึ.งหมายถึง ผู้ ที.ทํา
หน้าที.ตดัสนิใจลงทนุ หรือจําหนา่ยไปซึ.งอสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้จัดการกองทุน
รวม 

หมายถงึ ผู้ ที.ทําหน้าที.ตดัสินใจหรือจําหน่ายไปซึ.งหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื.นใดที.มิใช่อสงัหาริมทรัพย์หรือ
สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื.น 

ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 

หมายถงึ ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ที.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์และที.ได้แก้ไขเพิ.มเติม 
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ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

หมายถงึ  นิติบคุคลที.ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการให้ทําหน้าที.ในการบริหารหรือจดัหาผลประโยชน์
จากอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุ ซึ.งมีหน้าที. คณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามที.กฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้องกําหนด 

ผู้ลงทุนต่างด้าว หมายถงึ ผู้ ลงทุนที.เป็นคนต่างด้าวและนิติบุคคลที.มีสิทธิในที.ดินเสมือนคนต่างด้าวตามประมวล
กฎหมายที.ดินหรือกฎหมายวา่ด้วยอาคารชดุ แล้วแตก่รณี 

ผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วย
ลงทุน 

หมายถงึ  บคุคลหรือนิติบคุคลที.บริษัทจดัการมอบหมายให้ทําหน้าที.ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

ผู้สอบบัญช ี หมายถงึ ผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม ซึ.งเป็นผู้สอบบญัชีที.อยู่ในบญัชีรายชื.อที.ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ สอบ
บญัชี และที.ได้แก้ไขเพิ.มเติม 

มูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิ 

หมายถงึ  มลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุหกัด้วยหนี ,สนิ ซึ.งคํานวณตามวิธีการที.กําหนดไว้ในโครงการ  

มูลค่าหน่วย
ลงทุน  

หมายถงึ  มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุ ที.จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมด เมื.อสิ ,นวนัทําการที.
คํานวณ  

รายงานการ
ประเมินค่า  

หมายถงึ   รายงานของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินซึ.งระบ ุรายละเอียดต่าง ๆ เกี.ยวกบัการประเมินค่าหรือ
การสอบทานการประเมินค่า โดยมีผู้ประเมินหลกัตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
เป็นผู้ลงลายมือชื.อในรายงานดงักลา่ว 

รายละเอียด
โครงการ 

หมายถงึ รายละเอียดของกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ 

รายได้ประจาํ   หมายถงึ   รายได้ที.เป็นผลตอบแทนเป็นปกติประจําที.กองทุนรวมได้รับเนื.องจากการให้บุคคลอื.นใช้
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม เช่น ค่าเช่า ค่าบริการ เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง
ดอกเบี ,ยของรายได้ดงักลา่วด้วย 

วันทาํการ  หมายถงึ  วนัเปิดทําการตามปกติของบริษัทจดัการ 

วันที�กองทุน
รวมเข้า 
ลงทุนครั,งแรก  

หมายถงึ วนัที.กองทนุรวมได้จดทะเบียนการซื ,อทรัพย์สินและรับโอนกรรมสิทธิKในทรัพย์สินที.กองทนุรวม
ลงทนุครั ,งแรกโดยชอบด้วยกฎหมายเสร็จสมบรูณ์ 
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สาํนักงาน หรือ 
สาํนักงาน
คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

หมายถงึ  สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

หน่วยลงทุน  หมายถงึ  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม  
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุน 

ชื�อบริษัทจัดการ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

ที�อยู่ : ไทยพาณิชย์ พาร์คพลาซา่ อาคาร 3 ชั ,น 21 – 22 
  เลขที. 19 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจตจุกัร  เขตจตจุกัร 
  กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์ : 0-2949-1500 

โทรสาร : 0-2949-1501 
 
1. ชื�อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1 ชื�อโครงการ (ไทย) : กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ 

1.2 ชื�อโครงการ (อังกฤษ) : Prime Office Leasehold Property Fund 

1.3 ชื�อย่อ  : POPF 

1.4 ประเภทโครงการ : กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื ,อคืนหน่วยลงทนุ โดย
บริษัทจัดการจะยื.นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื.อให้รับหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วนันบั
แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

1.5 ลักษณะโครงการ : ระบเุฉพาะเจาะจง 

1.6 ประเภทการลงทุน : อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

1.7 อายุโครงการ : ไม่กําหนดอายโุครงการ  อย่างไรก็ดี เนื.องจากกองทนุรวมสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (“กองทุนรวม”) ได้ลงทนุ
ในสทิธิการเช่าซึ.งมีกําหนดระยะเวลา จึงมีโอกาสที.กองทนุรวมจะ
มีอายุเท่ากับสิทธิการเช่าที.คงเหลืออยู่ ในกรณีที.ไม่มีเหตุการณ์
ใดๆ ที.ทําให้สญัญาเช่าถกูยกเลิกหรือเพิกถอนก่อนครบกําหนด
ระยะเวลาการเช่า สิทธิการเช่าที.มีกําหนดระยะเวลาสงูสดุของ
กองทุนรวมจะครบกําหนดในวนัที.สิ ,นสดุระยะเวลาการเช่าของ
อสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมจะลงทนุเพิ.มเติมครั ,งที. 1 
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2. จาํนวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที�ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุน
ที�เสนอขาย และมูลค่าขั ,นตํ�าในการจองซื ,อ 

2.1 จาํนวนเงนิทุนของโครงการ : ไมเ่กิน 5,514,000,000 บาท 
 - จํานวนเงินทนุในการเสนอขายครั ,งแรก : 3,420,000,000  บาท  
 - จํานวนเงินทนุในการเพิ.มเงินทนุครั ,งที. 1 : ไมเ่กิน 2,094,000,000 บาท 
2.2 มูลค่าที�ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน : 10.00 บาท 
2.3 จาํนวนหน่วยลงทุน : 481,638,600 หนว่ย 
 - จํานวนหนว่ยลงทนุในการเสนอขายครั ,งแรก : 342,000,000 หนว่ย 
 - จํานวนหนว่ยลงทนุในการเพิ.มเงินทนุครั ,งที. 1 : 139,638,600 หนว่ย 
2.4 ประเภทหน่วยลงทุน : ระบชืุ.อผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที�เสนอขายและมูลค่า

ขั ,นตํ�าของการจองซื ,อ 
  

 สาํหรับการเสนอขายครั ,งแรก   
 -   ราคาจองซื ,อหนว่ยลงทนุ : 10.00 บาท 
 -   มลูคา่ขั ,นตํ.าของการจองซื ,อ : 50,000 บาท และเพิ.มเป็นทวีคณูของ 10,000 บาท 
 สาํหรับการเพิ.มเงินทนุครั ,งที. 1   
 -   ราคาจองซื ,อหนว่ยลงทนุ : ระหว่างราคา 11.30 ถึง 13.20 บาท ทั ,งนี , ราคาเสนอ

ขายสุดท้ายให้เป็นไปตามที.บริษัทจัดการได้แจ้งให้
ทราบตอ่ไป 

 -   จํานวนหนว่ยขั ,นตํ.าของการจองซื ,อ : สาํหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิม: 
อตัราสว่นการเสนอขาย 1 หนว่ยลงทนุเดิมตอ่ 0.4083
หนว่ยลงทนุใหม ่และเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 20 
การเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

จํานวนเงินทนุของโครงการในการเพิ.มเงินทุนครั ,งที. 1 จะขึ ,นอยู่กับราคาเสนอขายสดุท้ายซึ.งบริษัทจดัการจะกําหนดให้
สะท้อนมลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์ที.เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ยอมรับได้ โดยการพิจารณาปัจจยัตา่งๆ เช่น ราคาซื ,อขายหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในช่วงเวลาที.มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุเพิ.มเติม มลูค่า
ของอสงัหาริมทรัพย์ที.ได้จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน สภาวะตลาดโดยรวม ปริมาณความสนใจของผู้
ลงทนุ ผลตอบแทนที.กองทนุรวมคาดว่าจะได้รับจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ทั ,งนี ,บริษัทจดัการจะกําหนดราคาเสนอ
ขายสดุท้ายและจะประกาศให้ผู้ลงทนุทราบตอ่ไป (“ราคาเสนอขายสุดท้าย”) 
 
หมายเหต:ุ เมื.อวนัที. 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที.ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุครั ,งที. 1/2556 ได้มีมติอนมุตัิการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมจะ
ลงทนุเพิ.มเติมครั ,งที. 1  การเพิ.มเงินทนุของกองทนุรวม จํานวนหน่วยลงทนุที.จะออกและเสนอขายเพิ.มเติม และวิธีกําหนดราคาของหน่วยลงทนุที.
จะออกและเสนอขายเพิ.มเติม การเสนอขายและการจดัสรรหน่วยลงทนุที.ออกและเสนอขายเพิ.มเติม และการนําหน่วยลงทนุใหมจ่ดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และการแก้ไขเพิ.มเติมโครงการจดัการลงทนุของกองทนุรวมเพื.อให้สอดคล้องกับการ
ลงทนุเพิ.มเติมครั ,งที. 1 ในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ การเพิ.มเงินทนุจดทะเบียน การแก้ไขเพิ.มเติมและปรับปรุงข้อมลูต่างๆ ในโครงการจดัการ
กองทนุรวมให้เป็นปัจจบุนัและครบถ้วน และให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที.สํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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3.  วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม และรายละเอียดนโยบายการลงทุน 

3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

เพื.อระดมเงินทุนจากนกัลงทุนทั.วไป โดยนําเงินที.ได้จากการระดมเงินทุนไปซื ,อและ/หรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และ
จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี.ยนแปลง พฒันาศกัยภาพ และ/หรือ
จําหน่ายทรัพย์สินต่างๆ ที.กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย หรือ
ดําเนินการอื.นใดเพื.อประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื.อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทนุรวมและผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สนิอื.นและ/หรือหลกัทรัพย์อื.นและ/หรือการหาดอกผลอื.นโดยวิธีอื.นใด ตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้องกําหนด 

3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน 

3.2.1 การลงทุนครั,งแรก 

ตั ,งแตไ่ด้รับการอนมุตัิจดัตั ,งและจดัการในปี พ.ศ. 2554 กองทนุรวมได้มุง่เน้นการลงทนุในสทิธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ที.มีคณุภาพสงู โดยเฉพาะทรัพย์สนิประเภทอาคารสาํนกังาน และได้มุง่เน้นการจดัหา
ผลประโยชน์ในรูปของรายได้คา่เช่าและคา่บริการ โดยกองทนุรวมมุง่หวงัที.จะสร้างผลตอบแทนให้แก่
ผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื.องในระยะยาว อีกทั ,งกองทุนรวมมีจุดมุ่งหมายที.จะลงทุนในทรัพย์สิน
เพิ.มเติมเพื.อการเติบโตอยา่งตอ่เนื.องของฐานรายได้ของกองทนุรวม  

 
3.2.2 การเพิ�มเงนิทุนเพื�อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ�มเติมครั,งที� 1  

กองทนุรวมจะนําเงินที.ได้จากการเพิ.มทนุในครั ,งนี , (“การเพิ�มเงนิทุนเพื�อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

เพิ�มเติมครั,งที� 1”) และ/หรือ จากกําไรสะสมจากการดําเนินงานที.มีการรับรู้ตามเกณฑ์เงินสด (ถ้ามี) 
และ/หรือ จากการกู้ยืม (ถ้ามี) หกัด้วยคา่ใช้จ่ายที.เกี.ยวเนื.องกบัการเพิ.มเงินทนุและการลงทนุเพิ.มเติม
ในอสงัหาริมทรัพย์ ไปลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ.มเติม ซึ.งได้แก่อสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาว
เวอร์ 

 (1) ข้อมูลทั�วไปของโครงการบางนา ทาวเวอร์ 

โครงการบางนา ทาวเวอร์เป็นอาคารสาํนกังานให้เช่า และเพื.อวตัถปุระสงค์เชิงพาณิชย์อื.นๆ อาทิ 
พื ,นที.ให้เช่าเชิงพาณิชยกรรม ซึ.งประกอบไปด้วยอาคารจํานวน 4 อาคาร ได้แก่ อาคารเอ อาคาร
บี และอาคารซี และอาคาร 3 ชั ,นซึ.งเป็นทางเชื.อมระหว่างอาคารเอและอาคารบี โดยมีพื ,นที.ใช้
สอยรวมทั ,งสิ ,นประมาณ 105,278.00 ตารางเมตร และมีสิ.งอํานวยความสะดวกภายในอาคาร
แบบครบวงจร ได้แก่ ร้านค้า ห้องประชมุ/ห้องจดัเลี ,ยง ห้องอาหาร ฟิตเนส สระวา่ยนํ ,า และที.จอด
รถ โดยโครงการบางนา ทาวเวอร์ได้เริ.มเปิดดําเนินการมาตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2534 สําหรับอาคารเอ 
อาคารบี และอาคาร 3 ชั ,น และปี พ.ศ. 2538 สําหรับอาคารซี ภายใต้การบริหารงานของบริษัท 
เตียวฮงสลีม จํากดั (“เตียวฮง”) 
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1.1 สถานที�ตั ,ง  

โครงการบางนา ทาวเวอร์ ตั ,งอยูเ่ลขที. 2/3 หมูที่. 14 และเลขที. 40/14 หมูที่. 12 ตําบลบาง
แก้ว อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ โดยโครงการบางนา ทาวเวอร์ตั ,งอยูบ่นถนนบาง
นา-ตราด (ถนนบางนา-บางประกง) ซึ.งเป็นเส้นทางคมนาคมที.สาํคญัไปสูภ่าคตะวนัออก  

ภาพแสดงตําแหนง่ที.ตั ,งของโครงการบางนา ทาวเวอร์ 

 
ที.มา: บริษัท เตียวฮงสีลม จํากดั 

1.2 ลักษณะอาคารและรายละเอียดโครงการ 

โครงการบางนา ทาวเวอร์ ประกอบไปด้วยอาคารจํานวน 4 อาคาร ดงัตอ่ไปนี , 
(1) อาคารเอ ซึ.งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสงู 17 ชั ,น และชั ,นใต้ดิน 1 มีพื ,นที.ใช้สอย

รวมทั ,งสิ ,นประมาณ 29,759.00 ตารางเมตร โดยปัจจบุนัใช้งานเป็นอาคารสาํนกังาน 

(2) อาคารบี  ซึ.งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสงู 17 ชั ,น และชั ,นใต้ดิน 1 ชั ,น มีพื ,นที.ใช้
สอยรวมทั ,งสิ ,นประมาณ 31,728.00 ตารางเมตร โดยปัจจุบันใช้งานเป็นอาคาร
สาํนกังาน ฟิตเนส และสระวา่ยนํ ,า  

(3) อาคารซี ซึ.งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสงู 19 ชั ,น และชั ,นใต้ดิน 1 ชั ,น  มีพื ,นที.ใช้
สอยรวมทั ,งสิ ,นประมาณ 33,250.00 ตารางเมตร โดยปัจจุบนัใช้งานเป็นอาคาร
สาํนกังาน และ 

(4) อาคาร 3 ชั ,น ซึ.งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสงู 3 ชั ,น และชั ,นใต้ดิน 1 ชั ,น ซึ.งเป็น
ทางเชื.อมระหว่างอาคารเอและอาคารบี มี พื ,นที. ใช้สอยรวมทั ,งสิ ,นประมาณ 
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10,541.00 ตารางเมตร โดยปัจจุบนัใช้งานเป็นสํานกังาน ที.ทําการธนาคารพาณิชย์ 
ร้านค้า (Retail) ห้องประชมุ/ห้องจดัเลี ,ยงและห้องอาหาร  

โดยอาคารดังกล่าวตั ,งอยู่บนที.ดินจํานวน 3 แปลง ที.ดินโฉนดที.ดินเลขที. 54800 
54801 และ 135210  ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ เนื ,อที.รวม
ประมาณ 8 ไร่ 1 งาน 9.2 ตารางวา นอกจากนี , ก่อนวนัที.กองทุนรวมเข้าลงทุน 
เตียวฮงมีการเช่าช่วงที.ดินที.ติดกบัโครงการบางนา ทาวเวอร์ จากบริษัท ทรัพย์สิน
ไพศาล จํากดั เพื.อใช้เป็นที.จอดรถเพิ.มเติมของโครงการบางนา ทาวเวอร์ โดยที.ดิน
ดงักลา่วมีเนื ,อที.ประมาณ 8 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา 

ระบบสาธารณปูโภค  

โครงการบางนา ทาวเวอร์มีสิ.งอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคอย่าง
ครบวงจร ซึ.งประกอบด้วยระบบไฟฟ้า ระบบสื.อสาร ระบบสขุาภิบาล ระบบปรับ
อากาศและระบายอากาศ ระบบลฟิท์โดยสาร และระบบควบคมุรถยนต์เข้าออก เป็น
ต้น  

1.3 รูปแบบการบริหารงาน 

ณ วนัที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เตียวฮงเป็นเจ้าของกรรมสทิธิKที.ดินและโครงการบางนา 
ทาวเวอร์ และทําหน้าที.เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ โดยได้มีการ
วา่จ้างบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากดั (“CBRE”) ให้ทําหน้าที.เป็นผู้บริหาร
อาคาร 

 

(2) รายละเอียดของโครงการบางนา ทาวเวอร์ เฉพาะส่วนที�กองทุนรวมจะเข้าลงทุน 
ทรัพย์สนิที.กองทนุรวมจะลงทนุเพิ.มเติมในครั ,งนี , ได้แก่  

1)   สิทธิการเช่าอาคารและสิทธิการเช่าอาคารบางส่วนในโครงการบางนา ทาวเวอร์ และรับ
โอนกรรมสทิธิKในสงัหาริมทรัพย์ที.เกี.ยวข้องจากเตียวฮงซึ.งประกอบไปด้วย อาคารจํานวน 4 
อาคาร ได้แก่  

(1) สิทธิการเช่าอาคารเอเป็นระยะเวลา 30 ปี รวมถึงพื ,นที.จอดรถยนต์และงานระบบ
ภายในอาคาร โดยอาคารดงักลา่วเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสงู 17 ชั ,น และชั ,น
ใต้ดิน 1 ชั ,น ตั ,งอยู่ที.เลขที. 2/3 หมู่ที. 14 ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ มีพื ,นที.ใช้สอยที.กองทุนรวมจะเข้าลงทุนรวมทั ,งสิ ,นประมาณ 
29,759.00 ตารางเมตร โดยปัจจบุนัใช้เป็นอาคารสาํนกังาน  

(2) สิทธิการเช่าอาคารบีบางสว่นเป็นระยะเวลา 30 ปี รวมถึงพื ,นที.จอดรถยนต์และงาน
ระบบภายในอาคาร โดยอาคารดังกล่าวเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสงู 17 ชั ,น 
และชั ,นใต้ดิน 1 ชั ,น (ไมร่วมพื ,นที.ชั ,นบนสดุและชั ,นดาดฟ้า)  ตั ,งอยูที่.เลขที. 2/3 หมูที่. 14 
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ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ มีพื ,นที.ใช้สอยที.กองทนุรวมจะ
เข้าลงทุนรวมทั ,งสิ ,นประมาณ 28,792.00 ตารางเมตร  โดยปัจจุบนัใช้เป็นอาคาร
สาํนกังาน ฟิตเนส และสระวา่ยนํ ,าสาํหรับโครงการบางนา ทาวเวอร์  

(3) สิทธิการเช่าอาคารซีบางสว่นเป็นระยะเวลา 30 ปี รวมถึงพื ,นที.จอดรถยนต์และงาน
ระบบภายในอาคาร โดยอาคารดังกล่าวเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสงู 19 ชั ,น 
และชั ,นใต้ดิน 1 ชั ,น (ไมร่วมชั ,นดาดฟ้า)  ตั ,งอยูที่.เลขที. 40/14 หมู่ที. 12 ตําบลบางแก้ว 
อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ มีพื ,นที.ใช้สอยที.กองทนุรวมจะเข้าลงทนุรวมทั ,ง
สิ ,นประมาณ 32,575.00 ตารางเมตร โดยปัจจบุนัใช้งานเป็นอาคารสาํนกังาน และ 

(4) สิทธิการเช่าอาคาร 3 ชั ,น จํานวน 1 อาคารเป็นระยะเวลา 30 ปี รวมถึงพื ,นที.จอด
รถยนต์และงานระบบภายในอาคาร โดยอาคารดงักล่าวเป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กสงู 3 ชั ,น และชั ,นใต้ดิน 1 ชั ,น ซึ.งเป็นทางเชื.อมระหว่างอาคารเอและอาคารบี 
ตั ,งอยู่ที.เลขที. 2/3 หมู่ที. 14 ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ มี
พื ,นที.ใช้สอยที.กองทุนรวมจะเข้าลงทุนรวมทั ,งสิ ,นประมาณ 10,541.00 ตารางเมตร 
โดยปัจจุบนัใช้งานเป็นสํานกังาน ที.ทําการธนาคารพาณิชย์ ร้านค้า (Retail) ห้อง
ประชมุ/ห้องจดัเลี ,ยง และห้องอาหาร  

2)   สทิธิการเช่าที.ดิน โครงการบางนา ทาวเวอร์ จากเตียวฮงซึ.งประกอบไปด้วยที.ดินจํานวน 3 
แปลง เป็นระยะเวลา 30 ปี ที.ดินโฉนดที.ดินเลขที. 54800  54801 และ 135210 ตําบลบาง
แก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ มีเนื ,อที.รวมประมาณ 8 ไร่ 1 งาน 9.2 ตารางวา 
ซึ.งเป็นที.ตั ,งของโครงการบางนา ทาวเวอร์ และหมายความรวมถึงระบบสาธารณูปโภค
ตา่งๆ และสว่นควบของที.ดินดงักลา่ว  

3)  สทิธิการเช่าช่วงที.ดินบางสว่น จากบริษัท ทรัพย์สินไพศาล จํากดั ซึ.งประกอบไปด้วยที.ดิน
จํานวน 2 แปลง เป็นระยะเวลาประมาณ 8 ปี นบัแต่วนัที.กองทนุรวมได้ ลงทนุถึงวนัที. 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้แก่ ที.ดินโฉนดที.ดินเลขที. 66486 และ 66487 ตําบลบางแก้ว 
อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ มีเนื ,อที.รวมประมาณ 6 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา ซึ.งใช้
เป็นที.จอดรถของโครงการบางนา ทาวเวอร์ ซึ.งสิทธิการเช่าช่วงที.ดินบางส่วนดังกล่าว
หมายความรวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และส่วนควบของที.ดินดงักล่าว โดยมีการ
ชําระคา่เช่าช่วงเป็นราย 3 เดือน 

4)   เพื.อให้กองทนุรวมมีพื ,นที.จอดรถเพียงพอในการประกอบกิจการโครงการบางนา ทาวเวอร์ 
และเป็นจํานวนที.เป็นไปตามความต้องการของกองทนุรวม กองทนุรวมจะได้เข้าทําสญัญา
เพื.อใช้ประโยชน์บนที.จอดรถเพิ.มเติมจากเตียวฮงและ/หรือ บริษัทที.เกี.ยวข้องนอกเหนือจาก
ที.ได้มีการเช่าช่วงตามข้อ 3) ข้างต้น ทั ,งนี , เพื.อเป็นประกันในการจัดให้มีที.จอดรถภายใน
โครงการบางนา ทาวเวอร์ เตียวฮงตกลงจะดําเนินการให้บริษัท วี เอส แอสเสท จํากัด 
บริษัทที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮงจดทะเบียนสทิธิเก็บกินแบบไม่มีค่าตอบแทนบนที.ดิน 2 แปลง 
โฉนดที.ดินเลขที. 54802 และ 54803 ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ มี
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เนื ,อที.รวมประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา ซึ.งอยู่บริเวณด้านข้างอาคารซีโดยมี
กําหนดเวลาเทา่กบัระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิโครงการบางนา ทาวเวอร์ให้แก่กองทนุรวม 
ณ วนัที.กองทนุรวมได้ลงทนุในโครงการบางนา ทาวเวอร์ เพื.อให้กองทนุรวมสามารถใช้เป็น
ที.จอดรถในกรณีที.เตียวฮงไมส่ามารถจดัหาที.จอดรถในบริเวณอื.นและตามจํานวนที.กองทนุ
รวมและเตียวฮงได้ตกลงกนั ณ เวลาใดๆ ภายในระยะเวลาการเช่าให้แก่กองทนุรวมได้ โดย
ที.กองทุนรวมในฐานะผู้ทรงสิทธิเก็บกินนั ,นและ/หรือ บุคคลที.กองทุนรวมกําหนด มีสิทธิ
ครอบครอง ใช้ และถือเอาประโยชน์แห่งที.ดินแปลงดงักล่าวเพื.อใช้เป็นที.จอดรถ โดยให้
รวมถึงการให้สทิธิ บคุคลที.กองทนุรวมกําหนด ดําเนินการก่อสร้างสิ.งปลกูสร้างหรืออาคาร
ใดๆ บนที.ดินข้างอาคารซีที.จะทําให้โครงการบางนา ทาวเวอร์มีจํานวนที.จอดรถเพิ.มเติม
จากทรัพย์สนิที.เช่าได้อยา่งครบถ้วน โดยเตียวฮง และ บริษัท วี เอส แอสเสท จํากดั ตกลง
ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือเท่าที.จําเป็นแก่บคุคลที.กองทนุรวมกําหนด เพื.อให้
การก่อสร้างดงักล่าวเป็นไปตามกฎหมายที.เกี.ยวข้อง และเพื.อเป็นการสร้างความมั.นใจ
ให้แก่กองทนุรวมวา่เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์จะมีเงินทนุเพียงพอในการก่อสร้างที.จอดรถใน
อนาคต  เตียวฮงจะจดัให้มีหลกัประกนัเงินสว่นทนุเพื.อการก่อสร้างที.จอดรถให้แก่กองทนุ
รวม ณ วนัที.กองทนุรวมเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ เป็นจํานวน 
25 ล้านบาท 

ทั ,งนี ,  บุคคลที.กองทุนรวมกําหนดหมายถึงบุคคลภายนอกที.ไมม่ีลกัษณะเป็นผู้แทนหรือ
ตัวแทนของกองทุนรวม  โดยกองทุนรวมจะไม่นําเงินที.เป็นของกองทุนรวม เว้นแต่
หลกัประกนัใดๆที.เตียวฮงได้นํามาวางไว้กบักองทนุรวมเพื.อจดัให้มีที.จอดรถเพิ.มเติมและ/
หรือเพื.อก่อสร้างอาคารที.จอดรถดงักลา่ว   เพื.อวตัถปุระสงค์ของความชดัเจน  กองทนุรวม
จะเข้าทําสญัญาเพื.อใช้ประโยชน์ในอาคารที.จอดรถดงักลา่ว  โดยจะชําระค่าใช้ประโยชน์
ในรูปแบบของคา่เช่าและ/หรือคา่บริการที.จอดรถเทา่นั ,น 

อยา่งไรก็ตาม หากเตียวฮงสามารถจดัหาที.จอดรถเพิ.มเติมให้แก่กองทนุรวมตามที.จะได้ตก
ลงกนั หรือ หากเตียวฮงประสงค์จะให้มีการก่อสร้างสิ.งปลกูสร้างหรืออาคารใดๆ บนที.ดิน
โฉนดที.ดินเลขที. 54802 และ 54803 ซึ.งอยูบ่ริเวณด้านข้างอาคารซีที.สามารถแสดงได้วา่จะ
ทําให้โครงการบางนา ทาวเวอร์มีจํานวนที.จอดรถเพิ.มเติมได้อย่างครบถ้วนและใช้
ประโยชน์ได้ตลอดระยะเวลาการเช่า กองทนุรวมยินยอมที.จะจดทะเบียนเลิกสิทธิเก็บกิน
ดงักลา่ว 

ในกรณีที.เตียวฮงและ/หรือบคุคลที.เตียวฮงกําหนดสามารถจดัให้มีที.จอดรถเพิ.มเติมให้แก่
กองทนุรวมได้ กองทนุรวมจะชําระค่าตอบแทนการใช้ที.จอดรถดงักลา่วในรูปแบบของค่า
เช่า และ/หรือ ค่าบริการที.จอดรถให้แก่เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ในจํานวนที.กําหนดไว้ใน
สญัญาตกลงกระทําการ ทั ,งนี , ในกรณีที.เตียวฮงไม่สามารถจัดให้มีที.จอดรถยนต์เพิ.มเติม
ให้แก่กองทนุรวมไมว่า่กรณีใดๆ  กองทนุรวมไม่มีหน้าที.ต้องชําระค่าเช่าและหรือค่าบริการ
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ที.จอดรถเพิ.มเติมให้แก่เตียวฮง อีกทั ,งกองทนุรวมมีสิทธิพิจารณายกเลิกสิทธิการเช่าที.ดินที.
เป็นที.ตั ,งของโครงการบางนา ทาวเวอร์  และเรียกร้องคา่เสยีหายจากเตียวฮงได้ 

หมายเหต:ุ  มลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ที.ประเมินโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน 2 ราย คือ บริษัท 
แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากดั และบริษัท ไนท์แฟรค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
ณ วนัที. 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  ได้คํานงึถึงคา่ใช้จ่ายในรูปคา่เช่า และ/หรือ คา่บริการที.
จอดรถที.กองทนุรวมเป็นผู้ รับผิดชอบดงักลา่วเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมแล้ว 

ทั ,งนี , พื ,นที.ในโครงการบางนา ทาวเวอร์ส่วนที.กองทุนรวมจะไม่เข้าลงทุนเพิ.มเติมในครั ,งนี , 
ประกอบด้วยพื ,นที.ชั ,นบนสดุและชั ,นดาดฟ้าของอาคารบี และพื ,นที.ชั ,นดาดฟ้าของอาคารซี ซึ.งเป็น
ที.พกัอาศยัของเจ้าของโครงการบางนา ทาวเวอร์ ซึ.งมีเนื ,อที.รวมประมาณ 3,611.00 ตารางเมตร 
โดยทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเ ข้าลงทุนตามข้อ 1 )  ถึ ง ข้อ  4 )  ดังกล่าวรวมเ รียกว่า 
“อสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมจะลงทุนเพิ�มเติมครั,งที� 1” หรือ “อสังหาริมทรัพย์โครงการ
บางนา ทาวเวอร์” 

ตําแหน่งที.ตั ,งของอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนเพิ.มเติมครั ,งที. 1 สามารถแสดงได้
ดงัตอ่ไปนี ,  

ภาพแสดงตําแหนง่ที.ตั ,งของอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมจะลงทนุเพิ.มเติมครั ,งที. 1 

 
นอกจากนี , บริษัทจดัการมีความประสงค์จะแตง่ตั ,งให้เตียวฮงซึ.งเป็นเจ้าของโครงการบางนา ทาว
เวอร์ และ/หรือ บริษัทที.เกี.ยวข้องกับเตียวฮงตามที.ระบุไว้ในสญัญาที.เกี.ยวข้อง ให้เป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์สาํหรับอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมจะลงทนุเพิ.มเติมในครั ,งนี , โดยมีรายละเอียด
ของอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมจะลงทนุเพิ.มเติมครั ,งที. 1 ดงันี , 
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2.1 ที�ดิน 
กองทุนรวมจะเช่าที.ดิน ซึ.งเป็นที.ตั ,งของอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ จาก
เตียวฮงซึ.งประกอบไปด้วยที.ดินจํานวน 3 แปลง เป็นระยะเวลา 30 ปี ที.ดินโฉนดที.ดินเลขที. 
54800 54801 และ 135210 ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ มีเนื ,อที.
รวมประมาณ 8 ไร่ 1 งาน 9.2 ตารางวา และหมายความรวมถึงระบบสาธารณปูโภคต่างๆ 
และสว่นควบของที.ดินดงักลา่ว และเช่าช่วงที.ดินบางสว่น จากบริษัท ทรัพย์สนิไพศาล จํากดั 
ซึ.งประกอบไปด้วยที.ดินจํานวน 2 แปลง เป็นระยะเวลาประมาณ 8 ปี นับแต่วนัที.กองทุน
รวมเข้าลงทนุเพิ.มเติมถึงวนัที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้แก่ ที.ดินโฉนดที.ดินเลขที. 66486 
และ 66487 ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ มีเนื ,อที.รวมประมาณ 6 ไร่ 
1 งาน 70 ตารางวา ซึ.งใช้เป็นที.จอดรถเพิ.มเติมของอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาว
เวอร์ ซึ.งสทิธิการเช่าช่วงที.ดินบางสว่นดงักลา่วหมายความรวมถึงระบบสาธารณปูโภคต่างๆ 
และสว่นควบของที.ดินดงักลา่ว โดยมีการชําระคา่เช่าช่วงเป็นราย 3 เดือน โดยมีรายละเอียด
ของที.ดินที.จะเช่า/เช่าช่วง ดงันี , 

โฉนด
เลขที� 

เลขที�
ดิน 

หน้า
สาํรวจ 

ตาํบล อาํเภอ จังหวดั 
เนื ,อที�  

(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

เนื ,อที�ที�กองทุน
รวมจะลงทุน 

(ไร่-งาน-ตาราง
วา) 

ผู้ให้เช่า/ เช่าช่วงแก่
กองทุนรวม 

 

135210  29 26868 บางแก้ว 
(สาํโรงฝั.ง

เหนือ) 

บางพล ี
(พระโขนง) 

สมทุรปราการ 6-2-61.2 6-2-61.2 บริษัท เตียวฮงสลีม 
จํากดั 

54800 21 8276 บางแก้ว 
(สาํโรงฝั.ง

เหนือ) 

บางพล ี
(พระโขนง) 

สมทุรปราการ 0-3-24.0 0-3-24.0 บริษัท เตียวฮงสลีม 
จํากดั 

54801 22 8277 บางแก้ว 
(สาํโรงฝั.ง

เหนือ) 

บางพล ี
(พระโขนง) 

สมทุรปราการ 0-3-24.0 0-3-24.0 บริษัท เตียวฮงสลีม 
จํากดั 

66486 2801 
(30)  

26951 บางแก้ว 
(สาํโรงฝั.ง

เหนือ) 

บางพล ี
(พระโขนง) 

สมทุรปราการ 4-1-40.0 3-0-85.0 บริษัท ทรัพย์สนิ
ไพศาล จํากดั 

66487 2802 
(31)   

26952 บางแก้ว 
(สาํโรงฝั.ง

เหนือ) 

บางพล ี
(พระโขนง) 

สมทุรปราการ 4-1-32.0 3-0-85.0 บริษัท ทรัพย์สนิ
ไพศาล จํากดั 

รวม 16-3-81.2 14-2-79.2  
ที.มา: บริษัท เตียวฮงสีลม จํากดั (ข้อมลู ณ วนัที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
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นอกจากนี , เพื.อให้กองทนุรวมมีพื ,นที.จอดรถเพียงพอในการประกอบกิจการอาคารสาํนกังาน
ให้เช่า และวตัถปุระสงค์เชิงพาณิชย์อื.นๆ อาทิ พื ,นที.ให้เช่าเชิงพาณิชยกรรม และเป็นจํานวน
ที.เป็นไปตามความต้องการของกองทนุรวม กองทนุรวมจะได้เข้าทําสญัญาเพื.อใช้ประโยชน์
บนที.จอดรถเพิ.มเติมจากเตียวฮงและ/หรือ บริษัทที.เกี.ยวข้องนอกเหนือจากที.ได้มีการเช่าช่วง
ตามข้างต้น ทั ,งนี , เพื.อเป็นประกันในการจัดให้มีที.จอดรถภายในอสงัหาริมทรัพย์โครงการ
บางนา ทาวเวอร์ เตียวฮงตกลงจะดําเนินการให้บริษัท วี เอส แอสเสท จํากดั ซึ.งเป็นบริษัทที.
เกี.ยวข้องกบัเตียวฮงจดทะเบียนสิทธิเก็บกินแบบไม่มีค่าตอบแทนบนที.ดิน 2 แปลง โฉนด
ที.ดินเลขที. 54802 และ 54803 ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ มีเนื ,อที.
รวมประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา ซึ.งอยู่บริเวณด้านข้างอาคารซีโดยมีกําหนดเวลา
เท่ากับระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินโครงการบางนา ทาวเวอร์ให้แก่กองทุนรวม ณ วันที.
กองทนุรวมได้ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ เพื.อให้กองทนุรวมสามารถ
ใช้เป็นที.จอดรถในกรณีที.เตียวฮงไม่สามารถจดัหาที.จอดรถในบริเวณอื.นและตามจํานวนที.
กองทนุรวมและเตียวฮงได้ตกลงกนั ณ เวลาใดๆ ภายในระยะเวลาการเช่าให้แก่กองทนุรวม
ได้ โดยที.กองทนุรวมในฐานะผู้ทรงสิทธิเก็บกินนั ,นและ/หรือ บคุคลที.กองทนุรวมกําหนด มี
สทิธิครอบครอง ใช้ และถือเอาประโยชน์แหง่ที.ดินแปลงดงักลา่วเพื.อใช้เป็นที.จอดรถ โดยให้
รวมถึงการให้สิทธิ บคุคลที.กองทนุรวมกําหนด ดําเนินการก่อสร้างสิ.งปลกูสร้างหรืออาคาร
ใดๆ บนที.ดินข้างอาคารซีที.จะทําให้โครงการบางนา ทาวเวอร์มีจํานวนที.จอดรถเพิ.มเติมจาก
ทรัพย์สินที.เช่าได้อย่างครบถ้วน โดยเตียวฮง และ บริษัท วี เอส แอสเสท จํากัด ตกลงให้
ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือเท่าที.จําเป็นแก่ บคุคลที.กองทนุรวมกําหนด เพื.อให้การ
ก่อสร้างดงักล่าวเป็นไปตามกฎหมายที.เกี.ยวข้อง และเพื.อเป็นการสร้างความมั.นใจให้แก่
กองทนุรวมวา่เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์จะมีเงินทนุเพียงพอในการก่อสร้างที.จอดรถในอนาคต  
เตียวฮงจะจดัให้มีหลกัประกนัเงินสว่นทนุเพื.อการก่อสร้างที.จอดรถให้แก่กองทนุรวม ณ วนัที.
กองทนุรวมเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ เป็นจํานวน 25 ล้านบาท 

ทั ,งนี ,  บุคคลที.กองทุนรวมกําหนดหมายถึงบุคคลภายนอกที.ไม่มีลกัษณะเป็นผู้แทนหรือ
ตัวแทนของกองทุนรวม  โดยกองทุนรวมจะไม่นําเงินที. เป็นของกองทุนรวม เว้นแต่
หลกัประกันใดๆที.เตียวฮงได้นํามาวางไว้กับกองทุนรวมเพื.อจดัให้มีที.จอดรถเพิ.มเติมและ/
หรือเพื.อก่อสร้างอาคารที.จอดรถดงักลา่ว   เพื.อวตัถปุระสงค์ของความชดัเจน  กองทนุรวม
จะเข้าทําสญัญาเพื.อใช้ประโยชน์ในอาคารที.จอดรถดงักลา่ว  โดยจะชําระค่าใช้ประโยชน์ใน
รูปแบบของคา่เช่าและ/หรือคา่บริการที.จอดรถเทา่นั ,น 

อยา่งไรก็ตาม หากเตียวฮงสามารถจดัหาที.จอดรถเพิ.มเติมให้แก่กองทนุรวมตามที.จะได้ตก
ลงกนั หรือ หากเตียวฮงประสงค์จะให้มีการก่อสร้างสิ.งปลกูสร้างหรืออาคารใดๆ บนที.ดิน
โฉนดที.ดินเลขที. 54802 และ 54803 ซึ.งอยู่บริเวณด้านข้างอาคารซีที.สามารถแสดงได้ว่าจะ
ทําให้อสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์มีจํานวนที.จอดรถเพิ.มเติมได้อย่างครบถ้วน
และใช้ประโยชน์ได้ตลอดระยะเวลาการเช่า กองทนุรวมยินยอมที.จะจดทะเบียนเลกิสทิธิเก็บ
กินดงักลา่ว 
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ในกรณีที.เตียวฮงและ/หรือบุคคลที.เตียวฮงกําหนดสามารถจัดให้มีที.จอดรถเพิ.มเติมให้แก่
กองทนุรวมได้ กองทนุรวมจะชําระคา่ตอบแทนการใช้ที.จอดรถดงักลา่วในรูปแบบของคา่เช่า 
และ/หรือ ค่าบริการที.จอดรถให้แก่เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ในจํานวนที.กําหนดไว้ในสญัญา
ตกลงกระทําการ ทั ,งนี , ในกรณีที.เตียวฮงไม่สามารถจัดให้มีที.จอดรถยนต์เพิ.มเติมให้แก่
กองทนุรวมไม่ว่ากรณีใดๆ  กองทนุรวมไม่มีหน้าที.ต้องชําระค่าเช่าและหรือค่าบริการที.จอด
รถเพิ.มเติมให้แก่เตียวฮง อีกทั ,งกองทนุรวมมีสทิธิพิจารณายกเลิกสทิธิการเช่าที.ดินที.เป็นที.ตั ,ง
ของโครงการบางนา ทาวเวอร์  และเรียกร้องคา่เสยีหายจากเตียวฮงได้ 

หมายเหต ุ มลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ที.ประเมินโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน 2 รายคือบริษัท แก
รนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากดั และบริษัท ไนท์แฟรค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ณ 
วนัที. 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ได้คํานงึถึงคา่ใช้จ่ายในรูปค่าเช่า และ/หรือ คา่บริการที.จอด
รถที.กองทนุรวมเป็นผู้ รับผิดชอบดงักลา่วเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมแล้ว 

2.2 อาคารสํานักงานอาคารเอ อาคารบีบางส่วน อาคารซีบางส่วน และอาคาร 3 ชั ,น 
พื ,นที�จอดรถยนต์ งานระบบภายในอาคาร และสังหาริมทรัพย์ 
กองทนุรวมจะเช่าอาคารในโครงการบางนา ทาวเวอร์ ซึ.งประกอบด้วย อาคารเอ อาคารบี
บางสว่น อาคารซีบางสว่น และอาคาร 3 ชั ,น ซึ.งเป็นทางเชื.อมระหวา่งอาคารเอและอาคารบี 
พื ,นที.จอดรถยนต์และงานระบบภายในอาคาร จากเตียวฮง ทั ,งนี , งานระบบดงักลา่ว ได้แก่ 
งานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบสื.อสาร ระบบ
สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และระบบลิฟท์โดยสาร ที.ใช้ในการ
ดําเนินการกิจการอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ เป็นต้น รวมถึงรับโอนกรรมสทิธิK

ในสงัหาริมทรัพย์ที.เกี.ยวข้อง 
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รายละเอียดพื ,นที�ใช้สอย(1) ที�กองทุนรวมจะลงทุนสาํหรับแต่ละอาคาร  

อาคาร รายละเอียด พื ,นที�ใช้สอย 
พื ,นที�ใช้สอยที�กองทุนรวมจะ

ลงทุนโดยประมาณ  
(ตารางเมตร) 

อาคารเอ 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
สงู 17 ชั ,น และชั ,นใต้ดิน 1 
ชั ,น  

พื ,นที.ให้เชา่(2) 17,511.56 
พื ,นที.ที.จะมีการเชา่โดยเตียวฮง และ/หรือ 
บริษัทที.จะเข้ามาเป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ภายหลงักองทนุรวมเข้า
ลงทนุ(3) 

- 

พื ,นที.สว่นกลาง 9,404.79 
พื ,นที.จอดรถพร้อมลานวิ.ง(4) 2,842.65 
พื ,นที�ใช้สอยอาคารเอ 29,759.00 

อาคารบี 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
สูง 17 ชั ,น และชั ,นใต้ดิน 1 
ชั ,น (ไม่รวมพื ,นที.ชั ,นบนสุด
และชั ,นดาดฟ้า) 

พื ,นที.ให้เชา่(2) 15,842.00 
พื ,นที.ที.จะมีการเชา่โดยเตียวฮง และ/หรือ 
บริษัทที.จะเข้ามาเป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ภายหลงักองทนุรวมเข้า
ลงทนุ(3) 

2,108.00 

พื ,นที.สว่นกลาง 8,160.00 
พื ,นที.จอดรถพร้อมลานวิ.ง(4)  2,682.00 
พื ,นที�ใช้สอยอาคารบ ี 28,792.00 

 
อาคารซ ี

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
สูง 19 ชั ,น และชั ,นใต้ดิน 1 
ชั ,น (ไมร่วมชั ,นดาดฟ้า) 

พื ,นที.ให้เชา่(2) 8,712.51 
พื ,นที.ที.จะมีการเชา่โดยเตียวฮง และ/หรือ 
บริษัทที.จะเข้ามาเป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ภายหลงักองทนุรวมเข้า
ลงทนุ(3) 

512.82 

พื ,นที.สว่นกลาง 5,603.67 
พื ,นที.จอดรถพร้อมลานวิ.ง(4) 17,746.00 
พื ,นที�ใช้สอยอาคารซี 32,575.00 

อาคาร 3 
ชั ,น  

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
สงู 3 ชั ,น และชั ,นใต้ดิน 1 ชั ,น 
ซึ. ง เ ป็นทางเ ชื. อมระหว่าง
อาคารเอและอาคารบี และ
ชั ,นใต้ดิน 1 ชั ,น 

พื ,นที.ให้เชา่(2) 1,399.50 
พื ,นที.ที.จะมีการเชา่โดยเตียวฮง และ/หรือ 
บริษัทที.จะเข้ามาเป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ภายหลงักองทนุรวมเข้า
ลงทนุ(3) 

3,508.00 

พื ,นที.สว่นกลาง 2,523.50 
พื ,นที.จอดรถพร้อมลานวิ.ง(4)  3,110.00 
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อาคาร รายละเอียด พื ,นที�ใช้สอย 
พื ,นที�ใช้สอยที�กองทุนรวมจะ

ลงทุนโดยประมาณ  
(ตารางเมตร) 

พื ,นที�ใช้สอยอาคาร 3  ชั ,น 10,541.00 
รวมพื ,นที�ใช้สอย อาคารเอ อาคารบี อาคารซี และอาคาร 3 ชั ,น 101,667.00 
พื ,นที�ใช้สอยที�กองทุนรวมจะไม่เข้าลงทุน(5) 3,611.00 
ที.มา: บริษัท เตียวฮงสีลม จํากดั (ข้อมลู ณ วนัที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
หมายเหต:ุ 

(1) พื ,นที.ใช้สอย หมายถึง พื ,นที.ให้เชา่ พื ,นที.สว่นกลาง และพื ,นที.จอดรถยนต์ภายในอาคาร 
(2)  พื ,นที.ดงักลา่วรวมพื ,นที.ที.บริษัทที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮงเช่าอยูปั่จจบุนั และ/หรือแสดงความประสงค์จะเชา่ภายหลงักองทนุรวมเข้า

ลงทุน รวม 5,035.24 ตารางเมตร แต่ไม่รวมพื ,นที.ที.จะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรือ บริษัทที.จะเข้ามาเป็นผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ภายหลงักองทนุรวมเข้าลงทนุ ซึ.งประกอบด้วยพื ,นที.สํานักงานให้เช่า ฟิตเนส สระว่ายนํ ,า ห้องประชมุ/ห้องจดั
เลี ,ยง และห้องอาหาร รวมพื ,นที.ประมาณ 6,128.82 ตารางเมตร โดยหากรวมพื ,นที.ดงักลา่ว จะมีพื ,นที.ที.สามารถให้เช่าได้ทั ,งหมด
ประมาณ 49,594.39 ตารางเมตร 

(3)  พื ,นที.ที.จะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรือ บริษัทที.จะเข้ามาเป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ ภายหลังกองทุนรวมเข้าลงทุน
ประกอบด้วย พื ,นที.สํานกังานให้เชา่ ฟิตเนส สระวา่ยนํ ,า ห้องประชมุ/ห้องจดัเลี ,ยง และห้องอาหาร รวมพื ,นที.ประมาณ 6,128.82 
ตารางเมตร ทั ,งนี , หากนบัรวมกบัพื ,นที.ที.บริษัทที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮงเชา่อยูปั่จจบุนั และ/หรือแสดงความประสงค์จะเชา่ภายหลงั
กองทนุรวมเข้าลงทนุรวม 5,035.24 ตารางเมตร ภายหลงักองทนุรวมเข้าลงทนุ จะมีพื ,นที.ที.เตียวฮง และ/หรือ บริษัทที.จะเข้ามา
เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทที.เกี.ยวข้องกับเตียวฮงเช่ารวมทั ,งสิ ,นประมาณ 11,164.06 ตารางเมตรจากพื ,นที.ที.
สามารถให้เช่าได้ทั ,งหมดประมาณ 49,594.39 ตารางเมตร หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 22.51 ของพื ,นที.ที.สามารถให้
เชา่ได้ทั ,งหมด  

(4)  พื ,นที.จอดรถภายในอาคารสามารถจอดรถยนต์ได้ประมาณ 839 คนั โดยประกอบไปด้วยพื ,นที.จอดรถภายในอาคารเอ อาคารบี 
และอาคาร 3 ชั ,นประมาณ 326 คนั และพื ,นที.จอดรถภายในอาคารซีประมาณ 513 คนั 

(5)  พื ,นที.ในโครงการบางนา ทาวเวอร์สว่นที.กองทนุรวมจะไมเ่ข้าลงทนุเพิ.มเติมในครั ,งนี , ประกอบด้วยพื ,นที.ชั ,นบนสดุและชั ,นดาดฟ้า
ของอาคารบี และพื ,นที.ชั ,นดาดฟ้าของอาคารซี 
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รายละเอียดพื ,นที�ให้เช่า พื ,นที�ส่วนกลาง พื ,นที�จอดรถ และพื ,นที�ใช้สอย ของอสังหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาว
เวอร์ มีดังต่อไปนี ,  

รายละเอียด 
พื ,นที�โดยประมาณ 

(ตารางเมตร) 
ร้อยละของพื ,นที�ใช้สอย  

1. พื ,นที.สาํนกังานให้เช่า 
2. พื ,นที.ร้านค้า 
3. พื ,นที.อื.นๆ(1) 

42,826.24 
446.50 
192.83 

42.12 
0.44 
0.19 

รวมพื ,นที�ให้เช่า(2) 43,465.57 42.75 

4. พื ,นที.ที.จะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรือ บริษัทที.จะเข้ามาเป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ภายหลงักองทนุรวมเข้าลงทนุ(3) 

5. พื ,นที.สว่นกลาง 
6. พื ,นที.จอดรถพร้อมลานวิ.ง (จอดรถยนต์ได้ประมาณ 839 คนั) 

6,128.82 
 

25,691.96 
26,380.65 

6.03 
 

25.27 
25.95 

รวมพื ,นที�ใช้สอย(4) 101,667.00 100.00 
ที.มา: บริษัท เตียวฮงสีลม จํากดั (ข้อมลู ณ วนัที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
หมายเหต ุ: 

(1)  พื ,นที.อื.นๆ ประกอบด้วย พื ,นที.ห้องเก็บของ  
(2)  พื ,นที.ดงักลา่วรวมพื ,นที.ที.บริษัทที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮงเช่าอยูปั่จจบุนั และ/หรือแสดงความประสงค์จะเชา่ภายหลงักองทนุรวมเข้า

ลงทุน รวม 5,035.24 ตารางเมตร แต่ไม่รวมพื ,นที.ที.จะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรือ บริษัทที.จะเข้ามาเป็นผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ภายหลงักองทนุรวมเข้าลงทนุ ซึ.งประกอบด้วยพื ,นที.สํานักงานให้เช่า ฟิตเนส สระว่ายนํ ,า ห้องประชมุ/ห้องจดั
เลี ,ยง และห้องอาหาร รวมพื ,นที.ประมาณ 6,128.82 ตารางเมตร โดยหากรวมพื ,นที.ดงักลา่ว จะมีพื ,นที.ที.สามารถให้เช่าได้ทั ,งหมด
ประมาณ 49,594.39 ตารางเมตร 

(3)  พื ,นที.ที.จะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรือ บริษัทที.จะเข้ามาเป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ ภายหลังกองทุนรวมเข้าลงทุน
ประกอบด้วย พื ,นที.สํานกังานให้เชา่ ฟิตเนส สระวา่ยนํ ,า ห้องประชมุ/ห้องจดัเลี ,ยง และห้องอาหาร รวมพื ,นที.ประมาณ 6,128.82 
ตารางเมตร ทั ,งนี , หากนบัรวมกบัพื ,นที.ที.บริษัทที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮงเชา่อยูปั่จจบุนั และ/หรือแสดงความประสงค์จะเชา่ภายหลงั
กองทนุรวมเข้าลงทนุรวม 5,035.24 ตารางเมตร ภายหลงักองทนุรวมเข้าลงทนุ จะมีพื ,นที.ที.เตียวฮง และ/หรือ บริษัทที.จะเข้ามา
เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทที.เกี.ยวข้องกับเตียวฮงเช่ารวมทั ,งสิ ,นประมาณ 11,164.06 ตารางเมตรจากพื ,นที.ที.
สามารถให้เช่าได้ทั ,งหมดประมาณ 49,594.39 ตารางเมตร หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 22.51 ของพื ,นที.ที.สามารถให้
เชา่ได้ทั ,งหมด  

 (4) พื ,นที.ใช้สอย หมายถึง พื ,นที.ให้เชา่ พื ,นที.สว่นกลาง และพื ,นที.จอดรถยนต์ทั ,งภายในอาคาร 
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รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ที�เกี�ยวข้องของอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมจะลงทุนเพิ�มเติมครั,ง
ที� 1 มีดังต่อไปนี ,  

 ระบบสาธารณูปโภค รายละเอียด 
ระบบไฟฟ้า • สวิตซ์ตดัตอนไฟฟ้าแรงสงู 3 ชดุ 

• หม้อแปลงไฟฟ้าและตู้ประธานไฟฟ้า 6 ชดุ 

• เครื.องกําเนิดไฟฟ้า 2 (สอง) ชดุ 

• ไฟฟ้าแสงสวา่งฉกุเฉิน  

• ระบบป้องกนัฟ้าผา่ 
ระบบสื.อสาร • งานระบบแจ้งเหตเุพลงิไหม้ 

• งานระบบโทรศพัท์ 

• งานระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV system) จํานวน 85 ชดุ 
ระบบสขุาภิบาล • ระบบนํ ,าประปาใช้งาน ประกอบด้วย ถงัเก็บนํ ,าใต้ดินขนาด 200 

ลกูบาศก์เมตรและปัmมนํ ,าเพื.อทําการสบูนํ ,าจากถงัเก็บนํ ,าใต้ดินไปยงัถงั
เก็บนํ ,าชั ,นดาดฟ้าในแตล่ะอาคาร  

• ระบบบําบดันํ ,าเสยี(1) 

• ระบบระบายนํ ,า 

• ระบบบําบดัสระวา่ยนํ ,า 

• ระบบนํ ,าดบัเพลงิ 
ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ • ระบบปรับอากาศแบบแยกสว่น (Split type air conditioner)  

• ระบบระบายอากาศ ประกอบด้วย ระบบระบายอากาศเสยี ระบบดดู
ควนัสาํหรับห้องครัว และพดัลมอดัอากาศบนัไดหนีไฟ เป็นต้น 

ระบบลฟิท์โดยสาร • ลฟิท์โดยสาร 4 ชดุตอ่อาคาร สาํหรับอาคารเอ อาคารบี และอาคารซี 
และลฟิท์บริการสาํหรับขนอาหาร 2 ชดุ สาํหรับอาคาร 3 ชั ,น  

ระบบควบคมุที.จอดรถยนต์ • ระบบควบคมุรถยนต์เข้าออก 
ที.มา: บริษัท เตียวฮงสีลม จํากดั (ข้อมลู ณ วนัที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
หมายเหต:ุ 

(1)       ระบบบําบดันํ ,าเสียตั ,งอยูน่อกพื ,นที.ที.กองทนุรวมจะลงทนุ อยา่งไรก็ดีเตียวฮงได้ยินยอมให้กองทนุรวมใช้ระบบบําบดันํ ,าเสียเพื.อ
บําบดันํ ,าเสียในอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ โดยกองทนุรวมตกลงจะร่วมรับผิดชอบและชําระคืนค่าใช้จ่ายใน
การบํารุงรักษาระบบบําบดันํ ,าเสียให้กบัเตียวฮงตามสดัสว่นของปริมาณที.ใช้งานจริง 
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ตารางต่อไปนี ,แสดงข้อมูลผู้เช่ารายใหญ่ 10 รายแรกของอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมจะลงทุนเพิ�มเติมครั,งที�  1 
ตามรายได้รวม(1)สาํหรับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557  

ลาํดับ
ที� 

บริษัท 

สัดส่วนรายได้ค่าเช่า
รวมต่อรายได้ค่าเช่า

รวมทั ,งหมด(1) 
(ร้อยละ) 

ปีที�สิ ,นสุดสัญญา 

1.  บริษัท อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วสิเซส จํากดั 12.82 พ.ศ. 2560(2) 

2.  บริษัท โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลชูั.นส์ จํากดั (มหาชน) 11.53 พ.ศ. 2560(2) 

3.  บริษัท อยธุยา แคปปิตอล ออโต้ ลสี จํากดั (มหาชน) 11.53 พ.ศ. 2560(2) 

4.  บริษัท ลนิเด้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 7.05 พ.ศ. 2558 

5.  บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 6.43 พ.ศ. 2557 

6.  บริษัท วอลโว ่กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากดั 5.22 พ.ศ. 2557 และ 2559 
7.  บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จํากดั 4.48 พ.ศ. 2558 

8.  บริษัท เนาวรัตน์พฒันาการ จํากดั (มหาชน) 4.28 พ.ศ. 2558 

9.  
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั.น จํากดั (มหาชน) 

3.70 พ.ศ. 2557 2558 และ 
2559 

10.  บริษัท อินทนนท์ สปอร์ตติ ,ง กู๊ดส์ จํากดั 2.87 พ.ศ. 2558 
รวมผู้เช่า 10 ลาํดับแรก 69.91  

ผู้ เช่ารายยอ่ยอื.นๆ (51 ราย) 30.09  

สัดส่วนรายได้รวมทั ,งหมด 100.00  
ที.มา: บริษัท เตียวฮงสีลม จํากดั (ข้อมลู ณ วนัที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
หมายเหต:ุ 

(1)       รายได้คา่เชา่รวม ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าพื ,นที. รายได้ค่าเช่าเครื.องเรือน และรายได้ค่าบริการ โดยคํานวนจากรายได้รวม
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 

(2) อ้างอิงจากระยะเวลาของสญัญาเชา่ใหม่ซึ.งผู้ เช่าได้แสดงความจํานงจะต่อสญัญาแล้วและลงนามหนังสือเสนอให้เช่า (Offer 
Letter) แล้ว ณ วันที� 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  

ในช่วงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2555 รายได้ค่าเช่ารวมจากผู้ เช่า 10 ลําดบัแรก ดงักลา่วคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อย
ละ 69.2 ของรายได้คา่เช่ารวมทั ,งหมดของอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ เฉพาะสว่นที.กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ 
(อ้างอิงตามข้อมลูรายได้คา่เช่ารวมเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555) 
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ตารางต่อไปนี ,แสดงข้อมูลของผู้เช่าพื ,นที�ของอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมจะลงทุนเพิ�มเติมครั,งที�  1 จําแนกตาม
ประเภทธุรกิจของผู้เช่า และสัดส่วนของพื ,นที�ให้เช่าทั ,งหมด ณ วันที� 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

ประเภทธุรกิจ 
พื ,นที�ให้เช่า(1) 

(ตารางเมตร) 

สัดส่วนพื ,นที�คดิเทียบพื ,นที�
ให้เช่ารวมโดยประมาณ(1) 

(ร้อยละ) 
การเงินและการธนาคาร 15,913.00 36.61 
ยานยนต์และชิ ,นสว่นยานยนต์ 4,552.27 10.47 
ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม 3,738.00 8.60 
ลฟิท์และบนัไดเลื.อน 2,511.00 5.78 
เครื.องจกัรและอปุกรณ์อตุสาหกรรม 2,202.00 5.07 
อสงัหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง และวสัดกุ่อสร้าง 2,154.56 4.96 
อปุกรณ์กีฬา 1,905.00 4.38 
ธุรกิจการเกษตร 1,567.00 3.61 
ธรุกิจอื.นๆ 7,375.74 16.97 
พื ,นที.วา่ง 1,547.00 3.56(2) 
รวม 43,465.57 100.0 

ที.มา: บริษัท เตียวฮงสีลม จํากดั (ข้อมลู ณ วนัที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
หมายเหต:ุ 

(1) พื ,นที.ดงักลา่วรวมพื ,นที.ที.บริษัทที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮงเช่าอยูปั่จจบุนั และ/หรือแสดงความประสงค์จะเชา่ภายหลงักองทนุรวมเข้า
ลงทุน รวม 5,035.24 ตารางเมตร แต่ไม่รวมพื ,นที.ที.จะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรือ บริษัทที.จะเข้ามาเป็นผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ภายหลงักองทนุรวมเข้าลงทนุ ซึ.งประกอบด้วยพื ,นที.สํานักงานให้เช่า ฟิตเนส สระว่ายนํ ,า ห้องประชมุ/ห้องจดั
เลี ,ยง และห้องอาหาร รวมพื ,นที.ประมาณ 6,128.82 ตารางเมตร โดยหากรวมพื ,นที.ดงักลา่ว จะมีพื ,นที.ที.สามารถให้เช่าได้ทั ,งหมด
ประมาณ 49,594.39 ตารางเมตร 

(2) สําหรับพื ,นที.วา่ง 1,547.00 ตารางเมตร ณ วนัที. 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มีผู้ แสดงความจํานง/ตกลงที.จะเช่าพื ,นที.แล้วรวมทั ,ง
สิ ,น 1,532.00 ตารางเมตร ซึ.งจะส่งผลให้มีพื ,นที.ว่างเหลือเท่ากับ 15.00 ตารางเมตร หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 0.03 
ของพื ,นที.ให้เชา่รวม  
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ตารางดังต่อไปนี ,แสดงข้อมูลของสัญญาเช่าที�จะครบกาํหนดตามอายุสัญญาเช่า(1) ของอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุน
รวมจะลงทุนเพิ�มเติมครั,งที� 1 ณ วันที� 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

ปี 
พื ,นที�ให้เช่า(2)ที�ครบกาํหนดอายุสัญญาเช่า

โดยประมาณ 
(ตารางเมตร) 

สัดส่วนพื ,นที�เช่าที�สัญญาเช่าครบ
กาํหนดคิดเทียบกับพื ,นที�ให้เช่ารวม

โดยประมาณ 
(ร้อยละ) 

พ.ค. – ธ.ค. พ.ศ. 2557 
พ.ศ.2558 
พ.ศ.2559 
พ.ศ.2560 
หลงั พ.ศ.2560 
พื ,นที.วา่ง 

7,056.74 
10,698.66 
7,493.90 

16,519.27 
150.00 

1,547.00 

16.24 
24.61 
17.24 
38.01 
0.35 

3.56(3) 
รวม 43,465.57 100.0 

ที.มา: บริษัท เตียวฮงสีลม จํากดั (ข้อมลู ณ วนัที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
หมายเหต:ุ 

(1)        สญัญาเชา่พื ,นที.สว่นใหญ่มีอาย ุ3 ปี ทั ,งนี , การตอ่สญัญารวมถึงกรณีที.ผู้ เชา่ได้มีการลงนามในหนังสือเสนอให้เช่า (Offer Letter) 
แล้ว 

(2) พื ,นที.ดงักลา่วรวมพื ,นที.ที.บริษัทที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮงเช่าอยูปั่จจบุนั และ/หรือแสดงความประสงค์จะเชา่ภายหลงักองทนุรวมเข้า
ลงทุน รวม 5,035.24 ตารางเมตร แต่ไม่รวมพื ,นที.ที.จะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรือ บริษัทที.จะเข้ามาเป็นผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ภายหลงักองทนุรวมเข้าลงทนุ ซึ.งประกอบด้วยพื ,นที.สํานักงานให้เช่า ฟิตเนส สระว่ายนํ ,า ห้องประชมุ/ห้องจดั
เลี ,ยง และห้องอาหาร รวมพื ,นที.ประมาณ 6,128.82 ตารางเมตร โดยหากรวมพื ,นที.ดงักลา่ว จะมีพื ,นที.ที.สามารถให้เช่าได้ทั ,งหมด
ประมาณ 49,594.39 ตารางเมตร 

(3) สําหรับพื ,นที.วา่ง 1,547.00 ตารางเมตร ณ วนัที. 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มีผู้ แสดงความจํานง/ตกลงที.จะเช่าพื ,นที.แล้วรวมทั ,ง
สิ ,น 1,532.00 ตารางเมตร ซึ.งจะส่งผลให้มีพื ,นที.ว่างเหลือเท่ากับ 15.00 ตารางเมตร หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 0.03 
ของพื ,นที.ให้เชา่รวม  

ผลการดาํเนินงาน 4 ปีย้อนหลังของอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมจะลงทุนเพิ�มเติมครั,งที� 1 มีดังต่อไปนี ,  

ที.มา: บริษัท เตียวฮงสีลม จํากดั  

 

 

 ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 
รายได้คา่เชา่พื ,นที. คา่เชา่เครื.องเรือน และ
คา่บริการ (ล้านบาท) 

124.47 142.44 160.06 170.27 

รายได้รวม (ล้านบาท) 135.41 155.90 175.36 186.54 

กําไรก่อนดอกเบี ,ย ภาษี คา่เสื.อมราคา
และคา่ตดัจําหนา่ย (EBITDA) (ล้าน
บาท) 

95.79 111.65 129.94 140.01 
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พื ,นที�ให้เช่า อัตราการเช่าพื ,นที� (Occupancy Rate) และอัตราค่าเช่าพื ,นที�เฉลี�ยระหว่าง ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2553 ถึง ณ วันที�  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ของอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมจะลงทุนเพิ�มเติมครั,งที�  1 มี
ดังต่อไปนี , 

ที.มา: บริษัท เตียวฮงสีลม จํากดั  
หมายเหต:ุ 

(1)       พื ,นที.ดงักลา่วรวมพื ,นที.ที.บริษัทที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮงเชา่อยูปั่จจบุนั และ/หรือแสดงความประสงค์จะเชา่ภายหลงักองทนุรวมเข้า
ลงทุน รวม 5,035.24 ตารางเมตร แต่ไม่รวมพื ,นที.ที.จะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรือ บริษัทที.จะเข้ามาเป็นผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ภายหลงักองทนุรวมเข้าลงทนุ ซึ.งประกอบด้วยพื ,นที.สํานักงานให้เช่า ฟิตเนส สระว่ายนํ ,า ห้องประชมุ/ห้องจดั
เลี ,ยง และห้องอาหาร รวมพื ,นที.ประมาณ 6,128.82 ตารางเมตร โดยหากรวมพื ,นที.ดงักลา่ว จะมีพื ,นที.ที.สามารถให้เช่าได้ทั ,งหมด
ประมาณ 49,594.39 ตารางเมตร 

(2)       อตัราการเช่าพื ,นที. และอัตราค่าเช่าพื ,นที.เฉลี.ย คํานวนจากพื ,นที.ให้เช่า ซึ.งไม่รวมพื ,นที.ที.จะมีการเช่าโดยเตียวฮงเมื.อกองทุน
รวมเข้าลงทนุ 

(3) ณ วนัที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีพื ,นที.ที.ว่างอยู่ว่างรวมทั ,งสิ ,น 1,547.00 ตารางเมตร สําหรับพื ,นที.ว่างดงักล่าว ณ วนัที. 10 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557  มีผู้แสดงความจํานง/ตกลงที.จะเชา่พื ,นที.แล้วรวมทั ,งสิ ,น 1,532.00 ตารางเมตร โดยจะส่งผลให้มีพื ,นที.ว่าง
ที.เหลือเท่ากับ 15.00 ตารางเมตร ซึ.งคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 0.03 ของพื ,นที.ให้เช่ารวม หรือคิดเป็นอตัราการเช่าพื ,นที.
ประมาณร้อยละ 99.97 

สรุปผลการดาํเนินงานในอดีตและวิเคราะห์การดาํเนินงาน  

� โครงการบางนา ทาวเวอร์มีอตัราการเช่าพื ,นที.เพิ.มขึ ,นจากในอดีตและมีอตัราการเช่าพื ,นที.ที.สงูอย่างต่อเนื.องในช่วงเวลา
หลายปีที.ผา่นมาโดยมีสาเหตหุลกัมาจากทําเลที.ตั ,งที.มีศกัยภาพจากการเติบโตของอปุสงค์ของอาคารสํานกังานให้เช่า
โดยเฉพาะอยา่งยิ.งการเติบโตจากอปุสงค์เฉพาะที.เพิ.มขึ ,นในบริเวณถนนบางนา –ตราดอย่างต่อเนื.องโดยเริ.มมาจากการ
เปิดให้บริการของสนามบินสวุรรณภมูิ ซึ.งสง่ผลให้กรุงเทพมหานครมีการขยายตวัของเมืองและระบบขนสง่มวลชนต่างๆ 
อย่างรวดเร็วมาทางทิศตะวันออก อาทิการสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าบีทีเอสอ่อนนุช-แบริ.ง และการเปิดตัวของ
ศนูย์การค้าขนาดใหญ่ในยา่นนี , อาทิ เมกาบางนา และอิเกีย เป็นต้น 

� ทั ,งนี ,ศกัยภาพในการเติบโตของยา่นบางนายงัมาจากการที.ถนนบางนา – ตราดนั ,นเป็นต้นทางของถนนสายหลกัที.วิ.งออก
สูท่่าเรือนํ ,าลกึและกลุม่นิคมอุตสาหกรรมฝั.งตะวนัออกซึ.งเป็นฐานการผลิตของอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ต่างๆ มากมาย
และเป็นที.ได้รับความสนใจเพิ.มจากนกัลงทนุในการก่อสร้างโรงงานอตุสาหกรรมใหมห่ลงัจากเหตกุารณ์มหาอทุกภยัครั ,ง
ในปี 2554 ด้วยสาเหตนีุ ,ทําให้บริเวณถนนบางนา – ตราดมีความต้องการเช่าพื ,นที.อาคารสํานกังานจากทั ,งคู่ค้าและ
ผู้ประกอบการในแหลง่นิคมอตุสาหกรรมในฝั.งตะวนัออกเพิ.มมากขึ ,น 

� นอกจากนี ,ถึงแม้ว่าในปัจจุบนับริเวณถนนบางนา-ตราดจะมีสิ.งอํานวยความสะดวกที.ครบครัน แต่อตัราค่าเช่าพื ,นที.ยงั
ค่อนข้างตํ.าเมื.อเทียบกับอาคารสํานักงานในพื ,นที.เขตอื.น จึงทําให้มีอุปสงค์จากผู้ประกอบการธุรกิจที.ต้องการลด

 
ณ วันที� 31 
ธันวาคม 

พ.ศ. 2553 

ณ วันที� 31 
ธันวาคม 

พ.ศ. 2554 

ณ วันที� 31 
ธันวาคม 

พ.ศ. 2555 

ณ วันที� 31 
สิงหาคม  

พ.ศ. 2556 

ณ วันที� 31 
พฤษภาคม 
พ.ศ. 2557 

พื ,นที.ให้เชา่ทั ,งหมด(1) (ตารางเมตร) 40,348.05 40,324.62 41,321.00 43,287.57 43,465.57 
อตัราการเชา่พื ,นที.(2) (ร้อยละ)  86.62   99.30   97.45  98.48 96.44(3) 
อตัราคา่เช่าพื ,นที.เฉลี.ย(2) (บาท/ตาราง
เมตร/เดือน) 

 298.87   311.78   327.77  339.30 340.55 
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คา่ใช้จ่ายในการเช่าพื ,นที.สาํนกังานและ/หรือต้องการพื ,นที.สํานกังานแห่งที.สอง (Second Site) ตามแผนป้องกนัในกรณี
ที.เกิดเหตภุยัพิบตัิตา่งๆ หรือความไมส่งบทางการเมืองที.อาจจะทําให้การดําเนินงานหยดุชะงกัซึ.งปัจจยัหนึ.งมาจากการที.
พื ,นที.ในบริเวณถนนบางนา – ตราดเป็นหนึ.งในบริเวณที.ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์อทุกภยัครั ,งใหญ่และความไม่
สงบทางการเมืองที.ผา่นมา 

� ทั ,งนี ,ด้วยโครงการบางนา ทาวเวอร์ เป็นโครงการอาคารสาํนกังานคณุภาพ ที.มีสิ.งอํานวยความสะดวกครบครัน (Self-
contained office complex) ทําให้อาคารมีศกัยภาพสามารถดึงดดูผู้ เช่าซึ.งรวมถึงอุปสงค์เฉพาะดงักล่าวข้างต้นซึ.ง
สง่ผลให้อตัราการเช่าพื ,นที.ปรับตวัเพิ.มสงูขึ ,นอยา่งตอ่เนื.อง โดยในระหวา่งปี พ.ศ.2553 – 2554 อสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุ
รวมจะลงทนุเพิ.มเติมครั ,งที. 1 มีอตัราการเช่าพื ,นที.เพิ.มขึ ,นจากร้อยละ 86.62 เป็นร้อยละ 99.30 และโครงการบางนา ทาว
เวอร์สามารถคงอตัราการเช่าพื ,นที.ที.สงูอยา่งตอ่เนื.องจนถึงปัจจบุนั โดยในปี พ.ศ. 2555 ณ สิ ,นเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2556 
และเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 โครงการบางนา ทาวเวอร์มีอตัราการเช่าพื ,นที.เฉลี.ยเทา่กบัประมาณร้อยละ 97.45 ร้อย
ละ 98.48 และ ร้อยละ 96.44 ตามลําดบั ทั ,งนี ,พื ,นที.เชา่ที.เพิ.มขึ ,นในช่วงปี พ.ศ. 2555 และ ณ สิ ,นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2556 มาจากการปรับปรุงพื ,นที. 

� นอกจากนี , เนื.องด้วยอตัราการเช่าพื ,นที.เพิ.มขึ ,นในช่วงเวลาหลายปีที.ผ่านมา อตัราค่าเช่าพื ,นที.เฉลี.ยของอสงัหาริมทรพย์ั
โครงการบางนา ทาวเวอร์มีการเติบโตอย่างต่อเนื.องโดยในระหว่างปี พ.ศ.2553 – 2555 มีอตัราการเติบโตเฉลี.ยต่อปี 
(CAGR) เท่ากับประมาณร้อยละ 4.7 ต่อปี จาก 298.87 บาท/ตารางเมตร/เดือน ในปี พ.ศ. 2553 เป็น 327.77 บาท/
ตารางเมตร/เดือนในปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาเหตมุาจากอปุสงค์ที.เพิ.มขึ ,นดงัที.กลา่วข้างต้นประกอบกบัการบริหารจดัการ
โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที.มีประสบการณ์และความชํานาญ ทําให้สามารถปลอ่ยเช่าพื ,นที.ให้เช่าที.ว่างลงได้ในอตัรา
ค่าเช่าและค่าบริการที.สูงขึ ,นรวมทั ,งสามารถปรับขึ ,นค่าเช่าและค่าบริการของผู้ เช่าเดิมในอัตราที.สูงขึ ,นเมื.อมีการต่อ
สญัญา 

� จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้รายได้รวมของอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์มีการเติบโตขึ ,นอย่าง
ต่อเนื.อง โดยในปี พ.ศ. 2556 โครงการบางนา ทาวเวอร์มีรายได้รวม ประมาณ 186.54 ล้านบาท เพิ.มขึ ,นจาก 175.36 
ล้านบาท 155.90 ล้านบาทและ 135.41 ล้านบาทในช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2553 ตามลาํดบั หรือคิดเป็นอตัราการ
เติบโตเฉลี.ยตอ่ปี (CAGR) เทา่กบัประมาณร้อยละ 11.27 ตอ่ปี 

� นอกจากนี ,โครงการบางนา ทาวเวอร์ยงัมีความสามารถในการทํากําไรและการควบคมุต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการและ
คา่ใช้จ่ายในการบริหารและดําเนินงานที.ดี โดยในช่วงปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556 อสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาว
เวอร์ดงักลา่วมีกําไรก่อนดอกเบี ,ย ภาษี ค่าเสื.อมราคาและค่าตดัจําหน่าย (EBITDA) เท่ากบัประมาณ 95.79 ล้านบาท 
111.65 ล้านบาท 129.94 ล้านบาท และ 140.01 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี.ยต่อปี (CAGR) 
เทา่กบัประมาณร้อยละ 13.48 ตอ่ปี 

� อยา่งไรก็ดี ภายหลงัจากที.กองทนุรวมลงทนุในโครงการบางนา ทาวเวอร์ องค์ประกอบของรายได้ ต้นทนุและค่าใช้จ่าย
ของทรัพย์สินจะเปลี.ยนแปลงไปจากผลประกอบการในอดีตตามที.แสดงในตารางข้างต้น โดยจะมีรายได้เพิ.มเติมจาก
พื ,นที.สํานกังาน  ห้องอาหาร  ห้องประชุม/จัดเลี ,ยง  ฟิตเนสและสระว่ายนํ ,า ที.เตียวฮงกลบัมาเช่าช่วงจากกองทุนรวม  
และจะมีคา่ใช้จ่ายที.เกี.ยวกบัการดําเนินงานของอสงัหาริมทรัพย์ และกองทนุรวมเพิ.มเติม เช่นค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
เป็นต้น 
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การจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ 
การจดัการประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 

1. แผนภาพการนําอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ ออกหาประโยชน์  

ผู้เช่าพื,นที�รายย่อย
กองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟ]ศ
(POPF)

ผู้ให้บริการภายนอก

ให้เช่าพื,นที.และ
บริการ

ชําระค่าเช่าและ
ค่าบริการ 

ให้บริการ

ชําระค่าใช้จ่าย
• ค่าภาษีโรงเรือน
• ค่าเบี�ยประกันภัย
• ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
• ค่าสาธารณูปโภค(1)

• ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
• ค่านายหน้า
• ค่าเช่าและค่าเช่าช่วงที+ดิน
• ค่าใช้จ่ายอื+นๆ

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

ระบุไว้ในสัญญาที.เกี.ยวข้อง 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ชําระค่าธรรมเนียม
ผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์

บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

 
หมายเหตุ : (1) บริษัท เตียวฮงสีลม จํากัดและ/หรือ บริษัทที.จะเข้ามาเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ภายหลังกองทุนรวมเข้าลงทุนจะเป็นผู้
ให้บริการสาธารณูปโภคภายในโครงการ และเป็นผู้ เรียกเก็บค่าบริการนํ ,าและค่าไฟฟ้าโดยตรงจากผู้ เช่า ยกเว้นพื ,นที.ส่วนกลางและพื ,นที.เช่า
บางสว่นที.กองทนุรวมจะเป็นผู้ ชําระคา่บริการสาธารณปูโภคให้แก่ บริษัท เตียวฮงสีลม จํากดัที.ราคาต้นทนุ  โดยบริษัท เตียวฮงสีลม จํากัดและ/
หรือ บริษัทที.จะเข้ามาเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ภายหลงักองทนุรวมเข้าลงทนุมีหน้าที.ชําระค่าบริการสาธารณูปโภคทั ,งหมดของโครงการแก่
หน่วยงานที.เกี.ยวข้อง 

2. การนําอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ออกหาประโยชน์  

สาํหรับการนําอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ ออกหาประโยชน์ กองทนุรวมจะให้เช่าพื ,นที.ในอาคารแก่ผู้ เช่าราย
ย่อย  โดยกองทุนรวมจะเข้าทําสญัญาเช่าพื ,นที.อาคาร สญัญาเช่าเครื.องเรือน และสญัญาบริการ กบัผู้ เช่ารายย่อย (รวม
เรียกวา่ “สญัญาเช่ารายยอ่ย”) ซึ.งมีผู้ เช่ารายยอ่ยจํานวนประมาณ 61 ราย (ข้อมลู ณ วนัที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)  โดย
เตียวฮงจะดําเนินการแจ้งและอธิบายถึงรายละเอียดที.เกี.ยวข้องกับกองทุนรวมให้ผู้ เช่าพื ,นที.รายย่อยได้ทราบ เพื.อ
ประสานงานในการให้ความยินยอมในการเปลี.ยนสญัญาเช่ารายยอ่ยจากเจ้าของพื ,นที.เดิมเป็นกองทนุรวม อย่างไรก็ดี หาก
ผู้ เช่าพื ,นที.บางรายไมย่ินยอมเข้าเป็นคูส่ญัญากบักองทนุรวมโดยตรง กองทนุรวมจะพิจารณาให้เตียวฮง มีหน้าที.จดัการดแูล
ผู้ เช่าพื ,นที.ดงักลา่ว รวมถึงต้องนําสง่ผลประโยชน์และเงินประกนัการเช่าของผู้ เช่าพื ,นที.รายดงักลา่วให้แก่กองทนุรวมตลอด
ระยะเวลาที.ผู้ เช่าพื ,นที.รายดงักล่าวยงัไม่เป็นคู่สญัญาโดยตรงกบักองทุนรวม ทั ,งนี , ในกรณีที.สญัญาเช่ารายย่อยดงักล่าว
หมดอายลุง และหากผู้ เช่าพื ,นที.รายดงักลา่วประสงค์จะทําการเช่าพื ,นที.ต่อไป ผู้ เช่าพื ,นที.รายดงักลา่วจะต้องเข้าทําสญัญา
เช่ารายยอ่ยกบักองทนุรวมโดยตรง 
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ตารางสรุปรายละเอียดการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมจะลงทุนเพิ�มเติมครั,งที�  1 ราคาประเมินทรัพย์สิน
และมูลค่าสูงสุดที�กองทุนรวมจะเข้าลงทุน (ข้อมูล ณ วันที� 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 

ที�ดนิที�ตั ,งอสังหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ และอาคารอื�นๆ 
ของเตียวฮง : 

 

ลกัษณะการถือกรรมสทิธิKของเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์เดิม กรรมสทิธิK 
ที.ดินที.กองทนุรวมจะเชา่ (ไร่-งาน-ตารางวา) 8-1-9.2 
ลกัษณะการได้สทิธิครอบครองของกองทนุรวม สญัญาเชา่ระยะยาว ระยะเวลา 30 ปี 
ที�ดนิที�กองทุนรวมจะเช่าช่วงเพื�อใช้เป็นที�จอดรถเพิ�มเติมของ
อสังหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์: 

 

ที.ดินทั ,งหมด (ไร่-งาน-ตารางวา) 8-2-72.0 
ลกัษณะการถือกรรมสทิธิKของผู้ให้เช่า สทิธิการเชา่ 

ที.ดินที.กองทนุรวมจะเชา่ชว่ง (ไร่-งาน-ตารางวา) 6-1-70.0 
ลกัษณะการได้สทิธิครอบครองของกองทนุรวม สญัญาเชา่ชว่ง ระยะเวลา 2 ปี โดยจะมีสทิธิ

ตอ่อายอุอกไปได้อีก 2 ครั ,ง ครั ,งละ 3 ปี รวม
เป็นระยะเวลาทั ,งสิ ,น 8 ปี  

พื ,นที�: ณ วนัที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  

• พื ,นที.ใช้สอยสว่นที.กองทนุรวมจะลงทนุ(1)(2) (ตารางเมตร) 101,667.00 

• พื ,นที.ให้เชา่สว่นที.กองทนุรวมจะลงทนุ(3) (ตารางเมตร) 43,465.57 

• ลกัษณะการได้สทิธิครอบครองของกองทนุรวม สญัญาเชา่ระยะยาว ระยะเวลา 30 ปี 

ราคาประเมินทรัพย์สนิเฉพาะส่วนที�กองทุนรวมจะลงทุน  
(ล้านบาท) : 
ราคาประเมินโดย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั(4), (7) 

ราคาประเมินโดย บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากดั(5), (7) 

 
 

1,902.00 
1,902.00 

มูลค่าสูงสุดที�กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(6) (ล้านบาท): 2,022.00(8) 
หมายเหต:ุ 

(1) พื ,นที.ใช้สอย หมายถึง พื ,นที.ให้เชา่ พื ,นที.สว่นกลาง และพื ,นที.จอดรถยนต์ภายในอาคาร 
(2)  กองทุนรวมจะไม่เข้าลงทุนในพื ,นที.ชั ,นบนสุดและชั ,นดาดฟ้าของอาคารบี และพื ,นที.ชั ,นดาดฟ้าของอาคารซี ซึ.งมีพื ,นที.ใช้สอย

ประมาณ 3,611.00 ตารางเมตร  
(3)  พื ,นที.ดงักลา่วรวมพื ,นที.ที.บริษัทที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮงเช่าอยูปั่จจบุนั และ/หรือแสดงความประสงค์จะเช่าภายหลงักองทนุรวมเข้า

ลงทุน รวม 5,035.24 ตารางเมตร แต่ไม่รวมพื ,นที.ที.จะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรือ บริษัทที.จะเข้ามาเป็นผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ภายหลงักองทนุรวมเข้าลงทนุ ซึ.งประกอบด้วยพื ,นที.สํานักงานให้เช่า ฟิตเนส สระว่ายนํ ,า ห้องประชมุ/ห้องจัด
เลี ,ยง และห้องอาหาร รวมพื ,นที.ประมาณ 6,128.82 ตารางเมตร โดยหากรวมพื ,นที.ดงักล่าว จะมีพื ,นที.ที.สามารถให้เช่าได้ทั ,งหมด
ประมาณ 49,594.39 ตารางเมตร 

 (4) ราคาประเมิน ณ วันที. 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยใช้วิธีรายได้ 
(Income Approach) 

(5) ราคาประเมิน ณ วนัที. 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากัด โดยใช้วิธีรายได้ (Income 
Approach) 
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(6) ราคาที.กองทนุรวมจะเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ จะเป็นราคาที.ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาที.ได้จาก
รายงานการประเมินค่าตํ.าสดุของผู้ประเมินราคาอิสระ ทั ,งนี , ราคาที.กองทนุรวมจะเข้าลงทนุดังกล่าวจะไม่เกิน 2,022.00 ล้าน
บาท ตามมติที.ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุครั ,งที. 1/2556 เมื.อวนัที. 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

(7) ในกรณีที.การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ.มเติมไมเ่กิดขึ ,นภายในระยะเวลา 6 เดือนจากวนัที.ผู้ประเมินราคาอิสระข้างต้นได้ทําการ
ประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว กองทนุรวมจะทําการจดัจ้างผู้ประเมินราคาอิสระรายเดิมหรือรายใหม่เพื.อทําการประเมิน
หรือสอบทานการประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมจะลงทนุเพิ.มเติมอีกครั ,ง เพื.อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที.สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด  

(8) ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพื.อให้ได้มาซึ.งอสงัหาริมทรัพย์ อาทิ ค่าจดทะเบียนสิทธิการเช่า ค่ารับประกันการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ ซึ.ง
กองทนุรวมจะเป็นผู้ รับผิดชอบ 

 

3.2.3 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิม 

บริษัทจดัการได้นําเงินที.ได้รับจากการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั ,งแรกไปลงทนุใน 1) โครงการอาคารยบีู
ซี 2 ซึ.งเป็นอาคารสํานักงาน ตั ,งอยู่ ณ เลขที. 591 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร และ 2) โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ซึ.งเป็นอาคารสํานกังานให้เช่าและพื ,นที.
เพื.อการพาณิชย์ ตั ,งอยู่ ณ เลขที. 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย แขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
(“อสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิม”) ทั ,งนี , สทิธิการเช่าของอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวม
ลงทนุอยู่เดิมมีอายกุารเช่าคงเหลือเฉลี.ย (ถ่วงนํ ,าหนกัตามมลูค่าการเฉลี.ยของราคาประเมิน ณ วนัที. 
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) ประมาณ 20.79 ปี 
 

ตารางสรุปข้อมูลปัจจุบันของอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิม ณ วันที�  31 พฤษภาคม พ.ศ. 
2557 

ประเภทผู้เช่า 
โครงการอาคาร   

 ยบูีซี 2 
โครงการอาคาร    

เพลินจิต เซ็นเตอร์ 
รวม 

ที.ดิน (ไร่-งาน-ตารางวา) 2-3-92.0 5-2-75.6 8-2-67.6 
รวมพื ,นที.ให้เชา่ (ตารางเมตร) 33,797.98 40,838.96(1) 74,636.94 
อายเุฉลี.ยโดยประมาณของ
อสงัหาริมทรัพย์(4) (ปี) 

26.85 10.66 20.79 

อตัราการเชา่พื ,นที.(2) (ร้อยละ) 97.53 97.78(1) 97.67 
อตัราคา่เช่าพื ,นที.เฉลี.ย(2)  
(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

622.20 611.70(1) 616.45(3) 

หมายเหต:ุ 
(1)  พื ,นที.ให้เชา่และอตัราดงักลา่วไมร่วมถึงพื ,นที.ศนูย์อาหารในโครงการเพลินจิต เซ็นเตอร์ 

(2)  อตัราการเชา่พื ,นที.และอตัราคา่เชา่พื ,นที.เฉลี.ย ณ วนัที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  

(3)  อตัราคา่เชา่พื ,นที.เฉลี.ยของทั ,ง 2 โครงการ 
(4) อายเุฉลี.ยโดยประมาณของอสงัหาริมทรัพย์ ณ วนัที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
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ทั ,ง นี ,ผู้ ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ.มเติมได้จากภาคผนวก ค. ข้อมูลปัจจุบันของ
อสงัหาริมทรัพย์โครงการเดิมเฉพาะสว่นที.กองทนุรวมลงทุน และภาคผนวก ง. รายละเอียดเกี.ยวกับ
ทรัพย์สนิโครงการเดิม 

3.2.4 สรุปภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิมและอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวม
จะลงทุนเพิ�มเติมครั,งที� 1 

ภาพรวมเปรียบเทียบอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมลงทุนอยูเ่ดิมซึ.งรวมถึงโครงการยูบีซี 2โครงการ
เพลนิจิต เซ็นเตอร์ และอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมจะลงทนุเพิ.มเติมครั ,งที. 1 ได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์
โครงการบางนา ทาวเวอร์ มีดงันี , 

 
สรุปภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมลงทุนอยู่เดมิและอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมจะลงทุนเพิ�มเติม
ครั,งที� 1 

ภาพรวมเปรียบเทียบอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทุนรวมลงทนุอยูเ่ดิม ซึ.งรวมถึงโครงการอาคารสมชัชาวาณิช 2  (ยูบีซี 2) และ
โครงการอาคารเพลนิจิต เซ็นเตอร์ สาํหรับอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมจะลงทนุเพิ.มเติม ได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์โครงการบาง
นา ทาวเวอร์ มีรายละเอียดดงันี , 
 
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ 

ประเภทอสังหาริมทรัพย์ 

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์  
ณ วันที�กองทุนรวม

ลงทุน 
(ล้านบาท) 

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที�
กองทุนรวมจะลงทุน 

เพิ�มเติม  
(ล้านบาท) 

หลังจากลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ 

ที�กองทุนรวมจะลงทุน
เพิ�มเติม  

(ล้านบาท) 
มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมลงทุน     

• โครงการอาคารยบีูซี 2 1,907.01   

• โครงการอาคารเพลนิจิต เซ็นเตอร์ 1,497.23   

• อสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ - ไมเ่กิน 2,022.00(7)  

รวม 3,404.24   

ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์     

• โครงการอาคารยบีูซี  2(1) 2,376.00   

• โครงการอาคารเพลนิจิต ทาวเวอร์(1) 1,420.00   
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หมายเหต:ุ 
(1)  ประเมินราคาโดยบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากดั ณ วนัที. 25 มีนาคม พ.ศ.2557 โดยใช้วิธีรายได้ (Income Approach) 

(2)  ประเมินราคาโดยบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากดั ณ วนัที. 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยใช้วิธีรายได้ (Income Approach) 

(3)  ประเมินราคาโดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ณ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยใช้วิธีรายได้ (Income Approach)  
(4) ราคาเฉลี.ยระหวา่งราคาประเมินที.จดัทําโดยบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากดั และราคาประเมินที.จดัทําโดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์

เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยใช้วิธีรายได้ (Income Approach) อยา่งไรก็ตาม คาดวา่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์โครงการ

บางนา ทาวเวอร์ เป็นระยะเวลา 30 ปี ตั ,งแตว่นัที. 1 มิถนุายน พ.ศ. 2557 – วนัที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
(5) อายเุฉลี.ยของอสงัหาริมทรัพย์คํานวณโดยใช้คา่เฉลี.ยถ่วงนํ ,าหนกัจากราคาประเมิน/สอบทานการประเมินของอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวม

ลงทนุอยูเ่ดิมและราคาประเมินเฉลี.ยของอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมจะลงทนุเพิ.มเติม  

(6) ในกรณีที.การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ.มเติมไมเ่กิดขึ ,นภายในระยะเวลา 6 เดือนจากวนัที.ผู้ประเมินราคาอิสระข้างต้นได้ทําการประเมินค่า
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว กองทุนรวมจะทําการจัดจ้างผู้ ประเมินราคาอิสระรายเดิมหรือรายใหม่เพื.อทําการประเมินหรือสอบทานการ
ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนเพิ.มเติมอีกครั ,ง เพื.อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที.สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

(7) ไมร่วมคา่ใช้จา่ยเพื.อให้ได้มาซึ.งอสงัหาริมทรัพย์ อาทิ คา่จดทะเบียนสิทธิการเชา่ คา่รับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ ซึ.งกองทนุรวมจะ
เป็นผู้ รับผิดชอบ 

• อสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์  

1,902.00(2), (6) 
(โดยบริษัท แกรนด์ แอส
เซท แอดไวเซอรี. จํากดั) 

1,902.00(3), (6) 
(โดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ 
ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย 

จํากดั)  
ราคาเฉลี.ย 1,902.00(4) 

 

รวม 3,796.00 1,902.00(4)  
อายุเฉลี�ยโดยประมาณของอสงัหาริมทรัพย์ ณ 
วันที� 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557(5) (ปี) 

20.79 30.00 23.87(5) 



กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ 

 - 36 – 
  
 

รายละเอียดพื ,นที�ใช้สอยโดยประมาณ(1) อสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิมและอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุน
รวมจะลงทุนเพิ�มเติม ณ วันที� 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  

รายละเอียด 

อสังหาริมทรัพย์ที� 
กองทุนรวม 
ลงทุนอยู่เดิม 
(ตารางเมตร) 

อสังหาริมทรัพย์ที� 
กองทุนรวมจะลงทุน 

เพิ�มเติม 
(ตารางเมตร) 

 
รวม 

(ตารางเมตร) 

1. พื ,นที.สาํนกังานให้เช่า 67,435.89 42,826.24 110,262.13 
2. พื ,นที.ร้านค้า 5,498.25 446.50 5,944.75 
3. พื ,นที.ให้เช่าอื.นๆ(2) 3,708.80 192.83 3,901.63 
รวมพื ,นที�ให้เช่า 76,642.94 43,465.57(3) 120,108.51 

4. พื ,นที.ที.จะมีการเช่าโดยเตียวฮง 
และ/หรือ บริษัทที.จะเข้ามาเป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ภายหลงั
กองทนุรวมเข้าลงทนุ(4) 

- 6,128.82 6,128.82 
 

5. พื ,นที.สว่นกลาง 34,685.06 25,691.96 60,377.02 
6. พื ,นที.จอดรถยนต์  46,755.00 26,380.65 73,135.65 
รวมพื ,นที�ใช้สอย(1) 158,083.00 101,667.00 259,750.00 
อัตราการเช่าพื ,นที� (ร้อยละ) 97.67(5) 96.44(6) 97.22(6) 
จาํนวนผู้เช่า (ราย) 146 61 207 

หมายเหต:ุ 
(1) พื ,นที.ใช้สอย (Gross Area) หมายถึง พื ,นที.ให้เชา่ พื ,นที.สว่นกลาง และพื ,นที.จอดรถยนต์ภายในอาคาร 
(2) พื ,นที.ให้เช่าอื.นๆ หมายถึง พื ,นที.ศูนย์อาหารในโครงการเพลินจิตเซ็นเตอร์ พื ,นที.ห้องเก็บของ พื ,นที.ติดตั ,งเครือข่าย และพื ,นที.ลานจอด

เฮลิคอปเตอร์ในโครงการอาคารยบูีซี 2 และพื ,นที.ห้องเก็บของในอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ 
(3)  พื ,นที.ดงักลา่วรวมพื ,นที.ที.บริษัทที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮงเช่าอยูปั่จจบุนั และ/หรือแสดงความประสงค์จะเชา่ภายหลงักองทนุรวมเข้าลงทนุ 

รวม 5,035.24 ตารางเมตร แตไ่มร่วมพื ,นที.ที.จะมีการเชา่โดยเตียวฮง และ/หรือ บริษัทที.จะเข้ามาเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ภายหลงั
กองทนุรวมเข้าลงทนุ ซึ.งประกอบด้วยพื ,นที.สํานักงานให้เช่า ฟิตเนส สระว่ายนํ ,า ห้องประชมุ/ห้องจัดเลี ,ยง และห้องอาหาร รวมพื ,นที.
ประมาณ 6,128.82 ตารางเมตร โดยหากรวมพื ,นที.ดงักลา่ว จะมีพื ,นที.ที.สามารถให้เชา่ได้ทั ,งหมดประมาณ 49,594.39 ตารางเมตร 

(4)  พื ,นที.ที.จะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรือ บริษัทที.จะเข้ามาเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ภายหลงักองทนุรวมเข้าลงทนุประกอบด้วย 
พื ,นที.สํานักงานให้เช่า ฟิตเนส สระว่ายนํ ,า ห้องประชมุ/ห้องจดัเลี ,ยง และห้องอาหาร รวมพื ,นที.ประมาณ 6,128.82 ตารางเมตร ทั ,งนี , 
หากนบัรวมกับพื ,นที.ที.บริษัทที.เกี.ยวข้องกับเตียวฮงเช่าอยู่ปัจจบุนั และ/หรือแสดงความประสงค์จะเช่าภายหลงักองทนุรวมเข้าลงทนุ
รวม 5,035.24 ตารางเมตร ภายหลงักองทนุรวมเข้าลงทนุ จะมีพื ,นที.ที.เตียวฮง และ/หรือ บริษัทที.จะเข้ามาเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
และบริษัทที.เกี.ยวข้องกับเตียวฮงเช่ารวมทั ,งสิ ,นประมาณ 11,164.06 ตารางเมตรจากพื ,นที.ที.สามารถให้เช่าได้ทั ,งหมดประมาณ 
49,594.39 ตารางเมตร หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 22.51 ของพื ,นที.ที.สามารถให้เชา่ได้ทั ,งหมด  

(5) อตัราดงักลา่วไมร่วมถึงพื ,นที.ศนูย์อาหารในโครงการเพลินจิต เซ็นเตอร์ 

 (6) ณ วันที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 อสังหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมจะลงทนุเพิ.มเติมมีพื ,นที.ที.ว่างอยู่รวมทั ,งสิ ,น 1,547.00 ตารางเมตร 
สําหรับพื ,นที.วา่งดงักลา่ว ณ วนัที. 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  มีผู้ แสดงความจํานง/ตกลงที.จะเช่าพื ,นที.แล้วรวมทั ,งสิ ,น 1,532.00 ตาราง
เมตร โดยจะสง่ผลให้มีพื ,นที.วา่งที.เหลือเทา่กบั 15.00 ตารางเมตร ซึ.งคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 0.03 ของพื ,นที.ให้เช่ารวม หรือคิด
เป็นอตัราการเช่าพื ,นที.ประมาณร้อยละ 99.97 ทั ,งนี , หากคํานวณรวมกับอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมลงทนุอยู่เดิมแล้วจะส่งผลให้มี
อตัราการเชา่พื ,นที.เทา่กบัประมาณร้อยละ 98.51 
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ผู้เช่ารายใหญ่ 10 รายแรกของอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิมและอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมจะ
ลงทุนเพิ�มเติมเรียงตามลาํดับสัดส่วนรายได้ค่าเช่ารวม1 สาํหรับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557  

ลาํดับ
ที� 

บริษัท 

สัดส่วนรายได้ค่าเช่ารวมคิดเทียบกับรายได้ค่าเช่ารวม
ทั ,งหมด (ร้อยละ) 

อสังหาริมทรัพย์ที�
กองทุนรวมลงทุน

อยู่เดิม(2) 

(ร้อยละ) 

อสังหาริมทรัพย์ที�
กองทุนรวมจะ
ลงทุนเพิ�มเติม 

(ร้อยละ) 

รวม 

1. บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 17.28 0.00 13.11 
2. บริษัท นํ ,าตาลมิตรผล จํากดั และบริษัทในเครือ 9.28 0.00 7.04 
3. บริษัท ดบับลวิพีพี (ประเทศไทย) จํากดั 6.65 0.00 5.04 
4. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 6.55 0.00 4.97 
5. บริษัท ซิลลคิ ฟาร์มา จํากดั และบริษัทในเครือ 6.18 0.00 4.69 
6. บริษัท ดบับลวิพีพี มาร์เก็ตติ ,ง คอมมนิูเคชั.นส์ (ประเทศไทย) 

จํากดั 
4.21 0.00 3.19 

7. บริษัท อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วสิเซส จํากดั 0.00 12.82 3.09 
8. บริษัท โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลชูั.นส์ จํากดั (มหาชน) 0.00 11.53 2.78 
9. บริษัท อยธุยา แคปปิตอล ออโต้ ลสี จํากดั (มหาชน) 0.00 11.53 2.78 
10. บริษัท เอพีเอ็ม เซ็นทรัล เซอร์วิสเซส จํากดั และบริษัทในเครือ 3.37 0.00 2.56 

สัดส่วนรายได้ค่าเช่ารวมจากผู้เช่า 10 ลาํดับแรก 53.51 35.88 49.26 
สัดส่วนรายได้ค่าเช่ารวมจากผู้เช่าทั ,งหมด 100.00 100.00 100.00 

หมายเหต:ุ 
(1) รายได้คา่เชา่รวมประกอบด้วยรายได้คา่เชา่ รายได้คา่เช่าคา่เครื.องเรือน และรายได้คา่บริการ 
(2) ไมร่วมรายได้จากสญัญาเชา่ศนูย์อาหารในโครงการเพลินจิตเซ็นเตอร์ ซึ.งเชา่โดยบริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
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ข้อมูลของผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิมและอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมจะลงทุนเพิ�มเติม 
ณ วันที� 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557   

ประเภทธุรกิจ 

สัดส่วนพื ,นที�ที�คิดเทียบกับพื ,นที�เช่ารวม (ร้อยละ) 
อสังหาริมทรัพย์ที� 
กองทุนรวมลงทุน 

อยู่เดิม(1) 

อสังหาริมทรัพย์ที� 
กองทุนรวมจะลงทุน 

เพิ�มเติม 
รวม 

การเงินและการธนาคาร 23.98 36.61 28.63 
ธุรกิจการเกษตร 10.28 3.61 7.82 
เวชภณัฑ์และโรงพยาบาล 10.28 0.16 6.56 
สื.อและสิ.งพิมพ์ 7.81 0.00 4.93 
ที.ปรึกษาตา่ง ๆ 6.70 0.27 4.33 
ยานยนต์และชิ ,นสว่นยานยนต์ 0.10 10.47 3.92 
โฆษณาและการตลาด 5.23 0.00 3.30 
ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม 0.00 8.60 3.17 
ธุรกิจอื.นๆ 33.30 36.72 34.56 
พื ,นที.วา่ง 2.33 3.56(2) 2.78(2) 
รวม 100.0 100.0 100.0 

หมายเหต:ุ 
(1) ไมร่วมพื ,นที.เชา่ศนูย์อาหารในโครงการเพลินจิตเซ็นเตอร์ ซึ.งเชา่โดยบริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 (2) สําหรับพื ,นที.วา่ง 1,547.00 ตารางเมตร ณ วนัที. 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มีผู้ แสดงความจํานง/ตกลงที.จะเช่าพื ,นที.แล้วรวมทั ,งสิ ,น 

1,532.00 ตารางเมตร ซึ.งจะส่งผลให้มีพื ,นที.ว่างเหลือเท่ากับ 15.00 ตารางเมตร หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 0.03 ของ
พื ,นที.ให้เชา่รวม ทั ,งนี , หากคํานวณรวมกบัอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมลงทนุอยู่เดิมแล้วจะส่งผลให้มีสดัส่วนพื ,นที.ว่างที.คิดเทียบ
กบัพื ,นที.เชา่รวมเทา่กบัร้อยละ 1.49 
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ข้อมูลของสัญญาเช่าที�จะครบกําหนดตามอายุสัญญาเช่าของอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิมและ
อสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมจะลงทุนเพิ�มเติม (แบ่งตามพื ,นที�ให้เช่า(1) ที�สัญญาเช่าครบกาํหนดและสัดส่วนพื ,นที�
ให้เช่าที�สัญญาเช่าครบกําหนดคิดเทียบกับพื ,นที� ให้เช่ารวมของอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิม 
อสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมจะลงทุนเพิ�มเติม และพื ,นที�พื ,นที�ให้เช่ารวมของอสังหาริมทรัพย์ทั ,งภายหลังการ
ลงทุนเพิ�มเติมครั,งที� 1) ณ วันที� 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557   

ปี 
อสังหาริมทรัพย์ที� 

กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิม 

อสังหาริมทรัพย์ที� 

กองทุนรวมจะลงทุน 

เพิ�มเติม(2) 

รวม 

 ตร.ม. ร้อยละ ตร.ม. ร้อยละ ตร.ม. ร้อยละ 

พ.ค. – ธ.ค. พ.ศ. 2557 4,731.27 6.34 7,056.74 16.24 11,788.01 9.98 
พ.ศ. 2558 16,983.35 22.75 10,698.66 24.61 27,682.01 23.44 
พ.ศ. 2559 29,292.41 39.25 7,493.90 17.24 36,786.31 31.15 
พ.ศ. 2560 21,670.89 29.04 16,519.27 38.01 38,190.16 32.34 
หลงั พ.ศ. 2560 218.00 0.29 150.00 0.35 368.00 0.31 
พื ,นที.วา่ง 1,741.02 2.33 1,547.00 3.56(4) 3,288.02 2.78(4) 
รวม 74,636.94 100.00 43,465.57 100.00 118,102.51 100.00 

หมายเหต:ุ 
(1) สญัญาเชา่พื ,นที.สว่นใหญ่มีอาย ุ3 ปี ทั ,งนี , การตอ่สญัญารวมถึงกรณีที.ผู้ เช่าได้มีการลงนามในหนังสือเสนอให้เช่า (Offer Letter) 

แล้ว 
(2) ไมร่วมพื ,นที.เชา่ศนูย์อาหารในโครงการเพลินจิตเซ็นเตอร์ ซึ.งเชา่โดยบริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
(3) พื ,นที.ดงักลา่วรวมพื ,นที.ที.บริษัทที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮงเชา่อยูปั่จจบุนั และ/หรือแสดงความประสงค์จะเช่าภายหลงักองทนุรวมเข้า

ลงทุน รวม 5,035.24 ตารางเมตร แต่ไม่รวมพื ,นที.ที.จะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรือ บริษัทที.จะเข้ามาเป็นผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ภายหลงักองทนุรวมเข้าลงทนุ ซึ.งประกอบด้วยพื ,นที.สํานักงานให้เช่า ฟิตเนส สระว่ายนํ ,า ห้องประชมุ/ห้องจัด
เลี ,ยง และห้องอาหาร รวมพื ,นที.ประมาณ 6,128.82 ตารางเมตร โดยหากรวมพื ,นที.ดงักล่าว จะมีพื ,นที.ที.สามารถให้เช่าได้ทั ,งหมด
ประมาณ 49,594.39 ตารางเมตร 

(4) สําหรับพื ,นที.วา่ง 1,547.00 ตารางเมตร ณ วนัที. 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มีผู้แสดงความจํานง/ตกลงที.จะเชา่พื ,นที.แล้วรวมทั ,งสิ ,น 
1,532.00 ตารางเมตร ซึ.งจะส่งผลให้มีพื ,นที.ว่างเหลือเท่ากับ 15.00 ตารางเมตร หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 0.03 ของ
พื ,นที.ให้เชา่รวม ทั ,งนี , หากคํานวณรวมกบัอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมลงทนุอยูเ่ดิมแล้วจะสง่ผลให้มีสดัส่วนพื ,นที.ว่างที.คิดเทียบ
กบัพื ,นที.เชา่รวมเทา่กบัร้อยละ 1.49 
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3.2.5 สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาที�สําคัญที� เกี� ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมจะลงทุน
เพิ�มเติมครั,งที� 1 

ในการที.กองทุนรวมจะลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทนุเพิ.มเติมครั ,งที. 1 โดยการเช่า
ที.ดินและอาคารสํานักงาน (บางส่วน) และเช่าช่วงที.ดิน (บางส่วน) ในโครงการบางนา ทาวเวอร์ 
รวมถึงพื ,นที.จอดรถยนต์และงานระบบภายในอาคาร ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และสว่นควบของ
ที.ดินดงักล่าว รวมถึงทรัพย์สินอื.นๆ ที.เกี.ยวข้องกับการประกอบกิจการโครงการบางนา ทาวเวอร์นั ,น 
กองทุนรวมจะเข้าทําสญัญาที.สําคัญกับผู้ ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ที.เกี.ยวข้อง โดยมีรายละเอียดที.
สาํคญัของสญัญาดงักลา่วดงัตอ่ไปนี , 

 
1. สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาเช่าที�ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบ 

ผู้ให้เช่า บริษัท เตียวฮงสลีม จํากดั (“ผู้ให้เช่า”) 
ผู้เช่า กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (“กองทุนรวม”) 
ทรัพย์สินที�เช่า � ที.ดินบางส่วนตามโฉนดดังต่อไปนี , ซึ.งตั ,งอยู่ที.ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัด

สมทุรปราการ โดยที.ดินที.กองทนุรวมจะเช่ามีเนื ,อที.รวมทั ,งสิ ,นประมาณ 8 - 1 - 9.2 ไร่ 

โฉนดเลขที� เลขที�ดนิ หน้าสาํรวจ 
เนื ,อที�ที�กองทุน
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 ได้แก่ อาคารสาํนกังานจํานวน 3 (สาม) อาคาร ได้แก่ อาคารเอ ซึ.งเป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็กสงู 17 (สิบเจ็ด) ชั ,น อาคารบีบางส่วน ซึ.งเป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กสงู 17 (สิบเจ็ด) ชั ,น (อาคารสํานกังาน ฟิตเนส และสระว่ายนํ ,าสําหรับโครงการบาง
นา ทาวเวอร์) และอาคารซีบางสว่น ซึ.งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสงู 19 (สิบเก้า) ชั ,น 
ตั ,งอยูที่.เลขที. 2/3 หมูที่. 14 (อาคารเอ และ อาคารบี) และ เลขที. 40/14 หมู่ที. 12 (อาคารซี) 
ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ และอาคาร 3 (สาม) ชั ,น 1 (หนึ.ง) 
อาคาร ซึ.งเป็นทางเชื.อมระหว่างอาคารเอและอาคารบี ใช้เพื.อเป็นสํานกังาน ที.ทําการ
ธนาคารพาณิชย์ เพื.อเป็นร้านค้า (Retail) ห้องประชมุ/ห้องจดัเลี ,ยง และห้องอาหาร รวมถึง
พื ,นที.จอดรถยนต์และงานระบบภายในอาคาร (รายละเอียดอาคารที.เช่าปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายสญัญาฉบบันี ,)  
(ที.ดินที.เช่าและอาคารที.เช่ารวมเรียกวา่ “ทรัพย์สินที�เช่า”) 

วัตถุประสงค์ในการเช่า กองทนุรวมตกลงวา่จะเข้าครอบครอง ใช้ หาประโยชน์ หรือดําเนินการอื.นใดกบัทรัพย์สินที.เช่า 
อันเกี.ยวเนื.องกับธุรกิจอาคารสํานักงานให้เช่าหรือวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์อื.นๆ เพื.อให้
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของกองทุนรวมหรือตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
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เว้นแต่คู่สญัญาทั ,งสองฝ่ายจะได้ตกลงเป็นอย่างอื.น ทั ,งนี , ต้องไม่ขดัต่อกฎหมาย ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

ระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เชา่ตกลงให้กองทนุรวมเชา่ทรัพย์สนิที.เช่ามีกําหนดระยะเวลา 30 (สามสบิ) ปี นบัตั ,งแตว่นั
จดทะเบียนการเชา่ทรัพย์สนิที.เชา่ตามที.กําหนดในสญัญาฉบบันี , (“ระยะเวลาการเช่า”)  

การจดทะเบียน ในกรณีที.กองทนุรวมสามารถระดมทนุได้เพียงพอสาํหรับการลงทนุในทรัพย์สินที.เช่าตามอตัรา
คา่เช่าที.ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี , คูส่ญัญาทั ,งสองฝ่ายตกลงกนัไปจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินที.
เช่า ณ สํานกังานที.ดินหรือหน่วยงานราชการที.เกี.ยวข้องภายในวนัและเวลาตามที.กองทนุรวม
จะแจ้งหรือได้แจ้งต่อผู้ ให้เช่า (“วันจดทะเบียน”) ทั ,งนี , การจดทะเบียนจะต้องมีขึ ,นภายใน
ระยะเวลา 30 (สามสบิ) วนันบัจากวนัที.ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากกองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และให้การใช้สทิธิหรือการปฏิบตัิหน้าที.ใดๆ ตามสญัญาฉบบันี ,เริ.มขึ ,นในวนัจดทะเบียน 

ค่าเช่า 1. กองทุนรวมตกลงชําระค่าเช่าทรัพย์สินที.เช่าสําหรับสิทธิการเช่าทรัพย์สินที.เช่าตลอด
ระยะเวลาการเช่า ในวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่าตามสญัญาฉบบันี ,เป็นจํานวนเงินดงันี , 

คา่เช่าที.ดินที.เช่าเป็นจํานวน 20,000,000 บาท (ยี.สบิล้านบาท)  
คา่เช่าอาคารที.เช่าเป็นจํานวนไมเ่กิน 1,987,000,000 บาท (หนึ.งพนัเก้าร้อยแปดสบิเจ็ด
ล้านบาท) 

2. การชําระเงินค่าเช่าและเงินใดๆ ตามสญัญานี ,ด้วยเช็ค ตราสารหรือตัzวเงินอื.นใด จะถือว่า
เป็นการชําระเงินที.สมบูรณ์ต่อเมื.อผู้ ให้เช่าได้รับชําระเงินตามเช็ค ตราสารหรือตัzวเงินนั ,น
แล้วเทา่นั ,น นอกจากนี , ในกรณีที.การชําระเงินค่าเช่าและเงินใดๆ ตามสญัญานี ,ด้วยวิธีการ
โอนเงินผา่นบญัชีธนาคาร (wire transfer) จะถือว่าเป็นการชําระเงินที.สมบรูณ์ต่อเมื.อผู้ ให้
เช่าได้รับการยืนยนัยอดเงินที.ได้รับชําระจากธนาคารที.เกี.ยวข้องกับบญัชีที.ได้รับเงินครบ
ตามจํานวนค่าเช่า โดยกองทุนรวมจะดําเนินการหกัภาษี ณ ที.จ่ายตามอตัราที.กฎหมาย
กําหนดแล้ว 

หน้าที�ของกองทุนรวม 1. กองทนุรวมตกลงปฏิบตัิ จดัทํา หรือดําเนินการอื.นใดเพื.อให้สอดคล้องกบัข้อตกลงที.ระบไุว้
ในสญัญาฉบบันี , 

2. กองทนุรวมตกลงจะจดัหาทดแทนหรือซ่อมบํารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สินที.
เช่าหรือกระทําการใดๆ ทั ,งปวง เพื.อให้ทรัพย์สินที.เช่าอยู่ในสภาพที.ดี หรือเหมาะสมแก่การ
ใช้งานตามวตัถปุระสงค์ดงัที.ระบไุว้ในสญัญานี ,ตลอดระยะเวลาการเช่า ด้วยค่าใช้จ่ายของ
กองทนุรวมทั ,งสิ ,น 

3. ตลอดระยะเวลาที.สญัญาฉบบันี ,ยงัมีผลใช้บงัคบัอยู ่กองทนุรวมยินยอมให้ 
1) ผู้ให้เช่า บริวารของผู้ให้เช่า รวมถึงผู้พกัอาศยัในพื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์สว่น

ที.กองทนุรวมไมไ่ด้ลงทนุ โครงการ Oakwood และ โครงการ Garden Tower ใช้ทาง
ภายในบริเวณชั ,นที.จอดรถยนต์ในอาคารที.เช่า  เพื.อประโยชน์ของผู้ เช่า ผู้ติดต่อผู้ เช่า
ของโครงการบางนา ทาวเวอร์ และใช้ถนนบริเวณรอบอาคารที.เช่าซึ.งเป็นสว่นหนึ.ง
ของทรัพย์สินที.เช่าของกองทนุรวม  เป็นทางเข้าออกสูถ่นนสาธารณะเพื.อประโยชน์
ของผู้ให้เช่า บริวารของผู้ให้เช่า รวมถึงผู้พกัอาศยัในพื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์
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สว่นที.กองทนุรวมไมไ่ด้ลงทนุ โครงการ Oakwood และโครงการ Garden Tower โดย
ผู้ ให้เช่าตกลงจะร่วมรับผิดชอบและชําระคืนค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาถนนที.
กองทุนรวมได้ชําระออกไปในอัตราร้อยละ 12.30 (สิบสองจุดสามศูนย์) คูณ
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาถนน ซึ.งอตัราดงักล่าวอ้างอิงจากสดัส่วนของจํานวนที.
จอดรถยนต์สําหรับโครงการ Oakwood และโครงการ Garden Tower ต่อ จํานวนที.
จอดรถยนต์สําหรับโครงการบางนา ทาวเวอร์ ที.ใช้ประโยชน์จริงในปัจจุบัน (โดย
ปัจจุบนัมีที.จอดรถยนต์สําหรับโครงการ Oakwood และโครงการ Garden Tower 
จํานวนประมาณ 178 (หนึ.งร้อยเจ็ดสบิแปด) คนั และมีที.จอดรถยนต์สาํหรับโครงการ
บางนา ทาวเวอร์ จํานวนประมาณ 1,276 (หนึ.งพนัสองร้อยเจ็ดสบิหก) คนั (“สัดส่วน

ที�จอดรถยนต์”) ทั ,งนี , ผู้ ให้เช่าจะชําระเงินค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาถนนดงักลา่ว
ให้แก่กองทนุรวมภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัที.ได้รับคําบอกกลา่วจากกองทนุ
รวม  
อย่างไรก็ดี หากในอนาคต ที.จอดรถยนต์สําหรับ โครงการ Oakwood โครงการ 
Garden Tower โครงการบางนา ทาวเวอร์ และ/หรือ ที.จอดรถยนต์ในบริเวณ
ใกล้เคียงกบัโครงการ Oakwood โครงการ Garden Tower และ โครงการบางนา ทาว
เวอร์มีจํานวนเปลี.ยนไปจากที.ได้ระบไุว้ นี , คูส่ญัญาตกลงให้มีการปรับอตัราค่าใช้จ่าย
ในการบํารุงรักษาถนน โดยคํานวณตามสดัส่วนที.จอดรถยนต์ที.ใช้ประโยชน์จริงใน
ขณะนั ,น โดยจะมีการปรับปีละหนึ.งครั ,งโดยใช้สดัสว่นที.จอดรถยนต์ที.คํานวณได้เมื.อ
สิ ,นปีนั ,นนั ,น 

2) ผู้ให้เช่า และบริวารของผู้ให้เช่า ซึ.งพกัอาศยัในพื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์สว่นที.
กองทนุรวมไมไ่ด้ลงทนุ มีสทิธิใช้งานระบบ โดยรวมถึง ลฟิท์โดยสาร พื ,นที.โถงทางเดิน
ในโครงการบางนา ทาวเวอร์ ซึ.งเป็นสว่นหนึ.งของทรัพย์สินที.เช่าของกองทนุรวมเพื.อ
ประโยชน์ของผู้ให้เช่า บริวารของผู้ ให้เช่า ซึ.งพกัอาศยัในพื ,นที.บนอาคารบางนา ทาว
เวอร์สว่นที.กองทนุรวมไมไ่ด้ลงทนุ โดยหากจํานวนผู้ให้เช่า และบริวารของผู้ให้เช่า ซึ.ง
พกัอาศยัในพื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์สว่นที.กองทุนรวมไม่ได้ลงทนุมีรวมกัน
เกินกวา่ 30 (สามสบิ) คน ผู้ให้เช่าจะบอกกลา่วให้แก่กองทนุรวมทราบและตกลงร่วม
รับผิดชอบและชําระคืนค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษางานระบบ โดยรวมถึง ลิฟท์
โดยสาร พื ,นที.โถงทางเดินในโครงการบางนา ทาวเวอร์ ที.กองทนุรวมได้ชําระออกไป
โดยคํานวณจากจํานวนคนที.เกินกว่า 30 (สามสิบ) คนเทียบกบัจํานวนคนทั ,งหมดที.
ใช้ประโยชน์ในงานระบบ โดยรวมถึง ลิฟท์โดยสาร พื ,นที.โถงทางเดินในโครงการบาง
นา ทาวเวอร์ ทั ,งนี , ผู้ให้เช่าจะชําระเงินคา่ใช้จ่ายในการบํารุงรักษางานระบบ โดยรวม
ถึง ลฟิท์โดยสาร พื ,นที.โถงทางเดินในโครงการบางนา ทาวเวอร์ดงักลา่วให้แก่กองทนุ
รวมปีละ 1 (หนึ.ง) ครั ,ง ภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัที.ได้รับคําบอกกล่าวจาก
กองทนุรวม 

4. กองทนุรวมจะไมทํ่าการก่อสร้างสิ.งปลกูสร้างหรือสว่นควบใดๆ ในทรัพย์สนิที.เช่า และจะไม่
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ทําการแก้ไขดัดแปลงส่วนใดๆ ของทรัพย์สินที.เช่าอนัเป็นการทําให้ทรัพย์สินที.เช่าได้รับ
ความเสียหาย หรือเปลี.ยนแปลงในสาระสําคญัของทรัพย์สินที.เช่าเว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ ให้เช่า ทั ,งนี , ผู้ ให้เช่าจะพิจารณาการให้ความยินยอม
ดงักล่าวอย่างไม่ชักช้า และจะไม่ปฏิเสธการให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
ทั ,งนี , สว่นก่อสร้าง ตอ่เติม แก้ไข ดดัแปลง และสิ.งปลกูสร้างดงักลา่วให้ถือเป็นสว่นควบกบั
ทรัพย์สนิที.เช่า 

5. ในกรณีที.การก่อสร้างสิ.งปลูกสร้างหรือส่วนควบหรือการแก้ไขดัดแปลงส่วนใดๆ ใน
ทรัพย์สินที.เช่าตามความในวรรคก่อนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรืออาคารอื.นใด 
หรือในกรณีที.กองทุนรวมกระทําผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับอื.นใดที.
เกี.ยวข้องของหนว่ยงานราชการที.เกี.ยวข้อง กองทนุรวมตกลงรับผิดชดใช้ค่าเสียหายนั ,นแต่
เพียงฝ่ายเดียวทั ,งหมดทั ,งทางแพง่และทางอาญาในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สนิที.เช่า 

6. กองทนุรวมตกลงรับผิดชอบชดใช้ตอ่ผู้ให้เช่าในคา่เสยีหายและคา่ใช้จ่ายใดๆ ที.เกิดขึ ,นจาก
การปฏิบัติผิดสญัญา ไม่ปฏิบัติตามหน้าที. หรือความบกพร่องในการปฏิบตัิหน้าที. หรือ
ปฏิบตัิหน้าที.ผิดพลาด หรือที.เกิดจากความประมาทเลินเลอ่ของกองทนุรวมในการปฏิบตัิ
ตามสญัญานี , ซึ.งทําให้มีกรณีพิพาท หรือความเสียหายใดๆ เกิดขึ ,นกบัผู้ ให้เช่าหรือผู้ ให้เช่า
ต้องถกูฟ้องคดีหรือต้องชําระคา่เสยีหายใดๆ แทนกองทนุรวมไปก่อน โดยกองทนุรวมตกลง
ยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ซึ.งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 
ค่าจ้างที.ปรึกษากฎหมาย ทนายความ เพื.อแก้ไขข้อพิพาทหรือต่อสู้คดีดงักลา่วให้แก่ผู้ ให้
เช่าจนครบถ้วน เว้นแตก่รณีพิพาท การฟ้องคดี หรือความรับผิดต้องชําระค่าเสียหายต่างๆ 
ดงักล่าวข้างต้นนั ,น เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือความบกพร่องในการ
ปฏิบตัิหน้าที. หรือความจงใจหรือประมาทเลนิเลอ่ในการไม่ปฏิบตัิตามหน้าที. หรือความจง
ใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที.ผิดพลาดของผู้ ให้เช่าในฐานะผู้ ให้เช่าตาม
สญัญาฉบบันี ,หรือ ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

หน้าที�ของผู้ให้เช่า 
 

1. ผู้ให้เช่าจะสง่มอบทรัพย์สนิที.เช่าในสภาพซึ.งเหมาะแก่การใช้ประโยชน์แก่กองทนุรวม 
2. เว้นแตข้่อตกลงตามที.ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี , ผู้ ให้เช่าจะให้กองทนุรวมได้ใช้ประโยชน์จาก

ทรัพย์สินที.เช่าอย่างเต็มที. ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของสญัญาฉบับนี , โดย
ปราศจากการรอนสิทธิ ภาระผกูพนัหรือการกระทําใดๆ ที.มีผลหรืออาจมีผลทําให้กองทุน
รวมไมส่ามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิที.เช่าได้ไมว่า่ทั ,งหมดหรือบางสว่น  

3. ผู้ให้เช่าจะต้องดําเนินการให้ผู้ เช่าพื ,นที.และผู้ รับบริการทกุรายที.มีอยูก่บัผู้ให้เช่าซึ.งมีอยู่ก่อน
หรือในวนัจดทะเบียน ได้ให้ความยินยอมให้สญัญาเช่าและสญัญาบริการฉบบัเดิมสิ ,นสดุ
ลงก่อนครบกําหนด และลงนามในสญัญาเช่าและสญัญาบริการฉบบัใหม่ที.เกี.ยวข้องกับ
ทรัพย์สินนั ,นกบักองทนุรวมเพื.อให้มีความต่อเนื.องโดยมีผลตั ,งแต่วนัเริ.มต้นระยะเวลาการ
เช่า  
ทั ,งนี , หากผู้ เช่าพื ,นที.บางรายที.ไมไ่ด้เป็นคูส่ญัญากบักองทนุรวมโดยตรง และกองทนุรวมไม่
สามารถเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการโดยตรงจากผู้ เช่าพื ,นที.ดงักล่าวได้ กองทุนรวมจะ
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พิจารณาให้เตียวฮง มีหน้าที.จดัการดแูลผู้ เช่าพื ,นที.ดงักลา่ว รวมถึงต้องนําสง่ผลประโยชน์
และเงินประกนัการเช่าของผู้ เช่าพื ,นที.รายดงักลา่วให้แก่กองทนุรวมตลอดระยะเวลาที.ผู้ เช่า
พื ,นที.รายดงักลา่วยงัไมเ่ป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบักองทนุรวม นอกจากนี , ในกรณีที.สญัญาเช่า 
สัญญาเช่าเครื.องเรือน และสัญญาบริการหมดอายุ และหากผู้ เช่าพื ,นที.รายดังกล่าว
ประสงค์จะทําการเช่าพื ,นที.ต่อไป ผู้ เช่าพื ,นที.รายดงักลา่วจะต้องเข้าทําสญัญาเช่า สญัญา
เช่าเครื.องเรือน และสญัญาบริการกบักองทนุรวมโดยตรง 

4. เมื.อผู้ ให้เช่าได้ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพย์สินที.เช่าให้แก่กองทนุรวมเสร็จสิ ,น
แล้ว ผู้ ให้เช่าจะดําเนินการดงัต่อไปนี , โดยจะใช้ความพยายามดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 (หกสิบ) วนันบัจากวนัจดทะเบียน ทั ,งนี , หากมีเหตขุดัข้องประการใดผู้ ให้เช่า
จะแจ้งให้กองทุนรวมทราบโดยพลนั โดยคู่สญัญาทั ,งสองฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาหาทาง
ดําเนินการที.เหมาะสมตอ่ไป 
1) สง่มอบบญัชีรายชื.อรวมทั ,งเอกสารอื.นใด (ถ้ามี) ที.เกี.ยวกบัรายละเอียดต่างๆ ของผู้

เช่าพื ,นที.และผู้ รับบริการภายในทรัพย์สนิที.เช่าให้แก่กองทนุรวม และ 
2) ดําเนินการอื.นใดที.จําเป็นตามสมควรเพื.อให้กองทนุรวมสามารถใช้ทรัพย์สนิที.เช่าและ

มีสทิธิและหน้าที.ตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการได้โดยสมบรูณ์ 
5. ในวนัจดทะเบียน ผู้ ให้เช่าจะแจ้งให้กองทุนรวมทราบและตกลงดําเนินการส่งมอบค่าเช่า

และคา่บริการลว่งหน้าตามสดัสว่นที.กองทนุรวมมีสทิธิได้รับ เงินคํ ,าประกนัการเช่า และเงิน
อื.นใดซึ.งเป็นผลประโยชน์ที.กองทนุรวมควรจะได้รับ ที.เกิดขึ ,นตามสญัญาเช่าและสญัญา
บริการฉบบัเดิม ที.ผู้ ให้เช่าได้รับไว้ลว่งหน้าทั ,งก่อนและในวนัจดทะเบียนจากผู้ เช่าพื ,นที.และ
ผู้ รับบริการภายในทรัพย์สินที.เช่า ให้แก่กองทุนรวมภายหลงัการหกัหนี ,ค้างชําระ (ถ้ามี) 
ทั ,งนี , โดยผู้ ให้เช่าจะดําเนินการทยอยสง่มอบผลประโยชน์ดงักลา่วให้แก่กองทนุรวมตั ,งแต่
วันจดทะเบียนและจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันจด
ทะเบียน  

6. ในกรณีที.ผู้ ให้เช่าได้รับค่าเช่าและค่าบริการล่วงหน้าและเงินอื.นใดจากผู้ เช่าพื ,นที.และ
ผู้ รับบริการตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการเดิมภายหลงัจากวนัจดทะเบียน ผู้ ให้เช่าจะ
ดําเนินการทยอยสง่มอบให้แก่กองทนุรวมให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั
นบัจากวนัที.ผู้ให้เช่าได้รับมาจากผู้ เช่าพื ,นที.และผู้ รับบริการ 

7. ผู้ ให้เช่าตกลงบอกกล่าวให้กองทุนรวมทราบเป็นลายลกัษณ์อักษรทันทีที.ทราบว่าเกิด
เหตกุารณ์ใดๆ ที.มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอ่สถานะทางการเงินของผู้ให้เช่าอยา่งมี
นยัสําคัญซึ.งจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี , หรือมีผลกระทบต่อการใช้
ทรัพย์สนิที.เช่าของกองทนุรวมตามสญัญาฉบบันี , 

8. ผู้ ให้เช่าตกลงให้สิทธิกองทุนรวมในการใช้ชื.อทางการค้า และ/หรือ เครื.องหมายการค้าที.
เกี.ยวข้องกบัโครงการบางนา ทาวเวอร์ เพื.อให้กองทนุรวมสามารถประกอบกิจการตา่งๆ ใน
โครงการบางนา ทาวเวอร์ได้อยา่งถกูต้องและเต็มที. 

9. เมื.อผู้ให้เช่าดําเนินการก่อสร้างทางเชื.อมตามที.ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ,แล้วเสร็จ ผู้ให้เช่าตก
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ลงดูแลรักษาทางเชื.อมดงักล่าวให้อยู่ในสภาพที.ปลอดภยัและสามารถใช้งานได้โดยไม่
กระทบตอ่การประกอบกิจการโครงการบางนา ทาวเวอร์ เว้นแต่คูส่ญัญาจะได้ตกลงกนัเป็น
อยา่งอื.น 

การประกันภยั 
 

เพื.อดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยสญัญาฉบบันี ,
คู่สญัญาทั ,งสองฝ่ายตกลงให้ดําเนินการเกี.ยวกับการประกันภยัและการใช้เงินที.ได้รับเป็นค่า
สนิไหมทดแทนจากบริษัทประกนัภยั เพื.อนํามาใช้ในการก่อสร้าง และ/หรือ ซอ่มแซมทรัพย์สนิที.
เช่าตามสญัญาฉบบันี , ดงัตอ่ไปนี , 
1. กองทุนรวมจะจัดให้มีประกันภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability) โดย

กองทุนรวมตกลงที.จะรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที.เกิดขึ ,นหรือที.
เกี.ยวเนื.องจากการดําเนินการดงักลา่วและการชําระเบี ,ยประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยั
ดงักลา่ว 

2. ผู้ ให้เช่าและกองทนุรวมจะจดัให้มีประกนัความเสี.ยงภยัในทรัพย์สิน (Property All Risk) 
โดยทําเป็นการประกนัภยัอาคารบางนา ทาวเวอร์อยา่งเพียงพอและเหมาะสมเพื.อคุ้มครอง
ถึงความเสี.ยงภัยอันอาจจะเกิดแก่อาคารบางนา ทาวเวอร์ โดยวงเงินเอาประกันภัย
พิจารณาตามการประกนัมลูค่าของใหม่ (Replacement Cost) ไม่รวมต้นทนุค่าที.ดิน ทั ,งนี , 
โดยระบชืุ.อกองทนุรวมและผู้ ให้เช่าเป็นผู้ เอาประกันร่วมกนัและเป็นผู้ รับประโยชน์ร่วมกัน
ในกรมธรรม์ประกันภยัที.จัดทําขึ ,นสําหรับอาคารบางนา ทาวเวอร์ และกําหนดให้กองทุน
รวมและผู้ให้เช่าได้รับคา่สนิไหมทดแทนตามสดัสว่นของพื ,นที.ที.กองทนุรวมและผู้ให้เช่าเป็น
ผู้ เช่าหรือมีสิทธิครอบครองหรือมีกรรมสิทธิK  ทั ,งนี , กองทุนรวมจะเป็นผู้ ได้รับค่าสินไหม
ทดแทนจากการประกนัภยัในสว่นของทรัพย์สินที.เช่าดงักลา่วทั ,งหมดเพื.อนําไปดําเนินการ
ตามที.กําหนดในสัญญาฉบับนี , ทั ,งนี , กองทุนรวมและผู้ ให้เช่าตกลงที.จะรับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที.เกิดขึ ,นหรือเกี.ยวเนื.องจากการดําเนินการดงักลา่วและ
การชําระเบี ,ยประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกันภยัดงักล่าวตามสดัสว่นของพื ,นที.ที.กองทุน
รวมและผู้ให้เช่าเป็นผู้ เช่าหรือมีสทิธิครอบครองหรือมีกรรมสทิธิK 

3. นอกจากนี , กองทนุรวมจะจดัให้มีการทําประกนัภยัสําหรับทรัพย์สินที.เช่าตลอดระยะเวลา
เช่าในลกัษณะการประกันภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption) ตามเงื.อนไขและ
ข้อกําหนดที.กองทนุรวมเห็นสมควรและกําหนดให้กองทุนรวมเป็นผู้ รับผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ โดยกองทนุรวมจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่เบี ,ยประกนัภยัดงักลา่ว  

4. ในกรณีที.ทรัพย์สินที.เช่าเกิดความเสียหายทั ,งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้นํา
ข้อกําหนดในสญัญาฉบบันี ,มาใช้บงัคบั 

5. ในกรณีที.ทรัพย์สนิที.เช่าเกิดความเสียหายบางสว่น ให้สญัญาฉบบันี ,ยงัคงมีผลบงัคบัใช้ได้
ต่อไป ทั ,งนี ,เฉพาะทรัพย์สินที.เช่าในส่วนที.ไม่เสียหายและยังอยู่ในสภาพที.สามารถใช้
ประโยชน์ได้ โดยให้ถือว่าทรัพย์สินดงักลา่วยงัคงเป็นทรัพย์สินที.เช่ากนัตามสญัญาฉบบันี ,
ตอ่ไป 

ทรัพย์สินที� เช่าเสียหายหรือ เพื.อประโยชน์แหง่ข้อนี ,ให้  
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ถกูทาํลาย  
 

“ค่าสินไหมทดแทนพื ,นฐาน” หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยในส่วนของ
ทรัพย์สินที.เช่า ซึ.งไม่รวมถึงค่าสินไหมทดแทนซึ.งได้รับจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
(Business Interruption Insurance) และ/หรือการประกนัภยัอื.นใดที.คู่สญัญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้
เอาประกนัภยัเพิ.มเติมด้วยคา่ใช้จ่ายของคูส่ญัญาฝ่ายนั ,นเองทั ,งสิ ,น  
“ความเสียหายทั ,งหมดหรืออย่างมีนัยสําคัญ” ความเสียหายที.เกิดขึ ,นแล้ว และหน่วยงาน
ราชการที.เกี.ยวข้องได้ประเมินความเสยีหายแล้วและให้เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการรื ,อถอนโดย
ไม่สามารถดําเนินการขออนญุาตซ่อมแซมหรือปรับปรุงเพื.อให้ทรัพย์สินมีสภาพหรือลกัษณะ
การใช้ประโยชน์เช่นเดิมก่อนเกิดความเสยีหายได้ 
“ความเสียหายแต่เพียงบางส่วน” หมายถึง ความเสียหายที.เกิดขึ ,นแล้ว และหน่วยงาน
ราชการที.เกี.ยวข้องได้ประเมินความเสียหายแล้วและสามารถให้เจ้าของทรัพย์สินสามารถ
ดําเนินการขออนุญาตซ่อมแซมหรือปรับปรุงเพื.อให้ทรัพย์สินมีสภาพหรือลักษณะการใช้
ประโยชน์เช่นเดิมก่อนเกิดความเสยีหายได้ 
1. ในกรณีที.ทรัพย์สินที.เช่าได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ โดยยงัคง

สามารถใช้ทรัพย์สินที.เช่าบางส่วนเพื.อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ ผู้ ให้เช่ามี
หน้าที.ต้องซ่อมแซมทรัพย์สินที.เช่าให้คงเดิม โดยกองทุนรวมจะส่งมอบเงินค่าสินไหม
ทดแทนพื ,นฐานที.กองทุนรวมได้รับให้แก่ผู้ ให้เช่าเพื.อนํามาใช้ในการดําเนินการซ่อมแซม
ทรัพย์สนิที.เช่าดงักลา่ว 

2. ในกรณีที.ทรัพย์สนิที.เช่าได้รับความเสยีหายทั ,งหมดหรืออยา่งมีนยัสาํคญัไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ 
จนไมอ่าจใช้ทรัพย์สนิที.เช่าเพื.อประโยชน์ในการดําเนินธรุกิจต่อไปได้ และคู่สญัญาทั ,งสอง
ฝ่ายตกลงจะสร้างทรัพย์สินที.เช่าขึ ,นใหม่ กองทนุรวมจะส่งมอบเงินที.ได้รับจากค่าสินไหม
ทดแทนพื ,นฐานทั ,งหมดมามอบให้แก่ผู้ให้เช่าเพื.อใช้ในการดําเนินการก่อสร้างดงักลา่ว ทั ,งนี , 
การก่อสร้างทรัพย์สินที.เช่าขึ ,นใหม่ดังกล่าวจะต้องดําเนินการเท่าที.ไม่ขัดต่อกฎหมายที.
เกี.ยวข้องที.ใช้บงัคบัอยู่ในเวลาที.จะมีการก่อสร้าง โดยผู้ ให้เช่าจะเป็นผู้ดําเนินการจดัให้มี
การก่อสร้างภายใต้แบบแปลน แผนงาน และงบประมาณที.คูส่ญัญาจะได้ตกลงร่วมกนัและ
จะต้องทําการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 3 (สาม) ปีนบัแต่วนัที.คู่สญัญาทั ,งสองฝ่ายตกลง
จะสร้างทรัพย์สินที.เช่าขึ ,นใหม่ รวมถึงดําเนินการขอความยินยอมจากบคุคลใดๆ หรือขอ
อนญุาตต่อหน่วยงานใดๆ ที.เกี.ยวข้อง (ถ้ามี) เพื.อประโยชน์ในการดําเนินการใดๆ ภายใต้
สญัญาฉบบันี , และให้ถือวา่สทิธิและหน้าที.ของคูส่ญัญาตามสญัญาฉบบันี ,ยงัคงมีผลต่อไป
จนกวา่จะได้มีการก่อสร้างทรัพย์สนิใหมข่ึ ,นมาแทนที.ทรัพย์สนิที.เช่าตามสญัญาฉบบันี , โดย
คู่สญัญาจะจัดให้มีการทําสญัญาเช่าทรัพย์สินขึ ,นใหม่ (โดยให้มีข้อกําหนดและเงื.อนไข
ตา่งๆ เช่นเดียวกบัสญัญาฉบบันี ,) โดยเริ.มนบัอายรุะยะเวลาการเช่าที.เหลืออยู่ต่อไปทนัทีที.
การก่อสร้างดงักลา่วแล้วเสร็จ โดยระยะเวลาการเช่าดงักลา่วจะสิ ,นสดุในวนัเดียวกนักบัที.
กําหนดในสญัญาฉบบันี , (แต่ทั ,งนี ,กองทุนรวมจะไม่มีภาระหน้าที.ในการชําระค่าเช่าตาม
สญัญาเช่าฉบบัใหมอี่กแตอ่ยา่งใด)   

3. เว้นแตคู่ส่ญัญาทั ,งสองฝ่ายจะตกลงเป็นอยา่งอื.น ในกรณีที.คา่ก่อสร้าง หรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ที.
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เกี.ยวกบัหรือเกี.ยวเนื.องกบัการก่อสร้าง และ/หรือ การซอ่มแซมทรัพย์สนิที.เช่า ตามที.กําหนด
ในสญัญาฉบบันี , ได้รับลา่ช้าหรือมีจํานวนเกินกว่าเงินค่าสินไหมทดแทนพื ,นฐานที.กองทุน
รวมได้รับ กองทนุรวมอาจร้องขอให้ผู้ ให้เช่าตกลงรับภาระค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และ/
หรือ ซ่อมแซมทรัพย์สินที.เช่า ในส่วนที.เกินกว่าจํานวนเงินค่าสินไหมทดแทนพื ,นฐานที.
กองทนุรวมได้รับมาจากบริษัทประกนัภยันั ,น อยา่งไรก็ดี จํานวนเงินที.ผู้ให้เช่าตกลงรับภาระ
จะขึ ,นอยู่กบัความสามารถในการจดัหาเงินทนุของผู้ ให้เช่าในขณะนั ,นๆ โดยผู้ ให้เช่าจะใช้
ความพยามอย่างที.สดุในการจดัหาเงินทุนดงักล่าว ทั ,งนี , กองทุนรวมจะพิจารณาชดเชย
คา่ใช้จ่ายสว่นเกินดงักลา่วที.ผู้ให้เช่าได้รับภาระคืนให้แก่ผู้ให้เช่าพร้อมดอกเบี ,ย โดยในกรณี
ที.ผู้ ให้เช่าได้ใช้เงินทุนของผู้ ให้เช่าเอง ให้คํานวณดอกเบี ,ยโดยใช้อตัรา MLR (Minimum 
Lending Rate) เฉลี.ยของธนาคารพาณิชย์ 3 (สาม) ธนาคารได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) และ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
หรือตามที.คู่สญัญาจะได้ตกลงกนั หรือในกรณีที.ผู้ ให้เชา่ได้จัดหาเงินทุนจากแหลง่อื.น ให้
คํานวณดอกเบี ,ยโดยใช้อตัราต้นทนุเงินกู้ ที.แท้จริงที.ผู้ให้เช่าต้องรับภาระ (แล้วแต่กรณี) โดย
กองทนุรวมจะคืนให้ภายในระยะเวลา 6 (หก) เดือนนบัแตว่นัที.ก่อสร้างแล้วเสร็จ  
ทั ,งนี , ก่อนการใช้สิทธิใดๆ ข้างต้นของกองทุนรวม กองทุนรวมสงวนสิทธิที.จะเสนอการ
ดําเนินการดงักลา่วเพื.อให้ที.ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

4. ในกรณีที.ทรัพย์สนิที.เช่าได้รับความเสยีหายทั ,งหมดหรืออยา่งมีนยัสาํคญัไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ 
จนไมอ่าจใช้ทรัพย์สินที.เช่าเพื.อประโยชน์ในการดําเนินธรุกิจต่อไปได้และ (ก) คู่สญัญาทั ,ง
สองฝ่ายตกลงร่วมกนัที.จะไมก่่อสร้างทรัพย์สินที.เช่าขึ ,นมาใหม่ หรือ (ข) ในกรณีที.คู่สญัญา
ไมส่ามารถบรรลขุ้อตกลงร่วมกนัว่าจะดําเนินการก่อสร้างทรัพย์สินที.เช่าขึ ,นมาใหม่หรือไม ่
ให้ถือเป็นกรณีที.จะไมม่ีการดําเนินการก่อสร้างทรัพย์สินที.เช่าขึ ,นใหม่ ในการนี , กองทนุรวม
ตกลงจะนําเงินคา่สนิไหมทดแทนพื ,นฐานที.ได้รับมาแบ่งตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่า
ที.เหลอือยู ่โดยแบง่เงินทั ,งหมดออกเป็น 360 (สามร้อยหกสบิ) สว่น โดยกองทนุรวมจะได้รับ
ส่วนแบ่งเท่ากับจํานวนระยะเวลาการเช่าที.ยงัคงเหลืออยู่ และผู้ ให้เช่าจะได้รับส่วนแบ่ง
เทา่กบัจํานวนระยะเวลาการเช่าที.ผา่นมาแล้ว ซึ.งกองทนุรวมจะได้รับเงินเท่ากบัค่าสินไหม
ทดแทนพื ,นฐานคณูด้วยจํานวนเดือนที.เหลือหารด้วย 360 (สามร้อยหกสิบ) ทั ,งนี , การนบั
ระยะเวลาการเช่าดงักลา่วให้นบัเป็นเดือน โดยเริ.มนบัแต่ในเดือนที.เกิดกรณีทรัพย์สินที.เช่า
ได้รับความเสยีหายทั ,งหมดหรืออยา่งมีนยัสาํคญัไมว่า่ด้วยเหตใุดๆ จนไมอ่าจใช้ทรัพย์สินที.
เช่าเพื.อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ และให้ถือเอาระยะเวลาดังกล่าวเป็น
ระยะเวลาที.เช่าที.ผา่นมาแล้ว โดย 1 (หนึ.ง) เดือน เทา่กบั 1 (หนึ.ง) สว่น ทั ,งนี , กองทนุรวมจะ
สง่มอบเงินคา่สินไหมทดแทนพื ,นฐานในสว่นที.เกินกว่าที.กองทนุรวมจะได้รับให้แก่ผู้ ให้เช่า
โดยไมช่กัช้า  
ทั ,งนี , ก่อนการใช้สิทธิใดๆ ข้างต้นของกองทุนรวม กองทุนรวมสงวนสิทธิที.จะเสนอการ
ดําเนินการดงักลา่วเพื.อให้ที.ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

การโอนสิทธิการเช่าและการ
ให้เช่า 

1. ภายในระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี , ผู้ ให้เช่ายินยอมให้กองทนุรวมโอนสิทธิ และ/
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 หรือ หน้าที.ภายใต้สญัญาเช่านี ,ไม่ว่าทั ,งหมดหรือบางสว่นให้แก่บคุคลใดๆ ได้ ทั ,งนี , รวมถึง
แต่ไม่จํากดัเพียงการนําสิทธิ และ/หรือ หน้าที.ภายใต้สญัญาเช่านี ,ไปเป็นหลกัประกันการ
กู้ยืมเงินกบัสถานบนัการเงินใดๆ โดยกองทนุรวมจะต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบลว่งหน้าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ในการนี , การโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที.ภายใต้สญัญาเช่านี ,จะต้องไม่
กระทบต่อสิทธิและหน้าที.ใดๆ ของผู้ ให้เช่าภายใต้สญัญาฉบับนี ,และต้องไม่ผูกพันเกิน
ระยะเวลาการเช่า  

2. ในกรณีที.เป็นการโอนสิทธิและหน้าที.ตามสัญญานี ,ให้แก่กองทรัสต์เพื.อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) ที.จดัตั ,งขึ ,นเพื.อรับโอนสิทธิและ
หน้าที.ใดๆ จากกองทุนรวม หรือเป็นการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์เพื.อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศอื.นใดที.เกี.ยวข้อง โดยในกรณีดงักล่าวกองทุนรวมจะต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในการนี ,ผู้ให้เช่าตกลงให้คํามั.นวา่ผู้ให้เช่า และ/หรือ บคุคลที.
เกี.ยวข้อง ที.ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมในขณะนั ,นจะลงมติสนบัสนุนการแปลงสภาพ
ดงักล่าว ภายใต้เงื.อนไขว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่ขัดกบัหลกัเกณฑ์ที.เกี.ยวข้องของ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

3. ทั ,งนี , เพื.อประโยชน์ในการดําเนินกิจการอาคารสํานักงานให้เช่าหรือวัตถุประสงค์เชิง
พาณิชย์อื.นๆ ผู้ ให้เช่ายินยอมให้กองทุนรวมนําทรัพย์สินที.เช่าออกให้บคุคลภายนอกเช่า
ช่วงพื ,นที.ภายในทรัพย์สินที.เช่าไม่ว่าทั ,งหมดหรือบางสว่นได้โดยไม่ต้องได้รับอนญุาตจาก
ผู้ให้เช่าก่อน อยา่งไรก็ดี ระยะเวลาการให้เช่าช่วงหรือข้อกําหนดในการตอ่อายสุญัญา หรือ
อตัราค่าเช่าและค่าบริการจะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่า ในกรณีที.ผู้ เช่าพื ,นที.และ
ผู้ รับบริการรายใดมีความประสงค์จะขอต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญาบริการเกินกว่า
ระยะเวลาการเช่าของกองทุนรวม เมี.อได้รับการแจ้งจากกองทุนรวม ผู้ ให้เช่าอาจเข้าทํา
สญัญาเช่าและสญัญาบริการกบัผู้ เช่าพื ,นที.และผู้ รับบริการรายนั ,นสําหรับระยะเวลาที.เกิน
กวา่ระยะเวลาการเช่าของกองทนุรวม ในวนัเดียวกนักบัวนัที.มีการต่ออายสุญัญาเช่าและ
สญัญาบริการฉบับดังกล่าวกับกองทุนรวม ทั ,งนี , ขึ ,นอยู่กับความตกลงผู้ เช่าพื ,นที.และ
ผู้ รับบริการรายนั ,นนั ,น ทั ,งนี , ผู้ให้เช่าจะใช้ความพยายามและจะไมป่ฏิเสธการเข้าทําสญัญา
กบัผู้ เช่าพื ,นที.และผู้ รับบริการโดยไมม่ีเหตผุลอนัสมควร 

ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที�
เกี�ยวเนื�องกับทรัพย์สินที�เช่า 
 

1. ผู้ ให้เช่าตกลงรับผิดชอบชําระค่าภาษีโรงเรือนและที.ดินที.เกี.ยวเนื.องกับรายได้จาก
ทรัพย์สินที.เช่าที.เกิดขึ ,นก่อนวนัจดทะเบียน โดยภายใต้บงัคบัของสญัญาฉบบันี , กองทุน
รวมตกลงจะรับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและที.ดิน และค่าธรรมเนียมหรือภาษีอื.นใดที.ทาง
ราชการอาจกําหนดเพิ.มเติมหรือใช้บังคับที.เกี.ยวเนื.องกับโรงเรือนและที.ดิน และ/หรือ 
รายได้หรือการใช้ประโยชน์ครอบครองจากทรัพย์สินที.เช่านบัตั ,งแต่วนัจดทะเบียนเป็นต้น
ไปจนกวา่สญัญาฉบบันี ,จะสิ ,นสดุลง นอกจากนี , กองทนุรวมตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่าภาษี
และคา่ธรรมเนียมอื.นใดที.เกี.ยวข้องกบัการเช่าทรัพย์สนิที.เช่ารวมถึงการตอ่อายสุญัญาเช่า
ตามสญัญาฉบบันี , (ถ้ามี) ที.ใช้บงัคบัอยู่ตลอดระยะเวลาการเช่าตามที.กําหนดในสญัญา
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ฉบบันี ,  
2. ค่าภาษีโรงเรือนและที.ดินประจําปีในปีที.กองทนุรวมลงทนุในทรัพย์สินที.เช่า กองทนุรวม

ตกลงจะรับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและที.ดิน และค่าธรรมเนียมหรือภาษีอื.นใดที.ทาง
ราชการอาจกําหนดเพิ.มเติมหรือใช้บงัคบัที.เกี.ยวเนื.องกบัโรงเรือนและที.ดิน ที.เกี.ยวเนื.องกบั
รายได้จากทรัพย์สนิที.เช่า และทรัพย์สนิที.เช่าช่วงนบัตั ,งแตว่นัจดทะเบียนเป็นต้นไป จนถึง
สิ ,นปีนั ,น ตามสดัสว่นระยะเวลาที.กองทนุรวมได้ลงทนุในปีนั ,นนั ,น โดยใช้อตัราที.ต้องชําระ
จริงให้แก่ทางราชการ อย่างไรก็ดี หากค่าภาษีโรงเรือนและที.ดิน และค่าธรรมเนียมหรือ
ภาษีอื.นใดที.ทางราชการอาจกําหนดเพิ.มเติมหรือใช้บังคบัที.เกี.ยวเนื.องกับโรงเรือนและ
ที.ดิน ที.เกี.ยวเนื.องกบัรายได้จากทรัพย์สินที.เช่า และทรัพย์สินที.เช่าช่วง มีจํานวนรวมกัน
เกินกว่า 2,750,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื.นบาท) ต่อปี ให้ใช้จํานวน 2,750,000 
บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื.นบาท) ต่อปี เป็นฐานในการคํานวณส่วนที.กองทุนรวม
จะต้องรับผิดชอบ โดยผู้ให้เช่า และ/หรือ บริษัท ทรัพย์สินไพศาล จํากดั (ในฐานะผู้ ให้เช่า
ช่วงภายใต้สญัญาเช่าช่วง) ตกลงรับผิดชอบชําระค่าภาษีโรงเรือนและที.ดินในสว่นที.เกิน
กวา่นั ,น    

3. สําหรับค่าภาษีโรงเรือนและที.ดินประจําปีถัดจากปีที.กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ.มเติมใน
ทรัพย์สินที.เช่า กองทุนรวมตกลงรับผิดชอบชําระค่าภาษีโรงเรือนและที.ดิน และ
ค่าธรรมเนียมหรือภาษีอื.นใดที.ทางราชการอาจกําหนดเพิ.มเตมิหรือใช้บงัคบัที.เกี.ยวเนื.อง
กบัโรงเรือนและที.ดิน ที.เกี.ยวเนื.องกบัรายได้จากทรัพย์สนิที.เช่า แล ทรัพย์สนิที.เช่าช่วง โดย
ใช้อตัราที.ต้องชําระจริงให้แก่ทางราชการ อย่างไรก็ดี หากค่าภาษีโรงเรือนและที.ดิน และ
ค่าธรรมเนียมหรือภาษีอื.นใดที.ทางราชการอาจกําหนดเพิ.มเตมิหรือใช้บงัคบัที.เกี.ยวเนื.อง
กบัโรงเรือนและที.ดิน ที.เกี.ยวเนื.องกบัรายได้จากทรัพย์สินที.เช่า และ ทรัพย์สินที.เช่าช่วง มี
จํานวนเกินกว่า 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) กองทุนรวมจะรับผิดชอบในจํานวน 
3,000,000 บาท (สามล้านบาท) และผู้ ให้เช่า และ/หรือ บริษัท ทรัพย์สินไพศาล จํากัด 
(ในฐานะผู้ ให้เช่าช่วงภายใต้สญัญาเช่าช่วง) ตกลงรับผิดชอบชําระค่าภาษีโรงเรือนและ
ที.ดินในสว่นที.เกินกวา่ 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) นั ,น 

4. ในกรณีที.คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ.งได้ชําระค่าภาษีโรงเรือนและที.ดิน และ/หรือ ภาษีและ
คา่ธรรมเนียมอื.นใดแทนคูส่ญัญาอีกฝ่ายไปก่อน คูส่ญัญาฝ่ายที.ต้องชําระคา่ภาษีโรงเรือน
และที.ดินตกลงชําระคืนให้แก่คูส่ญัญาฝ่ายที.ได้ชําระไปก่อนจนครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วนั
ทําการนบัจากวนัที.ได้รับแจ้งเป็นหนงัสอืจากคูส่ญัญาฝ่ายนั ,น  

ค่าใช้จ่าย  
 

1. กองทุนรวมตกลงจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื.นใดอันเกี.ยวกับการเช่า
ทรัพย์สินที.เช่ารวมถึง และค่าใช้จ่ายอื.นใดอนัเกี.ยวกับการจดทะเบียนการเช่าทั ,งหมดที.
เกิดขึ ,นตามสญัญาฉบบันี , 

2. ผู้ ให้เช่าตกลงรับผิดชอบในภาระหนี ,สิน ค่าใช้จ่าย ค่าบํารุงรักษา และภาระผกูพนัใดๆ ที.
เกี.ยวกบัหรือเกี.ยวเนื.องกบัการบํารุงรักษาทรัพย์สินที.เช่า ที.เกิดขึ ,นและยงัคงค้างชําระอยู่
ก่อนวนัจดทะเบียน และหากคู่สญัญาฝ่ายใดได้รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื.นใดที.ตน
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ไม่พึงได้รับ คู่สญัญาฝ่ายที.ได้รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวจะนําส่งเงินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนดงักลา่วคืนให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ.ง 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการ
เลิกสัญญา 
 

ในกรณีที.เกิดเหตกุารณ์อย่างใดอย่างหนึ.งตามที.ระบใุนกรณีดงัจะกลา่วต่อไปนี , ให้ถือเป็นเหตุ
ผิดนดัหรือเหตแุหง่การเลกิสญัญา 

1. ในกรณีที.ผู้ ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที.ระบุไว้ในสญัญานี , หรือ
สญัญาตกลงกระทําการ หรือผิดคํารับรองที.ให้ไว้ในสญัญานี , หรือสญัญาตกลงกระทําการ 
และผู้ให้เช่าไมส่ามารถดําเนินการแก้ไข และปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายใน 90 (เก้า
สิบ) วันนับจากวันที.ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั ,นหรือภายใน
ระยะเวลาใดๆ ที.คูส่ญัญาได้ตกลงกนั เว้นแตเ่ป็นเหตสุดุวิสยั หรือเว้นแตก่รณีที.ผู้ ให้เช่าไม่
ทําการจดทะเบียนสิทธิการเช่าให้แก่กองทนุรวมในวนัที.กองทนุรวมกําหนด ให้ถือว่าเป็น
เหตผิุดนดัตามสญัญานี ,ทนัที  
ทั ,งนี , ในกรณีที.กองทนุรวมมีสทิธิเลกิสญัญาเช่าช่วงที.ดิน ให้ถือเป็นเหตเุลิกสญัญาภายใต้
สญัญาฉบบันี ,เช่นกนั 

2. ในกรณีผู้ให้เช่าปฏิบตัิผิดเงื.อนไขของสญัญากู้ยืมเงินหรือภาระผกูพนัหรือภาระหนี ,สินอื.น
ใดกบับคุคลใดๆ ก็ตามซึ.งอาจนําผู้ ให้เช่าไปสู่ภาวะล้มละลายหรือฟื,นฟูกิจการ โดยผู้ ให้
เช่าไมส่ามารถทําการแก้ไขเหตดุงักลา่วให้เสร็จสิ ,นภายใน 180 (หนึ.งร้อยแปดสิบ) วนั นบั
จากวนัที.ทราบหรือมีเหตอุนัควรทราบถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว เว้นแตผู่้ให้เช่าสามารถพิสจูน์
และยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจนเป็นที.พอใจแก่กองทนุรวมว่าการผิดนดัดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะทางการเงินของผู้ ให้เช่าซึ.งจะนําผู้ ให้เช่าไปสูส่ภาวะ
ล้มละลาย และการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของกองทุนรวมตาม
สญัญาฉบบันี ,  

3. ในกรณีที.ผู้ ให้เช่าถูกศาลสั.งพิทกัษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั.งให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขั ,นตอน
การเลกิบริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสั.งให้ฟื,นฟูกิจการของผู้ ให้เช่า ซึ.งกองทนุรวม
เห็นวา่มีผลกระทบตอ่ความสามารถของผู้ให้เช่าในการชําระหนี , หรือปฏิบตัิตามสญัญานี , 

4. ในกรณีที.กองทนุรวมจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที.ระบไุว้ในสญัญานี , หรือ
ผิดคํารับรองที.ให้ไว้ในสญัญานี , และกองทนุรวมไมส่ามารถดําเนินการแก้ไข และปฏิบตัิให้
ถกูต้องตามสญัญาภายใน 90 (เก้าสบิ) วนันบัจากวนัที.ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุหง่การ
ผิดสญัญานั ,นหรือภายในระยะเวลาใดๆ ที.คู่สญัญาได้ตกลงกนั เว้นแต่เป็นเหตุสดุวิสยั 
หรือเว้นแต่ในกรณีที.การไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื.อนไขที.ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ,เป็น
ผลเนื.องมาจากผู้ ให้เช่า หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที.ผู้ ให้เช่าเสนอชื.อให้ปฏิบัติหน้าที.
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทนผู้ให้เช่าในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  จงใจหรือประมาท
เลนิเลอ่ในการปฏิบตัิหน้าที.ตามที.กําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตั ,งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือ
โครงการจดัการกองทนุรวม 

5. เมื.อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิที.เช่าตามสญัญาฉบบันี , 
6. คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญา  
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7. ในกรณีที.มีการเลิกกองทนุรวมตามรายละเอียดที.กําหนดในโครงการ และกองทนุรวมได้
แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบถึงการเลกิกองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว 

8. ในกรณีที.มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั.งให้เลิกกองทุนรวมโดยที.กองทุนรวมมิได้ฝ่าฝืน 
และ/หรือ ปฏิบตัิผิดกฎข้อบงัคบั กฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบอื.นใดที.เกี.ยวข้อง และ/
หรือ ไมใ่ช่ความผิดของผู้ให้เช่า และกองทนุรวมได้แจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบถึงการเลิกกองทนุ
รวมเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว โดยที.คู่สญัญาทั ,งสองฝ่ายมหีน้าที.ร่วมกนัและได้ใช้ความ
พยายามอยา่งเต็มที.ร่วมกนัเพื.อไมใ่ห้สญัญาฉบบันี ,ระงบัโดยผลจากการเปลี.ยนแปลงของ
กฎหมาย หรือจากคําสั.งของหนว่ยงานใดๆ ของรัฐ เท่าที.ไม่ขดัต่อกฎหมายหรือคําสั.งของ
หน่วยงานใดๆ ของรัฐที.มีผลใช้บงัคบัอยู่ในขณะนั ,น เช่น การจัดตั ,งหรือจัดหาบคุคลใดๆ 
มารับโอนสทิธิและหน้าที.ที.กองทนุรวมมีอยูต่ามสญัญาฉบบันี ,แล้วก็ตาม 

9. ในกรณีที.ทรัพย์สินที.เช่าทั ,งหมด หรือบางส่วนที.สําคญัตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืนหรือเขต
สงวนหรือเขตสาํรวจเพื.อการเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอนัเกี.ยวกบัการเวนคืนหรือ
กฎหมายอื.นๆ ซึ.งทําให้กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที.เช่าได้อย่างมี
นยัสาํคญั 

ผลของการผิดนัดหรือผลอัน
เกิดจาก เห ตุแห่ งการเลิ ก
สัญญา 
 

1. ในกรณีผู้ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที.ระบไุว้ในสญัญานี , หรือผิดคํา
รับรองที.ให้ไว้ในสญัญานี , และผู้ ให้เช่าไม่สามารถดําเนินการแก้ไข และปฏิบตัิให้ถูกต้อง
ตามที.กําหนดในสญัญาฉบบันี , และเหตุการณ์ดงักลา่วมิได้เป็นผลจากการที.กองทนุรวม
ไมป่ฏิบตัิหน้าที.หรือปฏิบตัิหน้าที.ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าที.ตามสญัญาฉบบั
นี , หรือ สญัญาตกลงกระทําการ หรือ สญัญาเช่าช่วงที.ดิน กองทนุรวมจะเรียกค่าเสียหาย
จากผู้ ให้เช่าจากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลทําให้สญัญาฉบับนี ,สิ ,นสุดลง เว้นแต่ ความ
เสยีหายดงักลา่วเกิดจากผู้ให้เช่า หรือบริษัท ทรัพย์สนิไพศาล จํากดั จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจ
ไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที.ระบไุว้ในสญัญานี , หรือสญัญาตกลงกระทําการ หรือสญัญาเช่า
ช่วงที.ดิน และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินที.เช่าภายใต้สัญญาฉบับนี , และ
กระทบสทิธิของกองทนุรวมภายใต้สญัญาฉบบันี ,อยา่งมีนยัสาํคญั กองทนุรวมมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาฉบับนี ,ได้ทันที และผู้ ให้เช่าจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที.เช่าคงเหลือ 
รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื.นใดที.ผู้ ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทนุรวมให้แก่กองทนุรวม
ตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าที.เหลืออยู่ด้วยวิธีการคํานวณตามที.กําหนดในสญัญา
ฉบบันี , รวมถึงคา่ขาดประโยชน์จากการที.กองทนุรวมไมส่ามารถใช้ประโยชน์ซึ.งทรัพย์สนิที.
เช่าได้ตามระยะเวลาที.กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี , ทั ,งนี , ไม่ตดัสิทธิของกองทนุรวมในการ
เรียกร้องคา่เสยีหาย และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอื.นใดอนัเกิดจากการที.มีเหตผิุดนดัเกิดขึ ,นนั ,น 

2. ในกรณีผู้ให้เช่าปฏิบตัิผิดเงื.อนไขของสญัญากู้ยืมเงินหรือภาระผกูพนัหรือภาระหนี ,สินอื.น
ใดกบับคุคลใดๆ ก็ตามซึ.งอาจนําผู้ ให้เช่าไปสู่ภาวะล้มละลายหรือฟื,นฟูกิจการ โดยผู้ ให้
เช่าไม่สามารถทําการแก้ไขเหตดุงักลา่วตามที.กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี , หรือในกรณีที.
ผู้ ให้เช่าถูกศาลสั.งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั.งให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขั ,นตอนการเลิก
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บริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําสั.งให้ฟื,นฟูกิจการของผู้ ให้เช่าตามที.กําหนดไว้ใน
สญัญาฉบบันี , กองทนุรวมมีสทิธิที.จะบอกเลกิสญัญาฉบบันี ,ได้ทนัที และในกรณีที.กองทนุ
รวมใช้สทิธิดงักลา่ว ผู้ให้เช่าจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที.เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อื.นใดที.ผู้ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทนุรวมให้แก่กองทนุรวมตามสดัสว่นของ
ระยะเวลาการเช่าที.เหลอือยูด้่วยวิธีการคํานวณตามที.กําหนดในสญัญาฉบบันี , รวมถึงค่า
ขาดประโยชน์จากการที.กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ.งทรัพย์สินที.เช่าได้ตาม
ระยะเวลาที.กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี , ทั ,งนี , ไม่ตดัสิทธิของกองทุนรวมในการเรียกร้อง
คา่เสยีหาย และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอื.นใดอนัเกิดจากการที.มีเหตผิุดนดัเกิดขึ ,นนั ,น เว้นแต่เหตุ
ผิดนดัของผู้ให้เช่าดงักลา่วเกิดจากการที.กองทนุรวมไมป่ฏิบตัิตามหน้าที.หรือปฏิบตัิหน้าที.
ผิดพลาดตามสญัญาฉบบันี , 

3. ในกรณีที.กองทนุรวมจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที.ระบไุว้ในสญัญานี , หรือ
ผิดคํารับรองที.ให้ไว้ในสญัญานี , และกองทนุรวมไมส่ามารถดําเนินการแก้ไข และปฏิบตัิให้
ถกูต้องตามที.กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี , ผู้ ให้เช่าจะเรียกค่าเสียหายจากกองทนุรวมจาก
เหตดุงักลา่ว และไมม่ีผลทําให้สญัญาฉบบันี ,สิ ,นสดุลง เว้นแต่ ความเสียหายดงักลา่วเกิด
จากกองทุนรวมจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที.ระบุไว้ในสัญญานี , และมี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินที.เช่าภายใต้สญัญาฉบบันี , ผู้ ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิก
สญัญาฉบบันี ,ได้ทนัที โดยผู้ให้เช่าไมต้่องชําระคืนคา่เช่าคงเหลอืให้แก่กองทนุรวม ทั ,งนี , ไม่
ตดัสทิธิของผู้ให้เช่าในการเรียกร้องคา่เสยีหาย และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอื.นใดอนัเกิดจากการที.
มีเหตผิุดนดัเกิดขึ ,นนั ,น 

4. ในกรณีที.ทรัพย์สินที.เช่าได้รับความเสียหายทั ,งหมดหรืออย่างมีนยัสําคญัไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดๆ จนไม่อาจใช้ทรัพย์สินที.เช่าเพื.อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้และเป็นไป
ตามที.ระบใุนสญัญาฉบบันี , ให้ถือวา่สญัญาฉบบันี ,สิ ,นสดุลงเมื.อกองทนุรวมได้ชําระเงินค่า
สนิไหมทดแทนพื ,นฐานที.ได้รับให้แก่ผู้ให้เช่าครบตามจํานวนที.ระบไุว้ โดยที.คูส่ญัญาแต่ละ
ฝ่ายไมม่ีสทิธิเรียกคา่เสยีหาย ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินที.เช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบ
แทนอื.นใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ.งได้ โดยผู้ ให้เช่าไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที.เช่า
คงเหลอืให้แก่กองทนุรวม ทั ,งนี , เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอื.น 

5. ในกรณีที.ครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินที.เช่าตามสญัญาฉบบันี , คู่สญัญาตกลง
เลิกสญัญา มีการเลิกกองทุนรวม หรือ ในกรณีที.มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั.งให้เลิก
กองทนุรวมโดยที.กองทนุรวมมิได้ฝ่าฝืน และ/หรือ ปฏิบตัิผิดกฎข้อบงัคบั กฎหมาย และ/
หรือ กฎระเบียบอื.นใดที.เกี.ยวข้อง และ/หรือ ไมใ่ช่ความผิดของผู้ให้เช่า ตามที.กําหนดไว้ใน
สญัญาฉบบันี , ให้ถือว่าสญัญาฉบบันี ,สิ ,นสดุลง โดยที.คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียก
ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินที.เช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื.นใดจาก
คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ.งได้ โดยผู้ ให้เช่าไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที.เช่าคงเหลือให้แก่
กองทนุรวม ทั ,งนี , เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอื.น 
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6. ในกรณีที.ทรัพย์สินที.เช่าทั ,งหมด หรือบางส่วนที.สําคญัตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืนหรือเขต
สงวนหรือเขตสํารวจเพื.อการเวนคืน กองทุนรวมมีสิทธิพิจารณาว่าจะให้สญัญาฉบบันี ,
สิ ,นสดุลงหรือไม่ โดยกองทนุรวมจะพิจารณาจากผลกระทบจากการเวนคืนดงักลา่วว่ามี
นยัสําคญัเพียงใด ซึ.งในกรณีที.กองทนุรวมเห็นควรให้สญัญาฉบบันี ,สิ ,นสดุลง ผู้ ให้เช่าตก
ลงจะนําเงินค่าชดเชยที.ผู้ ให้เช่าได้รับจากหน่วยงานราชการที.เกี.ยวข้องเนื.องจากการ
เวนคืนดงักลา่วบางสว่นคืนให้แก่กองทนุรวม โดยแบง่ตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าที.
เหลืออยู่ตามระยะเวลาที.กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี , โดยให้นําจํานวนเดือนคงเหลือคณู
ด้วยจํานวนเงินค่าชดเชยที.ผู้ ให้เช่าได้รับเนื.องจากการเวนคืนหารด้วย 360 (สามร้อยหก
สบิ) 

7. เมื.อสญัญาเช่าฉบับนี ,สิ ,นสดุลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ตามที.ได้กําหนดไว้ในสญัญาฉบับนี , 
กองทุนรวมจะส่งมอบทรัพย์สินที.เช่าคืนตามสภาพที.มีการใช้ประโยชน์ตามปกติของ
ทรัพย์สินที.เช่าซึ.งเป็นอยู่ ณ เวลานั ,น พร้อมกบัสว่นควบและอุปกรณ์ที.ติดตรึงตราและไม่
ติดตรึงตรากับทรัพย์สินที.เช่า ซึ.งกองทุนรวมได้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลรักษา
ทรัพย์สนิดงักลา่วดจุวิญ�ชูนรักษาทรัพย์ของตนเอง เว้นแต่ในกรณีที.ไม่สามารถสง่มอบ
สว่นควบและอปุกรณ์ที.ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากบัทรัพย์สินที.เช่าได้เนื.องจากเหตุ
สดุวิสยั หรือการเสื.อมสภาพของทรัพย์สนินั ,นๆ เนื.องจากการใช้งานตามปกติหรืออายกุาร
ใช้งานของทรัพย์สนินั ,น นอกจากนี , กองทนุรวมจะสง่มอบเงินหรือทรัพย์สนิอื.นใดที.กองทนุ
รวมได้รับไว้แทนผู้ ให้เช่า (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ให้เช่ารวมถึงการคืนเงินประกนัการเช่าที.กองทุน
รวมได้รับจากผู้ เช่าพื ,นที.และผู้ รับบริการในทรัพย์สินที.เช่าให้แก่ผู้ เช่าพื ,นที.และผู้ รับบริการ 
(หากผู้ เช่าพื ,นที.และผู้ รับบริการไม่ประสงค์จะเช่าพื ,นที.ดงักลา่วกบัผู้ ให้เช่าอีกต่อไป) หรือ
ผู้ให้เช่า (ภายใต้ความยินยอมของผู้ เช่าพื ,นที.และผู้ รับบริการนั ,นๆ) แล้วแตก่รณี 
เมื.อสญัญาฉบบันี ,สิ ,นสดุลงหรือเมื.อมีการเลิกสญัญาฉบบันี , ผู้ ให้เช่ามีสิทธิในการขอซื ,อ
และรับโอนสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมเป็นเจ้าของกรรมสทิธิKจากกองทนุรวม เว้นแต่กรณี
ที.สญัญาเช่าฉบับนี ,สิ ,นสุดลงโดยเป็นผลจากการที.ผู้ ให้เช่าเป็นฝ่ายผิดสญัญา ผู้ ให้เช่า
จะต้องดําเนินการซื ,อและรับโอนสงัหาริมทรัพย์ที.กองทุนรวมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิKจาก
กองทุนรวม ทั ,งนี , ในกรณีที.ผู้ ให้เช่าใช้สิทธิหรือมีหน้าที.ดงักล่าว กองทุนรวมจะส่งมอบ
สงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วให้แก่ผู้ ให้เช่าตามสภาพที.เป็นอยู่ ณ วนัที.สญัญาฉบบันี ,สิ ,นสดุลง  
โดยให้ราคาค่าตอบแทนสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะเป็นไปตามมูลค่าตลาด หาก
สงัหาริมทรัพย์ใดไมม่ีมลูคา่ตลาดให้ใช้มลูคา่ตามบญัชี  

8. ในกรณีที.กองทนุรวมได้ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาตามที.สญัญาฉบบันี ,กําหนดแล้ว กองทุน
รวมสงวนสิทธิที.จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที.เช่าจนกว่ากองทุนรวมจะได้รับชําระ
คา่เสยีหาย ค่าเช่าทรัพย์สินที.เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื.นใดดงักลา่วผู้ ให้
เช่าแล้วเสร็จ โดยกองทุนรวมไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินที.เช่า
คงเหลอืรวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื.นใดจากผู้ ให้เช่าสําหรับระหว่างระยะเวลานี , เว้นแต่
กองทุนรวมจะพิสูจน์ได้ว่ากองทุนรวมได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวเกินกว่า
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ผลประโยชน์ที.กองทนุรวมได้รับสาํหรับช่วงระยะเวลาดงักลา่ว  
9. ในกรณีที.สญัญาเช่าฉบบันี ,สิ ,นสดุลงด้วยเหตใุดๆ ในระหว่างเวลา 6 (หก) เดือนหลงัจาก

สญัญาเช่าฉบบันี ,สิ ,นสดุลง กองทนุรวมจะให้ความช่วยเหลอืตามคําร้องขอที.สมเหตสุมผล
จากผู้ให้เช่าในการดําเนินการให้ผู้ เช่าพื ,นที.และผู้ รับบริการในทรัพย์สินที.เช่ามาทําสญัญา
เช่าและสญัญาบริการกบัผู้ให้เช่าใหม ่

10. ในวนัสิ ,นสดุระยะเวลาการเช่า คูส่ญัญาตกลงกนั ดงันี ,  
1) ในกรณีที.ผู้ เช่าพื ,นที.และผู้ รับบริการรายใดได้เข้าทําสญัญาเช่าและสญัญาบริการกบั

ผู้ ให้เช่า และในกรณีที.ผู้ เช่าพื ,นที.และผู้ รับบริการรายนั ,นนั ,นให้ความยินยอม กองทุน
รวมตกลงดําเนินการส่งมอบค่าเช่าและค่าบริการล่วงหน้าตามสดัส่วนที.ผู้ ให้เช่ามี
สทิธิได้รับ เงินประกนัการเช่า และเงินอื.นใดซึ.งเป็นผลประโยชน์ที.ผู้ให้เช่าควรจะได้รับ 
ตามจํานวนที.กองทุนรวมได้รับตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการให้แก่ผู้ ให้เช่า
ภายหลงัการหกัหนี ,ค้างชําระ (ถ้ามี) ที.เกิดขึ ,นตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการซึ.งผู้
เช่าพื ,นที.และผู้ รับบริการมีตอ่กองทนุรวม 

2) หากผู้ เช่าพื ,นที.และผู้ รับบริการรายใดไม่ประสงค์จะเชา่พื ,นที.ดงักลา่วกบัผู้ ให้เช่าอีก
ตอ่ไปกองทนุรวมจะดําเนินการคืนให้แก่ผู้ เช่าพื ,นที.และผู้ รับบริการเงินประกนัการเช่า
ให้แก่ผู้ เช่าพื ,นที.และผู้ รับบริการรายนั ,นๆ ต่อไปตามข้อกําหนดและเงื.อนไขที.กองทุน
รวมได้ทํากบัผู้ เช่าพื ,นที.และผู้ รับบริการรายนั ,นนั ,น 

นอกจากนี , กองทนุรวมจะทยอยนําสง่เงินอื.นใดที.กองทนุรวมได้รับลว่งหน้าจากผู้ เช่าพื ,นที.
และผู้ รับบริการตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการหลงัจากวนัสิ ,นสดุระยะเวลาการเช่า
ให้แก่ผู้ ให้เช่า โดยกองทุนรวมจะดําเนินการทยอยส่งมอบเงินดงักล่าวตั ,งแต่วันสิ ,นสุด
ระยะเวลาการเช่าและจะดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนันบั
จากวนัสิ ,นสดุระยะเวลาการเช่า  
ในกรณีที.กองทนุรวมได้รับค่าเช่าและค่าบริการลว่งหน้าและเงินอื.นใดจากผู้ เช่าพื ,นที.และ
ผู้ รับบริการตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการภายหลงัจากวนัจดทะเบียน กองทนุรวมจะ
ดําเนินการทยอยสง่มอบให้แก่ผู้ให้สญัญาให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 30 (สามสบิ) วนั
นบัจากวนัที.กองทนุรวมได้รับมาจากผู้ เช่าพื ,นที.และผู้ รับบริการ 
ทั ,งนี , ค่าใช้จ่ายที.เกี.ยวเนื.องกับการดําเนินการดงักลา่วกองทนุรวมและผู้ ให้เช่าจะร่วมกัน
รับผิดชอบ (เว้นแตก่รณีที.สญัญาเช่าฉบบันี ,สิ ,นสดุลงโดยเป็นผลจากการที.กองทนุรวมเป็น
ฝ่ายผิดหรือในกรณีที.มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั.งให้เลิกกองทนุรวมโดยที.กองทนุรวมมิได้ฝ่า
ฝืน และ/หรือ ปฏิบัติผิดกฎข้อบงัคับ กฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบอื.นใดที.เกี.ยวข้อง 
และ/หรือ ไมใ่ช่ความผิดของผู้ให้เช่า กองทนุรวมจะเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียว)  
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2. สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาซื ,อขายสังหาริมทรัพย์ 

คู่สัญญา บริษัท เตียวฮงสลีม จํากดั (“ผู้ขาย”) และ 
กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (“ผู้ซื ,อ”) 

การซื ,อขายสังหาริมทรัพย์ ผู้ซื ,อตกลงจะซื ,อสงัหาริมทรัพย์ (รายการสงัหาริมทรัพย์ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสญัญา) 
(“สังหาริมทรัพย์”) จากผู้ขายและผู้ขายตกลงจะขายสงัหาริมทรัพย์ ให้ผู้ซื ,อในราคาและตาม
เงื.อนไขที.กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี , โดยบริษัทจดัการในฐานะผู้จดัการผู้ซื ,อจะเป็นผู้ดําเนินการ
ใดๆ ภายใต้สญัญาฉบบันี ,แทนและเพื.อประโยชน์ของผู้ซื ,อ 
ทั ,งนี , การซื ,อขายตามที.กําหนดไว้ภายใต้สญัญาฉบบันี ,จะมีผลบงัคบัระหว่างคู่สญัญาในวนัที.
สญัญามีผลใช้บงัคบั 

ราคาซื ,อขาย 1. คู่สญัญาตกลงกนัซื ,อขายสงัหาริมทรัพย์ ในราคาสทุธิ 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) 
(ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ.ม) โดยผู้ซื ,อจะชําระราคาซื ,อขายดงักลา่วทั ,งสิ ,นภายในวนัที.สญัญามี
ผลใช้บงัคบั ซึ.งจะได้นิยามต่อไป ทั ,งนี , การชําระราคาซื ,อขายดงักลา่ว อาจชําระในรูปของ
เช็คเงินสดของธนาคาร (cashier’s cheque) หรือโดยการโอนเงินเข้าบญัชีของผู้ขายทั ,งนี , 
ตามที.ผู้ขายจะได้แจ้งให้แก่ผู้ซื ,อทราบลว่งหน้าก่อนวนัที.สญัญามีผลใช้บงัคบั หรือจะชําระ
ด้วยวิธีการอื.นใดตามที.คู่สัญญาทั ,งสองฝ่ายจะได้ตกลงร่วมกัน และผู้ ขายจะส่งมอบ
ใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ซื ,อเป็นหลกัฐาน 

2. การชําระราคาซื ,อขาย และเงินใดๆ ตามสญัญาฉบบันี ,ด้วยเช็ค ตราสารหรือตัzวเงินอื.นใด  
นอกเหนือจาก เช็คเงินสด (cashier’s cheque) จะถือวา่เป็นการชําระเงินที.สมบรูณ์ต่อเมื.อ
ผู้ขายได้รับชําระเงินตามเช็ค ตราสารหรือตัzวเงินนั ,นแล้วเทา่นั ,น 

การโอนกรรมสิทธ̀ิใน
สังหาริมทรัพย์ 

คูส่ญัญาตกลงให้การโอนกรรมสทิธิKในสงัหาริมทรัพย์ภายใต้สญัญาฉบบันี ,มีผลสมบรูณ์ในวนัที.
มีการจดทะเบียนการเช่าที.ดินและอาคารบางสว่น ณ สํานกังานที.ดินที.เกี.ยวข้อง ตามที.กําหนด
ในสญัญาเช่าที.ดิน อาคารบางสว่นและงานระบบระหว่างผู้ซื ,อและผู้ขาย (“สัญญาเช่าที�ดิน 

อาคารบางส่วนและงานระบบ”) อยา่งถกูต้อง สมบรูณ์ มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย (“วันที�

สัญญามีผลใช้บังคับ”) และได้มีการชําระราคาซื ,อขายให้กบัผู้ขายครบถ้วนตามที.กําหนดใน
สญัญาฉบบันี ,แล้ว (“วันโอนกรรมสิทธ̀ิ”) โดยผู้ขายจะทําการสง่มอบสงัหาริมทรัพย์ ให้แก่ผู้ซื ,อ 
ณ สถานที.อนัเป็นที.ตั ,งของสงัหาริมทรัพย์นั ,นๆ นอกจากนี , ผู้ขายตกลงรับผิดชอบในภาระหนี ,สิน 
ค่าใช้จ่าย ค่าบํารุงรักษา และภาระผูกพันใดๆ ที.เกี.ยวกบัหรือเกี.ยวเนื.องกับการบํารุงรักษา
สงัหาริมทรัพย์ที.ตนเป็นผู้ขายที.เกิดขึ ,นและยงัคงค้างชําระอยู่ก่อนวนัโอนกรรมสิทธิK และหาก
คูส่ญัญาฝ่ายใดได้รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื.นใดที.ตนไมพ่งึได้รับ คูส่ญัญาฝ่ายที.ได้รับเงิน
หรือประโยชน์ตอบแทนดงักลา่วจะนําสง่เงินหรือประโยชน์ตอบแทนดงักลา่วคืนให้แก่คู่สญัญา
อีกฝ่ายหนึ.ง 

ค่าธรรมเนียมและภาษีอากร ผู้ซื ,อตกลงจะรับผิดชอบสําหรับบรรดาค่าธรรมเนียม ที.เกิดขึ ,นหรืออาจเกิดมีขึ ,นเนื.องจากการ
ดําเนินการใดๆ เพื.อให้ผู้ซื ,อได้มาซึ.งกรรมสิทธิKในสงัหาริมทรัพย์ และผู้ซื ,อตกลงรับผิดชอบค่า
ภาษีมลูคา่เพิ.มที.เกิดขึ ,นจากการซื ,อขายสงัหาริมทรัพย์ 

ข้อตกลงกระทาํการหรือละ ก่อนที.จะมีการโอนกรรมสทิธิKในสงัหาริมทรัพย์ ผู้ขายจะไมก่ระทําการดงัตอ่ไปนี , 
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เว้นกระทาํการ 1. จํานํา ให้เช่า หรือให้เช่าซื ,อสงัหาริมทรัพย์ หรือนําสงัหาริมทรัพย์ไปเป็นหลกัประกันโดย
ประการอื.นใดแก่บุคคลใดๆ รวมถึง การก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องใดๆ ที.จะมีผลเสียหายต่อ
สงัหาริมทรัพย์  

2. กระทําการใดๆ ที.ทําให้สังหาริมทรัพย์ต้องเสื.อมค่าลง เว้นแต่เป็นการใช้งานในการ
ดําเนินงานตามธุรกิจปกติของโครงการบางนา ทาวเวอร์ 

3. จําหนา่ย จ่าย โอนสงัหาริมทรัพย์ให้แก่บคุคลภายนอก  
4. กระทําการใดๆ อนัมีผลเป็นการรอนสิทธิ หรือกระทบสิทธิ หรือทําให้สิทธิในการได้มาซึ.ง

สงัหาริมทรัพย์ของผู้ซื ,อด้อยลง หรือด้อยกวา่บคุคลอื.น 
เหตุเลิกสัญญา คูส่ญัญาตกลงให้เหตกุารณ์กรณีใดกรณีหนึ.งตามที.ระบดุงัต่อไปนี , เป็นเหตผิุดนดัผิดสญัญาซึ.ง

ให้สทิธิแก่คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ.งในการบอกเลกิสญัญาฉบบันี , และ/หรือ เรียกคา่เสยีหายจาก
คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ.งได้ 
1. เหตผิุดนดัผิดสญัญาโดยความผิดของผู้ขาย 

ในกรณีที.ผู้ขายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที.เป็นสาระสําคญัของสญัญาฉบบันี , หรือ
ผิดคํารับรองที.ให้ไว้ในสญัญานี , และผู้ขายไมส่ามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้อง
ตามสญัญาภายใน 10 (สิบ) วนัทําการ นบัจากวนัที.ได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้
ซื ,อถึงเหตแุหง่การผิดสญัญานั ,นหรือภายในระยะเวลาใดๆ ที.คู่สญัญาได้ตกลงกนั ทั ,งนี , เว้น
แตก่ารผิดสญัญาดงักลา่วเกิดจากเหตสุดุวิสยั  

2. เหตผิุดนดัผิดสญัญาโดยความผิดของผู้ซื ,อ 
ในกรณีที.ผู้ซื ,อฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที.เป็นสาระสาํคญัของสญัญาฉบบันี , หรือผิด
คํารับรองที.ให้ไว้ในสญัญานี , และผู้ซื ,อไมส่ามารถดําเนินการแก้ไข และปฏิบตัิให้ถกูต้องตาม
สญัญาภายใน 10 (สิบ) วนัทําการ นบัจากวนัที.ผู้ซื ,อได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
ผู้ขายถึงเหตแุห่งการผิดสญัญานั ,น หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที.คู่สญัญาได้ตกลงกนั ทั ,งนี , 
เว้นแต ่การผิดสญัญาดงักลา่วเกิดจากเหตสุดุวิสยั  

การเลิกสัญญาและการเรียก
ค่าเสียหาย 

1. ผู้ซื ,อมีสิทธิเลิกสญัญาฉบบันี , โดยบอกกล่าวให้แก่ผู้ ขายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ
ฟ้องร้องให้ปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี , และเรียกค่าเสียหายจากผู้ขายหากมีเหตุผิดนดัผิด
สญัญาโดยความผิดของผู้ขาย 

2. ผู้ขายมีสิทธิเลิกสญัญาฉบบันี , โดยบอกกล่าวให้แก่ผู้ ซื ,อทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ
ฟ้องร้องให้ปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี , และเรียกค่าเสียหายจากผู้ซื ,อได้ หากมีเหตผิุดนดัผิด
สญัญาโดยความผิดของผู้ซื ,อ 

3. ให้สญัญาฉบบันี ,เป็นอนัสิ ,นผลทนัที ในกรณีดงัต่อไปนี , โดยที.คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิ
เรียกคา่เสยีหาย คา่ใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื.นใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ.ง
ได้ เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอื.น  
1) เมื.อไม่มีการจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินที.เช่าตามที.กําหนดภายใต้สญัญาเช่าที.ดิน 

อาคารบางสว่นและงานระบบ และสญัญาเช่าที.ดิน อาคารบางส่วนและงานระบบ
สิ ,นสดุลง  
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2) เมื.อคูส่ญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลกิสญัญาฉบบันี , 
 
3. สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาตกลงกระทาํการ 

คู่สัญญา บริษัท เตียวฮงสลีม จํากดั (“เตียวฮง”) และ 
กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (“กองทุนรวม”) 

การจัดให้มีที� จอดรถภายใน
โครงการบางนา ทาวเวอร์ 

1. เพื.อให้กองทนุรวมมีพื ,นที.จอดรถเพียงพอในการประกอบกิจการโครงการบางนา ทาวเวอร์ 
และเป็นจํานวนที.เป็นไปตามความต้องการของกองทนุรวม เตยีวฮงตกลงดําเนินการใดๆ 
เพื.อทําให้โครงการบางนา ทาวเวอร์มีที.จอดรถจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนที.มีอยู่ในปัจจุบนั 
คือสามารถรองรับการจอดรถยนต์ได้ 
1) ประมาณ 839 (แปดร้อยสามสบิเก้า) คนั ในทรัพย์สนิที.เช่า และ  
2) ประมาณ 437 (สี.ร้อยสามสิบเจ็ด) คัน ในที.จอดรถส่วนที.เพิ.มเติมจากที.มีอยู่ใน

ทรัพย์สนิที.เช่า โดยให้สามารถมีที.จอดรถแบบที.ไมใ่ช่ช่องจอดรถได้จํานวนไมเ่กินกวา่ 
65 (หกสบิห้า) คนั (“ที�จอดรถเพิ�มเติมจากทรัพย์สินที�เช่า”) 

รวมที.จอดรถทั ,งหมดประมาณ 1,276 (หนึ.งพนัสองร้อยเจ็ดสบิหก) คนั ตลอดระยะเวลา
การเช่าทรัพย์สินที.เช่าของกองทุนรวม โดยอาจเป็นที.จอดรถภายในอาคารหรือภายนอก
อาคาร ทั ,งนี , ที.จอดรถดงักลา่วจะต้องมีลกัษณะและขนาดที.ได้มาตรฐานตามที.กฎหมาย
กําหนด  

2. การจดัให้มีที.จอดรถข้างต้น เตียวฮงสามารถจดัหาพื ,นที.เพื.อใช้เป็นที.จอดรถเพิ.มเติมจาก
ทรัพย์สนิที.เช่าในบริเวณข้างเคียงทรัพย์สนิที.เช่ามาแทนพื ,นที.ที.ใช้เป็นที.จอดรถเพิ.มเติมจาก
ทรัพย์สนิที.เช่าในปัจจบุนัให้กบัโครงการบางนา ทาวเวอร์ได้ (รายละเอียดปรากฏตามแผน
ที.แนบท้ายสัญญา) และกองทุนรวมตกลงที.จะเข้าทําสัญญาใดๆ เพื.อให้กองทุนรวม
สามารถใช้ประโยชน์จากพื ,นที.เพื.อใช้เป็นที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าดังกล่าว 
รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียง สญัญาเช่า และ/หรือ สญัญาเช่าช่วง (“สัญญาเพื�อใช้ประโยชน์

บนที�จอดรถเพิ�มเติม”) 
3. เพื.อเป็นประกนัในกรณีที.เตียวฮงตกลงในการจดัให้มีที.จอดรถภายในโครงการบางนา ทาว

เวอร์ให้ครบถ้วนตามที.ระบไุว้ เตียวฮงตกลงที.จะดําเนินการดงันี , 
3.1 ณ วันที.กองทุนรวมเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์  

เตียวฮงตกลงจะดําเนินการให้บริษัท วี เอส แอสเสท จํากดัจดทะเบียนสิทธิเก็บ
กินบนที.ดินข้างอาคารซีโดยมีกําหนดเวลาเทา่กบัระยะเวลาการเช่าให้แก่กองทนุ
รวม ณ วนัที.กองทนุรวมได้ลงทนุในโครงการบางนา ทาวเวอร์ เพื.อให้กองทนุรวม
และ/หรือบุคคลที.กองทุนรวมกําหนดสามารถใช้เป็นที.จอดรถเพิ.มเติมจาก
ทรัพย์สนิที.เช่าในกรณีที.เตียวฮงไมส่ามารถจดัหาที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิที.
เช่า ณ เวลาใดๆ ภายในระยะเวลาการเช่าโดยให้กองทนุรวมในฐานะผู้ทรงสิทธิ
เก็บกินนั ,น และ/หรือ บุคคลที.กองทุนรวมกําหนด มีสิทธิครอบครอง ใช้ และ
ถือเอาประโยชน์แหง่ที.ดินข้างอาคารซีเพื.อใช้เป็นที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิที.
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เช่า โดยให้รวมถึงการให้สิทธิบคุคลที.กองทนุรวมกําหนด ดาํเนินการก่อสร้างสิ.ง
ปลกูสร้างหรืออาคารใดๆ บนที.ดินข้างอาคารซีที.จะทําให้โครงการบางนา ทาว
เวอร์มีจํานวนที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าได้อย่างครบถ้วน (“อาคาร

จอดรถเพิ�มเติมจากทรัพย์สินที� เช่า”) และให้อาคารจอดรถเพิ.มเติมจาก
ทรัพย์สินที.เช่าดงักล่าวเป็นกรรมสิทธิKของ บุคคลที.กองทุนรวมกําหนด ภายใต้
เงื.อนไขว่าการดําเนินการดงักลา่วไม่ขดักบัหลกัเกณฑ์ที.เกี.ยวข้องของสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยเตียวฮง และ วี 
เอส แอสเสทตกลงให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือเท่าที.จําเป็น แก่บคุคล
ที.กองทนุรวมกําหนด เพื.อให้การก่อสร้างดงักลา่วเป็นไปตามกฎหมายที.เกี.ยวข้อง 
และให้เป็นไปตามเงื.อนไขที.ระบไุว้  

3.2 ภายในวันที. 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ทั ,งนี , เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก
กองทนุรวมเป็นอยา่งอื.น เตียวฮงมีหน้าที.ดําเนินการดงัตอ่ไปนี , 
(ก) ดําเนินการจดัหาที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิที.เช่าให้แก่กองทนุรวมในบริเวณ

ข้างเคียง และกองทนุรวมได้เข้าทําสญัญาเพื.อใช้ประโยชน์บนที.จอดรถเพิ.มเติม
หรือดําเนินการใดๆ ที.ทําให้กองทนุรวมมีสิทธิในการใช้ประโยชน์บนที.ดินบริเวณ
ข้างเคียงนั ,นครอบคลมุช่วงระยะเวลาตั ,งแต่วนัที. 1 มิถนุายน พ.ศ. 2564 จนถึง
วนัที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  หรือ 

(ข) ดําเนินการจดัหาที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิที.เช่าให้แก่กองทนุรวมในบริเวณ
ข้างเคียงตามรายละเอียดที.ได้ระบุไว้ในข้อ 2 และกองทนุรวมได้เข้าทําสญัญา
เพื.อใช้ประโยชน์บนที.จอดรถเพิ.มเติมหรือดําเนินการใดๆ ที.ทําให้กองทุนรวมมี
สทิธิในการใช้ประโยชน์บนที.ดินบริเวณข้างเคียงนั ,นสําหรับตลอดระยะเวลาการ
เช่าได้โดยชอบ หรือ  

(ค) ดําเนินการสง่แบบแปลนอาคารที.จอดรถเพิ.มเติมที.จะขออนุญาตก่อสร้าง โดย
ภายในวนัที.  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ต้องดําเนินการให้มีการเข้าทําสญัญา
ก่อสร้างอาคารจอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่า โดยมีจํานวนที.จอดรถยนต์
เพียงพอสําหรับเป็นที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่า พร้อมแสดงแหลง่ที.มา
ของเงินทนุที.เพียงพอตอ่การก่อสร้างอาคาร และกําหนดการที.จะก่อสร้างอาคาร
ดงักล่าวแล้วเสร็จที.กองทุนรวมเห็นชอบ กองทุนรวมจะไม่ปฏิเสธการตกลงให้
เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เตียวฮงกําหนดดําเนินการก่อสร้างดงักลา่วโดยไม่มี
เหตผุลอนัสมควร และเมื.อก่อสร้างแล้วเสร็จ กองทนุรวม และ เตียวฮง และ/หรือ 
บุคคลที.เตียวฮงกําหนด จะเข้าทําสญัญาเพื.อใช้ประโยชน์บนอาคารจอดรถ
เพิ.มเติมจากทรัพย์สนิที.เช่านั ,นสาํหรับตลอดระยะเวลาการเช่า 

3.3 ในกรณีที.กองทนุรวมได้เข้าทําสญัญาเพื.อใช้ประโยชน์บนที.จอดรถเพิ.มเติมหรือมีการ
ดําเนินการใดๆ ที.ทําให้กองทนุรวมมีสิทธิในการใช้ประโยชน์บนที.ดินบริเวณข้างเคียง
นั ,นที.ครอบคลุมช่วงระยะเวลาตั ,งแต่วันที. 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันที. 31 
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พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตามที.ระบุไว้ในข้อ 3.2 (ก)  ภายในวนัที. 30 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2565 ทั ,งนี , เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมจากกองทนุรวมเป็นอย่างอื.น เตียวฮงมี
หน้าที.ดําเนินการ ดงันี , 
(ก) ดําเนินการจดัหาที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิที.เช่าให้แก่กองทนุรวมในบริเวณ

ข้างเคียงตามรายละเอียดที.ได้ระบุไว้ในข้อ 2 และกองทนุรวมได้เข้าทําสญัญา 
เพื.อใช้ประโยชน์บนที.จอดรถเพิ.มเติมหรือดําเนินการใดๆ ที.ทําให้กองทุนรวมมี
สทิธิในการใช้ประโยชน์บนที.ดินบริเวณข้างเคียงนั ,นสําหรับตลอดระยะเวลาการ
เช่าได้โดยชอบ หรือ  

(ข) ดําเนินการสง่แบบแปลนอาคารที.จอดรถเพิ.มเติมที.จะขออนุญาตก่อสร้าง โดย
ภายในวนัที.  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  ต้องดําเนินการให้มีการเข้าทําสญัญา
ก่อสร้างอาคารจอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่า โดยมีจํานวนที.จอดรถยนต์
เพียงพอสําหรับเป็นที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่า พร้อมแสดงแหลง่ที.มา
ของเงินทุนที.เพียงพอต่อการก่อสร้างอาคารดังกล่าว และกําหนดการที.จะ
ก่อสร้างอาคารดงักลา่วแล้วเสร็จที.กองทนุรวมเห็นชอบ กองทนุรวมจะไม่ปฏิเสธ
การตกลงให้เตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.เตียวฮงกําหนดดําเนินการก่อสร้าง
ดงักล่าวโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร และเมื.อก่อสร้างแล้วเสร็จ กองทนุรวม และ 
เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เตียวฮงกําหนด จะเข้าทําสญัญาเพื.อใช้ประโยชน์บน
อาคารจอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิที.เช่านั ,นสาํหรับตลอดระยะเวลาการเช่า 

3.4 ทั ,งนี , เพื.อเป็นประกนัการดําเนินการตามข้อ 3.2 (ก) หรือ (ข) หรือ (ค) หรือข้อ 3.3 

(ก) หรือ (ข) ได้ (แล้วแต่กรณี) ณ วันที.กองทุนรวมเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
โครงการบางนา ทาวเวอร์  เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เตียวฮงกําหนด ที.กองทนุรวม
เห็นชอบ ตกลงจัดให้มีหลกัประกันแก่กองทุนรวมสําหรับการกอ่สร้างอาคารจอดรถ
เพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าซึ.งมีมูลค่าเท่ากบั 25,000,000 บาท (ยี.สิบห้าล้านบาท) 
(“วงเงนิหลักประกัน”) ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ.ง หรือสว่นผสมของรูปแบบดงัตอ่ไปนี ,   
ดงัตอ่ไปนี , 
(ก) นําเงินสดมาฝากไว้ในบญัชีเงินฝากที.กองทนุรวมกําหนด และมีเงื.อนไขในการทํา

ธุรกรรมใดๆ เป็นไปตามที.กองทนุรวมเห็นชอบ  โดยเตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.
เตียวฮงกําหนด ที.กองทนุรวมเห็นชอบ ตกลงจะไม่เปลี.ยนแปลงเงื.อนไขดงักลา่ว
โดยไมไ่ด้รับความยินยอมจากกองทนุรวม และ/หรือ 

(ข) จดัให้มีการจํานําหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน  ในรูปแบบ ข้อกําหนด
และเงื.อนไขที.กองทนุรวมให้ความเห็นชอบ และ/หรือ 

(ค) จดัให้มีและสง่มอบหนงัสือคํ ,าประกนัของธนาคารพาณิชย์ ซึ.งออกโดยธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทยที.มีชื.อเสยีงและเป็นที.ยอมรับได้ของกองทนุรวม  

ทั ,งนี , เพื.อประโยชน์แห่งความชดัเจน กองทุนรวมให้สิทธิเตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.
เตียวฮงกําหนดในการที.จะเปลี.ยนแปลงหลกัประกนัตามที.ระบไุว้ข้างต้นได้โดยจะต้อง
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แจ้งให้กองทุนรวมทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  และตลอดระยะเวลาที.เตียวฮง
สามารถจดัหาที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิที.เช่าให้เป็นไปตามที.ระบไุว้ในข้อ 1 และ
สามารถดําเนินการตามข้อ 3.2 (ก) หรือ (ข) หรือ (ค) หรือข้อ 3.3 (ก) หรือ (ข) ได้ 
(แล้วแตก่รณี) กองทนุรวมตกลงให้ดอกผลใดๆ ที.เกิดขึ ,นจากหลกัประกนัตามที.ระบไุว้
ในข้อนี ,ยงัคงเป็นสิทธิของเตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.เตยีวฮงกําหนด ที.เป็นเจ้าของ
หลกัประกนัดงักลา่ว  แตห่ากเตียวฮงไมส่ามารถจดัหาที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สิน
ที.เช่าให้แก่กองทนุรวมได้ หรือไม่สามารถดําเนินการตามข้อ 3.2 (ก) หรือ (ข) หรือ 
(ค) หรือข้อ 3.3 (ก) หรือ (ข) ได้ (แล้วแต่กรณี) ให้ดอกผลใดๆ ที.เกิดขึ ,นจาก
หลักประกันตามที.ระบุไว้ในข้อนี ,ภายหลังวันที.เตียวฮงไม่สามารถจัดหาที.จอดรถ
เพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าให้แก่กองทุนรวมได้ หรือไมส่ามารถดําเนินการตามข้อ 

3.2 (ก) หรือ (ข) หรือ (ค) หรือข้อ 3.3 (ก) หรือ (ข) ได้ (แล้วแตก่รณี) ตกเป็นเงินสว่น
ทนุในการก่อสร้างอาคารจอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิที.เช่า และ/หรือ เป็นค่าเสียหาย
ในเบื ,องต้นให้แก่กองทนุรวม ตามที.ระบใุนข้อ 3.5 (แล้วแตก่รณี)  
อย่างไรก็ดี ในกรณีที.มูลค่าของหลกัประกันที.เตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.เตียวฮง
กําหนดที.กองทุนรวมเห็นชอบ ส่งมอบไว้ (เงินสด และ/หรือ หนงัสือคํ ,าประกันของ
ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน) ลดลงตํ.ากวา่มลูคา่ 
25,000,000 บาท (ยี.สิบห้าล้านบาท) เตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด ที.
กองทุนรวมเห็นชอบ มีหน้าที.ที.จะนําหลักประกันในลักษณะดังกล่าวข้างต้นมา
เพิ.มเติม เพื.อให้มูลค่าหลกัประกันเพิ.มเป็น 25,000,000 บาท (ยี.สิบห้าล้านบาท) 
ดงัเดิม ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นบัจากวันที.ได้รับแจ้งจากกองทุนรวมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

3.5 ในกรณีที.เตียวฮงไม่สามารถดําเนินการตามข้อ 3.2 (ก) หรือ (ข) หรือ (ค) หรือข้อ 

3.3 (ก) หรือ (ข) ได้ (แล้วแตก่รณี) ให้กองทนุรวมมีสทิธิพิจารณาให้ 
(ก) บคุคลที.กองทนุรวมกําหนดมีสทิธิดําเนินการใดๆ ที.จําเป็นในการก่อสร้างอาคาร

จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าให้แล้วเสร็จ พร้อมทั ,งให้กองทุนรวมมีสิทธิ
บังคับกับหลักประกันตามที.ระบุไว้ในข้อ 3.4 เพื.อนําเ งินจากการบังคับ
หลกัประกนัดงักลา่วไปใช้เป็นสว่นทนุในการก่อสร้างอาคารจอดรถเพิ.มเติมจาก
ทรัพย์สนิที.เช่า  หรือ  

(ข) หากกองทนุรวมเห็นวา่การมีที.จอดรถจํานวนน้อยลงเนื.องจากการไม่สร้างอาคาร
จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าไม่กระทบต่อผลการดําเนินงานของโครงการ
บางนา ทาวเวอร์ ณ ขณะนั ,น  กองทนุรวมอาจพิจารณาริบหลกัประกนัตามที.ระบุ
ไว้ในข้อ 3.4 เป็นคา่เสยีหายในเบื ,องต้นให้แก่กองทนุรวมได้  

3.6 ในกรณีที.กองทนุรวมมีสทิธิบงัคบักบัหลกัประกนัตามที.ระบไุว้ในข้อ 3.4 และ ข้อ 3.5

โดยในกรณีที.  
(ก) กองทุนรวมเลือกขอรับหลกัประกันในรูปแบบของการนําเงินสดมาฝากไว้ใน
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บญัชีเงินฝากที.กองทนุรวมกําหนด และมีเงื.อนไขในการทําธุรกรรมใดๆ เป็นไป
ตามที.กองทุนรวมเห็นชอบ  ตามที.ระบุไว้ในข้อ 3.4 (ก)  ไม่ว่าทั ,งหมดหรือ
บางส่วน กองทุนรวมสามารถดําเนินให้ธนาคารผู้ ดูแลบัญชีเงินฝากมีการ
จ่ายเงินให้ผู้ก่อสร้างเพื.อนําเงินไปใช้เป็นส่วนทุนในการก่อสร้างอาคารจอดรถ
เพิ.มเติมจากทรัพย์สนิที.เช่าตอ่ไป  

(ข) กองทุนรวมเลือกขอรับหลกัประกันในรูปแบบของการจํานําหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมตลาดเงิน ตามที.ระบไุว้ในข้อ 3.4 (ข)  ไม่ว่าทั ,งหมดหรือบางสว่น 
กองทุนรวมสามารถดําเนินการบงัคบัจํานําหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาด
เงินที.เตียวฮงนํามาเป็นหลกัประกนัในจํานวนไมเ่กิน 25,000,000 บาท (ยี.สบิห้า
ล้านบาท) ได้ โดยกองทนุรวมจะนําเงินที.ได้จากการบงัคบัหลกัประกนัดงักลา่ว
มาใส่ในบญัชี ESCROW หรือ บญัชีที.กองทุนรวมกําหนดที.แยกจากทรัพย์สิน
ของกองทนุรวมจนกวา่กองทนุรวมจะคดัเลอืกผู้ดําเนินการก่อสร้างได้ซึ.งกองทนุ
รวมจะแจ้งผู้ดแูลบญัชี ESCROW หรือ บญัชีที.กองทุนรวมกําหนดที.แยกจาก
ทรัพย์สินของกองทุนรวมให้ดําเนินการจ่ายเงินให้ผู้ก่อสร้างรายนั ,นเพื.อนําเงิน
จากการบงัคบัหลกัประกนัดงักลา่วไปใช้เป็นสว่นทนุในการก่อสร้างอาคารจอด
รถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าต่อไป ทั ,งนี , เตียวฮงจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการบังคับจํานําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินและ
คา่ใช้จ่ายในการเปิดและรักษาบญัชี ESCROW หรือ บญัชีที.กองทนุรวมกําหนด
ที.แยกจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม ดงักลา่ว (ถ้ามี) 

(ค) กองทนุรวมเลอืกขอรับหลกัประกนัในรูปแบบของหนงัสอืคํ ,าประกนัของธนาคาร
พาณิชย์ ซึ.งออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที.มีชื.อเสียงและเป็นที.
ยอมรับได้ของกองทุนรวม ตามที.ระบุไว้ในข้อ 3.4 (ค) ไม่ว่าทั ,งหมดหรือ
บางสว่น กองทนุรวมจะนําเงินที.ได้จากการบงัคบัหลกัประกนัดงักลา่วมาใสใ่น
บัญชี ESCROW หรือ บัญชีที.กองทุนรวมกําหนดที.แยกจากทรัพย์สินของ
กองทนุรวมจนกวา่กองทนุรวมจะคดัเลอืกผู้ดําเนินการก่อสร้างได้ซึ.งกองทนุรวม
จะแจ้งผู้ ดูแลบัญชี ESCROW หรือ บัญชีที.กองทุนรวมกําหนดที.แยกจาก
ทรัพย์สินของกองทุนรวมให้ดําเนินการจ่ายเงินให้ผู้ก่อสร้างรายนั ,นเพื.อนําเงิน
จากการบงัคบัหลกัประกนัดงักลา่วไปใช้เป็นสว่นทนุในการก่อสร้างอาคารจอด
รถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าต่อไป ทั ,งนี , เตียวฮงจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการเปิดและรักษาบัญชี ESCROW หรือ บญัชีที.กองทุนรวมกําหนดที.แยก
จากทรัพย์สนิของกองทนุรวม ดงักลา่ว (ถ้ามี) 

ทั ,งนี , หากกองทนุรวมพิจารณาให้ริบหลกัประกนัเป็นค่าเสียหายเบื ,องต้นตามที.ระบไุว้
ในข้อ 3.5 (ข) ข้างต้น กองทุนรวมจะแจ้งให้ธนาคารผู้ดูแลบญัชีเงินฝากและบญัชี 
ESCROW หรือ บัญชีที.กองทุนรวมกําหนดที.แยกจากทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(แล้วแตก่รณี) จ่ายเงินให้กองทนุรวม 
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4. ในกรณีที.บคุคลที.กองทนุรวมกําหนดได้เริ.มให้มีการดําเนินการใดๆ ที.จําเป็นในการก่อสร้าง
อาคารจอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าตามที.ระบุไว้ในข้อ 3 เพื.อให้มีการใช้ประโยชน์
สงูสดุสาํหรับพื ,นที.ก่อสร้างบนที.ดินข้างอาคารซี เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เตียวฮงกําหนด 
มีสทิธิที.จะขอร่วมก่อสร้างสว่นขยายเพิ.มเติมจากอาคารจอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่า
ได้ด้วยค่าใช้จ่ายของเตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เตียวฮงกําหนด (“ส่วนขยายเพิ�มเติม”) 
ในกรณีดงักลา่ว ให้เตียวฮงแจ้งความประสงค์ให้กองทนุรวมทราบพร้อมดําเนินการสง่แบบ
แปลนอาคารที.จอดรถเพิ.มเติมพร้อมส่วนขยายเพิ.มเติมที.จะขออนุญาตก่อสร้างให้แก่
กองทนุรวม ภายในระยะเวลา 120 (หนึ.งร้อยยี.สิบ) วนั ก่อนที.จะเริ.มการก่อสร้างอาคาร
จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิที.เช่าหรือระยะเวลาอื.นใดที.คูส่ญัญาตกลงกนั  ทั ,งนี , ให้อาคาร
จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิที.เช่าพร้อมสว่นขยายเพิ.มเติมเป็นกรรมสิทธิKรวมของบคุคลที.
กองทุนรวมกําหนด และ เตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.เตียวฮงกําหนดตามสดัส่วนการ
ก่อสร้างอาคารดังกล่าว ประกอบกับการขอก่อสร้างส่วนขยายเพิ.มเติมจะต้องไม่ส่งผล
กระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถเพิ.มเติมจาก
ทรัพย์สินที.เช่าของบคุคลที.กองทนุรวมกําหนด ทั ,งนี , กองทนุรวมจะไม่ปฏิเสธการตกลงให้
เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เตียวฮงกําหนด ร่วมดําเนินการก่อสร้างดงักลา่วโดยไม่มีเหตผุล
อนัสมควร นอกจากนี , ให้มีการคํานวณสดัส่วนความรับผิดชอบและชําระคืนค่าใช้จ่ายใน
การบํารุงรักษาถนนขึ ,นใหม่ตามจํานวนที.จอดรถยนต์ที.เพิ.มขึ ,น (ถ้ามี) ภายใต้ข้อกําหนดที.
ระบไุว้ในสญัญาเช่าที.ดิน อาคารบางสว่น และงานระบบ และให้เป็นไปตามเงื.อนไขที.ระบุ
ไว้ใน ข้อ 9 

5. อย่างไรก็ดี ในระหว่างที.เตียวฮงสามารถจัดหาที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่า
คูส่ญัญาตกลงให้เตียวฮง และ/หรือ บริษัท วี เอส แอสเสท จํากดัสามารถครอบครองและ
ใช้ประโยชน์ในที.ดินข้างอาคารซีได้ โดยเตียวฮง และ/หรือ บริษัท วี เอส แอสเสท จํากดัจะ
ไมด่ําเนินการใดๆ บนที.ดินข้างอาคารซีที.อาจสง่ผลกระทบให้กองทนุรวมไมส่ามารถใช้ที.ดนิ
ข้างอาคารซีเป็นที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิที.เช่าได้เมื.อมีเหตจํุาเป็นในอนาคต  

6. คู่สญัญาตกลงที.จะให้มีการจดทะเบียนยกเลิกสิทธิเก็บกินบนที.ดินข้างอาคารซี และ คืน
หลกัประกนัทั ,งหมดตามข้อ 3.4ให้แก่เตียวฮง เมื.อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ.ง ดงันี , 
1) เตียวฮงสามารถจดัหาที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิที.เช่าให้แก่กองทนุรวมในบริเวณ

ข้างเคียงดังกล่าว และกองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาเพื.อใช้ประโยชน์บนที.จอดรถ
เพิ.มเติมหรือดําเนินการใดๆ ที.ทําให้กองทุนรวมมีสิทธิในการใช้ประโยชน์บนที.ดิน
บริเวณข้างเคียงนั ,นสาํหรับตลอดระยะเวลาการเช่าได้โดยชอบ หรือ 

2) เตียวฮงประสงค์จะให้มีการก่อสร้างสิ.งปลกูสร้างหรืออาคารใดๆ บนที.ดินข้างอาคารซี
ที.สามารถแสดงได้วา่จะทําให้โครงการบางนา ทาวเวอร์มีจํานวนที.จอดรถเพิ.มเติมจาก
ทรัพย์สินที.เช่าได้อย่างครบถ้วนและใช้ประโยชน์ได้ตลอดระยะเวลาการเช่า โดย
คู่สญัญาทั ,งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันให้เตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด
ดําเนินการก่อสร้างดงักลา่วได้ (กรรมสิทธิKในสิ.งปลกูสร้างหรืออาคารใดๆ นั ,นจะเป็น
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ของเตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เตียวฮงกําหนด) ทั ,งนี , เตียวฮงได้ดําเนินการให้มีการเข้า
ทําสญัญาก่อสร้างอาคารจอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิที.เช่าพร้อมแสดงแหลง่ที.มาของ
เงินทุนที.เพียงพอต่อการก่อสร้างอาคารดงักลา่วที.กองทุนรวมเห็นชอบ โดยที.กองทุน
รวมจะคืนหลกัประกันตามข้อ 3.4 ให้แก่เตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด
เพื.อใช้เป็นส่วนทุนในการก่อสร้างอาคารจอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่า ทั ,งนี , 
กองทุนรวมจะไม่ปฏิเสธการตกลงให้เตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด
ดําเนินการก่อสร้างดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และเมื.อก่อสร้างแล้วเสร็จ 
กองทนุรวม และ เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เตียวฮงกําหนด ได้เข้าทําสญัญาเพื.อใช้
ประโยชน์บนอาคารจอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิที.เช่านั ,นสําหรับตลอดระยะเวลาการ
เช่าเป็นที.เรียบร้อยแล้ว โดยที.กองทนุรวมมีหน้าที.ชําระคา่ใช้จ่ายในการใช้ประโยชน์ใน
ที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าเป็นจํานวนตามที.ระบไุว้ในข้อ 8 คู่สญัญาตกลง
ดําเนินการจดทะเบียนยกเลกิสทิธิเก็บกินบนที.ดินข้างอาคารซีต่อไป 

7. ในกรณีที.กองทนุรวมยินยอมให้เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เตียวฮงกําหนดสามารถก่อสร้าง
สิ.งปลูกสร้างหรืออาคารใดๆ บนที.ดินข้างอาคารซี หรือในกรณีที.มีการก่อสร้างบนที.ดิน
แปลงอื.นในบริเวณข้างเคียงกบัทรัพย์สนิที.เช่า กองทนุรวม 
1) รับทราบว่าเตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด ยงัคงมีสิทธิใช้ทรัพย์สินที.เช่า

เพื.อประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารเพิ.มเติม ซึ.งรวมถึงการคํานวณพื ,นที.สูงสุดที.
สามารถก่อสร้างได้ หรือพื ,นที.เปิด ที.กําหนดไว้ตามกฎหมายในขณะนั ,นๆ และ/หรือ 

2) ยินยอมให้เตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.เตียวฮงกําหนดทําทาง และ/หรือ ขอต่อเชื.อม
ระหว่างทรัพย์สินที.เช่ากบัที.ดินข้างอาคารซี และ/หรือ ที.ดินแปลงอื.นดงักล่าว เพื.อใช้
เป็นทางเข้าออกหรือทางเชื.อมมายงัทรัพย์สนิที.เช่า 

ทั ,งนี , ด้วยค่าใช้จ่ายของเตียวฮง โดยเตียวฮงจะแจ้งให้กองทนุรวมทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อักษร และในกรณีที.จําเป็น เตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.เตียวฮงกําหนดจะต้อง
ดําเนินการก่อสร้างดงักลา่วตามกฎหมายที.เกี.ยวข้อง ทั ,งนี , การดําเนินการก่อสร้างดงักลา่ว
จะต้องไมทํ่าให้มีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติในทรัพย์สินที.เช่าของกองทนุรวม
จนเกินสมควร และจะดําเนินการใดๆ เพื.อลดผลกระทบอนัอาจเกิดขึ ,นดงักลา่วให้เหลอืน้อย
ที.สดุ รวมทั ,งดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วที.สดุที.สามารถทําได้  

8. ตลอดระยะเวลาที.เตียวฮงสามารถจัดหาที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าให้เป็นไป
ตามที.ระบไุว้ในข้อ 1 กองทนุรวมตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบชําระค่าใช้จ่ายในการใช้ประโยชน์
ในที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิที.เช่าให้แก่เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เตียวฮงกําหนดเป็น
จํานวนดงันี , 
1) 164,052 บาท (หนึ.งแสนหกหมื.นสี.พนัห้าสบิสองบาทถ้วน) ต่อเดือน ตั ,งแต่วนัที.เริ.มต้น

ระยะเวลาการเช่าภายใต้สญัญาเช่าที.ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบ จนถึงวนัที. 
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  

2) 434,000 บาท (สี.แสนสามหมื.นสี.พนับาทถ้วน) ต่อเดือน ตั ,งแต่วนัที. 1 มิถนุายน พ.ศ. 
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2558 ถึงวนัที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
3) 455,700 บาท (สี.แสนห้าหมื.นห้าพนัเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตอ่เดือน ตั ,งแตว่นัที. 1 มิถนุายน 

2561 ถึงวนัที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
4) ตั ,งแตว่นัที. 1 มิถนุายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปจนถึงวนัที.ครบกําหนดระยะเวลาการเช่า

ภายใต้สญัญาเช่าที.ดิน อาคารบางสว่น และงานระบบ ให้เป็นไปตามค่าใช้จ่ายตาม
จริงที.เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เตียวฮงกําหนด ได้ชําระไป โดยจะมีจํานวนไม่เกินกว่า
จํานวนคา่ใช้จ่ายที.ระบใุนตาราง ดงันี , 

ปี ค่าใช้จ่าย 
1 มิถนุายน พ.ศ. 2564 – 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 
630,000 บาทตอ่เดือน 

2565 9,384,000 บาท ตอ่ปี 
2566 10,554,000 บาท ตอ่ปี 
2567 10,328,000 บาท ตอ่ปี 
2568 13,748,000 บาท ตอ่ปี 
2569 15,863,000 บาท ตอ่ปี 
2570 15,790,000 บาท ตอ่ปี 
2571 16,716,000 บาท ตอ่ปี 
2572 16,740,000 บาท ตอ่ปี 
2573 16,441,000 บาท ตอ่ปี 
2574 15,924,000 บาท ตอ่ปี 
2575 14,941,000 บาท ตอ่ปี 
2576 14,701,000 บาท ตอ่ปี 
2577 14,995,000 บาท ตอ่ปี 
2578 15,295,000 บาท ตอ่ปี 
2579 15,601,000 บาท ตอ่ปี 
2580 15,913,000 บาท ตอ่ปี 
2581 16,231,000 บาท ตอ่ปี 
2582 16,556,000 บาท ตอ่ปี 
2583 16,887,000 บาท ตอ่ปี 
2584 17,224,000 บาท ตอ่ปี 
2585 17,569,000 บาท ตอ่ปี 
2586 17,920,000 บาท ตอ่ปี 
2587 1,523,250 บาท ตอ่เดือน  

เพื.อประโยชน์แหง่ความชดัเจน หากเตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เตียวฮงกําหนดดําเนินการ
ให้มีการก่อสร้างอาคารจอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สนิที.เช่าได้ กองทนุรวมจะชําระคา่ใช้จ่าย
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ให้แกเ่ตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เตียวฮงกําหนดตามที.ระบใุนตารางข้างต้นทกุประการ 
9. ในกรณีที.มีการก่อสร้างอาคารจอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าโดยบคุคลที.กองทุนรวม

กําหนด คูส่ญัญาตกลงกนั ดงันี , 
1) ให้เตียวฮงยงัคงมีสิทธิในการจดัหาพื ,นที.เพื.อใช้เป็นที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.

เช่าในบริเวณข้างเคียงทรัพย์สินที.เช่า มาใช้เป็นที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่า
ให้กบัโครงการบางนา ทาวเวอร์มาแทนที.ที.ดินข้างอาคารซีได้ โดยที.กองทนุรวมตกลง
ที.จะเข้าทําสัญญาเพื.อใช้ประโยชน์บนที.จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่า จาก
เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เตียวฮงกําหนด สําหรับพื ,นที.ที.เตียวฮงจดัหามาเพื.อเป็นที.
จอดรถของโครงการบางนา ทาวเวอร์แทนที.ที.ดินข้างอาคารซีนั ,น และจะดําเนินการ
จดทะเบียนยกเลกิสทิธิเก็บกินบนที.ดินข้างอาคารซีให้แก่วี เอส แอสเสท ในกรณีที. (1) 
เตียวฮงจะต้องชําระคา่ใช้จ่ายใดๆ ที.บคุคลที.กองทนุรวมกําหนดได้ชําระไปเนื.องจาก
การดําเนินการให้มีการก่อสร้างอาคารจอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าทั ,งหมด
ให้แก่บุคคลที.กองทุนรวมกําหนด และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ที.จะต้องชําระอัน
เนื.องมาจากการที.บคุคลที.กองทนุรวมกําหนดจะไมด่ําเนินการก่อสร้างต่อไป และ (2) 
กองทนุรวมได้เข้าทําสญัญาหรือดําเนินการใดๆ ที.ทําให้กองทุนรวมมีสิทธิในการใช้
ประโยชน์บนที.ดินบริเวณข้างเคียงนั ,นสําหรับตลอดระยะเวลาการเช่าได้โดยชอบ 
ทั ,งนี , เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอื.น  

2) กองทุนรวมมีสิทธิเข้าครอบครอง ใช้ หาประโยชน์ หรือดําเนินการอื.นใดกับอาคาร
จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าได้ทั ,งอาคารหรือเฉพาะสว่นที.บคุคลที.กองทนุรวม
กําหนดมีกรรมสิทธิK (แล้วแต่กรณี) โดยกองทุนรวม และ/หรือ บุคคลที.กองทุนรวม
กําหนดไม่มีหน้าที.ที.จะต้องชําระค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าตอบแทนอื.นใดให้แก่
เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เตียวฮงกําหนด  

3) ภายใต้หลักเกณฑ์ที.เกี.ยวข้องของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื.อครบกําหนดเวลาของสิทธิเก็บกินบนที.ดินข้างอาคาร
ซี หรือเมื.อสิทธิเก็บกินสิ ,นสุดลง ในกรณีที.กรรมสิทธิKในอาคารจอดรถเพิ.มเติมจาก
ทรัพย์สินที.เช่าทั ,งอาคารหรือเฉพาะสว่น (แล้วแต่กรณี) เป็นของบคุคลที.กองทนุรวม
กําหนด เตียวฮงจะดําเนินการซื ,อและรับโอนอาคารจอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.
เช่า ทั ,งอาคารหรือเฉพาะสว่นที.บคุคลที.กองทนุรวมกําหนดมีกรรมสทิธิK (แล้วแตก่รณี) 
จากบคุคลที.กองทนุรวมกําหนด ทั ,งนี , บคุคลที.กองทนุรวมกําหนด จะส่งมอบอาคาร
จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าทั ,งอาคารหรือเฉพาะสว่นดงักลา่วให้แก่เตียวฮง 
และ/หรือ บคุคลที.เตียวฮงกําหนด ตามสภาพที.เป็นอยู่ ณ วนัที.ครบกําหนดเวลาของ
สิทธิเก็บกิน หรือเมื.อสิทธิเก็บกินสิ ,นสดุลง โดยเตียวฮง และ/หรือ  บุคคลที.เตียวฮง
กําหนด ชําระราคาค่าตอบแทนอาคารจอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าดงักล่าว
คํานวณจากค่าเฉลี.ยของมูลค่าต้นทุนทดแทนหลงัหกัค่าเสื.อมราคา โดยวิธีคิดจาก
ต้นทนุ (Cost Method) ของผู้ประเมิน 2 (สอง) รายที.อยู่ในบญัชีรายชื.อที.ได้รับความ
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เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวิธีอื.นเทา่ที.ไมข่ดัแย้งกบัข้อกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั ,งนี , บุคคลที.กองทุนรวมกําหนด ตกลงจะ
รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื.นใดอันเกี.ยวกับการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิKอาคารจอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่า ทั ,งอาคารหรือเฉพาะส่วน
ดงักลา่ว แตไ่มร่วมถึงภาษีอื.นใดที.ผู้ รับโอนต้องชําระ (ถ้ามี) 

ทั ,งนี , เพื.อประโยชน์แห่งความชดัเจน ข้อ 9 นี ,ไม่ให้นํามาใช้กบักรณีที.มีการก่อสร้างอาคาร
จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าโดยเตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เตียวฮงกําหนด โดยให้
สทิธิและหน้าที.ของคูส่ญัญาเป็นไปตามที.ระบไุว้ในข้อ 6 ข้อ 7 และ ข้อ 8 ข้างต้น 

10. ทั ,งนี , ในกรณีที.กองทนุรวมแปลงสภาพจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื.อการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) เพื.อที.จะใช้สิทธิในการ
ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ 3 และ ข้อ 7 ข้างต้น เตียวฮงตกลงให้คํามั.นว่า (ก) ให้สิทธิ
และหน้าที.ของกองทุนรวม และ/หรือ บคุคลที.กองทนุรวมกําหนดตามที.ระบไุว้ในข้อ 3-9 
ทั ,งหมดตกเป็นของกองทรัสต์เพื.อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment 
Trust: REIT) ทกุประการ และ (ข) เตียวฮง และ/หรือ บุคคลที�เกี�ยวข้องกับเตียวฮง ที.ถือ
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในขณะนั ,นจะลงมติสนบัสนนุการแปลงสภาพดงักลา่ว ภายใต้
เงื.อนไขว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ที.เกี.ยวข้องของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
การลงทุนในอนาคตของ
เตียวฮง (Non-Competition) 

ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) ปีนับจากวันที.กองทุนรวมได้ลงทุนในโครงการบางนา ทาวเวอร์ 
เตียวฮงและบคุคลที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮงจะไม่ประกอบกิจการอาคารสํานกังานให้เช่าในเกรด
เดียวกนั (Office Grade) กบัโครงการบางนา ทาวเวอร์ ในพื ,นที.ที.อยูใ่นรัศมีที.ปรากฏตามแผนที.
ซึ.งจะได้แนบท้ายสญัญา เว้นแต ่ 
1)  เป็นการประกอบกิจการใน (รายละเอียดปรากฏตามสัญญาและเอกสารแนบท้าย

สญัญา) 
(1) พื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์สว่นที.กองทนุรวมไมไ่ด้ลงทนุ  
(2) โครงการ Oakwood  
(3) โครงการ Garden Tower 
(4) โครงการบนที.ดินข้างอาคารซี 
(5) ที.ดินข้างโครงการ Oakwood  
(6) อาคารสาํนกังานขนาดเลก็ ตั ,งอยูที่.กม. 7 และ  
(7) ที.ดินคลงัสนิค้า หรือ  

2)  ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุรวม 
สิทธิในการลงทุน (Right to 
Invest) 

1. ตลอดระยะเวลาการเช่า ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) ปี นบัจากวนัที. (1) พื ,นที.บนอาคารบาง
นา ทาวเวอร์สว่นที.กองทนุรวมไมไ่ด้ลงทนุ (2) โครงการ Oakwood (3) โครงการ Garden 
Tower (4) โครงการบนที.ดินข้างอาคารซี และ (5) ที.ดินข้างโครงการ Oakwood เริ.มเปิด
ดําเนินการเป็นสํานักงานให้เช่า หรือเป็นอาคารจอดรถที.สามารถจอดรถได้มากกว่า
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จํานวนที.ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี , (แล้วแต่กรณี) ในกรณีที.กองทนุรวมมีความประสงค์จะ
ลงทนุในทรัพย์สนิที.ใช้ในการประกอบธุรกิจใน (1) พื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์สว่นที.
กองทุนรวมไม่ได้ลงทุน (2) โครงการ Oakwood (3) โครงการ Garden Tower (4) 
โครงการบนที.ดินข้างอาคารซี และ (5) ที.ดินข้างโครงการ Oakwood ของเตียวฮง และ/
หรือ บุคคลที.เกี.ยวข้องกับเตียวฮง ทั ,งหมดหรือแต่บางส่วน เตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.
เกี.ยวข้องกบัเตียวฮงตกลงให้สทิธิแก่กองทนุรวมในการลงทนุซึ.งทรัพย์สินใน (1) พื ,นที.บน
อาคารบางนา ทาวเวอร์ส่วนที.กองทุนรวมไม่ได้ลงทุน (2) โครงการ Oakwood (3) 
โครงการ Garden Tower (4) โครงการบนที.ดินข้างอาคารซี และ (5) ที.ดินข้างโครงการ 
Oakwood ของเตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.เกี.ยวข้องกับเตียวฮง ดงักล่าว (Option to 
Invest) ในราคา รวมทั ,งข้อกําหนดและเงื.อนไขที.เกี.ยวข้องที.จะได้ตกลงกนั ทั ,งนี , ราคา
ดงักล่าวต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างไรก็ดี ใน
กรณีที.ไมส่ามารถตกลงราคากนัได้ คูส่ญัญาตกลงให้ใช้ราคาประเมินเฉลี.ยของผู้ประเมิน
มลูคา่ทรัพย์สนิสองรายที.แตง่ตั ,งจากคูส่ญัญาฝ่ายละหนึ.งราย ที.อยูใ่นบญัชีรายชื.อที.ได้รับ
ความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และในกรณีที.เป็นการลงทนุโดยการ
เช่า ระยะเวลาในการลงทนุจะต้องไม่เกินระยะเวลาการเช่าที.กองทนุรวมมีอยู่ในปัจจุบนั 
เว้นแตคู่ส่ญัญาจะได้ตกลงกนัเป็นอยา่งอื.น โดยมีเงื.อนไขดงัตอ่ไปนี , 

กองทุนรวมจะต้องใช้สิทธิดงักล่าวต่อเตียวฮงโดยการบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
โดยหนงัสอืบอกกลา่วดงักลา่วจะระบชุ่วงราคาที.จะลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วด้วย 

1) ระยะเวลาที.เกี.ยวข้องหลงัจากที.กองทุนรวมได้บอกกล่าวกับทางเตียวฮงเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรแล้ว เป็นดงันี , 

(ก) เตียวฮงจะต้องทําการตกลงกับกองทุนรวมในเรื. องราคาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที.ได้ รับหนังสือบอกกล่าวหรือภายใน
ระยะเวลาอื.นที.คู่สญัญาตกลงกัน ทั ,งนี , ข้อกําหนดและเงื.อนไขอื.นๆ ให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับสัญญาเช่าที.ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบ และ/หรือ 
สญัญาซื ,อขายสงัหาริมทรัพย์ 

(ข) กองทนุรวมจะต้องดําเนินการด้วยคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมให้ได้รับการอนมุตัิจากผู้
ถือหนว่ยลงทนุภายในระยะเวลา 60 (หกสบิ) วนันบัจากวนัที.คู่สญัญาตกลงกนัเรื.อง
ราคาได้หรือภายในระยะเวลาอื.นที.คูส่ญัญาตกลงกนั  

(ค) กองทุนรวมจะต้องดําเนินการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวให้เสร็จสิ ,นภายใน 120 
(หนึ.งร้อยยี.สิบ) วันนบัจากได้รับการอนุมตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 180 
(หนึ.งร้อยแปดสิบ) วันนับจากวันที.คู่สัญญาตกลงกันเรื. องราคาได้หรือภายใน
ระยะเวลาอื.นที.คูส่ญัญาตกลงกนั 

2) หากกองทุนรวมประสงค์จะลงทุน คู่สญัญาจะร่วมมือกันในการดําเนินการเพื.อให้
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ได้รับอนมุตัิจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการอื.นที.
เกี.ยวข้อง รวมถึงการดําเนินการใดๆ เพื.อให้ (1) พื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์สว่น
ที.กองทนุรวมไม่ได้ลงทนุ (2) โครงการ Oakwood (3) โครงการ Garden Tower (4) 
โครงการบนที.ดินข้างอาคารซี และ (5) ที.ดินข้างโครงการ Oakwood ของเตียวฮง 
และ/หรือ บุคคลที.เกี.ยวข้องกับเตียวฮง อนัเป็นทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะลงทุนนั ,น
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3) ในกรณีที.กองทนุรวมไม่อยู่ในสถานะที.จะลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่วได้เนื.องมาจาก
ข้อจํากดัทางด้านกฎหมาย ให้ถือวา่กองทนุรวมสละสทิธิKในการลงทนุในทรัพย์สินใน 
(1) พื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์ส่วนที.กองทุนรวมไม่ได้ลงทุน (2) โครงการ 
Oakwood (3) โครงการ Garden Tower (4) โครงการบนที.ดินข้างอาคารซี หรือ (5) 
ที.ดินข้างโครงการ Oakwood ของเตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.เกี.ยวข้องกับเตียวฮง 
(แล้วแตก่รณี) ตามที.ระบใุนข้อนี ,โดยอตัโนมตัิ 

4) ถ้ากองทนุรวมปฏิเสธหรือไม่สามารถดําเนินการซื ,อหรือเช่าทรัพย์สินให้เสร็จสิ ,นได้
ภายในระยะเวลาใดๆ ที.กําหนดข้างต้น ให้ถือวา่กองทนุรวมสละสทิธิในการลงทนุใน 
(1) พื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์ส่วนที.กองทุนรวมไม่ได้ลงทุน (2) โครงการ 
Oakwood (3) โครงการ Garden Tower (4) โครงการบนที.ดินข้างอาคารซี หรือ (5) 
ที.ดินข้างโครงการ Oakwood ของเตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.เกี.ยวข้องกับเตียวฮง 
(แล้วแตก่รณี) ตามที.ระบใุนข้อนี ,  

2. ในกรณีที.กองทนุรวมสละสทิธิKหรือไมป่ระสงค์จะลงทนุใน (1) พื ,นที.บนอาคารบางนา ทาว
เวอร์สว่นที.กองทนุรวมไมไ่ด้ลงทนุ (2) โครงการ Oakwood (3) โครงการ Garden Tower 
(4) โครงการบนที.ดินข้างอาคารซี หรือ (5) ที.ดินข้างโครงการ Oakwood ของเตียวฮง 
และ/หรือ บคุคลที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮง ทั ,งหมดหรือแต่บางสว่นไม่ว่าด้วยเหตใุด เตียวฮง
สามารถจําหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า ทั ,งหมดหรือแต่บางสว่นของทรัพย์สินที.ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจใน (1) พื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์ส่วนที.กองทุนรวมไม่ได้ลงทนุ (2) 
โครงการ Oakwood (3) โครงการ Garden Tower (4) โครงการบนที.ดินข้างอาคารซี  
และ/หรือ (5) ที.ดินข้างโครงการ Oakwood ของเตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เกี.ยวข้องกับ
เตียวฮง ให้แก่บคุคลใดๆ ได้ตอ่ไป 

3. ทั ,งนี , ในกรณีที.กองทนุรวมจะต้องแปลงสภาพจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์
เพื.อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) เพื.อที.จะใช้
สทิธิในการลงทนุใน (1) พื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์สว่นที.กองทนุรวมไมไ่ด้ลงทนุ (2) 
โครงการ Oakwood (3) โครงการ Garden Tower (4) โครงการบนที.ดินข้างอาคารซี  
และ/หรือ (5) ที.ดินข้างโครงการ Oakwood ของเตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เกี.ยวข้องกับ
เตียวฮง ข้างต้น เตียวฮงตกลงให้คํามั.นวา่เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮง 
ที.ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในขณะนั ,นจะลงมติสนบัสนุนการแปลงสภาพดงักลา่ว 
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ภายใต้เงื.อนไขว่าการดําเนินการดงักลา่วไม่ขดักบัหลกัเกณฑ์ที.เกี.ยวข้องของสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิ ท ธิ ใน ก ารป ฏิ เ สธ ก่ อ น 
(Right of First Refusal) 

ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) ปี นบัจากวนัที.กองทนุรวมได้ลงทนุในโครงการบางนา ทาวเวอร์ ใน
กรณีที.เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮงมีความประสงค์จะจําหนา่ย จ่าย โอน ให้
เช่าที.มิใช่เป็นการให้เช่าพื ,นที.ในการดําเนินธุรกิจให้เช่าพื ,นที.สํานกังานแก่ลกูค้าทั.วไปตามปกติ
ทางการค้า ไม่ว่าทั ,งหมดหรือแต่บางส่วนของทรัพย์สินที.ใช้ในการประกอบธุรกิจอาคาร
สํานักงานให้เช่าของเตียวฮงและ/หรือบุคคลที.เกี.ยวข้องกับเตียวฮงซึ.งตั ,งอยู่ในประเทศไทย 
เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เกี.ยวข้องกับเตียวฮง ตกลงและจะดําเนินการให้กองทุนรวมได้รับ
สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในการลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่วนั ,น โดยมี
เงื.อนไขดงัตอ่ไปนี , 
เตียวฮงจะต้องบอกกล่าวให้กองทุนรวมทราบเป็นลายลกัษณ์อักษร โดยหนังสือบอกกล่าว
ข้อเสนอดงักล่าวจะต้องระบุถึงรายละเอียดของทรัพย์สินดงักลา่วที.จะขายหรือให้เช่า รวมถึง
ช่วงราคาซื ,อขายหรือให้เช่าของทรัพย์สนิดงักลา่วด้วย 
1. ระยะเวลาที.เกี.ยวข้องหลงัจากที.เตียวฮงได้บอกกล่าวกับทางกองทุนรวมเป็นลายลกัษณ์

อกัษรแล้ว เป็นดงันี , 
1) กองทุนรวมจะต้องแจ้งความประสงค์ในการลงทุนหรือตอบปฏิเสธเป็นลายลกัษณ์

อักษร ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที.ได้รับข้อเสนอหรือภายใน
ระยะเวลาอื.นที.คูส่ญัญาตกลงกนั 

2) กองทนุรวมจะต้องดําเนินการด้วยคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมให้ได้รับการอนมุตัิจากผู้
ถือหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที.ได้รับข้อเสนอหรือ
ภายในระยะเวลาอื.นที.คูส่ญัญาตกลงกนั  

3) กองทนุรวมจะต้องดําเนินการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วให้เสร็จสิ ,นภายใน 120 (หนึ.ง
ร้อยยี.สิบ) วนันบัจากได้รับการอนุมตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 180 (หนึ.ง
ร้อยแปดสบิ) วนันบัจากวนัที.คูส่ญัญาตกลงกนัเรื.องราคาได้หรือภายในระยะเวลาอื.น
ที.คูส่ญัญาตกลงกนั 

2. หากกองทุนรวมประสงค์จะลงทุน คู่สญัญาจะร่วมมือกันในการดําเนินการเพื.อให้ได้รับ
อนุมตัิจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการอื.นที.เกี.ยวข้อง 
รวมถึงการดําเนินการใดๆ เพื.อให้ทรัพย์สนิที.กองทนุรวมจะลงทนุนั ,นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3. ในกรณีที.กองทุนรวมไม่อยู่ในสถานะที.จะลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวได้เนื.องมาจาก
ข้อจํากดัทางด้านกฎหมาย ให้ถือว่ากองทุนรวมสละสิทธิในการปฏิเสธก่อนที.ระบใุนข้อนี ,
โดยอตัโนมตัิ ทั ,งนี , เฉพาะในสว่นที.เกี.ยวกบัทรัพย์สนิที.เตียวฮงเสนอต่อกองทนุรวมในคราว
นั ,นๆ 

4. ถ้ากองทนุรวมปฏิเสธหรือไม่สามารถดําเนินการซื ,อหรือเชา่ทรัพย์สินให้เสร็จสิ ,นได้ภายใน
ระยะเวลาใดๆ ที.กําหนดข้างต้น ให้ถือว่ากองทนุรวมสละสิทธิในการปฏิเสธก่อนที.ระบใุน
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ข้อนี , ทั ,งนี , เฉพาะในสว่นที.เกี.ยวกบัทรัพย์สนิที.เตียวฮงเสนอตอ่กองทนุรวมในคราวนั ,นๆ 
ในการนี , เตียวฮงสามารถดําเนินการขายหรือให้เช่าทรัพย์สินดงักลา่วแก่บคุคลอื.นต่อไปได้ 
ภายใต้เงื.อนไขที.ไมแ่ตกตา่งหรือดีกวา่เงื.อนไขที.เสนอให้แก่กองทนุรวม 

หน้าที� ในการจัดให้มีไฟฟ้า 
นํ ,าประปา และระบบบําบัด
นํ ,าเสียเพื� อประโยชน์ของ
ทรัพย์สินที�เช่า 

1. ตลอดระยะเวลาการเช่า เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เกี.ยวข้องกับเตียวฮง ตกลงจดัให้มี
ไฟฟ้าและนํ ,าประปาในปริมาณที.เพียงพอสําหรับการใช้ประโยชน์ภายในทรัพย์สินที.เช่า
ของกองทุนรวม และ/หรือ ผู้ เช่าพื ,นที.และผู้ รับบริการ โดยที.เตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.
เกี.ยวข้องกบัเตียวฮง สามารถเรียกเก็บค่าไฟฟ้าและนํ ,าประปาจากกองทนุรวม และ/หรือ 
ผู้ เช่าพื ,นที.และผู้ รับบริการ ได้ในอัตราที.กองทุนรวมและเตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.
เกี.ยวข้องกบัเตียวฮง ได้ตกลงร่วมกนั โดยเตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮง  
จะชําระค่าไฟฟ้าและค่านํ ,าประปาให้แก่หน่วยงานที.เป็นผู้ ให้บริการไฟฟ้าและนํ ,าประปา
ตามกําหนด 

2. เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮง ตกลงที.จะโอนมิเตอร์ไฟ และ/หรือ มิเตอร์
นํ ,าที.เกี.ยวข้องในการแจกจ่ายไฟฟ้าและนํ ,าประปาในทรัพย์สินที.เช่าให้แก่กองทุนรวม 
รวมถึงดําเนินการใดๆ และให้ความยินยอมที.จําเป็นเพื.อให้สามารถดําเนินการโอนมิเตอร์
ที.เกี.ยวข้องให้แก่กองทุนรวมได้ ทั ,งนี , ในกรณีดงัต่อไปนี , (ก) ในกรณีที.กองทนุรวมร้องขอ 
เมื.อเตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮง ไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื.อนไขที.
ระบุไว้ข้างต้น โดยเตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.เกี.ยวข้องกับเตียวฮง จะเป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายที.เกี.ยวข้องในการโอนมิเตอร์ดงักลา่วหรือ (ข) ในกรณีที.เตียวฮง และ/หรือ บคุคล
ที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮง และกองทนุรวมตกลงร่วมกนั โดยคูส่ญัญาจะหารือร่วมกนักําหนด
ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที.เกี.ยวข้องในการโอนมิเตอร์ดงักลา่ว 

3. ตลอดระยะเวลาที.เตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.เกี.ยวข้องกับเตียวฮง เป็นผู้จัดให้มีไฟฟ้า 
และนํ ,าประปาเพื.อประโยชน์ของทรัพย์สนิที.เช่า กองทนุรวมตกลงที.จะ 
1) ชําระค่าไฟฟ้าสําหรับทรัพย์สินที.เช่าในส่วนที.ไม่มีผู้ เช่าพื ,นที.และผู้ รับบริการ และ/

หรือ พื ,นที.ในส่วนที.กองทุนรวมได้ให้เช่าแก่ผู้ เช่าพื ,นที.และผู้ รับบริการโดยได้
กําหนดให้ค่าไฟฟ้ารวมอยู่ในค่าเช่าแล้ว ตามปริมาณที.ใช้จริง (คํานวณโดยนํา
จํานวนหน่วยปริมาณการใช้ทั ,งหมดของอาคารบางนา ทาวเวอร์ ลบด้วยจํานวน
หน่วยที.เรียกเก็บจากผู้ เช่าพื ,นที.และผู้ รับบริการ และ พื ,นที.บนอาคารบางนา ทาว
เวอร์ส่วนที.กองทุนรวมไม่ได้ลงทุน) ในราคาต่อหน่วยที.เตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.
เกี.ยวข้องกับเตียวฮง ได้ชําระให้แก่หน่วยงานที.ให้บริการซึ.งจะถูกเรียกเก็บจาก
เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮง ซึ.งยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ.ม อนึ.งค่า
ไฟฟ้าอาจจะมีการปรับราคาตามคําสั.งและประกาศของหน่วยงานที.ให้บริการ ทั ,งนี , 
กองทนุรวมและเตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮง จะร่วมกนัพิจารณา
อตัราคา่ไฟฟ้าที.เพิ.มขึ ,นร่วมกนัตอ่ไป 

2) ชําระค่าประปาอนัเกิดจากการใช้นํ ,าสําหรับทรัพย์สินที.เช่าในส่วนที.ไม่มีผู้ เช่าพื ,นที.
และผู้ รับบริการ และ/หรือ พื ,นที.ในส่วนที.กองทุนรวมได้ให้เช่าแก่ผู้ เช่าพื ,นที.และ



กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ 

 - 71 – 
  
 

ผู้ รับบริการโดยได้กําหนดให้ค่าประปารวมอยู่ในค่าเช่าแล้ว ตามปริมาณที.ใช้จริง 
(คํานวณโดยนําจํานวนหนว่ยปริมาณการใช้ทั ,งหมดของอาคารบางนา ทาวเวอร์ ลบ
ด้วยจํานวนหนว่ยที.เรียกเก็บจากผู้ เช่าพื ,นที.และผู้ รับบริการ และ พื ,นที.บนอาคารบาง
นา ทาวเวอร์ส่วนที.กองทุนรวมไม่ได้ลงทุน) ในราคาต่อหน่วยที.เตียวฮง และ/หรือ 
บคุคลที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮง ได้ชําระให้แก่หน่วยงานที.ให้บริการซึ.งจะถกูเรียกเก็บ
จากเตียวฮง และ/หรือ บุคคลที. เ กี. ยวข้องกับเตียวฮง ซึ.งราคานี ,ยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ.ม อนึ.ง ค่าประปาอาจมีการปรับราคาตามคําสั.งและประกาศของ
หน่วยงานที.ให้บริการ ทั ,งนี , กองทนุรวมและเตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เกี.ยวข้องกบั
เตียวฮง จะร่วมกนัพิจารณาอตัราคา่นํ ,าประปาที.เพิ.มขึ ,นร่วมกนัตอ่ไป 

4. เตียวฮงยินยอมให้กองทนุรวมใช้ระบบบําบดันํ ,าเสียเพื.อบําบดันํ ,าเสียในอาคารที.เช่า โดย
กองทนุรวมตกลงจะร่วมรับผิดชอบและชําระคืนค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบบําบดั
นํ ,าเสียที.เตียวฮงได้ชําระออกไป โดยกองทุนรวมตกลงจะร่วมรับผิดชอบและชําระคืน
คา่ใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบบําบดันํ ,าเสยีที.เตียวฮงได้ชําระออกไปตามจํานวนการใช้
งานที.ใช้จริงที.บนัทกึได้จากมิเตอร์นํ ,าเข้า คณูค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบบําบดันํ ,า
เสยี ซึ.งเป็นอตัราที.อ้างอิงจากสดัสว่นของจํานวนคนที.ใช้ประโยชน์จากระบบบําบดันํ ,าเสีย
ดงักล่าว ทั ,งนี , กองทุนรวมจะชําระเงินค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบบําบดันํ ,าเสีย
ดงักลา่วให้แก่เตียวฮงภายใน 30 (สามสบิ) วนันบัแตว่นัที.ได้รับคําบอกกลา่วจากเตียวฮง 
ทั ,งนี , ในกรณีที.เตียวฮงประสงค์จะโอนกรรมสิทธิKในที.ดินอนัเป็นที.ตั ,งของระบบบําบดันํ ,า
เสีย และ/หรือ ระบบบําบดันํ ,าเสีย ที.ใช้เพื.อบําบดันํ ,าเสียในอาคารที.เช่าให้แก่บุคคลใด 
ก่อนที.จะมีการโอนกรรมสิทธิKในที.ดินอนัเป็นที.ตั ,งของระบบบําบดันํ ,าเสีย และ/หรือ ระบบ
บําบัดนํ ,าเสียดังกล่าว เตียวฮงจะต้อง (ก) แจ้งให้กองทุนรวมทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อักษร และ (ข) ดําเนินการให้บุคคลที.รับโอนกรรมสิทธิKในที.ดินอนัเป็นที.ตั ,งของ
ระบบบําบดันํ ,าเสีย และ/หรือ ระบบบําบดันํ ,าเสียดงักลา่วเข้าทําสญัญากับกองทนุรวม
เพื.อยินยอมให้กองทุนรวมใช้ระบบบําบดันํ ,าเสียเพื.อบําบัดนํ ,าเสียในอาคารที.เช่าตาม
ข้อกําหนดและเงื.อนไขที.ได้ระบุไว้ในสญัญาฉบับนี , และเมื.อบุคคลภายนอกได้เข้าทํา
สญัญากบักองทนุรวมตามข้อนี , คู่สญัญาตกลงว่าหน้าที.ของเตียวฮงตามสญัญาข้อนี ,จะ
สิ ,นสดุลง 

หน้าที�ในการชําระรายจ่ายฝ่าย
ทุน (Capital Expenditure) และ
เ งิ น ส นั บ ส นุ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที�
เ กี� ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์ 

1. ภายในระยะเวลา 1 (หนึ.ง) ปีนบัจากวนัจดทะเบียน เตียวฮงจะเป็นผู้ รับผิดชอบในกรณีที.
มีรายจ่ายฝ่ายทนุ (Capital Expenditure) ที.เกิดขึ ,นจากการปรับปรุง และ/หรือ ซ่อมแซม
ทรัพย์สนิที.เช่า และ/หรือ ทรัพย์สินที.เช่าช่วง (ภายใต้สญัญาเช่าช่วง ระหว่างกองทนุรวม
และบริษัท ทรัพย์สนิไพศาล จํากดั)  

2. ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) ปี นบัจากวนัจดทะเบียน เตียวฮงจะเป็นผู้ รับผิดชอบชําระเงิน
คา่ใช้จ่ายที.เกี.ยวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการบางนา ทาวเวอร์ตามที.ระบไุว้
ในสญัญาเช่าที.ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบตามจํานวนค่าใช้จ่ายที.เกี.ยวกับการ
บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการบางนา ทาวเวอร์ที.เกิดขึ ,นจริง ทั ,งนี , ค่าใช้จ่ายที.
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เกี.ยวกับการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการบางนา ทาวเวอร์ที.เตียวฮงรับผิดชอบ
ดงักลา่วจะมีจํานวนสงูสดุไมเ่กินจํานวนที.ระบดุงัตอ่ไปนี , 

ปีที� จาํนวนค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการ
บางนา ทาวเวอร์สูงสุดที�เตียวฮงจะชาํระให้แก่กองทุนรวม           

(รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

1 28,248,000 บาทตอ่ปี 

2 26,322,000 บาทตอ่ปี 

3 20,223,000 บาทตอ่ปี 

4 13,910,000 บาทตอ่ปี 

5 7,597,000 บาทตอ่ปี 

3. ทั ,งนี , กองทนุรวมจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที.เกี.ยวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ
โครงการบางนา ทาวเวอร์ในสว่นที.เกินกวา่คา่ใช้จ่ายที.เกี.ยวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์
ของโครงการบางนา ทาวเวอร์ที.ได้รับจากเตียวฮงข้างต้น   

4. เพื.อเป็นประกันสําหรับหน้าที.ในการชําระเงินสนบัสนุนคา่ใช้จ่ายที.เกี.ยวกับการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ตามที.ระบุไว้ในข้อ 2 ข้างต้น ณ วันที.กองทุนรวมเข้าลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์  เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เตียวฮงกําหนด ที.
กองทุนรวมเห็นชอบ ตกลงจัดให้มีหลักประกันแก่กองทุนรวมซึ.งมีมูลค่าเท่ากับ 
96,300,000 (เก้าสิบหกล้านสามแสนบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ.ม) ในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ.ง หรือสว่นผสมของรูปแบบดงัตอ่ไปนี ,  
(ก) นําเงินสดมาฝากไว้ในบญัชีเงินฝากของกองทนุรวมตามที.กองทุนรวมกําหนด และ/

หรือ 
(ข) จดัให้มีการจํานําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน ในรูปแบบ ข้อกําหนดและ

เงื.อนไขที.กองทนุรวมให้ความเห็นชอบ และ/หรือ 
(ค) จัดให้มีและส่งมอบหนังสือคํ ,าประกันของธนาคารพาณิชย์ ซึ.งออกโดยธนาคาร

พาณิชย์ในประเทศไทยที.มีชื.อเสียงและเป็นที.ยอมรับได้ของกองทนุรวม (สําหรับปีที. 
2 ถึง 5 เทา่นั ,น)  

ทั ,งนี , เพื.อประโยชน์แหง่ความชดัเจน ให้ดอกผลใดๆ ที.เกิดขึ ,นจากหลกัประกนัตามที.ระบไุว้
ในข้อนี ,ยังคงเป็นสิทธิของเตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด ที.เป็นเจ้าของ
หลกัประกนัดงักลา่ว และกองทนุรวมให้สทิธิเตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เตียวฮงกําหนดใน
การที.จะเปลี.ยนแปลงหลกัประกันตามที.ระบไุว้ข้างต้นได้โดยจะต้องแจ้งให้กองทุนรวม
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
อยา่งไรก็ดี ในกรณีที.มลูคา่ของหลกัประกนัที.กองทนุรวมถืออยู ่(เงินสด และ/หรือ หนงัสือ
คํ ,าประกนัของธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน) ลดลง
ตํ.ากว่ามูลค่าหลกัประกันที.กําหนดไว้ในแต่ละปี เตียวฮงมีหน้าที.ที.จะนําหลกัประกันใน
ลกัษณะดงักลา่วข้างต้นมาเพิ.มเติม เพื.อให้มูลค่าหลกัประกันครบตามจํานวนที.กําหนด 
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ดงัเดิม ภายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัจากวนัที.ได้รับแจ้งจากกองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์
อกัษร เพื.อประโยชน์แหง่ความชดัเจนให้มลูคา่หลกัประกนันั ,นหกัลบจํานวนหลกัประกนัที.
กองทนุรวมได้คืนให้แก่เตียวฮงตามที.ระบไุว้ในข้อ 7 

5. ในกรณีที.กองทนุรวมเลอืกขอรับหลกัประกนัในรูปแบบของการจดัให้มีและสง่มอบหนงัสอื
คํ ,าประกันของธนาคารพาณิชย์ ซึ.งออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที.มีชื.อเสียง
และเป็นที.ยอมรับได้ของกองทุนรวมสําหรับปีที. 2 ถึง 5 นั ,น  ภายใน 30 (สามสิบ) วัน
ลว่งหน้าก่อนวนัที.ครบกําหนดรอบปีของแตล่ะปีนบัจากวนัที.กองทนุรวมลงทนุในโครงการ
บางนา ทาวเวอร์ เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เตียวฮงกําหนด ตกลงที.จะนําหลกัประกัน
สาํหรับปีถดัไปในรูปแบบของ (ก) เงินสดมาฝากไว้ในบญัชีเงินฝากของกองทนุรวมตามที.
กองทุนรวมกําหนด และ/หรือ (ข) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน  ในรูปแบบ 
ข้อกําหนดและเงื.อนไขที.กองทุนรวมให้ความเห็นชอบ มาให้แก่กองทุนรวมเพื.อแทน
หนงัสอืคํ ,าประกนัของธนาคารพาณิชย์ดงักลา่ว 

6. ในกรณีที.เตียวฮงผิดนดัชําระเงินสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายที.เกี.ยวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์
ในปีใดๆ  ให้กองทนุรวมมีสทิธิบงัคบักบัหลกัประกนัตามที.ระบไุว้ในข้อ 4 เพื.อนําเงินจาก
การบงัคบัหลกัประกนัดงักลา่วมาชําระค่าใช้จ่ายที.เกี.ยวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ที.
เตียวฮงต้องรับผิดชอบตามจริงพร้อมดอกเบี ,ยจากการผิดนัดดังกล่าว โดยในกรณีที.
กองทนุรวมเลือกขอรับหลกัประกนัในรูปแบบของการจํานําหน่วยลงทนุ ตามที.ระบไุว้ใน
ข้อ 4 (ข)  ไม่ว่าทั ,งหมดหรือบางสว่น กองทนุรวมสามารถดําเนินการบงัคบัจํานําหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน ที.เตียวฮงนํามาเป็นหลกัประกนัจํานวนไม่เกินจํานวนเงิน
สนบัสนนุคา่ใช้จ่ายที.เกี.ยวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ที.เตียวฮงต้องรับผิดชอบตามจริง
พร้อมดอกเบี ,ยจากการผิดนดั ทั ,งนี , เตียวฮงจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการ
บงัคบัจํานําหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงินดงักลา่ว (ถ้ามี) 

7. กองทนุรวมจะทยอยคืนหลกัประกนัตามที.เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เตียวฮงกําหนด ได้
ส่งมอบไว้แก่กองทุนรวมตามข้อ 4 ข้างต้นตามจํานวนค่าใช้จ่ายที.เกี.ยวกับการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของโครงการบางนา ทาวเวอร์ที.เตียวฮงได้ชําระไปเท่ากับจํานวนที.จ่าย
จริงให้แก่เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เตียวฮงกําหนด 
ทั ,งนี , ให้เตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.เตียวฮงกําหนด สามารถขอเบิกคืนหลกัประกนัจาก
กองทนุรวมได้ทกุๆ 3 (สาม) เดือน  
อย่างไรก็ดี ในกรณีที.รอบปีใดๆ มีค่าใช้จ่ายที.เกี.ยวกับการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ
โครงการบางนา ทาวเวอร์ที.เกิดขึ ,นจริงน้อยกว่าจํานวนที.เตียวฮงตกลงชําระตามที.ระบไุว้
ในข้อ 2 ข้างต้น กองทนุรวมจะคืนหลกัประกันที.เหลือให้แก่เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.
เตียวฮงกําหนด ทั ,งนี , หากมีค่าใช้จ่ายที.เกี.ยวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการ
บางนา ทาวเวอร์ในปีนั ,นที.ตกหลน่ที.ยงัไมไ่ด้ชําระให้แก่ผู้ให้บริการภายในวนัที.กองทนุรวม
คืนหลกัประกนัที.เหลอืดงักลา่วให้แก่เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เตียวฮงกําหนด  
เตียวฮงตกลงที.จะชําระค่าใช้จ่ายที.เกี.ยวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการบาง
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นา ทาวเวอร์ ที.ตกหลน่นั ,นให้แก่กองทนุรวม 
การ โอ น สิ ท ธิ ห น้ าที� ต าม
สัญญา 

1. ตลอดอายขุองสญัญาฉบบันี , เตียวฮงจะไมโ่อนสทิธิ และ/หรือ หน้าที.ภายใต้สญัญาฉบบันี ,
ให้แก่บุคคลอื.นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากกองทุนรวมเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

2. ตลอดอายุของสญัญาฉบับนี , เตียวฮงยินยอมให้กองทุนรวมโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที.
ภายใต้สญัญาฉบับนี ,ไม่ว่าทั ,งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลใดๆ ได้ ทั ,งนี , รวมถึงแต่ไม่
จํากดัเพียงการนําสิทธิ และ/หรือ หน้าที.ภายใต้สญัญานี ,ไปเป็นหลกัประกนัการกู้ยืมเงิน
กับสถานบนัการเงินใดๆ โดยกองทุนรวมจะต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ในการนี , เตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.เกี.ยวข้องกับเตียวฮง ตกลงจะผูกพนั
ภายใต้สญัญาตกลงกระทําการฉบบันี ,ตอ่ไปจนครบระยะเวลาที.ระบไุว้ในสญัญานี ,ด้วย 
ในกรณีที. เป็นการโอนสิทธิและหน้าที.ตามสัญญาให้แก่กองทรัสต์เพื.อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) ที.จดัตั ,งขึ ,นเพื.อรับโอนสิทธิและ
หน้าที.ใดๆ จากกองทุนรวม หรือเป็นการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์เพื.อการ
ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื.นใดที.เกี.ยวข้อง โดยในกรณีดังกล่าว
กองทนุรวมจะต้องแจ้งให้เตียวฮงทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการนี , เตียวฮง 
และ/หรือ บุคคลที.เกี.ยวข้องกับเตียวฮง ตกลงให้คํามั.นว่าเตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.
เกี.ยวข้องกบัเตียวฮง ที.ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในขณะนั ,นจะลงมติสนบัสนนุการ
แปลงสภาพดังกล่าว ภายใต้เงื.อนไขว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่ขัดกับหลกัเกณฑ์ที.
เกี.ยวข้องของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

เหตุผิดนัดผิดสัญญา เตียวฮงไม่ปฏิบตัิตามสญัญาข้อใดข้อหนึ.งของสญัญาฉบับนี , หรือ สญัญาเช่าที.ดิน อาคาร
บางส่วน และงานระบบ ในส่วนที.เป็นสาระสําคญั และเตียวฮงไม่สามารถดําเนินการแก้ไข 
และปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสญัญาฉบบันี , หรือสญัญาเช่าที.ดิน อาคารบางสว่น และงานระบบ
ภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับจากวันที.ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสญัญานั ,นหรือ
ภายในระยะเวลาใดๆ ที.คูส่ญัญาได้ตกลงกนัให้ถือเป็นเหตผิุดนดัตามสญัญาฉบบันี , ซึ.งให้สิทธิ
แก่กองทุนรวมในการเรียกค่าเสียหายจากเตียวฮงได้ เว้นแต่ เป็นเหตุสดุวิสยั หรือเว้นแต่ใน
กรณีที.การไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเงื.อนไขที.ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ,เป็นผลเนื.องมาจากการ
ที.กองทนุรวมในฐานะคู่สญัญาของสญัญาเช่าที.ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบ ไม่ปฏิบตัิ
หน้าที.ตามที.กําหนดไว้ใน สญัญาเช่าที.ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบ หรือ เว้นแต่ได้
กําหนดไว้เป็นอยา่งอื.นในสญัญาฉบบันี , 
เพื.อประโยชน์แหง่ความชดัเจน ในกรณีที. 

(ก) ภายใต้ข้อ3.4 ของการจัดให้มีที� จอดรถภายในโครงการบางนา ทาวเวอร์ 
เตียวฮงและ/หรือ บคุคลที.เตียวฮงกําหนด ที.กองทนุรวมเห็นชอบ ผิดนดัไม่สามารถ
ดําเนินการนําหลกัประกนัมาเพิ.มเติมเพื.อให้มลูค่าหลกัประกนัเพิ.มเป็น 25,000,000 
บาท (ยี.สบิห้าล้านบาท) ดงัเดิม ภายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัจากวนัที.ได้รับแจ้งจาก
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กองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
(ข) ภายใต้ข้อ 5 ของหน้าที�ในการชําระรายจ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditure) 

และเงนิสนับสนุนค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ หากกองทนุ
รวมได้บอกกลา่วเป็นหนงัสือให้เตียวฮงทราบแล้ว แต่เตียวฮงก็ยงัไม่นําหลกัประกนั
สําหรับปีถัดไปในรูปแบบของ (ก) เงินสดมาฝากไว้ในบญัชีเงินฝากของกองทนุรวม
ตามที.กองทนุรวมกําหนด และ/หรือ (ข) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน  ใน
รูปแบบ ข้อกําหนดและเงื.อนไขที.กองทนุรวมให้ความเห็นชอบ มาให้แก่กองทนุรวม
เพื.อแทนหนงัสอืคํ ,าประกนัของธนาคารพาณิชย์ดงักลา่ว ภายในวนัทําการถดัไปนบั
แตไ่ด้รับการบอกกลา่วเป็นหนงัสอื 

หรือไมส่ามารถปฏิบตัิตามเงื.อนไขอื.นๆ ที.เกี.ยวข้องกบัหลกัประกนัตามที.ระบไุว้ในสญัญาตกลง
กระทําการ (ถ้ามี) ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามสญัญาฉบับนี , ซึ.งให้สิทธิแก่กองทุนรวมในการ
บงัคบัหลกัประกนัดงักลา่วได้ทนัที 
ทั ,งนี , ในกรณีที.กองทนุรวมใช้สิทธิเลิกสญัญาเช่าช่วงที.ดิน ภายใต้ข้อกําหนดและเงื.อนไขของ
สญัญาเช่าช่วงที.ดิน กองทุนรวมมีสิทธิใช้เหตุดงักล่าวถือเป็นเหตุเลิกสญัญาภายใต้สญัญา
ฉบบันี ,เช่นกนั 

การมีผลใช้บังคับของสัญญา 
การเลิกสัญญาและการเรียก
ค่าเสียหาย 

1. สญัญาฉบบันี ,มีผลบงัคบัใช้นบัแต่วนัที.กองทนุรวมเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์โครงการ

บางนา ทาวเวอร์และให้มีผลใช้บงัคบัตลอดระยะเวลาการเช่า เว้นแต่จะมีการเลิกสญัญา

ตามข้อกําหนดและเงื.อนไขของสญัญาฉบบันี , 

2. กองทุนรวมมีสิทธิเลิกสญัญาฉบบันี ,โดยบอกกล่าวให้แก่เตียวฮงทราบเป็นลายลกัษณ์

อกัษร และ/หรือ ฟ้องร้องให้ปฏิบัติตามสญัญาฉบับนี , และ/หรือ เรียกค่าเสียหายจาก

เตียวฮงได้ หากมีเหตผิุดนดัตามที.กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี , หรือเมื.อผู้ ถือหน่วยลงทนุมี

มติให้เลกิโครงการ หรือมีมติให้เลกิกองทนุรวม 
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4. สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาเช่าที�ดิน (โฉนดที�ดินเลขที� 66486 ที�จอดรถเพิ�มเติม) 

4.1 สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาเช่าที�ดิน (วันที�  1 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ถึงวันที�  31 พฤษภาคม พ.ศ. 
2558) 

ผู้ให้เช่า เจ้าของที.ดิน (“ผู้ให้เช่า”) 
ผู้เช่า บริษัท ทรัพย์สนิไพศาล จํากดั (“ผู้เช่า”) 
ทรัพย์สินที�เช่า ที.ดินตามโฉนดดงัตอ่ไปนี , ซึ.งตั ,งอยูที่.ตําบลบางแก้ว (สาํโรงฝั.งเหนือ) อําเภอบางพลี (พระโขนง) 

จงัหวดัสมทุรปราการ โดยที.ดินที.ผู้ เช่าช่วงจะเช่าช่วงเนื ,อที.รวมทั ,งสิ ,นประมาณ 4 ไร่ 1 งาน 40 
ตารางวา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสญัญา) เพื.อใช้ประกอบธุรกิจ (“ทรัพย์สิน

ที�เช่า”) 

โฉนดเลขที� เลขที�ดนิ หน้าสาํรวจ 
เนื ,อที� 

(ไร่-งาน-ตาราง
วา) 

เนื ,อที�ที� ผู้เช่า
ลงทุน 

(ไร่-งาน-ตาราง
วา) 

66486 2801 (30) 26951 4 – 1 – 40  4 – 1 – 40 
รวม 4 – 1 – 40  4 – 1 – 40 

 

ระยะเวลาการเช่า เช่า 10 ปี นบัตั ,งแตว่นัที. 1 มิถนุายน พ.ศ. 2548 ถึงวนัที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  
ค่าเช่า ผู้ เช่าจะจา่ยคา่เช่าลว่งหน้าเป็นงวดงวดละ 3 เดือนโดยจะจ่ายคา่เช่าในอตัราดงันี , 

1. คา่เช่างวดละ 234,900 บาท (สองแสนสามหมื.นสี.พนัเก้าร้อยบาทถ้วน) สําหรับค่าเช่า 5 ปี
แรก เริ.มตั ,งแต่งวดที. 1 (เดือนมิถนุายน-สิงหาคม พ.ศ. 2548) ถึงงวดที. 20 (เดือนมีนาคม-
พฤษภาคม พ.ศ. 2553) 

2. ค่าเช่างวดละ 246,645 บาท (สองแสนสี.หมื.นหกพนัหกร้อยสี.สิบห้าบาทถ้วน) สําหรับค่า
เช่า 5 ปีหลงั เริ.มจากงวดที. 21 (เดือนมิถนุายน-สิงหาคม พ.ศ. 2553) ถึงงวดที. 40 (เดือน
มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

โดยสญัญาวา่จะจ่ายให้ภายในวนัที. 5 ของเดือนแรกในแตล่ะงวด ผา่นบญัชีออมทรัพย์ เมื.อผู้ให้
เช่าได้รับสาํเนาใบฝากเงินพร้อมหนงัสอืรับรองการหกัภาษี ณ ที.จ่ายที.ผู้ เช่าสง่ให้ทางไปรษณีย์
แล้ว จะได้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ เช่า การจ่ายคา่เช่าทกุงวด ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้ เช่าหกัภาษี 
ณ ที.จ่ายร้อยละ 5 ของเงินคา่เช่าแตล่ะงวด 

เงนิประกันการเช่า ผู้ เช่าได้วางเงินจํานวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื.นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ ให้เช่าในวนัทํา
สญัญา เงินนี ,เป็นเงินประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาเช่า ผู้ให้เช่าจะคืนเงินประกนัให้ผู้ เช่าภายใน 
30 วนั เมื.อสญัญาเช่าสิ ,นสดุลง และเมื.อผู้ เช่าได้ทําตามเงื.อนไขของสญัญาเรียบร้อยแล้ว 

สิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่า
เมื�อสัญญาเช่าครบกาํหนด 

หากผู้ เช่าประสงค์จะขอต่อสญัญาเช่า ผู้ เช่าต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรให้ผู้ ให้เช่าทราบ
ลว่งหน้าก่อนครบกําหนดสญัญาเช่าไม่น้อยกว่า 6 เดือน ผู้ให้เช่ายินดีที.จะพิจารณาให้เช่าต่อ
อีก 20 ปี โดยมีเงื.อนไข และอตัราคา่เช่าที.จะมีการพิจารณาตกลงกนัตอ่ไป 

หน้าที�ของผู้เช่า 1. ผู้ เช่าสญัญาวา่ จะดแูลรักษาที.ดินของผู้ ให้เช่าให้อยู่ในสภาพที.ดีเสมอ รับผิดชอบการเสีย
ภาษีที.ดิน ภาษีโรงเรือนที.เกี.ยวกับการเช่าที.ดินเอง ตลอดจนรับผิดชอบความเสียหายที.
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อาจเกิดขึ ,นแก่บคุคลที.สาม จากการกระทําของผู้ เช่าทั ,งทางตรงและทางอ้อม  
2. ผู้ เช่ายอมให้ผู้ให้เช่าหรือตวัแทนของผู้ให้เช่าเข้าตรวจสถานที.เช่าได้โดยไมต้่องแจ้งผู้ให้เชา่

ทราบลว่งหน้า 
3. หากมีการก่อสร้างใดๆ ในสถานที.เช่า เมื.อหมดสญัญาเช่า ผู้ให้เช่าสงวนสทิธิKที.จะถือครอง

สิ.งก่อสร้างทั ,งหมดหรือเพียงบางส่วนได้ สิ.งก่อสร้างส่วนที.ผู้ ให้เช่าไม่ประสงค์จะ
ครอบครองต่อไป ผู้ เช่าจะต้องรื ,อถอนสิ.งก่อสร้างนั ,นๆ รวมทั ,งเศษวสัด ุและปรับที.ดินใน
บริเวณให้คืนสภาพเรียบร้อยดงัเดิม 

4. ผู้ เช่าจะกั ,นรั ,วรอบบริเวณเพื.อป้องกนัการบกุรุก และเพื.อป้องกนัทรัพย์สนิของผู้ เช่าเอง 
5. ในกรณีที.ผู้ เช่าไม่รื ,อถอนสิ.งก่อสร้างไม่ปรับแต่งที.ดินให้คืนสภาพเรียบร้อยก่อนการสง่คืน

ที.ดิน ผู้ให้เช่าสามารถใช้เงินประกนัจ้างบคุคลอื.นมาทํางานแทนผู้ เช่าได้ หากเงินดงักลา่ว
ไมเ่พียงพอในการรื ,อถอนสิ.งก่อสร้าง ปรับสภาพที.ดิน หรือขนย้ายเศษวสัดอุอกจากที. ผู้ ให้
เช่าสามารถเรียกร้องคา่เสยีหายเพิ.มเติมจากผู้ เช่าได้ 

หน้าที�ของผู้ให้เช่า 
 

1. ผู้ให้เช่ารับผิดชอบคา่อากรแสตมป์ที.เกิดขึ ,นจากสญัญาเช่า 
2. ผู้ ให้เช่ายินยอมให้มีการปรับถมยกระดบัดินได้โดยใช้ดินถมจากภายนอก แต่ไม่อนญุาต

ให้ผู้ เช่าลอกหน้าดินบางสว่นหรือขดุสระในที.เช่า เพื.อนําดินจากการลอกหน้าดินหรือจาก
การชดุสระในบริเวณหนึ.งมาถมอีกบริเวณหนึ.งได้ 

3. ในระหว่างการเช่าที.ดินตามสญัญานี , ผู้ ให้เช่าจะไม่ขายหรือก่อภาระผกูพนักบัที.ดินที.ให้
เช่ากบับคุคลที.สาม 

การนําทรัพย์สินที� เช่าออกให้
เช่าช่วง 

ผู้ให้เช่ายินยอมให้มีการเช่าช่วงที.ดินบางสว่นได้ โดยผู้ ให้เช่าไม่คิดค่าเช่าหรือค่าตอบแทนใดๆ 
เพิ.มเติม โดยผู้ เช่าต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบรายละเอียดการให้เช่าช่วงเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
การที.มีการเช่าช่วงไมไ่ด้ทําให้ผู้ เช่าหลดุพ้นจากข้อผกูมดัในสญัญานี ,แตอ่ยา่งใด 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการ
เลิกสัญญา 
 

1. ในกรณีที.ผู้ เช่ามีความประสงค์ที.จะขอยกเลิกสญัญาก่อนสนัครบกําหนดสญัญาเช่านี , ผู้ ให้
เช่ายินยอมให้ผู้ เช่ายกเลกิสญัญาเช่าก่อนครบกําหนดได้ ผู้ เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบ
ลว่งหน้า 3 เดือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยผู้ เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าริบเงินประกนัในสญัญา
นี , โดยถือเป็นคา่เสยีหายที.ผู้ให้เช่าได้รับ เงินประกนันี ,เป็นคนละสว่นกบัคา่เช่าที.ดิน ผู้ เช่าไม่
สามารอ้างเอาเงินประกนัมาชําระคา่เช่าได้ 

2. ถ้าผู้ เช่าไมชํ่าระเงินคา่เช่าตามกําหนดในสญัญาฉบบันี , และหากผู้ ให้เช่าได้แจ้งบอกกลา่ว
เป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว 30 วนั ผู้ เช่ายงัเพิกเฉยอยู ่ผู้ให้เช่ามีสทิธิบอกเลิกสญัญาและริบ
เงินมดัจําได้พร้อมทั ,งสงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ เช่าได้ แต่ถ้าหากผู้ ให้เช่า
ผิดสญัญาเช่า ผู้ให้เช่ายอมคืนเงินประกนัให้ผู้ เช่าและผู้ เช่ามีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจาก
ผู้ให้เช่าได้เช่นกนั 
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4.2 สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาเช่าที�ดิน (วันที�  1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที�  31 พฤษภาคม พ.ศ. 
2564) 

ผู้ให้เช่า เจ้าของที.ดิน (“ผู้ให้เช่า”) 
ผู้เช่า บริษัท ทรัพย์สนิไพศาล จํากดั (“ผู้เช่า”) 
ทรัพย์สินที�เช่า ที.ดินตามโฉนดดงัตอ่ไปนี , ซึ.งตั ,งอยูที่.ตําบลบางแก้ว (สาํโรงฝั.งเหนือ) อําเภอบางพลี (พระโขนง) 

จงัหวดัสมทุรปราการ โดยที.ดินที.ผู้ เช่าช่วงจะเช่าช่วงเนื ,อที.รวมทั ,งสิ ,นประมาณ 4 ไร่ 1 งาน 40 
ตารางวา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสญัญา) เพื.อใช้ประกอบธุรกิจ (“ทรัพย์สิน

ที�เช่า”) 

โฉนดเลขที� เลขที�ดนิ หน้าสาํรวจ 
เนื ,อที� 

(ไร่-งาน-ตาราง
วา) 

เนื ,อที�ที� ผู้เช่า
ลงทุน 

(ไร่-งาน-ตาราง
วา) 

6486 2801 (30) 26951 4 – 1 – 40 4 – 1 – 40 
รวม 4 – 1 – 40 4 – 1 – 40 

 

ระยะเวลาการเช่า เช่า 6 ปี นบัตั ,งแตว่นัที. 1 มิถนุายน พ.ศ. 2558 ถึงวนัที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
ค่าเช่า ผู้ เช่าจะจ่ายคา่เช่าลว่งหน้าเป็นงวดงวดละ 3 เดือน และอตัราคา่เช่าปรับขึ ,นร้อยละ 5 ทกุๆ 3 ปี 

โดยจะจ่ายคา่เช่าในอตัราดงันี , 
1. ค่าเช่า 3 ปีแรก เริ.มตั ,งแต่งวดที. 1 (มิถนุายน-สิงหาคม พ.ศ. 2558) ถึงงวดที. 12 (มีนาคม-

พฤษภาคม พ.ศ. 2561) ในอตัรางวดละ 652,500 บาท (หกแสนห้าหมื.นสองพนัห้าร้อย
บาทถ้วน) 

2. ค่าเช่า 3 ปีช่วงหลงั เริ.มตั ,งแต่งวดที. 13 (มิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2561) ถึงงวดที. 24 
(มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2564) ในอตัรางวดละ 685,125 บาท (หกแสนแปดหมื.นห้าพนั
หนึ.งร้อยยี.สบิห้าบาทถ้วน)  

โดยสญัญาวา่จะจ่ายให้ภายในวนัที. 5 ของเดือนแรกในแตล่ะงวด ผา่นบญัชีออมทรัพย์ เมื.อผู้ให้
เช่าได้รับสาํเนาใบฝากเงินพร้อมหนงัสอืรับรองการหกัภาษี ณ ที.จ่ายที.ผู้ เช่าสง่ให้ทางไปรษณีย์
แล้ว จะได้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ เช่า การจ่ายคา่เช่าทกุงวด ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้ เช่าหกัภาษี 
ณ ที.จ่ายร้อยละ 5 ของเงินคา่เช่าแตล่ะงวด 
คูส่ญัญาตกลงจะจดทะเบียนการเช่าตามสญัญานี ,ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที.ผู้ เช่าร้องขอ
ทั ,งนี , ผู้ให้เช่าและผู้ เช่าตกลงออกคา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการจดทะเบียนการเช่านี ,
ฝ่ายละกึ.งหนึ.ง 

เงนิประกันการเช่า ผู้ เช่าได้วางเงินจํานวน 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื.นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ ให้เช่าในวันเริ.ม
สญัญา เงินนี ,เป็นเงินประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาเช่า ผู้ให้เช่าจะคืนเงินประกนัให้ผู้ เช่าภายใน 
30 วนั เมื.อสญัญาเช่าสิ ,นสดุลง และเมื.อผู้ เช่าได้ทําตามเงื.อนไขของสญัญาเรียบร้อยแล้ว 
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สิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่า
เมื�อสัญญาเช่าครบกาํหนด 

หากผู้ เช่าประสงค์จะขอต่อสญัญาเช่า ผู้ เช่าต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรให้ผู้ ให้เช่าทราบ
ลว่งหน้าก่อนครบกําหนดสญัญาเช่าไม่น้อยกว่า 6 เดือน ผู้ให้เช่ายินดีที.จะพิจารณาให้เช่าต่อ
โดยมีเงื.อนไข ระยะเวลาเช่า และอตัราคา่เช่าที.จะมีการพิจารณาตกลงกนัตอ่ไป 

หน้าที�ของผู้เช่า 1. ผู้ เช่าสญัญาว่า จะดแูลรักษาที.ดินของผู้ ให้เช่าให้อยู่ในสภาพที.ดีเสมอ รับผิดชอบการเสีย
ภาษีที.ดิน ภาษีโรงเรือนที.เกี.ยวกบัการเช่าที.ดินเอง ตลอดจนรับผิดชอบความเสียหายที.อาจ
เกิดขึ ,นแก่บคุคลที.สาม จากการกระทําของผู้ เช่าทั ,งทางตรงและทางอ้อม  

2. ผู้ เช่ายอมให้ผู้ให้เช่าหรือตวัแทนของผู้ให้เช่าเข้าตรวจสถานที.เช่าได้โดยไม่ต้องแจ้งผู้ ให้เช่า
ทราบลว่งหน้า 

3. หากมีการก่อสร้างใดๆ ในสถานที.เช่า เมื.อหมดสญัญาเช่า ผู้ให้เช่าสงวนสิทธิKที.จะถือครอง
สิ.งก่อสร้างทั ,งหมดหรือเพียงบางสว่นได้ สิ.งก่อสร้างสว่นที.ผู้ให้เช่าไมป่ระสงค์จะครอบครอง
ต่อไป ผู้ เช่าจะต้องรื ,อถอนสิ.งก่อสร้างนั ,นๆ รวมทั ,งเศษวสัดุ และปรับที.ดินในบริเวณให้คืน
สภาพเรียบร้อยดงัเดิม 

4. ผู้ เช่าจะกั ,นรั ,วรอบบริเวณเพื.อป้องกนัการบกุรุก และเพื.อป้องกนัทรัพย์สนิของผู้ เช่าเอง 
5. ในกรณีที.ผู้ เช่าไม่รื ,อถอนสิ.งก่อสร้างไม่ปรับแต่งที.ดินให้คืนสภาพเรียบร้อยก่อนการสง่คืน

ที.ดิน ผู้ ให้เช่าสามารถใช้เงินประกนัจ้างบคุคลอื.นมาทํางานแทนผู้ เช่าได้ หากเงินดงักลา่ว
ไมเ่พียงพอในการรื ,อถอนสิ.งก่อสร้าง ปรับสภาพที.ดิน หรือขนย้ายเศษวสัดอุอกจากที. ผู้ ให้
เช่าสามารถเรียกร้องคา่เสยีหายเพิ.มเติมจากผู้ เช่าได้ 

หน้าที�ของผู้ให้เช่า 
 

1. ผู้ให้เช่ารับผิดชอบคา่อากรแสตมป์ที.เกิดขึ ,นจากสญัญาเช่า 
2. ผู้ ให้เช่ายินยอมให้มีการปรับถมยกระดบัดินได้โดยใช้ดินถมจากภายนอก แต่ไม่อนญุาต

ให้ผู้ เช่าลอกหน้าดินบางสว่นหรือขดุสระในที.เช่า เพื.อนําดินจากการลอกหน้าดินหรือจาก
การชดุสระในบริเวณหนึ.งมาถมอีกบริเวณหนึ.งได้ 

3. ในระหว่างการเช่าที.ดินตามสญัญานี , ผู้ ให้เช่าจะไม่ขายหรือก่อภาระผกูพนักบัที.ดินที.ให้
เช่ากบับคุคลที.สาม 

4. ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้ เช่าทําการก่อสร้างสิ.งปลกูสร้างที.เป็นอาคารใหญ่ในสถานที.เช่าได้ โดย
ต้องเสนอแบบแปลนก่อสร้าง ราคาค่าก่อสร้าง และได้รับความยินยอมจากผู้ ให้เช่าเป็น
ลายลกัษณ์อักษรก่อน โดยในกรณีที.การก่อสร้างต้องดําเนินการติดต่อขออนุญาตกับ
หนว่ยงานราชการ ผู้ให้เช่าตกลงดําเนินการมอบอํานาจตลอดจนเตรียมเอกสารประกอบ
เพื.อดําเนินการขออนญุาตก่อสร้างดงักลา่วเพื.อให้ผู้ เช่าใช้ในการยื.นขออนญุาตก่อสร้าง 

การนําทรัพย์สินที� เช่าออกให้
เช่าช่วง 

ผู้ให้เช่ายินยอมให้มีการเช่าช่วงที.ดินบางสว่นได้ โดยผู้ให้เช่าไม่คิดค่าเช่าหรือค่าตอบแทนใดๆ 
เพิ.มเติม การที.มีการเช่าช่วงไมไ่ด้ทําให้ผู้ เช่าหลดุพ้นจากข้อผกูมดัในสญัญานี ,แตอ่ยา่งใด 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการ
เลิกสัญญา 
 

1. ในกรณีที.ผู้ เชา่มีความประสงค์ที.จะขอยกเลกิสญัญาก่อนสนัครบกําหนดสญัญาเช่านี , ผู้ให้
เช่ายินยอมให้ผู้ เช่ายกเลกิสญัญาเช่าก่อนครบกําหนดได้ ผู้ เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ
ล่วงหน้า 3 เดือนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ เช่ายินยอมให้ผู้ ให้เช่าริบเงินประกันใน
สญัญานี , โดยถือเป็นคา่เสยีหายที.ผู้ให้เช่าได้รับ เงินประกนันี ,เป็นคนละสว่นกบัคา่เช่าที.ดิน 
ผู้ เช่าไมส่ามารอ้างเอาเงินประกนัมาชําระคา่เช่าได้ 
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2. ถ้าผู้ เช่าไมชํ่าระเงินคา่เช่าตามกําหนดในสญัญาฉบบันี , รวมถึงกรณีที.ผู้ เช่าไม่ปฏิบตัิตาม
สญัญานี ,ข้อหนึ.งข้อใด และหากผู้ให้เช่าได้แจ้งบอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว 30 วนั 
ผู้ เช่ายงัเพิกเฉยอยู่ ผู้ ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญาและริบเงินมดัจําได้พร้อมทั ,งสงวนสิทธิ
ในการเรียกร้องคา่เสยีหายจากผู้ เช่าได้ แต่ถ้าหากผู้ ให้เช่าผิดสญัญาเช่า ผู้ ให้เช่ายอมคืน
เงินประกนัให้ผู้ เช่าและผู้ เช่ามีสทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายจากผู้ให้เช่าได้เช่นกนั 

 

5. สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาเช่าที�ดิน (โฉนดที�ดินเลขที� 66487 ที�จอดรถเพิ�มเติม)  

5.1 สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาเช่าที�ดิน (วันที�  1 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ถึงวันที�  31 พฤษภาคม พ.ศ. 
2558) 

ผู้ให้เช่า เจ้าของที.ดิน (“ผู้ให้เช่า”) 
ผู้เช่า บริษัท ทรัพย์สนิไพศาล จํากดั (“ผู้เช่า”) 
ทรัพย์สินที�เช่า ที.ดินตามโฉนดดงัตอ่ไปนี , ซึ.งตั ,งอยูที่.ตําบลบางแก้ว (สาํโรงฝั.งเหนือ) อําเภอบางพลี (พระโขนง) 

จงัหวดัสมทุรปราการ โดยที.ดินที.ผู้ เช่าช่วงจะเช่าช่วงเนื ,อที.รวมทั ,งสิ ,นประมาณ 4 ไร่ 1 งาน 32 
ตารางวา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสญัญา) เพื.อใช้ประกอบธุรกิจ (“ทรัพย์สิน

ที�เช่า”) 

โฉนดเลขที� เลขที�ดนิ หน้าสาํรวจ 
เนื ,อที� 

(ไร่-งาน-ตาราง
วา     

เนื ,อที�ที� ผู้เช่า
ลงทุน 

(ไร่-งาน-ตาราง
วา) 

66486 2802 (31) 26952 4 – 1 – 32 4 – 1 – 32 
รวม 4 – 1 – 32 4 – 1 – 32 

 

ระยะเวลาการเช่า เช่า 10 (สบิ) ปี นบัตั ,งแตว่นัที. 1 มิถนุายน พ.ศ. 2548 ถึงวนัที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  
ค่าเช่า ผู้ เช่าจะจ่ายคา่เช่าลว่งหน้าเป็นงวดงวดละ 3 เดือนโดยจะจ่ายคา่เช่าในอตัราดงันี , 

1. คา่เช่างวดละ 233,820 บาท (สองแสนสามหมื.นสามพนัแปดร้อยยี.สบิบาทถ้วน) สาํหรับคา่
เช่า 5 ปีแรก เริ.มตั ,งแต่งวดที. 1 (เดือนมิถนุายน-สิงหาคม พ.ศ. 2548) ถึงงวดที. 20 (เดือน
มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2553) 

2. คา่เช่างวดละ 245,511 บาท (สองแสนสี.หมื.นห้าพนัห้าร้อยสบิเอ็ดบาทถ้วน) สําหรับค่าเช่า 
5 ปีหลงั เริ.มจากงวดที. 21 (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2553) ถึงงวดที. 40 (เดือน
มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

โดยสญัญาวา่จะจ่ายให้ภายในวนัที. 5 ของเดือนแรกในแตล่ะงวด ผา่นบญัชีออมทรัพย์ เมื.อผู้ให้
เช่าได้รับสาํเนาใบฝากเงินพร้อมหนงัสอืรับรองการหกัภาษี ณ ที.จ่ายที.ผู้ เช่าสง่ให้ทางไปรษณีย์
แล้ว จะได้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ เช่า การจ่ายคา่เช่าทกุงวด ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้ เช่าหกัภาษี 
ณ ที.จ่ายร้อยละ 5 ของเงินคา่เช่าแตล่ะงวด 

เงนิประกันการเช่า ผู้ เช่าได้วางเงินจํานวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื.นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ ให้เช่าในวนัทํา
สญัญา เงินนี ,เป็นเงินประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาเช่า ผู้ให้เช่าจะคืนเงินประกนัให้ผู้ เช่าภายใน 
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30 วนั เมื.อสญัญาเช่าสิ ,นสดุลง และเมื.อผู้ เช่าได้ทําตามเงื.อนไขของสญัญาเรียบร้อยแล้ว 
สิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่า
เมื�อสัญญาเช่าครบกาํหนด 

หากผู้ เช่าประสงค์จะขอต่อสญัญาเช่า ผู้ เช่าต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรให้ผู้ ให้เช่าทราบ
ลว่งหน้าก่อนครบกําหนดสญัญาเช่าไม่น้อยกว่า 6 เดือน ผู้ให้เช่ายินดีที.จะพิจารณาให้เช่าต่อ
อีก 20 ปี โดยมีเงื.อนไข และอตัราคา่เช่าที.จะมีการพิจารณาตกลงกนัตอ่ไป 

หน้าที�ของผู้เช่า 1. ผู้ เช่าสญัญาว่า จะดแูลรักษาที.ดินของผู้ ให้เช่าให้อยู่ในสภาพที.ดีเสมอ รับผิดชอบการเสีย
ภาษีที.ดิน ภาษีโรงเรือนที.เกี.ยวกบัการเช่าที.ดินเอง ตลอดจนรับผิดชอบความเสียหายที.อาจ
เกิดขึ ,นแก่บคุคลที.สาม จากการกระทําของผู้ เช่าทั ,งทางตรงและทางอ้อม  

2. ผู้ เช่ายอมให้ผู้ให้เช่าหรือตวัแทนของผู้ให้เช่าเข้าตรวจสถานที.เช่าได้โดยไม่ต้องแจ้งผู้ ให้เช่า
ทราบลว่งหน้า 

3. หากมีการก่อสร้างใดๆ ในสถานที.เช่า เมื.อหมดสญัญาเช่า ผู้ให้เช่าสงวนสิทธิKที.จะถือครอง
สิ.งก่อสร้างทั ,งหมดหรือเพียงบางสว่นได้ สิ.งก่อสร้างสว่นที.ผู้ให้เช่าไมป่ระสงค์จะครอบครอง
ต่อไป ผู้ เช่าจะต้องรื ,อถอนสิ.งก่อสร้างนั ,นๆ รวมทั ,งเศษวสัดุ และปรับที.ดินในบริเวณให้คืน
สภาพเรียบร้อยดงัเดิม 

4. ผู้ เช่าจะกั ,นรั ,วรอบบริเวณเพื.อป้องกนัการบกุรุก และเพื.อป้องกนัทรัพย์สนิของผู้ เช่าเอง 
5. ในกรณีที.ผู้ เช่าไม่รื ,อถอนสิ.งก่อสร้างไม่ปรับแต่งที.ดินให้คืนสภาพเรียบร้อยก่อนการสง่คืน

ที.ดิน ผู้ ให้เช่าสามารถใช้เงินประกนัจ้างบคุคลอื.นมาทํางานแทนผู้ เช่าได้ หากเงินดงักลา่ว
ไมเ่พียงพอในการรื ,อถอนสิ.งก่อสร้าง ปรับสภาพที.ดิน หรือขนย้ายเศษวสัดอุอกจากที. ผู้ ให้
เช่าสามารถเรียกร้องคา่เสยีหายเพิ.มเติมจากผู้ เช่าได้ 

หน้าที�ของผู้ให้เช่า 
 

1. ผู้ให้เช่ารับผิดชอบคา่อากรแสตมป์ที.เกิดขึ ,นจากสญัญาเช่า 
2. ผู้ให้เช่ายินยอมให้มีการปรับถมยกระดบัดินได้โดยใช้ดินถมจากภายนอก แต่ไม่อนญุาตให้

ผู้ เช่าลอกหน้าดินบางสว่นหรือขดุสระในที.เช่า เพื.อนําดินจากการลอกหน้าดินหรือจากการ
ชดุสระในบริเวณหนึ.งมาถมอีกบริเวณหนึ.งได้ 

3. ในระหวา่งการเช่าที.ดินตามสญัญานี , ผู้ให้เช่าจะไมข่ายหรือก่อภาระผกูพนักบัที.ดินที.ให้เช่า
กบับคุคลที.สาม 

การนําทรัพย์สินที� เช่าออกให้
เช่าช่วง 

ผู้ให้เช่ายินยอมให้มีการเช่าช่วงที.ดินบางสว่นได้ โดยผู้ให้เช่าไม่คิดค่าเช่าหรือค่าตอบแทนใดๆ 
เพิ.มเติม โดยผู้ เช่าต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบรายละเอียดการให้เช่าช่วงเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
การที.มีการเช่าช่วงไมไ่ด้ทําให้ผู้ เช่าหลดุพ้นจากข้อผกูมดัในสญัญานี ,แตอ่ยา่งใด 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการ
เลิกสัญญา 
 

1. ในกรณีที.ผู้ เช่ามีความประสงค์ที.จะขอยกเลิกสญัญาก่อนสนัครบกําหนดสญัญาเช่านี , ผู้ ให้
เช่ายินยอมให้ผู้ เช่ายกเลกิสญัญาเช่าก่อนครบกําหนดได้ ผู้ เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบ
ลว่งหน้า 3 เดือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยผู้ เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าริบเงินประกนัในสญัญา
นี , โดยถือเป็นคา่เสยีหายที.ผู้ให้เช่าได้รับ เงินประกนันี ,เป็นคนละสว่นกบัคา่เช่าที.ดิน ผู้ เช่าไม่
สามารอ้างเอาเงินประกนัมาชําระคา่เช่าได้ 

2. ถ้าผู้ เช่าไมชํ่าระเงินคา่เช่าตามกําหนดในสญัญาฉบบันี , และหากผู้ ให้เช่าได้แจ้งบอกกลา่ว
เป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว 30 วนั ผู้ เช่ายงัเพิกเฉยอยู ่ผู้ให้เช่ามีสทิธิบอกเลิกสญัญาและริบ
เงินมดัจําได้พร้อมทั ,งสงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ เช่าได้ แต่ถ้าหากผู้ ให้เช่า
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ผิดสญัญาเช่า ผู้ให้เช่ายอมคืนเงินประกนัให้ผู้ เช่าและผู้ เช่ามีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจาก
ผู้ให้เช่าได้เช่นกนั 

  

5.2 สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาเช่าที�ดิน (วันที�  1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที�  31 พฤษภาคม พ.ศ. 
2564) 

ผู้ให้เช่า เจ้าของที.ดิน (“ผู้ให้เช่า”) 
ผู้เช่า บริษัท ทรัพย์สนิไพศาล จํากดั (“ผู้เช่า”) 
ทรัพย์สินที�เช่า ที.ดินตามโฉนดดงัตอ่ไปนี , ซึ.งตั ,งอยูที่.ตําบลบางแก้ว (สาํโรงฝั.งเหนือ) อําเภอบางพลี (พระโขนง) 

จงัหวดัสมทุรปราการ โดยที.ดินที.ผู้ เช่าช่วงจะเช่าช่วงเนื ,อที.รวมทั ,งสิ ,นประมาณ 4 ไร่ 1 งาน 32 
ตารางวา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสญัญา) เพื.อใช้ประกอบธุรกิจ (“ทรัพย์สิน

ที�เช่า”) 

โฉนดเลขที� เลขที�ดนิ หน้าสาํรวจ 
เนื ,อที� 

(ไร่-งาน-ตาราง
วา     

เนื ,อที�ที� ผู้เช่าจะ
ลงทุน 

(ไร่-งาน-ตาราง
วา) 

66487 2802 (31) 26952 4 – 1 – 32 4 – 1 – 32 
รวม 4 – 1 – 32 4 – 1 – 32 

 

ระยะเวลาการเช่า เช่า 6 ปี นบัตั ,งแตว่นัที. 1 มิถนุายน พ.ศ. 2558 ถึงวนัที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
ค่าเช่า ผู้ เช่าจะจ่ายคา่เช่าลว่งหน้าเป็นงวดงวดละ 3 เดือน และอตัราคา่เช่าปรับขึ ,นร้อยละ 5 (ห้า) ทกุๆ 

3 ปี โดยจะจ่ายคา่เช่าในอตัราดงันี , 
1. ค่าเช่า 3 ปีแรก เริ.มตั ,งแต่งวดที. 1 (มิถนุายน-สิงหาคม พ.ศ. 2558) ถึงงวดที. 12 (มีนาคม-

พฤษภาคม พ.ศ. 2561) ในอตัรางวดละ 649,500 บาท (หกแสนสี.หมื.นเก้าพนัห้าร้อยบาท
ถ้วน) 

2. ค่าเช่า 3 ปีช่วงหลงั เริ.มตั ,งแต่งวดที. 13 (มิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2561) ถึงงวดที. 24 
(มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2564) ในอตัรางวดละ 681,975 บาท (หกแสนแปดหมื.นหนึ.งพนั
เก้าร้อยเจ็ดสบิห้าบาทถ้วน)  

โดยสญัญาวา่จะจ่ายให้ภายในวนัที. 5 ของเดือนแรกในแตล่ะงวด ผา่นบญัชีออมทรัพย์ เมื.อผู้ให้
เช่าได้รับสาํเนาใบฝากเงินพร้อมหนงัสอืรับรองการหกัภาษี ณ ที.จ่ายที.ผู้ เช่าสง่ให้ทางไปรษณีย์
แล้ว จะได้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ เช่า การจ่ายคา่เช่าทกุงวด ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้ เช่าหกัภาษี 
ณ ที.จ่ายร้อยละ 5 ของเงินคา่เช่าแตล่ะงวด 
ทั ,งนี , ผู้ให้เช่าและผู้ เช่าตกลงออกคา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการจดทะเบียนการเช่านี ,
ฝ่ายละกึ.งหนึ.ง 

เงนิประกันการเช่า ผู้ เช่าได้วางเงินจํานวน 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื.นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ ให้เช่าในวันเริ.ม
สญัญา เงินนี ,เป็นเงินประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาเช่า ผู้ให้เช่าจะคืนเงินประกนัให้ผู้ เช่าภายใน 
30 วนั เมื.อสญัญาเช่าสิ ,นสดุลง และเมื.อผู้ เช่าได้ทําตามเงื.อนไขของสญัญาเรียบร้อยแล้ว 
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สิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่า
เมื�อสัญญาเช่าครบกาํหนด 

หากผู้ เช่าประสงค์จะขอต่อสญัญาเช่า ผู้ เช่าต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรให้ผู้ ให้เช่าทราบ
ลว่งหน้าก่อนครบกําหนดสญัญาเช่าไม่น้อยกว่า 6 เดือน ผู้ให้เช่ายินดีที.จะพิจารณาให้เช่าต่อ
โดยมีเงื.อนไข ระยะเวลาเช่า และอตัราคา่เช่าที.จะมีการพิจารณาตกลงกนัตอ่ไป 

หน้าที�ของผู้เช่า 1. ผู้ เช่าสญัญาว่า จะดแูลรักษาที.ดินของผู้ ให้เช่าให้อยู่ในสภาพที.ดีเสมอ รับผิดชอบการเสีย
ภาษีที.ดิน ภาษีโรงเรือนที.เกี.ยวกบัการเช่าที.ดินเอง ตลอดจนรับผิดชอบความเสียหายที.อาจ
เกิดขึ ,นแก่บคุคลที.สาม จากการกระทําของผู้ เช่าทั ,งทางตรงและทางอ้อม  

2. ผู้ เช่ายอมให้ผู้ให้เช่าหรือตวัแทนของผู้ให้เช่าเข้าตรวจสถานที.เช่าได้โดยไม่ต้องแจ้งผู้ ให้เช่า
ทราบลว่งหน้า 

3. หากมีการก่อสร้างใดๆ ในสถานที.เช่า เมื.อหมดสญัญาเช่า ผู้ให้เช่าสงวนสิทธิKที.จะถือครอง
สิ.งก่อสร้างทั ,งหมดหรือเพียงบางสว่นได้ สิ.งก่อสร้างสว่นที.ผู้ให้เช่าไมป่ระสงค์จะครอบครอง
ต่อไป ผู้ เช่าจะต้องรื ,อถอนสิ.งก่อสร้างนั ,นๆ รวมทั ,งเศษวสัดุ และปรับที.ดินในบริเวณให้คืน
สภาพเรียบร้อยดงัเดิม 

4. ผู้ เช่าจะกั ,นรั ,วรอบบริเวณเพื.อป้องกนัการบกุรุก และเพื.อป้องกนัทรัพย์สนิของผู้ เช่าเอง 
5. ในกรณีที.ผู้ เช่าไม่รื ,อถอนสิ.งก่อสร้างไม่ปรับแต่งที.ดินให้คืนสภาพเรียบร้อยก่อนการสง่คืน

ที.ดิน ผู้ ให้เช่าสามารถใช้เงินประกนัจ้างบคุคลอื.นมาทํางานแทนผู้ เช่าได้ หากเงินดงักลา่ว
ไมเ่พียงพอในการรื ,อถอนสิ.งก่อสร้าง ปรับสภาพที.ดิน หรือขนย้ายเศษวสัดอุอกจากที. ผู้ ให้
เช่าสามารถเรียกร้องคา่เสยีหายเพิ.มเติมจากผู้ เช่าได้ 

หน้าที�ของผู้ให้เช่า 
 

1. ผู้ให้เช่ารับผิดชอบคา่อากรแสตมป์ที.เกิดขึ ,นจากสญัญาเช่า 
2. ผู้ให้เช่ายินยอมให้มีการปรับถมยกระดบัดินได้โดยใช้ดินถมจากภายนอก แต่ไม่อนญุาตให้

ผู้ เช่าลอกหน้าดินบางสว่นหรือขดุสระในที.เช่า เพื.อนําดินจากการลอกหน้าดินหรือจากการ
ชดุสระในบริเวณหนึ.งมาถมอีกบริเวณหนึ.งได้ 

3. ในระหวา่งการเช่าที.ดินตามสญัญานี , ผู้ให้เช่าจะไมข่ายหรือก่อภาระผกูพนักบัที.ดินที.ให้เช่า
กบับคุคลที.สาม 

4. ผู้ ให้เช่าตกลงให้ผู้ เช่าทําการก่อสร้างสิ.งปลกูสร้างที.เป็นอาคารใหญ่ในสถานที.เช่าได้ โดย
ต้องเสนอแบบแปลนก่อสร้าง ราคาคา่ก่อสร้าง และได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรก่อน โดยในกรณีที.การก่อสร้างต้องดําเนินการติดตอ่ขออนญุาตกบัหน่วยงาน
ราชการ ผู้ ให้เช่าตกลงดําเนินการมอบอํานาจตลอดจนเตรียมเอกสารประกอบเพื.อ
ดําเนินการขออนญุาตก่อสร้างดงักลา่วเพื.อให้ผู้ เช่าใช้ในการยื.นขออนญุาตก่อสร้าง 

การนําทรัพย์สินที� เช่าออกให้
เช่าช่วง 

ผู้ให้เช่ายินยอมให้มีการเช่าช่วงที.ดินบางสว่นได้ โดยผู้ให้เช่าไม่คิดค่าเช่าหรือค่าตอบแทนใดๆ 
เพิ.มเติม การที.มีการเช่าช่วงไมไ่ด้ทําให้ผู้ เช่าหลดุพ้นจากข้อผกูมดัในสญัญานี ,แตอ่ยา่งใด 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการ
เลิกสัญญา 
 

1. ในกรณีที.ผู้ เช่ามีความประสงค์ที.จะขอยกเลิกสญัญาก่อนสนัครบกําหนดสญัญาเช่านี , ผู้ ให้
เช่ายินยอมให้ผู้ เช่ายกเลกิสญัญาเช่าก่อนครบกําหนดได้ ผู้ เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบ
ลว่งหน้า 3 เดือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยผู้ เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าริบเงินประกนัในสญัญา
นี , โดยถือเป็นคา่เสยีหายที.ผู้ให้เช่าได้รับ เงินประกนันี ,เป็นคนละสว่นกบัคา่เช่าที.ดิน ผู้ เช่าไม่
สามารอ้างเอาเงินประกนัมาชําระคา่เช่าได้ 
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2. ถ้าผู้ เช่าไม่ชําระเงินค่าเช่าตามกําหนดในสญัญาฉบบันี , รวมถึงกรณีที.ผู้ เช่าไม่ปฏิบตัิตาม
สญัญานี ,ข้อหนึ.งข้อใด และหากผู้ ให้เช่าได้แจ้งบอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว 30 วนั 
ผู้ เช่ายงัเพิกเฉยอยู ่ผู้ให้เช่ามีสทิธิบอกเลกิสญัญาและริบเงินมดัจําได้พร้อมทั ,งสงวนสิทธิใน
การเรียกร้องคา่เสียหายจากผู้ เช่าได้ แต่ถ้าหากผู้ ให้เช่าผิดสญัญาเช่า ผู้ ให้เช่ายอมคืนเงิน
ประกนัให้ผู้ เช่าและผู้ เช่ามีสทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายจากผู้ให้เช่าได้เช่นกนั 

 
6. สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาเช่าช่วงที�ดิน (โฉนดที�ดินเลขที� 66486 และ 66487 ที�จอดรถเพิ�มเติม) 

ผู้ให้เช่าช่วง บริษัท ทรัพย์สนิไพศาล จํากดั (“ผู้ให้เช่าช่วง”) 
ผู้เช่าช่วง กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (“ผู้เช่าช่วง” หรือ “กองทุนรวม”) 
ทรัพย์สินที�เช่าช่วง ที.ดินบางส่วนตามโฉนดดงัต่อไปนี , ซึ.งตั ,งอยู่ที.ตําบลบางแก้ว (สําโรงฝั.งเหนือ) อําเภอบางพล ี

(พระโขนง) จังหวดัสมุทรปราการ โดยที.ดินที.ผู้ เช่าช่วงจะเช่าช่วงเนื ,อที.รวมทั ,งสิ ,นประมาณ 6 
(หก) ไร่ 1 (หนึ.ง) งาน 70 (เจ็ดสบิ) ตารางวา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสญัญา) 
โดยสามารถรองรับการจอดรถยนต์ได้ประมาณ 437 (สี.ร้อยสามสิบเจ็ด) คนั เพื.อใช้เป็นที.จอด
รถให้กบัโครงการบางนา ทาวเวอร์ (“ทรัพย์สินที�เช่าช่วง”) 

โฉนดเลขที� เลขที�ดนิ หน้าสาํรวจ 
เนื ,อที� 

(ไร่-งาน-ตาราง
วา     

เนื ,อที�ที�กองทุน
รวมจะลงทุน  

(ไร่-งาน-ตาราง
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 
 

สิทธิการนําทรัพย์สินที�เช่าช่วง
ออกให้เช่าโดยผู้ให้เช่าช่วง 

ผู้ให้เช่าช่วงเป็นผู้มีสทิธิการเช่าโดยสมบรูณ์ตามกฎหมายที.เกี.ยวข้องของทรัพย์สนิที.เช่าช่วง 
สาํหรับโฉนดที.ดินเลขที. 66486 
1. สญัญาเช่าที.ดิน ฉบับลงวันที. 1 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ หนังสือสัญญาเช่าที.ดินมี
กําหนด 10 (สบิ) ปี ฉบบัลงวนัที. 8 มิถนุายน พ.ศ. 2548 ระหว่างเจ้าของที.ดิน กบัผู้ ให้เช่าช่วง 
และ 
2. สญัญาเช่าที.ดิน ฉบบัลงวนัที. 1 มิถนุายน พ.ศ. 2558 ระหวา่งเจ้าของที.ดิน กบัผู้ให้เช่าช่วง  
และสาํหรับโฉนดที.ดินเลขที. 66487  
1. สญัญาเช่าที.ดิน ฉบับลงวันที. 1 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และ หนังสือสัญญาเช่าที.ดินมี
กําหนด 10 (สบิ) ปี ฉบบัลงวนัที. 8 มิถนุายน พ.ศ. 2548 ระหว่างเจ้าของที.ดิน กบัผู้ ให้เช่าช่วง 
และ 
2. สญัญาเช่าที.ดิน ฉบบัลงวนัที. 1 มิถนุายน พ.ศ. 2558 ระหวา่งเจ้าของที.ดิน กบัผู้ให้เช่าช่วง  
(ต่อไปในสญัญาฉบบันี ,ให้รวมกันเรียกว่า “สัญญาเช่า” และให้เจ้าของที.ดินโฉนดที.ดินเลขที. 
66486 และ 66487 รวมกนัเรียกวา่ “เจ้าของที�ดิน”) 

ระยะเวลาการเช่าช่วง ให้สญัญาฉบบันี ,มีผลใช้บงัคบัก็ตอ่เมื.อกองทนุรวมได้ลงทนุในโครงการบางนา ทาวเวอร์ ตามที.
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กําหนดไว้ในโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมโดยชอบด้วยกฎหมายที.เกี.ยวข้องแล้ว 
(“วันที�สัญญามีผลใช้บังคับ”) โดยมีระยะเวลาการเช่าช่วงนบัตั ,งแตว่นัที.สญัญาฉบบันี ,มีผลใช้
บงัคบัถึงวนัที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (“ระยะเวลาการเช่าช่วง”) ทั ,งนี , เว้นแตคู่ส่ญัญาฝ่าย
หนึ.งฝ่ายใดหรือทั ,งสองฝ่ายจะตกลงใช้สิทธิต่ออายสุญัญาฉบบันี ,ต่อไปอีก ตามข้อกําหนดและ
เงื.อนไขของสญัญาฉบบันี , 

ค่าเช่า สาํหรับโฉนดที.ดินเลขที. 66486 
กองทนุรวมจะจ่ายเงินคา่เช่าลว่งหน้าเป็นงวด งวดละ 3 (สาม) เดือน โดยจะจ่ายคา่เช่าในอตัรา
งวดละ 246,645 บาท (สองแสนสี.หมื.นหกพนัหกร้อยสี.สบิห้าบาทถ้วน) โดยสญัญาวา่จะจ่ายให้
ภายในวนัที. 5 ของเดือนแรกในแตล่ะงวด การจ่ายคา่เช่าทกุงวด ผู้ ให้เช่าช่วงยินยอมให้กองทนุ
รวมหกัภาษี ณ ที.จ่ายตามที.กฎหมายกําหนด (ปัจจบุนัร้อยละ 5 (ห้า)) ของเงินคา่เช่าแตล่ะงวด  
สาํหรับโฉนดที.ดินเลขที. 66487  
กองทนุรวมจะจ่ายเงินคา่เช่าลว่งหน้าเป็นงวด งวดละ 3 (สาม) เดือน โดยจะจ่ายคา่เช่าในอตัรา
งวดละ 245,511 บาท (สองแสนสี.หมื.นห้าพนัห้าร้อยสบิเอ็ดบาทถ้วน) โดยสญัญาว่าจะจ่ายให้
ภายในวนัที. 5 ของเดือนแรกในแตล่ะงวด การจ่ายคา่เช่าทกุงวด ผู้ ให้เช่าช่วงยินยอมให้กองทนุ
รวมหกัภาษี ณ ที.จ่ายตามที.กฎหมายกําหนด (ปัจจบุนัร้อยละ 5 (ห้า)) ของเงินคา่เช่าแตล่ะงวด 

สิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่า
ช่วงเมื� อสัญญาเช่าช่วงครบ
กาํหนด 
 

กองทนุรวมมีสทิธิ (Option) ในการตอ่อายสุญัญาเช่าช่วงออกไปโดยทําเป็นหนงัสือบอกกลา่ว
แก่ผู้ให้เช่าช่วงอยา่งน้อย 3 (สาม) เดือนลว่งหน้าก่อนสิ ,นสดุระยะเวลาการเช่าช่วงตามสญัญา
ฉบบันี , โดยจะมีสิทธิต่ออายอุอกไปได้อีก 2 (สอง) ครั ,ง ครั ,งละ 3 (สาม) ปี รวมเป็นระยะเวลา
ทั ,งสิ ,น 6 (หก) ปี โดยมีเงื.อนไขและอตัราคา่เช่า ดงันี , 
สาํหรับโฉนดที.ดินเลขที. 66486 
1) 652,500 บาท (หกแสนห้าหมื.นสองพนัห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อ 3 (สาม) เดือน สําหรับ

ระยะเวลาการเช่าช่วงนบัจากวนัที. 1 มิถนุายน พ.ศ. 2558 ถึงวนัที. 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 

2) 685,125 บาท (หกแสนแปดหมื.นห้าพนัหนึ.งร้อยยี.สบิห้าบาทถ้วน) ต่อ 3 (สาม) เดือน 
สําหรับระยะเวลาการเช่าช่วงนับจากวันที. 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที. 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

สาํหรับโฉนดที.ดินเลขที. 66487 
1) 649,500 บาท (หกแสนสี.หมื.นเก้าพนัห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อ 3 (สาม) เดือน สําหรับ

ระยะเวลาการเช่าช่วงนับจากวนัที. 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงวนัที. 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 

2) 681,975 บาท (หกแสนแปดหมื.นหนึ.งพนัเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ต่อ 3 (สาม) 
เดือน สําหรับระยะเวลาการเช่าช่วงนบัจากวนัที. 1 มิถนุายน พ.ศ. 2561 ถึงวนัที. 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

นอกจากนี , ให้มีข้อกําหนดและเงื.อนไขอื.นๆ เหมือนกบัสญัญาฉบบันี ,ทกุประการ 
หน้าที�ของผู้เช่าช่วง 1. กองทนุรวมสญัญาว่าจะดแูลรักษาที.ดินของผู้ ให้เช่าช่วงให้อยู่ในสภาพที.ดีเสมอ ตลอดจน
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รับผิดชอบความเสียหายที.อาจเกิดขึ ,นแก่บคุคลที.สาม จากการกระทําของกองทุนรวมทั ,ง
ทางตรงและทางอ้อม 

2. กองทนุรวมยอมให้ผู้ให้เช่าช่วงหรือตวัแทนของผู้ ให้เช่าช่วงเข้าตรวจสถานที.เช่าช่วงได้โดย
แจ้งให้กองทนุรวมทราบลว่งหน้า 

3. กองทนุรวมตกลงรับผิดชอบในสว่นของการดแูลบํารุงรักษาทรัพย์สนิตา่งๆ ภายในที.จอดรถ
ด้วยคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวม  

4. เมื.อสญัญาเช่าช่วงฉบบันี ,สิ ,นสดุลงโดยไม่มีการต่ออายุสญัญาเช่าช่วงหรือไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดๆ ตามที.ได้กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี , กองทนุรวมจะสง่มอบทรัพย์สินที.เช่าช่วงคืนตาม
สภาพที.มีการใช้ประโยชน์ตามปกติของทรัพย์สนิที.เช่าช่วงซึ.งเป็นอยู ่ณ เวลานั ,น เว้นแต่ ใน
กรณีที.กองทนุรวมได้ดําเนินการก่อสร้างเพิ.มเติมภายในระยะเวลาการเช่าช่วง และผู้ ให้เช่า
ช่วงไม่ประสงค์จะครอบครองสิ.งปลกูสร้างเพิ.มเติมนั ,นต่อไป กองทุนรวมจะต้องรื ,อถอน
สิ.งก่อสร้างนั ,นๆ รวมทั ,งเศษวสัด ุให้คืนสภาพเรียบร้อยดงัเดิม 

หน้าที�ของผู้ให้เช่าช่วง 
 

1. เมื.อผู้ ให้เช่าช่วงได้ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่ากับเจ้าของที.ดินตามที.ระบุไว้ใน
สญัญาฉบับนี ,เป็นที.เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที.กองทุนรวมร้องขอ ผู้ ให้เช่าช่วงจะใช้ความ
พยายามอยา่งดีที.สดุในการดําเนินการขอความยินยอมจากเจ้าของที.ดินในการจดทะเบียน
สทิธิการเช่าช่วงให้แก่กองทนุรวมเป็นระยะเวลา 6 (หก) ปีนบัตั ,งแต่วนัที. 1 มิถนุายน พ.ศ. 
2558 ถึงวนัที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และในกรณีที.ได้รับความยินยอมดงักลา่ว ผู้ ให้
เช่าช่วงและกองทนุรวมตกลงจะเข้าทําสญัญาเช่าช่วงเป็นระยะเวลา 6 (หก) ปีนบัตั ,งแต่
วนัที. 1 มิถนุายน พ.ศ. 2558 ถึงวนัที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยให้มีข้อกําหนดและ
เงื.อนไขตา่งๆ เหมือนกบัสญัญาฉบบันี ,ทกุประการ อยา่งไรก็ตาม กองทนุรวมจะไมม่ีสิทธิใน
การขอต่ออายสุญัญาเช่าช่วงและคู่สญัญาตกลงว่าค่าเช่าช่วงในแต่ละช่วงระยะเวลาการ
เช่าช่วงให้เป็นไปตามที.กําหนดไว้ในสญัญาฉบับนี , ทั ,งนี , ผู้ ให้เช่าช่วงจะจัดให้มีการจด
ทะเบียนสิทธิการเช่าช่วงดงักลา่วให้แก่กองทุนรวม ทั ,งนี , ในกรณีที.ได้มีการเข้าทําและจด
ทะเบียนสญัญาเช่าช่วงตามข้อนี , คู่สญัญาตกลงว่าสิทธิของกองทุนรวมในการขอต่ออายุ
การเช่าช่วงตามสญัญานี , จะสิ ,นผลไป 

2. ผู้ ให้เช่าช่วงยินยอมให้มีการปรับถมยกระดับดินได้โดยใช้ดินถมจากภายนอก แต่ไม่
อนญุาตให้กองทนุรวมลอกหน้าดินบางสว่นหรือขดุสระในทรัพย์สนิที.เช่าช่วง 

3. ผู้ให้เช่าช่วงยินยอมให้กองทนุรวมสามารถดําเนินการกั ,นรั ,วรอบบริเวณเพื.อป้องกนัการบกุ
รุก และเพื.อป้องกนัทรัพย์สนิของกองทนุรวมเอง 

4. ในกรณีที.บริษัท เตียวฮงสลีม จํากดั (“เตียวฮง”)สามารถจดัหาที.จอดรถบนที.ดินบริเวณอื.น
มาแทนที.ทรัพย์สินที.เช่าช่วงนี ,ได้และกองทนุรวมได้เข้าทําสญัญาหรือดําเนินการใดๆ ที.ทํา
ให้กองทนุรวมมีสทิธิในการใช้ประโยชน์บนที.ดินบริเวณอื.นนั ,นได้โดยชอบตามรายละเอียดที.
ระบไุว้ในสญัญาตกลงกระทําการระหว่างเตียวฮง และกองทนุรวม กองทนุรวมมีสิทธิที.จะ
ขอยกเลิกสญัญาก่อนวนัครบกําหนดสญัญาเช่าช่วงนี , และผู้ ให้เช่าช่วงยินยอมให้กองทุน
รวมยกเลิกสญัญาเช่าช่วงก่อนครบกําหนดได้ โดยกองทนุรวมจะต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าช่วง
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ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 3 (สาม) เดอืน ทั ,งนี , ผู้ให้เช่าช่วงจะสง่มอบ
ค่าเช่าลว่งหน้าที.มีอยู่ในความครอบครองของผู้ ให้เช่าช่วง ณ วนัสิ ,นสดุระยะเวลาการเช่า
ช่วงคืนให้แก่กองทนุรวมภายหลงัการหกัหนี ,ค้างชําระ (ถ้ามี) โดยจํานวนที.จะสง่มอบคืนจะ
เทา่กบัคา่เช่าของระยะเวลาการเช่าช่วงที.มีการยกเลกิ 

5. ตลอดอายุสัญญานี , ผู้ ให้เช่าช่วงจะปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื.อนไขของสญัญาเช่า 
รวมถึงการชําระค่าเช่าตามสญัญาเช่าให้แก่เจ้าของที.ดินตามจํานวนและกําหนดเวลาที.
กําหนดไว้ในสญัญาเช่า ทั ,งนี , ในกรณีที.ผู้ ให้เช่าช่วงมิได้ชําระค่าเช่าให้แก่เจ้าของที.ดินตาม
จํานวนและกําหนดเวลาที.กําหนดไว้ในสญัญาเช่า ผู้ให้เช่าช่วงตกลงและยินยอมให้กองทนุ
รวมมีสทิธิ (แตม่ิใช่หน้าที.) นําคา่เช่าที.กองทนุรวมต้องชําระให้แก่ผู้ ให้เช่าช่วงตามสญัญานี , 
ทั ,งหมด หรือแต่บางส่วน ไปใช้ในการชําระค่าเช่าตามสญัญาเช่าให้แก่เจ้าของที.ดินแทน
ผู้ให้เช่าช่วง โดยให้ถือวา่เงินดงักลา่วเป็นคา่เช่าที.กองทนุรวมได้ชําระให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงตาม
สญัญานี ,แล้ว 

คาํรับรองของผู้ให้เช่าช่วง ผู้ให้เช่าช่วงรับรองวา่ผู้ให้เช่าช่วงมีสิทธิการเช่าตามกฎหมายโดยสมบรูณ์ตามสญัญาเช่าที.ดิน 
ฉบบัลงวนัที. 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ระหว่างเจ้าของที.ดิน กับผู้ ให้เช่าช่วง สําหรับโฉนดที.ดิน
เลขที. 66486 และสญัญาเช่าที.ดิน ฉบบัลงวนัที. 1 มิถนุายน พ.ศ. 2558 ระหว่างเจ้าของที.ดิน 
กบัผู้ให้เช่าช่วง สาํหรับโฉนดที.ดินเลขที. 66487 และจะดําเนินการให้มีการจดทะเบียนสิทธิการ
เช่าดงักลา่วโดยเร็ว 

ค่าภาษีโรงเรือนและที�ดิน ผู้ให้เช่าช่วงตกลงรับผิดชอบชําระคา่ภาษีโรงเรือนและที.ดินที.เกี.ยวเนื.องกบัรายได้จากทรัพย์สิน
ที.เช่าช่วงที.เกิดขึ ,นก่อนวนัที.สญัญามีผลใช้บงัคบั โดย ภายใต้บงัคบัของสญัญานี , กองทนุรวมตก
ลงจะรับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและที.ดิน และค่าธรรมเนียมหรือภาษีอื.นใดที.ทางราชการอาจ
กําหนดเพิ.มเติมหรือใช้บังคบัที.เกี.ยวเนื.องกับโรงเรือนและที.ดิน และ/หรือ รายได้หรือการใช้
ประโยชน์ครอบครองจากทรัพย์สินที.เช่าช่วงนับตั ,งแต่วันที.สัญญามีผลใช้บังคับเป็นต้นไป
จนกว่าสญัญาฉบบันี ,จะสิ ,นสดุลง นอกจากนี , กองทุนรวมตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่าภาษีและ
คา่ธรรมเนียมอื.นใดที.เกี.ยวข้องกบัการเช่าช่วงทรัพย์สินที.เช่าช่วงรวมถึงการต่ออายสุญัญาเช่า
ช่วงตามสญัญาฉบับนี , (ถ้ามี) ที.ใช้บังคับอยู่ตลอดระยะเวลาการเช่าช่วงตามที.กําหนดใน
สญัญาฉบบันี ,  

1) ค่าภาษีโรงเรือนและที.ดินประจําปีในปีที.กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินที.เช่าช่วง 
กองทนุรวมตกลงจะรับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและที.ดิน และค่าธรรมเนียมหรือภาษี
อื.นใดที.ทางราชการอาจกําหนดเพิ.มเติมหรือใช้บงัคบัที.เกี.ยวเนื.องกบัโรงเรือนและที.ดิน 
ที.เกี.ยวเนื.องกับรายได้จากทรัพย์สินที.เช่าช่วง และทรัพย์สินที.เช่าภายใต้สญัญาเช่า
ที.ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบ นบัตั ,งแต่วนัที.สญัญามีผลใช้บงัคบัเป็นต้นไป 
จนถึงสิ ,นปีนั ,น ตามสดัสว่นระยะเวลาที.กองทนุรวมเช่าชว่งในปีนั ,นนั ,น โดยใช้อตัราที.
ต้องชําระจริงให้แก่ทางราชการ อย่างไรก็ดี หากค่าภาษีโรงเรือนและที.ดิน และ
ค่าธรรมเนียมหรือภาษีอื.นใดที.ทางราชการอาจกําหนดเพิ.มเติมหรือใช้บังคับที.
เกี.ยวเนื.องกับโรงเรือนและที.ดิน ที.เกี.ยวเนื.องกบัรายได้จากทรัพย์สินที.เช่าช่วง และ 
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ทรัพย์สินที.เช่าภายใต้สญัญาเช่าที.ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบ มีจํานวน
รวมกนัเกินกว่า 2,750,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื.นบาท) ต่อปี ให้ใช้จํานวน 
2,750,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื.นบาท) ต่อปี เป็นฐานในการคํานวณสว่นที.
กองทุนรวมจะต้องรับผิดชอบ โดยผู้ ให้เช่าช่วง และ/หรือ เตียวฮง (ในฐานะผู้ ให้เช่า
ภายใต้สญัญาเช่าที.ดิน อาคารบางสว่น และงานระบบ) ตกลงรับผิดชอบชําระคา่ภาษี
โรงเรือนและที.ดินในสว่นที.เกินกวา่นั ,น    

2) สาํหรับคา่ภาษีโรงเรือนและที.ดินประจําปีถดัจากปีที.กองทนุรวมเข้าลงทนุเพิ.มเติมใน
ทรัพย์สินที.เช่า กองทุนรวมตกลงรับผิดชอบชําระค่าภาษีโรงเรือนและที.ดิน และ
ค่าธรรมเนียมหรือภาษีอื.นใดที.ทางราชการอาจกําหนดเพิ.มเติมหรือใช้บังคับที.
เกี.ยวเนื.องกับโรงเรือนและที.ดิน ที.เกี.ยวเนื.องกบัรายได้จากทรัพย์สินที.เช่าช่วง และ 
ทรัพย์สินที.เช่าภายใต้สญัญาเช่าที.ดิน อาคารบางสว่น และงานระบบ โดยใช้อตัราที.
ต้องชําระจริงให้แก่ทางราชการ อย่างไรก็ดี หากค่าภาษีโรงเรือนและที.ดิน และ
ค่าธรรมเนียมหรือภาษีอื.นใดที.ทางราชการอาจกําหนดเพิ.มเติมหรือใช้บังคับที.
เกี.ยวเนื.องกับโรงเรือนและที.ดิน ที.เกี.ยวเนื.องกบัรายได้จากทรัพย์สินที.เช่าช่วง และ 
ทรัพย์สินที.เช่าภายใต้สญัญาเช่าที.ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบ มีจํานวน
รวมกนัเกินกว่า 3,000,000 บาท (สามล้านบาท)กองทนุรวมจะรับผิดชอบในจํานวน 
3,000,000 บาท (สามล้านบาท) และผู้ให้เช่าช่วง และ/หรือ เตียวฮง (ในฐานะผู้ให้เช่า
ภายใต้สญัญาเช่าที.ดิน อาคารบางสว่น และงานระบบ) ตกลงรับผิดชอบชําระคา่ภาษี
โรงเรือนและที.ดินในสว่นที.เกินกวา่ 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) นั ,น 

3) ในกรณีที.คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ.งได้ชําระค่าภาษีโรงเรือนและที.ดิน และ/หรือ ภาษี
และคา่ธรรมเนียมอื.นใดแทนคูส่ญัญาอีกฝ่ายไปก่อน คูส่ญัญาฝ่ายที.ต้องชําระคา่ภาษี
โรงเรือนและที.ดินตกลงชําระคืนให้แก่คู่สญัญาฝ่ายที.ได้ชําระไปก่อนจนครบถ้วน
ภายใน 5 (ห้า) วนัทําการนบัจากวนัที.ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจากคูส่ญัญาฝ่ายนั ,น 

การโอนสิทธิ 
 

1. ในระหว่างการเช่าช่วงทรัพย์สินที.เช่าช่วงตามสญัญานี , ผู้ ให้เช่าช่วงจะไม่โอนสิทธิหรือก่อ
ภาระผกูพนับนทรัพย์สนิที.เช่าช่วงกบับคุคลที.สาม 

2. ภายในระยะเวลาการเช่าช่วงตามสญัญาฉบบันี , ผู้ให้เช่าช่วงยินยอมให้กองทนุรวมโอนสทิธิ
และ/หรือ หน้าที.ภายใต้สญัญาเช่าช่วงนี ,ไมว่า่ทั ,งหมดหรือบางสว่นให้แก่บคุคลใดๆ ได้ ทั ,งนี , 
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการนําสิทธิ และ/หรือ หน้าที.ภายใต้สัญญาเช่าช่วงนี ,ไปเป็น
หลกัประกนัการกู้ยืมเงินกบัสถาบนัการเงินใดๆ โดยกองทนุรวมจะต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าช่วง
ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในการนี , การโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที.ภายใต้สญัญา
เช่าช่วงนี ,จะต้องไมก่ระทบตอ่สทิธิและหน้าที.ใดๆ ของผู้ให้เช่าช่วงภายใต้สญัญาฉบบันี ,และ
ต้องไมผ่กูพนัเกินระยะเวลาการเช่าช่วง 
ในกรณีที.เป็นการโอนสิทธิและหน้าที.ตามสัญญานี ,ให้แก่กองทรัสต์เพื.อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) ที.จดัตั ,งขึ ,นเพื.อรับโอนสิทธิและ
หน้าที.ใดๆ จากกองทุนรวม หรือเป็นการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์เพื.อการ
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ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT) ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศอื.นใดที.เกี.ยวข้อง โดยในกรณีดงักลา่วกองทนุรวมจะต้อง
แจ้งให้ผู้ให้เช่าช่วงทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในการนี ,ผู้ให้เช่าช่วงตกลงให้คํามั.น
วา่ผู้ให้เช่าช่วง และ/หรือ บคุคลที.เกี.ยวข้อง ที.ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมในขณะนั ,นจะ
ลงมติสนบัสนนุการแปลงสภาพดงักลา่ว ภายใต้เงื.อนไขวา่การดําเนินการดงักลา่วไม่ขดักบั
หลกัเกณฑ์ที.เกี.ยวข้องของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

การนําสิทธิการเช่าช่วงออก
ให้เช่าช่วง 

เว้นแตที่.ได้ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี , ภายในระยะเวลาการเช่าช่วงตามสญัญาฉบบันี , กองทนุรวม
จะไมนํ่าสทิธิการเช่าช่วงทรัพย์สนิที.เช่าช่วงนี ,ไมว่า่ทั ,งหมดหรือบางสว่น ออกให้เช่าช่วงแกบ่คุคล
ใดๆ หรือให้บคุคลใดๆ เข้ามาอยูแ่ทน หรือก่อให้เกิดภาระผกูพนัใดๆ ที.ทําให้บคุคลอื.นมีสทิธิเข้า
มาใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิที.เช่าช่วง  

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการ
เลิกสัญญา 
 

1. ในกรณีที. (1) ผู้ให้เช่าช่วงไมป่ฏิบตัิตามสญัญาข้อใดข้อหนึ.งของสญัญาฉบบันี ,ในสว่นที.เป็น
สาระสาํคญั และผู้ให้เช่าช่วงไมส่ามารถดําเนินการแก้ไข และปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญา
ภายใน 90 (เก้าสิบ) วนันบัจากวนัที.ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุห่งการผิดสญัญานั ,น หรือ 
(2) ผู้ ให้เช่าช่วงไม่ชําระค่าเช่าตามที.กําหนดไว้ในสญัญาเช่ากบัเจ้าของที.ดิน และผู้ ให้เช่า
ช่วงไมส่ามารถดําเนินการแก้ไข และปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายใน 30 (สามสิบ) วนั
นบัจากวนัที.ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสญัญานั ,นจากเจ้าของที.ดิน หรือ (3) 
ภายในระยะเวลาใดๆ ที.คูส่ญัญาได้ตกลงกนัให้ถือเป็นเหตผิุดนดัตามสญัญาฉบบันี , ซึ.งให้
สทิธิแก่กองทนุรวมในการเรียกคา่เสยีหายจากผู้ให้เช่าช่วงได้ เว้นแต ่เป็นเหตสุดุวิสยั  

ทั ,งนี , ในกรณีที.กองทุนรวมมีสิทธิเลิกสญัญาเช่าที.ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบ หรือ 
สญัญาตกลงกระทําการ ให้ถือเป็นเหตเุลกิสญัญาภายใต้สญัญาฉบบันี ,เช่นกนั 

2. ในกรณีที.กองทุนรวมไม่ปฏิบัติตามสญัญาข้อใดข้อหนึ.งของสญัญาฉบบันี ,ในส่วนที.เป็น
สาระสาํคญั และกองทนุรวมไมส่ามารถดําเนินการแก้ไข และปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญา
ภายใน 90 (เก้าสิบ) วนันบัจากวนัที.ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุห่งการผิดสญัญานั ,นหรือ
ภายในระยะเวลาใดๆ ที.คูส่ญัญาได้ตกลงกนัให้ถือเป็นเหตผิุดนดัตามสญัญาฉบบันี , ซึ.งให้
สทิธิแก่ผู้ให้เช่าช่วงในการเรียกค่าเสียหายจากกองทนุรวมได้ เว้นแต่ เป็นเหตสุดุวิสยั หรือ 
ในกรณีที.การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื.อนไขที.ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี ,เป็นผล
เนื.องมาจากเตียวฮง หรือบุคคลหรือนิติบคุคลที.เตียวฮงเสนอชื.อให้ปฏิบตัิหน้าที.ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์แทนเตียวฮงในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ จงใจหรือประมาทเลนิเลอ่ใน
การปฏิบตัิหน้าที.ตามที.กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั ,งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือโครงการ
จดัการกองทนุรวม 

3. ในกรณีที.ผู้ ให้เช่าช่วงไม่ปฏิบตัิตามสญัญาข้อใดข้อหนึ.งของสญัญาฉบับนี ,ในส่วนที.เป็น
สาระสาํคญั และผู้ให้เช่าช่วงไมส่ามารถดําเนินการแก้ไข และปฏิบตัิให้ถกูต้องตามที.ระบไุว้
ในสญัญาฉบบันี , และเหตกุารณ์ดงักลา่วมิได้เป็นผลจากการที.กองทนุรวมไม่ปฏิบตัิหน้าที.
หรือปฏิบตัิหน้าที.ผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าที.ตามสญัญาฉบบันี , กองทนุรวมจะ
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เรียกคา่เสยีหายจากผู้ให้เช่าช่วงจากเหตดุงักลา่ว และไมม่ีผลทําให้สญัญาฉบบันี ,สิ ,นสดุลง 
เว้นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากผู้ ให้เช่าช่วงจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที.ระบุไว้ในสญัญานี , และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินที.เช่าช่วงภายใต้
สญัญาฉบับนี , และกระทบสิทธิของกองทุนรวมภายใต้สญัญาฉบับนี ,อย่างมีนัยสําคัญ 
กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันี ,ได้ทนัที และผู้ ให้เช่าช่วงจะต้องชําระคืนค่าเช่า
ทรัพย์สินที.เช่าช่วงคงเหลือให้แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าช่วงที.
เหลืออยู่  ทั ,งนี , ไม่ตดัสิทธิของกองทนุรวมในการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่าย
อื.นใดอนัเกิดจากการที.มีเหตผิุดนดัเกิดขึ ,นนั ,น 

4. ในกรณีที.กองทุนรวมไม่ปฏิบัติตามสญัญาข้อใดข้อหนึ.งของสญัญาฉบบันี ,ในส่วนที.เป็น
สาระสําคัญ และกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องตามที.
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี , ผู้ให้เช่าช่วงจะเรียกคา่เสยีหายจากกองทนุรวมจากเหตดุงักลา่ว 
และไมม่ีผลทําให้สญัญาฉบบันี ,สิ ,นสดุลง เว้นแต ่ความเสยีหายดงักลา่วเกิดจากกองทนุรวม
จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที.ระบไุว้ในสญัญานี , และมีผลกระทบอย่างร้ายแรง
ต่อทรัพย์สินที.เช่าช่วงภายใต้สญัญาฉบบันี , ผู้ ให้เช่าช่วงมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบับนี ,ได้
ทนัที โดยผู้ให้เช่าช่วงไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือให้แก่กองทนุรวม ทั ,งนี , ไม่ตดัสิทธิของ
ผู้ให้เช่าช่วงในการเรียกร้องคา่เสยีหาย และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอื.นใดอนัเกิดจากการที.มีเหตผิุด
นดัเกิดขึ ,นนั ,น 

ค่าอากรแสตมป์/ค่าใช้จ่ายอื�น
ใด 

ผู้ให้เช่าช่วงและกองทนุรวมจะร่วมกนัรับผิดชอบคา่อากรแสตมป์ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื.นใดอนั
เกี.ยวกบัการจดทะเบียนการเช่าช่วงทั ,งหมดที.เกิดขึ ,นตามสญัญาฉบบันี ,ฝ่ายละครึ.ง 
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3.2.6 กลยุทธ์ของการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

วัตถุประสงค์หลัก 

บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์หลกัที.จะให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับเงินปันผลอย่างสมํ.าเสมอและต่อเนื.อง
ในระยะยาว รวมทั ,งเพื.อให้เกิดผลดีที.สดุตอ่การพฒันาและเพิ.มคณุภาพของอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุ
รวมลงทนุ โดยมีกลยทุธ์การบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ดงันี , 

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน 

บริษัทจดัการประสงค์ที.จะมุ่งเน้นถึงการดําเนินการของทรัพย์สินที.กองทนุรวมเข้าลงทนุ โดยกองทนุ
รวมและบริษัทจัดการจะควบคุมผลการดําเนินงานในแต่ละปี โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณ
ประจําปีที.ต้องใช้และผลตอบแทนเฉลี.ยของผู้ ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงผล
ประกอบการของกองทุนรวมในปีที.ผ่านมา เพื.อให้การประกอบการของทรัพย์สินที.กองทุนรวมเข้า
ลงทุน ได้รับผลกําไรตามเป้าหมาย รวมทั ,งกองทุนรวมจะวิเคราะห์ถึงสาเหตุในกรณีที.มีผล
ประกอบการที. ไม่เ ป็นไปตามเป้าหมายอย่างละเอียด และจะดําเนินการร่วมกับผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ในการพฒันาแผนงานในการดําเนินการเพื.อปรับปรุงผลการดําเนินการ 

นอกจากนั ,น บริษัทจดัการมีนโยบายที.จะร่วมมือกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการสร้างความเติบโต
ทางธุรกิจและพฒันาความสมัพนัธ์กบัลกูค้า พร้อมทั ,งจะควบคมุให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์บริหาร
จดัการให้ทรัพย์สนิที.กองทนุรวมเข้าลงทนุมีอตัราการเช่าและอตัราคา่เช่ารายเดือนเฉลี.ยอยู่ในระดบัที.
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่กองทนุรวม  

การบริหารจัดการผลตอบแทนและกลยุทธ์การตลาด 

ในการสร้างผลกําไรของกองทนุรวมในสว่นของการลงทนุในทรัพย์สินที.กองทนุรวมเข้าลงทนุครั ,งแรก
เพื.อให้ได้รับผลตอบแทนสงูสดุนั ,น กองทนุรวมและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะร่วมกนัในการกําหนด
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทนุรวมซึ.งรวมถึงการประเมินและการปรับเปลี.ยน
อตัราคา่เช่าให้เป็นไปตามรูปแบบและความต้องการของลกูค้าและสถานการณ์ทางการตลาดเพื.อให้มี
อตัราการเช่าสงูสดุ และเพื.อเพิ.มรายได้ของกองทนุรวม และมุง่เน้นในการให้บริการที.ดี และมีคณุภาพ
อยา่งตอ่เนื.อง เพื.อสร้างภาพพจน์ ความสมัพนัธ์ที.ดี และความมั.นใจให้แก่ลกูค้า 

การพัฒนาประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

บริษัทจัดการจะร่วมมือกับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการเพิ.มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์พร้อมทั ,งควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โดยจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คณุภาพของการให้บริการ  
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การรักษาคุณภาพของการลงทุนได้อย่างต่อเนื�อง 

บริษัทจดัการจะประสานงานกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อยา่งใกล้ชิด เพื.อเพิ.มศกัยภาพของทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม โดยการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของอาคารทั ,งภายในและภายนอก การบํารุงรักษา
ทรัพย์สนิให้ดใูหมแ่ละอยูใ่นระดบัที.แข่งขนัได้ และซ่อมแซมทรัพย์สินให้เหมาะสมกบัการใช้งาน เพื.อ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื.อง รวมทั ,งการประเมินระดับการบริการเพื.อพัฒนา
ศกัยภาพ และสร้างโอกาสในการเพิ.มศกัยภาพของทรัพย์สนิอยา่งสมํ.าเสมอ เช่น 

- ตรวจสอบและประเมินกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของทรัพย์สิน โดยปรับเปลี.ยนกลยทุธ์ทางการตลาด 
ระดับการบริการและกําหนดราคาค่าเช่า ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าใน
กลุม่เป้าหมาย 

- จดัให้มีแผนการลงทนุในทรัพย์สิน และการปรับปรุงภาพลกัษณ์ เพื.อที.จะเพิ.มศกัยภาพของการ
ประกอบการและความได้เปรียบในการแขง่ขนัของทรัพย์สนิ และ 

- ดูแลรักษาพื ,นที.หลกัของทรัพย์สินของกองทุนรวม อาทิ การปรับปรุงพื ,นที.สาธารณะและพื ,นที.
สว่นกลาง การปรับปรุงพื ,นที.เฉพาะสว่นให้เหมาะสมกบัการใช้งาน เป็นต้น 
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3.2.7 เงื�อนไขการลงทุน  

     การลงทนุเพิ.มเติมครั ,งที. 1 
(1) ในกรณีที.บริษัทจดัการระดมทนุได้ไม่เพียงพอที.จะลงทนุในทรัพย์สินได้ทกุรายการตามที.ระบไุว้

ในโครงการนี , บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที.จะดําเนินการขอเพิกถอนการลงทุนเพิ.มเติมและ
จดัการกองทนุรวมและดําเนินการคืนเงินคา่จองซื ,อหนว่ยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ผู้จอง
ซื ,อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุน หรือลดสัดส่วนการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ตามความเหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งข้อมูลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและผู้
ลงทนุทราบผา่นเว็บไซด์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสง่หนงัสือถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ก่อนการเข้าลงทนุ  ทั ,งนี , การเข้าลงทนุดงักลา่วจะไมข่ดักบัมติที.ได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ครั ,งที. 1/ 2556 เมื.อวนัที. 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

(2) ในกรณีที.บริษัทจดัการสามารถระดมทนุได้เพียงพอที.จะลงทนุในทรัพย์สนิได้ตามที.ระบไุว้ข้างต้น 
(แล้วแต่กรณี) แต่ (ก) ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินได้ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั ,งหมด
เนื.องจากทรัพย์สินที.เป็นอสงัหาริมทรัพย์ไม่เป็นไปตามข้อตกลงที.กําหนดไว้หรือมิได้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดในโครงการ หรือมีเหตอืุ.นใดอนัทําให้กองทนุรวมไม่สามารถลงทนุในทรัพย์สินที.เป็น
อสงัหาริมทรัพย์ได้ และ/หรือ (ข) เกิดเหตสุดุวิสยัขึ ,นกบัทรัพย์สินที.เป็นอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ 
(ค) มีเหตอืุ.นใดที.มีผลกระทบต่อทรัพย์สินที.เป็นอสงัหาริมทรัพย์ และบริษัทจดัการเห็นว่าเหตุ
ดงักลา่วอาจมีผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุรวม บริษัทจดัการสงวนสทิธิที.จะ 

(2.1) พิจารณาลงทุนในทรัพย์สินที.เป็นอสงัหาริมทรัพย์ เฉพาะในกรณีที.ทรัพย์สินที.บริษัท
จัดการจะพิจารณาลงทุนมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั ,งหมดของกองทนุรวมภายหลงัการลงทนุ โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิที.จะปรับเปลี.ยน
ข้อกําหนด และ/หรือ เงื.อนไขในสญัญาที.เกี.ยวข้องกบัการลงทุนในทรัพย์สินที.เป็นอสงัหาริมทรัพย์
ดงักล่าว รวมถึงพิจารณาเจรจากบัคู่สญัญาที.เกี.ยวข้องในการปรับเปลี.ยนเงื.อนไขการจ่ายเงิน 
คา่ตอบแทนและเงินอื.นใด หรือข้อสญัญาหรือข้อกําหนดใดๆ ตามความเหมาะสม ทั ,งนี , 
หลงัจากกองทนุรวมได้ลงทนุแล้ว หากมีจํานวนเงินสว่นที.เหลือจากจํานวนเงินที.บริษัท
จดัการได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจพิจารณาคืนเงินที.เหลือ
ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือ 

(2.2) พิจารณาเลกิกองทนุรวมก่อนการลงทนุในทรัพย์สนิที.เป็นอสงัหาริมทรัพย์หากทรัพย์สนิ
ที.บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทนุมีมลูค่าน้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ทั ,งหมดของกองทนุรวมภายหลงัการลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะชําระบญัชีกองทนุรวม
เพื.อคืนเงินลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

อย่างไรก็ดี กองทุนรวมจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ 
ถึงแม้ทรัพย์สินที.บริษัทจัดการจะพิจารณาให้กองทุนรวมลงทุนมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทั ,งหมดของกองทนุรวมภายหลงัการลงทนุ บริษัทจดัการอาจเลือกที.จะ
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ไม่ลงทนุโดยให้เลิกกองทุนรวมตามข้อ (2.2) ก็ได้ ทั ,งนี , ในกรณีที.บริษัทจดัการเลือกที.จะลงทุน
ตามที.กําหนดไว้ในข้อ 1) หรือ (2.1) ของวรรคก่อนแล้ว หากบริษัทจดัการประสงค์จะนําเงินที.ได้
จากการระดมทนุสว่นที.เหลอืไปลงทนุเพิ.มเติมในทรัพย์สินอื.นนอกจากทรัพย์สินตามที.กําหนดไว้
ในโครงการ กองทนุรวมจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ซึ.งในกรณี
ดงักล่าวบริษัทจัดการจะไม่นบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนที.มีส่วนได้เสียกับการลงทุน
ดงักลา่ว 

ในกรณีที.ต้องเลกิกองทนุรวมตาม (2) ข้างต้น เงินลงทนุที.ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้รับคืนจะเป็นไปตาม
ยอดเงินคงเหลือหลงัจากการชําระบัญชี ซึ.งจะใกล้เคียงกับจํานวนเงินทุนของโครงการที.จด
ทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมหกัคา่ใช้จ่ายต่างๆ ที.เกิดขึ ,น ดงันั ,น ในกรณีดงักลา่วนี ,ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุจึงอาจมีความเสี.ยงที.จะได้รับเงินลงทนุคืนในจํานวนที.ตํ.ากวา่มลูคา่ที.ตราไว้ตอ่หนว่ย
ลงทนุ (ตํ.ากวา่ 10 บาท) 
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3.2.8 มูลค่าการลงทุนของกองทุนรวมและข้อมูลราคาประเมิน  

(1) อสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิม 
โครงการ มูลค่าที�กองทุน

รวมลงทุน 
(ล้านบาท) 

ราคาประเมิน 
อสังหาริมทรัพย์ที�

ลงทุน 
(ล้านบาท) 

อายุเฉลี�ย
โดยประมาณของ
อสังหาริมทรัพย์ 

ณ วันที� 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 

2557 (2) (ปี) 
โครงการอาคารยบีูซี 2 1,907.01 2,376.00(1) 26.85 
โครงการอาคารเพลนิจิต เซ็นเตอร์ 1,497.23 1,420.00(1) 10.66 
รวม 3,404.24 3,796.00 20.79 

หมายเหต:ุ 
(1) ประเมินราคาโดยบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี.  จํากัด ณ วันที. 25 มีนาคม พ.ศ.2557 โดยใช้วิธีรายได้ (Income 

Approach) 

(2) อายเุฉลี.ยของอสงัหาริมทรัพย์คํานวณโดยใช้ค่าเฉลี.ยถ่วงนํ ,าหนักจากราคาประเมินของอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมลงทนุอยู่
เดิมและราคาประเมินเฉลี.ยของอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมจะลงทนุเพิ.มเติม 

 
(2) อสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมจะลงทุนเพิ�มเติมครั,งที� 1 

โครงการ มูลค่าที�
กองทุนรวมจะ

ลงทุน 
(ล้านบาท) 

ราคาประเมิน
โดยปราศจาก
การพิจารณา
ถงึโครงสร้าง
การลงทุนของ
กองทุนรวม 
(ล้านบาท) 

ราคาประเมิน
โดยพิจารณา
ถงึโครงสร้าง
การลงทุนของ
กองทุนรวม 
(ล้านบาท) 

อัตราส่วน
ราคาลงทุนต่อ
ราคาประเมิน
โดยพิจารณา
ถงึโครงสร้าง
การลงทุนของ
กองทุนรวม 

(ร้อยละ) 
อสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ ไมเ่กิน 

2,022.00(1) 
   

- บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. 
จํากดั 

 1,864.00(2) 1,902.00(2), (4) 106.31 

- บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศ
ไทย) จํากดั 

 1,862.00(2) 1,902.00(3), (4) 106.31 

รวม ไม่เกิน 
2,022.00(1) 

 1,902.00(5) ไม่เกิน 
106.31(6) 

หมายเหต:ุ 
(1) ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพื.อให้ได้มาซึ.งอสงัหาริมทรัพย์ อาทิ ค่าจดทะเบียนสิทธิการเช่า ค่ารับประกันการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ ซึ.ง

กองทนุรวมจะเป็นผู้ รับผิดชอบ 
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 (2)  ประเมินราคาโดยบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากดั ณ วนัที. 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยใช้วิธีรายได้ (Income 
Approach) 

(3)  ประเมินราคาโดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ณ วนัที. 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยใช้วิธีรายได้ 

(Income Approach)  
(4) ในกรณีที.การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ.มเติมไมเ่กิดขึ ,นภายในระยะเวลา 6 เดือนจากวนัที.ผู้ประเมินราคาอิสระข้างต้นได้ทําการ

ประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว กองทนุรวมจะทําการจดัจ้างผู้ประเมินราคาอิสระรายเดิมหรือรายใหม่เพื.อทําการประเมิน
หรือสอบทานการประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมจะลงทนุเพิ.มเติมอีกครั ,ง เพื.อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที.สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

(5) ราคาเฉลี.ยระหวา่งราคาประเมินที.จดัทําโดยบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากดั และราคาประเมินที.จดัทําโดยบริษัท ไนท์

แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยใช้วิธีรายได้ (Income Approach) 
(6) อตัราสว่นราคาลงทนุตอ่ราคาเฉลี.ยระหวา่งราคาประเมินโดยผู้ประเมินทั ,ง 2 ราย  
 

โดยในการประเมินราคาโดยปราศจากการพิจารณาถึงโครงสร้างการลงทนุของกองทนุรวมข้างต้น ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินทั ,ง 
2 รายได้ทําการประเมินโดยมิได้พิจารณาถึงโครงสร้างการลงทุนของกองทุนรวม และใช้สมมุติฐานด้านค่าใช้จ่ายเสมือน
อาคารสํานกังานทั.วไป ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ.มเติมเกี.ยวกับราคาประเมินโดยปราศจากการพิจารณาถึง
โครงสร้างการลงทนุของกองทนุรวมในภาคผนวก ก (1) : สรุปรายงานการประเมินอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ 
โดยปราศจากการพิจารณาถึงโครงสร้างการลงทนุของกองทนุรวม ของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากดั และบริษัท 
ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ทั ,งนี , ในการประเมินราคาโดยพิจารณาถึงโครงสร้างการลงทุนของกองทุนรวมนั ,น ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินทั ,ง 2 รายได้
พิจารณาถึงปัจจยัเฉพาะที.เกี.ยวเนื.องกบัอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ อาทิ อตัราค่าใช้จ่ายที.เกิดขึ ,นจริงในอดีต 
รวมถึงได้คํานึงถึงโครงสร้างการจัดหาประโยชน์ของกองทุนรวมตามรายละเอียดที.ได้เปิดเผยในหัวข้อ การจัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ ข้อ 3.2.2 การเพิ.มเงินทนุเพื.อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ.มเติม
ครั ,งที. 1 

ทั ,งนี , สมมติฐานที.ผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิใช้ในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิที.กองทนุรวมจะเข้าลงทนุโดยพิจารณาถึงโครงสร้าง
การลงทนุของกองทนุรวมสรุปได้ดงันี , 

 

อสังหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ 

 สมมติฐาน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี� จาํกัด บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) 
จาํกัด 

วิธีการประเมิน
มูลค่า 

วิธีรายได้ (Income Approach) 
โดยเป็นการคิดลดจากกระแสเงินสดของทรัพย์สนิที.
กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ โดยประมาณการกระแส
เงินสดจากทรัพย์สนิที.กองทนุรวมจะเข้าลงทนุเป็น
ระยะเวลา 30 ปี จนถึงวนัที.สิ ,นสดุสญัญาเช่า  

วิธีรายได้ (Income Approach) 
โดยเป็นการคิดลดจากกระแสเงินสดของทรัพย์สนิที.
กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ โดยประมาณการกระแส
เงินสดจากทรัพย์สนิที.กองทนุรวมจะเข้าลงทนุเป็น
ระยะเวลา 30 ปี จนถึงวนัที.สิ ,นสดุสญัญาเช่า 

วันที�ประเมินมูลค่า วนัที. 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 วนัที. 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
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 สมมติฐาน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี� จาํกัด บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) 
จาํกัด 

พื ,นที�ให้เช่า  อาคารเอ 
พื ,นที.สาํนกังาน อาคารเอ: 17,999.56 ตร.ม. (รวม
พื ,นที. Office และ Office center) 
 
 
พื ,นที.ร้านค้า อาคารเอ: 374.50 ตร.ม. 
อาคารบ ี
พื ,นที.สาํนกังาน อาคารบี: 16,152.00 ตร.ม. 
พื ,นที.ร้านค้า อาคารบี: 72.00 ตร.ม. 
อาคารซี 
พื ,นที.สาํนกังาน อาคารซ:ี 6,802.50 ตร.ม. 
พื ,นที.ห้องเก็บของ อาคารซ:ี 37.83 ตร.ม. 
พื�นที+สํานกังานที+เช่าโดยบริษัทในเครือของเตียวฮง 
พื ,นที.เช่าบริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จํากดั: 950.00 
ตร.ม. 
พื ,นที.เช่าบริษัท เอส พี คอนแทรคติ ,ง จํากดั:    
307.18 ตร.ม. 
บริษัทในเครือของเตียวฮงอื.นๆ: 592.00 ตร.ม. 
พื�นที+ที+จะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรือบริษัทที+จะ
เข้ามาเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์ภายหลงักองทนุ
รวมเขา้ลงทนุ 
พื ,นที.สาํนกังานในอาคารบี: 1,054.00 ตร.ม. 
พื ,นที.สาํนกังานในอาคารซ:ี 512.82 ตร.ม. 
พื ,นที.ห้องประชมุ/ห้องจดัเลี ,ยง: 2,328.00 ตร.ม. 
พื ,นที.ห้องอาหาร: 1,180.00 ตร.ม. 
พื ,นที.ฟิตเนส: 1,054.00 ตร.ม. 
รวมพื�นที�ปล่อยเช่าสุทธิทั�งหมด : 49,416.39 
ตร.ม. 

อาคารเอ 
พื ,นที.สาํนกังาน (Office) อาคารเอ: 16,262.56 ตร.
ม.  
พื ,นที.สาํนกังาน (Office center) อาคารเอ: 
1,737.00 ตร.ม.  
พื ,นที.ร้านค้า อาคารเอ: 374.50 ตร.ม. 
อาคารบ ี
พื ,นที.สาํนกังาน อาคารบี: 16,152.00 ตร.ม. 
พื ,นที.ร้านค้า อาคารบี: 72.00 ตร.ม. 
อาคารซี 
พื ,นที.สาํนกังาน อาคารซ:ี 6,802.50 ตร.ม. 
พื ,นที.ห้องเก็บของ อาคารซ:ี 37.83 ตร.ม. 
พื�นที+สํานกังานที+เช่าโดยบริษัทในเครือของเตียวฮง 
พื ,นที.เช่าบริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จํากดั: 950.00 
ตร.ม. 
พื ,นที.เช่าบริษัท เอส พี คอนแทรคติ ,ง จํากดั:   
307.18 ตร.ม. 
บริษัทในเครือของเตียวฮงอื.นๆ: 592.00 ตร.ม. 
พื�นที+ที+จะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรือบริษัทที+จะ
เข้ามาเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์ภายหลงักองทนุ
รวมเขา้ลงทนุ 
พื ,นที.สาํนกังานในอาคารบี: 1,054.00 ตร.ม. 
พื ,นที.สาํนกังานในอาคารซ:ี 512.82 ตร.ม. 
พื ,นที.ห้องประชมุ/ห้องจดัเลี ,ยง: 2,328.00 ตร.ม. 
พื ,นที.ห้องอาหาร: 1,180.00 ตร.ม. 
พื ,นที.ฟิตเนส: 1,054.00 ตร.ม. 
รวมพื�นที�ปล่อยเช่าสุทธิทั�งหมด : 49,416.39 
ตร.ม. 

อัตราค่าเช่าพื ,นที�
เฉลี�ยและอัตราการ
เติบโต 

อตัราคา่เช่าเฉลี.ยรวมพื ,นที.เช่าทกุประเภทในปีแรก
เทา่กบัประมาณ 348.79 บาท/ตร.ม./เดือน จากนั ,น
เติบโตในอตัราเฉลี.ยตอ่ปีประมาณร้อย 3.78 

อตัราคา่เช่าเฉลี.ยรวมพื ,นที.เช่าทกุประเภทในปีแรก
เทา่กบัประมาณ 356.92 บาท/ตร.ม./เดือน จากนั ,น
เติบโตในอตัราเฉลี.ยตอ่ปีประมาณร้อย 3.62 

อัตราการเช่าพื ,นที�
เฉลี�ย 

อตัราการเชา่เฉลี.ยอยูที่.ประมาณร้อยละ 93.07-
95.23 

อตัราการเชา่เฉลี.ยอยูที่.ประมาณร้อยละ 89.56 – 
95.64 
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 สมมติฐาน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี� จาํกัด บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) 
จาํกัด 

รายได้ที�จอดรถ ร้อยละ 9.0 ของรายได้คา่เชา่พื ,นที. หรือประมาณ  
17,726,838 บาทในปีแรก 

คํานวณจากรายได้คา่ที.จอดรถที.ในอดีตโดยเทา่กบั 
18,000,000 บาทในปีแรก จากนั ,นเติบโตในอตัรา
ร้อยละ 2 ตอ่ปี 

รายได้อื�นๆ  ร้อยละ 1.0 ของรายได้คา่เชา่พื ,นที.  ร้อยละ 1.0 ของรายได้คา่เชา่พื ,นที. 

ค่ารักษาความ
ปลอดภยั และค่า
ทาํความสะอาด 

คํานวณจากจํานวนที.จ่ายจริงในอดีต และเติบโต
ร้อยละ 5 ตอ่ปี 

คํานวณจากจํานวนที.จ่ายจริงในอดีต และเติบโต
ร้อยละ 4 ตอ่ปี 

ค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภค 

ร้อยละ 5.5 ของรายได้  ร้อยละ 5.4 ของรายได้ 

ค่าซ่อมแซมและ
บาํรุงรักษา 

ร้อยละ 1.5 ของรายได้ ร้อยละ 2.0 ของรายได้ 

ค่าประกันภยั ร้อยละ 0.06 ของมลูคา่ต้นทนุทดแทนใหมก่่อนหกั
คา่เสื.อมราคา และเติบโตร้อยละ 2 ตอ่ปี 

ร้อยละ 0.06 ของมลูคา่ต้นทนุทดแทนใหมก่่อนหกั
คา่เสื.อมราคา  

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับ
การขาย (ค่า
คอมมิชชั�น) 

คํานวณจากอตัราคา่เชา่ 1 เดอืนของผู้ เชา่รายใหม ่
หรือเฉลี.ยตลอดระยะเวลาการประเมินประมาณ 
1,884,996 บาท 

ร้อยละ 0.5 ของรายได้ หรือเฉลี.ยตลอดระยะเวลา
การประเมินประมาณ 1,843,922 บาท 

ค่าเช่าที�ดนิ คํานวณจากอตัราที.ระบไุว้ในร่ายสญัญาที.เกี.ยวข้อง คํานวณจากอตัราที.ระบไุว้ในร่ายสญัญาที.เกี.ยวข้อง 

ค่าภาษีโรงเรือน ร้อยละ 12.50 ของรายได้คา่เชา่ โดยรายได้คา่เช่า
คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของรายได้คา่เช่ารวม 

ร้อยละ 12.5 ของรายได้คา่เช่า โดยรายได้คา่เชา่คิด
เป็นร้อยละ 40.00 ของรายได้คา่เช่ารวม 

ค่าใช้จ่ายอื�นๆ  ร้อยละ 2.80 ของรายได้ ร้อยละ 2.26 ของรายได้ 

เงนิสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกับ
การบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

เตียวฮงตกลงจะจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที.
เกี.ยวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการ ซึ.ง
ประกอบด้วย ค่ารักษาความปลอดภัย และค่าทํา
ความสะอาด ค่าใช้จ่ายสาธารณปูโภค ค่าซ่อมแซม
และบํารุงรักษา คา่ประกนัภยั คา่ใช้จ่ายเกี.ยวกบัการ
ขาย (ค่าคอมมิชชั.น) ค่าเช่าที.ดิน ค่าภาษีโรงเรือน 
ค่าใช้จ่ายอื.นๆ  เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที.
กองทนุรวมเข้าลงทนุ ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 

ปีที� จาํนวนเงนิสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

1 28,248,000 บาทตอ่ปี 
2 26,322,000 บาทตอ่ปี 

เตียวฮงตกลงจะจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที.
เกี.ยวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการ ซึ.ง
ประกอบด้วย ค่ารักษาความปลอดภัย และค่าทํา
ความสะอาด ค่าใช้จ่ายสาธารณปูโภค ค่าซ่อมแซม
และบํารุงรักษา คา่ประกนัภยั คา่ใช้จ่ายเกี.ยวกบัการ
ขาย (ค่าคอมมิชชั.น) ค่าเช่าที.ดิน ค่าภาษีโรงเรือน 
ค่าใช้จ่ายอื.นๆ  เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที.
กองทนุรวมเข้าลงทนุ ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 

ปีที� จาํนวนเงนิสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

1 28,248,000 บาทตอ่ปี 
2 26,322,000 บาทตอ่ปี 
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 สมมติฐาน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี� จาํกัด บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) 
จาํกัด 

3 20,223,000 บาทตอ่ปี 20, 23,000 
4 13,910,000 บาทตอ่ปี 13, 10,00  
5 7,597,000 บาทตอ่ปี 7,  7,000  

3 20,223,000 บาทตอ่ปี 20,
4 13,910,000 บาทตอ่ปี 13
5 7,597,000 บาทตอ่ปี 7,5 

การกันสาํรองค่า
ปรับปรุงตกแต่ง
อาคาร (CAPEX) 

ร้อยละ 2.00 ของรายได้ ร้อยละ 2.50 ของรายได้ 

ค่าธรรมเนียม
ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

ร้อยละ 1.0 ของรายได้จากการดาํเนินงานรวม และ
ร้อยละ 5.75 ของกําไรจากการดาํเนินงาน 

ร้อยละ 1.0 ของรายได้จากการดาํเนินงานรวม และ
ร้อยละ 5.75 ของกําไรจากการดาํเนินงาน 

อัตราคดิลด ร้อยละ 11.00 ร้อยละ 10.75 

ผู้ลงทนุสามารถศกึษารายละเอียดเพิ.มเติมในภาคผนวก ก (2) : สรุปรายงานการประเมินอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา 
ทาวเวอร์ โดยพิจารณาถึงโครงสร้างการลงทนุของกองทนุรวม ของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากดั และบริษัท 
ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั และสามารถขอรายงานประเมินคา่ทรัพย์สนิฉบบัเต็มจากบริษัทจดัการ 

ทั ,งนี , จากการตรวจสอบสมมติฐานหลกัของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินที.ใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้า
ลงทนุเพิ.มเติมครั ,งที. 1 นั ,น บริษัทจดัการไม่พบสิ.งที.เป็นเหตุให้เชื.อว่าสมมติฐานหลกัที.ใช้ในการประเมินมลูค่าดงักลา่วไม่
สมเหตสุมผล อยา่งไรก็ตาม ผลประกอบการที.เกิดขึ ,นอาจแตกตา่งจากสมมติฐาน และเหตกุารณ์ตา่งๆ อาจไม่เป็นไปตามที.
คาดการณ์ไว้ 
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3.2.9 รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้สุทธิของ
อสังหาริมทรัพย์ตามสมมติฐาน  

รายละเอียดประมาณการงบกําไรขาดทนุและงบประกอบรายละเอียดรายได้สทุธิของอสงัหาริมทรัพย์ตามสมมตฐิานสาํหรับ
ช่วงเวลาประมาณการตั ,งแตว่นัที. 1 เมษายน พ.ศ. 2557  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 

(หน่วย: พันบาท) 
อสังหาริมทรัพย์ที�มีอยู่

เดิม 
อสังหาริมทรัพย์ทั ,งหมด
หลังการลงทุนเพิ�มเติม 

รายได้คา่เชา่และคา่บริการ(1) 551,988 751,149  
รายได้อื.น1 113,769  133,560  
รายได้ขั ,นต้น 665,757  884,709  
คา่ใช้จา่ยที.เกี.ยวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์(2) (218,932) (235,521) 
รายได้สุทธิของอสังหาริมทรัพย์ 446,826  649,188  

 

ดอกเบี ,ยรับ(2) 6,315  6,748  
 

ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม2   
คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์(2)  (36,440)  (49,630) 
คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุ(2)  (41,632)  (58,655) 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์(2)  (1,374)  (1,936) 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน(2)  (1,374)  (1,936) 
คา่ใช้จา่ยอื.นในการบริหารกองทนุรวม(2) (2,585)  (3,105) 
คา่ใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุตดัจําหนา่ย(2)  -   (7,792) 
ต้นทนุการเงิน(2)  -   (22,169) 
รวมค่าใช้จ่าย (83,405) (145,223) 

 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  369,736  510,713  
 

บวกกลบั    คา่เช่าที.ดินที.มิได้จา่ยเป็นเงินสด  21,560   23,741  
สภาพคลอ่งสว่นเกินที.เกิดจากการตดัจําหนา่ย
คา่ธรรมเนียมการให้เงินกู้  

- 169 

สภาพคลอ่งสว่นเกินที.เกิดจากการตดัจําหนา่ย
คา่ใช้จา่ยในการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

 -    7,792 

ประมาณการเงนิสดสุทธิที�สามารถนํามาปันส่วนแบ่ง
ให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

391,296 542,415  

 

ประมาณการอตัราการปันสว่นแบง่ (ร้อยละ) 90.0 92.8(3) 
ประมาณการการปันส่วนแบ่งให้แก่ผู่ถอืหน่วยลงทุน 352,166 503,287  

 

จํานวนหนว่ยลงทนุ (พนัหนว่ย)(4) 342,000 481,560 
ประมาณการการปันส่วนแบ่งต่อหน่วย (บาท) 1.030  1.045 
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หมายเหต:ุ 

(1)  รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ และรายได้อื.นในรอบ 12 เดือนข้างหน้าเป็นไปตามรายงานประมาณการงบกําไรขาดทนุและงบประกอบ
รายละเอียดรายได้สทุธิของอสงัหาริมทรัพย์ตามสมมติฐานสําหรับช่วงเวลาประมาณการตั ,งแต่วนัที. 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2557 (“รายงานประมาณการ”) ในภาคผนวก ข 

(2)  ดอกเบี ,ยรับ ค่าใช้จ่ายที.เกี.ยวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ และค่าใช้จ่ายของกองทนุรวมในรอบ 12 เดือนข้างหน้าเป็นไปตามรายงาน
ประมาณการ 

(3) ในสว่นประมาณการอตัราการปันสว่นแบง่สําหรับอสงัหาริมทรัพย์ทั ,งหมดหลงัการลงทนุเพิ.มเติมในอตัราร้อยละ 92.8 คํานวณจากสดัส่วน
ของ ประมาณการการปันสว่นแบง่ให้แก่ผู่ถือหน่วยลงทนุของอสงัหาริมทรัพย์ที.มีอยูเ่ดิม (352 ล้านบาท) รวมกบั รายได้จากการลงทนุสทุธิที.
ปรับปรุงแล้วจากอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมจะลงทนุเพิ.มเติมหลงัสํารองรายจา่ยฝ่ายทนุ (ถ้ามี) ของอสงัหาริมทรัพย์ที.ลงทนุเพิ.มเติม (151 
ล้านบาท) ตอ่ประมาณการเงินสดสทุธิที.สามารถนํามาปันสว่นแบง่ให้แก่ผู่ถือหน่วยลงทนุของอสงัหาริมทรัพย์ทั ,งหมดหลงัการลงทนุเพิ.มเติม 
(542 ล้านบาท) 

(4)  จํานวนหน่วยลงทนุทั ,งหมดประมาณ 482 ล้านหน่วย เป็นจํานวนตามสมมติฐานเพื.อใช้ในการประมาณการ ทั ,งนี , จํานวนหน่วยลงทุน
สดุท้ายอาจจะแตกต่างไปจากนี , โดยจํานวนหน่วยลงทุนที.เปลี.ยนแปลงไปจากตารางข้างต้นจะส่งผลให้การปันส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วย
เปลี.ยนไปด้วย  

(5) ประมาณการการปันสว่นแบง่สําหรับชว่งเวลาประมาณการคํานวณจากสมมติฐานให้มีการกู้ยืมประมาณร้อยละ 8 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
หลงัเพิ.มทนุ และจากสมมตุิฐานประมาณการอตัราการปันสว่นแบง่ในอตัราร้อยละ 90.0 และ 92.8 ของประมาณการเงินสดสทุธิที.สามารถ
นํามาปันสว่นแบง่ให้แก่ผู่ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที.เกิดจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที.มีอยู่เดิมและอสงัหาริมทรัพย์ทั ,งหมดหลงั
การลงทุนเพิ.มเติมตามลําดบั ซึ.งคํานวณจากรายได้จากการลงทนุสทุธิปรับปรุงด้วยค่าเช่าที.ดินที.มิได้จ่ายเป็นเงินสด และรายการสภาพ
คล่องส่วนเกินที.เกิดจากการตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมการใช้เงินกู้ และค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน ทั ,งนี , ประมาณ
การเงินสดสุทธิที.สามารถนํามาปันส่วนแบ่งให้แก่ผู่ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงกําไรหรือขาดทุนด้อยค่าที.ยงัไม่เกิดขึ ,นจากการ
เปลี.ยนแปลงในมลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์จากการประเมินมลูคา่ประจําปี 

 

ทั ,งนี , ประมาณการการปันสว่นแบง่ได้ถกูแสดงไว้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื.อเป็นตวัอย่างประกอบเท่านั ,น ราคาเสนอขายหน่วย
ลงทุนเพิ.มเติมที.แท้จริง จํานวนหน่วยลงทุนเพิ.มเติมที.ออกและเสนอขายที.แท้จริง ราคาที.กองทุนรวมลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมจะลงทนุเพิ.มเติมครั ,งที. 1ที.แท้จริง และจํานวนเงินกู้ เพิ.มเติมที.แท้จริง ยงัไม่ได้ถกูกําหนดไว้ ซึ.ง
อาจทําให้ประมาณการการปันส่วนแบ่งแตกต่างไปจากนี ,ได้ โดยผู้ ลงทุนสามารถ พิจารณารายละเอียดเพิ.มเติมตาม
ภาคผนวก ข รายละเอียดประมาณการงบกําไรขาดทนุและงบประกอบรายละเอียดรายได้สทุธิของอสงัหาริมทรัพย์ตาม
สมมติฐานสาํหรับช่วงเวลาประมาณการตั ,งแตว่นัที. 1 เมษายน พ.ศ. 2557  ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
 
การประมาณการเงนิลงทุนของกองทุนด้วยวิธีการแบบเส้นตรง (หลักความระมัดระวัง) 

มีวตัถปุระสงค์เพื.อให้ผู้ลงทนุทั.วไป สามารถทําความเข้าใจ เกี.ยวกบัวิธีการแสดงผลการดําเนินงานเป็นการทั.วไปของกองทนุ
รวมอสงัหาริมทรัพย์ (กอง 1) ซึ.งจะเน้นลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ได้อยา่งชดัเจน และเข้าใจง่ายขี ,น  โดยแสดงให้
เห็นถึงเงินลงทนุ (เงินต้น) ที.ถกูทยอยคืนในแตล่ะปีเป็นจํานวนเทา่ไร 
การประยุกต์ใช้วิธีลดทุนแบบเส้นตรงอาจมีความแตกต่างจากแนวทางของมาตรฐานบัญชีที.สภาวิชาชีพกําหนด  และ
กฎระเบียบ และ/หรือประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที.ประกาศใช้ใน
ปัจจบุนัและอนาคตได้ 
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สมมติฐาน 
� คํานวณเงินต้นและอตัราเงินปันผลจากมลูคา่ต้นทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเทา่กบัราคาที.ตราไว้ 10.00 บาท  
� ปัจจบุนักองทนุรวมลงทนุในสทิธิการอาคารยบีูซี 2 และอาคารเพลติจิต เซ็นเตอร์  
� ภายหลงัการลงทนุเพิ.มเติมครั ,งที.1 ในอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ ในปี พ.ศ. 2557 ระยะเวลาสิทธิการ

เช่าเฉลี.ยของกองทุนรวมเท่ากับ 23.87 ปี (คํานวณโดยการถัวเฉลี.ยถ่วงนํ ,าหนกัมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ตามราคา
ประเมินทรัพย์สนิ ณ  วนัที. 25 มีนาคม  พ.ศ. 2557 โดยบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากดั สําหรับทรัพย์สินที.
กองทนุรวมลงทนุอยู่เดิม และวนัที. 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากดั และ
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั สาํหรับทรัพย์สนิที.กองทนุรวมจะลงทนุเพิ.มเติมครั ,งที. 1) 

� จากข้อมลูข้างต้น ประมาณการเงินลงทนุ(เงินต้น) ที.จะถูกทยอยคืนเฉลี.ยมีค่าประมาณ 41.92 สตางค์/ปี (คํานวณ
จากราคาที.ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ หารด้วยระยะเวลาสทิธิการเช่าเฉลี.ยของกองทนุรวม=10.00/23.86) หรือประมาณ
ร้อยละ 4.19 ตอ่ปี  ดงันั ,น  อตัราผลตอบแทนเงินปันผลสทุธิ (Net Yield) ที.ได้รับในแตล่ะปีจะเท่ากบั กระแสเงินสดรับ
หกัด้วยประมาณการเงินลงทนุ (เงินต้น) ที.จะถกูทยอยคืน 

1. ตวัอยา่งการคํานวณการคืนเงินต้นของกองทนุรวมปี พ.ศ. 2557 (กรณีต้นทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเทา่กบั 10.00 บาท) 
  ประมาณการ 

งวดวันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2557 วันที� 31 มีนาคม  พ.ศ. 2558 
ประมาณการการปันสว่นแบง่กําไร (บาท) 1.045 

ราคาที.ตราไว้1(บาท) 10.000 

อตัราเงินสว่นแบง่กําไรตอ่ปี (ร้อยละ) 10.450 

ระยะเวลาสทิธิการเช่าเฉลี.ย (ปี) 23.867 

คิดเป็นเงินต้นคืนเฉลี.ยตอ่ปี2 (ร้อยละ) 4.190 

 
 อัตราเงนิส่วนแบ่ง

กาํไรต่อปี (ร้อยละ) 
เงนิส่วนแบ่งกาํไรต่อปี 

(บาทต่อหน่วย) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

คิดเป็นเงินสว่นแบง่กําไรตอ่ปี 6.260 0.626 59.904 

คิดเป็นเงินต้นคืนเฉลี.ยตอ่ปี2 4.190 0.419 40.096  

รวมประมาณการการปันส่วนแบ่ง
กาํไรต่อปี 

10.450 1.045 100.000 

หมายเหตุ : 
1.    ในกรณีที.ผู้ ถือหน่วยลงทนุ/ ผู้ลงทนุมีต้นทนุเฉลี.ยในการถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแตกต่างจากราคาที.ตราไว้ (10 บาทต่อหน่วย)  ผู้ ถือ

หน่วยลงทนุ/ ผู้ลงทนุสามารถใช้ต้นทนุเฉลี.ยของตนแทนราคาที.ตราไว้ในการคํานวณข้างต้น   
2.    สําหรับอตัราเงินต้นคืนเฉลี.ยและเงินสว่นแบง่กําไร (ร้อยละ) ในปีตอ่ไป คํานวณได้จากอตัราเงินส่วนแบ่งกําไรต่อปี หกัด้วยอตัราเงินต้นคืน

เฉลี.ยตอ่ปี 
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2. ตวัอยา่งการคํานวณการคืนเงินต้นของกองทนุรวมปี พ.ศ. 2557 (กรณีต้นทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเทา่กบั 12.00 บาท) 
  ประมาณการ 

งวดวันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2557 วันที� 31 มีนาคม  พ.ศ. 2558 
ประมาณการการปันสว่นแบง่กําไร (บาท) 1.045 

ต้นทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ1(บาท) 12.000 

อตัราเงินสว่นแบง่กําไรตอ่ปี (ร้อยละ) 8.708 

ระยะเวลาสทิธิการเช่าเฉลี.ย (ปี) 23.867 

คิดเป็นเงินต้นคืนเฉลี.ยตอ่ปี2 (ร้อยละ) 4.190 

 
 อัตราเงนิส่วนแบ่ง

กาํไรต่อปี (ร้อยละ) 
เงนิส่วนแบ่งกาํไรต่อปี 

(บาทต่อหน่วย) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

คิดเป็นเงินสว่นแบง่กําไรตอ่ปี 4.518 0.542 51.866 

คิดเป็นเงินต้นคืนเฉลี.ยตอ่ปี2 4.190 0.503 48.134  

รวมประมาณการการปันส่วนแบ่ง
กาํไรต่อปี 

8.708 1.045 100.000 

หมายเหตุ : 
1.    ในกรณีที.ผู้ ถือหน่วยลงทนุ/ ผู้ลงทนุมีต้นทนุเฉลี.ยในการถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแตกต่างจากราคา 12.00 บาทต่อหน่วย  ผู้ ถือหน่วย

ลงทนุ/ ผู้ลงทนุสามารถใช้ต้นทนุเฉลี.ยของตนแทนราคาที.ตราไว้ในการคํานวณข้างต้น 
2.    สําหรับอตัราเงินต้นคืนเฉลี.ยและเงินสว่นแบง่กําไร (ร้อยละ) ในปีตอ่ไป คํานวณได้จากอตัราเงินส่วนแบ่งกําไรต่อปี หกัด้วยอตัราเงินต้นคืน

เฉลี.ยตอ่ปี 

 

อย่างไรก็ดี หากมลูค่าการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ.มเตมิในโครงการบางนา ทาวเวอร์ เป็นราคาที.สงูกว่าราคาที.ได้จาก
รายงานการประเมินค่าของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินเมื.อปรับปรุงด้วยลกัษณะเฉพาะของอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างการ
ลงทุนของกองทุนรวม ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวข้างต้นนั ,น มลูค่าสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที.
กองทนุรวมจะลงทนุอาจลดลงจากการประเมินคา่ หรือการสอบทานประเมินคา่ทรัพย์สนิในรอบตอ่ๆ ไป อาจสง่ผลให้บริษัท
จดัการต้องลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื.อลดสภาพคล่องส่วนเกิน ที.เกิดจากการที.มูลค่าของอสงัหาริมทรัพย์
ลดลงจากการประเมินคา่ทรัพย์สนิ ซึ.งภายหลงัการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม มลูค่าที.ตราไว้ของหน่วยลงทนุจะ
ลดลงด้วย 

 

 

 

 



กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ 

 - 104 – 
  
 

ความสมเหตสุมผลในการลงทนุ 

บริษัทจัดการมีความเห็นว่ามูลค่าที.กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนเพิ.มเติมครั ,งที. 1 มี
ความสมเหตสุมผล โดยได้มีการพิจารณาจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี , 

1.  ความหลากหลายของแหล่งที�มาของรายได้กับการกระจายความเสี�ยง 

การลงทนุของกองทนุรวมในอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์จะช่วยเพิ.มแหลง่รายได้ของกองทนุรวมที.เดมิได้
รับมาจากโครงการอาคารสมชัชาวาณิช 2 (United Business Center II) (อาคารยบีูซี 2) และโครงการอาคารเพลิน
จิต เซ็นเตอร์ ซึ.งทั ,งสองโครงการตั ,งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ (CBD) ดังนั ,น ภายหลงัการลงทุน
เพิ.มเติมในอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์แล้ว แหลง่รายได้ของกองทนุรวมจะมีความหลากหลายมากขึ ,น 
ทั ,งในแง่ทําเลที.ตั ,งและจํานวนอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมลงทนุจะเพิ.มเป็น 3 โครงการ ซึ.งจะเป็นผลดีตอ่การกระจาย
ความเสี.ยง 

2.  จุดเด่นของอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมจะเข้าลงทุนเพิ�มเติมครั,งที� 1 

อสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์เป็นโครงการอาคารสํานกังานเกรดบี ที.ตั ,งอยู่ในทําเลที.มีศกัยภาพบนถนน
บางนา-ตราด (ถนนบางนา-บางประกง) ซึ.งเป็นเส้นทางคมนาคมทางการค้าที.สําคญั โดยตั ,งอยู่ห่างจากสนามบิน
สวุรรณภมูิประมาณ 20 กิโลเมตรหรือใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 15 นาที และเป็นถนนสายหลกัที.เชื.อมต่อ
ไปสู่ภาคตะวันออก อันเป็นที.ตั ,งของท่าเรือนํ ,าลึกแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมที.สําคัญต่างๆ นอกจากนี , 
อสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา  ทาวเวอร์ ยงัมีลกัษณะเป็นโครงการอาคารสาํนกังาน ที.มีสิ.งอํานวยความสะดวกครบ
ครัน (Self-contained office complex) ซึ.งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ เช่าและผู้มาใช้บริการภายใน
โครงการได้เป็นอย่างดี สําหรับด้านผลประกอบการ อสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์มีผลประกอบการใน
อดีตที.ดี และมีศกัยภาพในการเติบโตจากการเติบโตของคา่เช่าในอนาคต 

3.  การลดผลกระทบจากการสูญเสียรายได้สุทธิของกองทุนรวมภายหลังจากสิทธิการเช่าโครงการอาคาร
เพลินจิต เซ็นเตอร์ สิ ,นสุดลง 

เมื.อพิจารณาจากประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้สุทธิของอสงัหาริมทรัพย์ตาม
สมมติฐานสําหรับช่วงเวลาประมาณการตั ,งแต่วันที. 1 เมษายน พ.ศ. 2557  ถึงวันที. 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
(รายละเอียดตามภาคผนวก ข รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้สทุธิของ
อสงัหาริมทรัพย์ตามสมมติฐาน) รายได้สทุธิของโครงการอาคารเพลนิจิต เซ็นเตอร์ คิดเป็นสดัสว่นเทา่กบัร้อยละ 48.5 
ของรายได้สทุธิของอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมลงทนุอยูเ่ดิม ซึ.งสิทธิการเช่าของโครงการดงักลา่วจะสิ ,นสดุลงในอีก
ประมาณ 11 ปี สง่ผลให้ภายหลงัจากสิ ,นสดุระยะเวลาของสิทธิการเช่าของโครงการดงักลา่ว รายได้สทุธิของกองทนุ
รวมอาจลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 
ดงันั ,น การที.กองทนุรวมจะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์เพิ.มเติมจะทําให้รายได้สทุธิของกองทนุ
รวมเพิ.มขึ ,น และจะช่วยลดผลกระทบจากการสญูเสียรายได้ภายหลงัจากสิทธิการเช่าโครงการอาคารเพลินจิต เซ็น
เตอร์ สิ ,นสดุลง  
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4.  ประมาณการผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) 

กองทนุรวมจะเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ โดยมีมลูคา่การลงทนุไมเ่กิน 2,022.00 ล้านบาท  
บริษัทจัดการมีความเห็นว่าราคาดงักล่าวเป็นราคาที.เหมาะสมซึ.งสามารถยอมรับได้ เนื.องจากอตัราผลตอบแทน
ภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ของโครงการ ตลอดระยะเวลาลงทนุ 30 ปี ที.กองทนุรวมจะได้จากการลงทนุ
ที.มลูค่าที.กองทนุรวมลงทนุ 2,022.00  ล้านบาท อยู่ในอตัราประมาณร้อยละ 10.34  ต่อปี (โดยคํานวณจากกระแส
เงินสดสทุธิจากทรัพย์สินที.ประมาณการโดยบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี.  จํากดั ซึ.งเป็นผู้ประเมินราคาที.ให้
ราคาประเมินตํ.าสุด) ซึ.งบริษัทจัดการคาดว่าการลงทุนดังกล่าว ยังคงเป็นทางเลือกหนึ.งของการลงทุนที.ให้
ผลตอบแทนที.นา่พอใจแก่นกัลงทนุเมื.อเทียบกบัอตัราผลตอบแทนและความเสี.ยงของตราสารหนี ,รัฐบาลและตราสาร
หนี ,ภาคเอกชนที.มีอนัดบัความนา่เชื.อถือในระดบัที.สามารถลงทนุได้ (Investment Grade) ดงัที.แสดงในตารางดงันี , 

ตารางแสดงอัตราผลตอบแทน ณ วันที� 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
ประเภท อายุ 10 ปี อายุ 20 ปี อายุ 30 ปี 
ตราสารหนี ,รัฐบาล 3.56 3.94 4.16 
ตราสารหนี ,ภาคเอกชน 
(ความนา่เชื.อถือระดบั A+) 

4.62 5.45 5.90 

ตราสารหนี ,ภาคเอกชน 
(ความนา่เชื.อถือระดบั BBB+) 

5.58 6.41 6.86 

ที.มา : ThaiBMA 
 

ทั ,งนี , มลูคา่ในการลงทนุสดุท้ายจะขึ ,นอยูก่บัราคาซื ,อขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ในช่วงที.มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ.มเติม และมลูค่าที.บริษัท เตียวฮงสีลม จํากดั ประสงค์จะได้รับ
จากการจําหนา่ยสทิธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ ซึ.งเป็นมลูคา่ไมเ่กิน 2,022.00 ล้านบาท ซึ.ง
ในกรณีที.กองทนุรวมสามารถลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ที.มลูค่าตํ.ากว่า 2,022.00 ล้านบาท 
กองทนุรวมจะมีโอกาสได้รับอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการที.สงูขึ ,นกวา่อตัราร้อยละ 10.34 ตอ่ปี นอกจากนี , ใน
กรณีที.บริษัทจดัการดําเนินการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินในประเทศในจํานวนไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวมภายหลงัการเพิ.มเงินทนุของกองทนุรวมในครั ,งนี , ผลตอบแทนภายในสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมจะเพิ.มขึ ,นจากอตัราที.ระบไุว้ข้างต้น 

อยา่งไรก็ดี หากมลูคา่การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ.มเติมในอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ เป็นราคาที.
สูงกว่าราคาที.ได้จากรายงานการประเมินค่าของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ดงักลา่วข้างต้นนั ,น มลูค่าสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมจะลงทนุอาจลดลงจากการประเมินค่า หรือการ
สอบทานประเมินคา่ทรัพย์สนิในรอบตอ่ๆ ไป อาจสง่ผลให้บริษัทจดัการต้องลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมเพื.อ
ลดสภาพคลอ่งสว่นเกิน ที.เกิดจากการที.มลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์ลดลงจากการประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ.งภายหลงัการ
ลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม มลูคา่ที.ตราไว้ของหนว่ยลงทนุจะลดลงด้วย 

เมื.อพิจารณาจากปัจจยัข้างต้น บริษัทจดัการมีความเห็นวา่ราคาที.กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั ,งแรก ซึ.งจะไมส่งูกวา่ราคาที.ได้
จากรายงานประเมินคา่ตํ.าสดุเกินร้อยละ 10 เป็นราคาที.มีความเหมาะสม 
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3.2.10 การทาํธุรกรรมกับผู้ที�เกี�ยวข้อง  

การลงทนุครั ,งแรก 
กองทนุรวมได้เข้าลงทนุในสิทธิการเช่าที.ดินและกรรมสิทธิKในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ที.มีบริษัท ดิ 
เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“เอราวัณ”) เป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าในที.ดินและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิK

ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ และกองทุนรวมได้เข้าลงทนุในสิทธิการเช่าที.ดินและอาคารยบีูซี 2 ที.มี
บริษัท ภิรัชบุรี จํากัด (“ภิรัชบุรี”)เป็นเจ้าของกรรมสิทธิK และซื ,ออุปกรณ์และงานระบบจากบริษัท 
เพนต้า 591 จํากดั (“เพนต้า 591”) (ซึ.งทั ,งสองบริษัทถือหุ้นโดยกลุม่บคุคลเดียวกนั ซึ.งไมเ่กี.ยวข้องกบั
เอราวณั) ดงันั ,น เอราวณั  เจ้าของกรรมสิทธิKในที.ดินที.เป็นที.ตั ,งของอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์  ภิรัช
บรีุ  เพนต้า 591  และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว จึงมีสิทธิลงทนุในหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม รวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที.จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมดของกองทนุรวม 
ทั ,งนี , ภายหลงัจากที.กองทุนรวมลงทุนในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ แล้ว กองทุนรวมจะให้เช่าพื ,นที.
บางสว่นในอาคารคิดเป็นพื ,นที.ประมาณ 3,870 ตารางเมตร หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของพื ,นที.
เช่าทั ,งหมด แก่เอราวณัหรือบุคคลใดๆ ที.เอราวัณถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้น
ทั ,งหมดของบคุคลดงักลา่ว นอกจากนี , กองทนุรวมได้แต่งตั ,งให้เพนต้า 591  และเอราวณั หรือบคุคล
ใดๆ ที.เอราวัณถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของจํานวนหุ้ นทั ,งหมดของบุคคลดังกล่าว เป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

การลงทนุเพิ.มเติมครั ,งที. 1 

1. กองทนุรวมจะลงทนุในสิทธิการ เช่าที.ดิน อาคารบางสว่น และงานระบบในอาคารบางนา ทาว
เวอร์ และรับโอนกรรมสทิธิKในสงัหาริมทรัพย์ที.เกี.ยวข้องจากเตียวฮง และเช่าช่วงที.ดนิบางสว่นซึ.ง
ใช้เป็นที.จอดรถเพิ.มเติมของอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ จากบริษัท ทรัพย์สิน
ไพศาล จํากดั นอกจากนี , เพื.อให้กองทนุรวมมีพื ,นที.จอดรถเพียงพอในการประกอบกิจการอาคาร
สาํนกังานให้เช่า และวตัถปุระสงค์เชิงพาณิชย์อื.นๆ อาทิ พื ,นที.ให้เช่าเชิงพาณิชยกรรม และเป็น
จํานวนที.เป็นไปตามความต้องการของกองทุนรวม กองทุนรวมจะได้เข้าทําสัญญาเพื.อใช้
ประโยชน์บนที.จอดรถเพิ.มเติมจากเตียวฮง และ/หรือ บริษัทที.เกี.ยวข้องนอกเหนือจากที.ได้มีการ
เช่าช่วงตามข้างต้น ทั ,งนี , เพื.อเป็นประกนัในการจดัให้มีที.จอดรถภายในอสงัหาริมทรัพย์โครงการ
บางนา ทาวเวอร์ เตียวฮงตกลงจะดําเนินการให้บริษัท วี เอส แอสเสท จํากัด ซึ.งเป็นบริษัทที.
เกี.ยวข้องกบัเตียวฮงจดทะเบียนสทิธิเก็บกินแบบไมม่ีคา่ตอบแทนบนที.ดินแปลงด้านข้างอาคารซี
โดยมีกําหนดเวลาเทา่กบัระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิโครงการบางนา ทาวเวอร์ให้แก่กองทนุรวม 
ณ วันที.กองทุนรวมได้ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ เพื.อให้กองทุนรวม
สามารถใช้เป็นที.จอดรถในกรณีที.เตียวฮงไมส่ามารถจดัหาที.จอดรถในบริเวณอื.นและตามจํานวน
ที.กองทนุรวมและเตียวฮงได้ตกลงกนั ณ เวลาใดๆ ภายในระยะเวลาการเช่าให้แก่กองทนุรวมได้   
ในกรณีที.เตียวฮงและ/หรือบคุคลที.เตียวฮงกําหนดสามารถจดัให้มีที.จอดรถเพิ.มเติมให้แก่กองทนุ
รวมได้ กองทนุรวมจะชําระค่าตอบแทนการใช้ที.จอดรถดงักลา่วในรูปแบบของค่าเช่า และ/หรือ 
คา่บริการที.จอดรถให้แก่เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ในจํานวนที.กําหนดไว้ในสญัญาตกลงกระทําการ 
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และเพื.อเป็นการสร้างความมั.นใจให้แก่กองทุนรวมว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์จะมีเงินทุน
เพียงพอในการก่อสร้างที.จอดรถในอนาคต  เตียวฮงจะจดัให้มีหลกัประกนัเงินส่วนทุนเพื.อการ
ก่อสร้างที.จอดรถให้แก่กองทนุรวม ณ วนัที.กองทนุรวมเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์โครงการบาง
นา ทาวเวอร์ เป็นจํานวน 25 ล้านบาท  ทั ,งนี , ในกรณีที.เตียวฮงไม่สามารถจดัให้มีที.จอดรถยนต์
เพิ.มเติมให้แก่กองทุนรวมไม่ว่ากรณีใดๆ  กองทุนรวมไม่มีหน้าที.ต้องชําระค่าเช่าและหรือ
ค่าบริการที.จอดรถเพิ.มเติมให้แก่เตียวฮง อีกทั ,งกองทนุรวมมีสิทธิพิจารณายกเลิกสิทธิการเช่า
ที.ดินที.เป็นที.ตั ,งของโครงการบางนา ทาวเวอร์  และเรียกร้องคา่เสยีหายจากเตียวฮงได้ 
หมายเหต:ุ  มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ที.ประเมินโดยผู้ประเมินคา่ทรัพย์สิน 2 ราย คือ บริษัท แกรนด์ 
แอสเซท แอดไวเซอรี.  จํากัด และบริษัท ไนท์แฟรค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ณ วนัที. 30 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ได้คํานงึถึงค่าใช้จ่ายในรูปค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการที.จอดรถที.กองทนุ
รวมเป็นผู้ รับผิดชอบดงักลา่วเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมแล้ว 
ดงันั ,น เตียวฮง บริษัท ทรัพย์สนิไพศาล จํากดั  บริษัท วี เอส แอสเสท จํากดั (ทั ,งสามบริษัทถือหุ้น
โดยกลุ่มบุคคลเดียวกัน) และเจ้าของที.ดินซึ.งใช้เป็นที.จอดรถเพิ.มเติม และ/หรือ กลุ่มบุคคล
เดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว รวมถึงผู้ให้สทิธิการเช่าที.ดินและอาคารของอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุ
รวมลงทุนอยู่เดิม จึงมีสิทธิลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที.จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมดของกองทนุรวม 
 

2. ภายหลงัจากที.กองทุนรวมลงทุนในอาคารบางนา ทาวเวอร์แล้ว กองทุนรวมจะให้เช่าพื ,นที.
บางสว่นในอาคารคิดเป็นพื ,นที.ประมาณ 11,164.06 ตารางเมตร  จากพื ,นที.ที.สามารถให้เช่าได้
ทั ,งหมดประมาณ 49,594.39 ตารางเมตร หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 22.51 ของพื ,นที.ที.
สามารถให้เช่าได้ทั ,งหมด  ซึ.งประกอบไปด้วย พื ,นที.ที.จะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรือ บริษัทที.
จะเข้ามาเป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ภายหลังกองทุนรวมเข้าลงทุน ประกอบด้วยพื ,นที.
สํานักงานให้เช่า ฟิตเนส สระว่ายนํ ,า ห้องประชุม/ห้องจัดเลี ,ยง และห้องอาหาร รวมพื ,นที.
ประมาณ 6,128.82 ตารางเมตร และพื ,นที.ที.บริษัทที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮงเช่าอยู่ปัจจุบนั และ/
หรือแสดงความประสงค์จะเช่าภายหลังกองทุนรวมเข้าลงทุนรวม 5,035.24 ตารางเมตร 
นอกจากนี , บริษัทจดัการมีความประสงค์จะแตง่ตั ,งให้เตียวฮงซึ.งเป็นเจ้าของโครงการบางนา ทาว
เวอร์ และ/หรือ บริษัทที.เกี.ยวข้องกับเตียวฮงตามที.ระบุไว้ในสญัญาที.เกี.ยวข้อง ให้เป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์สาํหรับอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมจะลงทนุเพิ.มเติมในครั ,งนี ,  
ทั ,งนี , การให้เช่าพื ,นที.อาคารสํานักงานแก่เตียวฮง และ/หรือ บริษัทที.จะเข้ามาเป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ และบริษัทที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮง เป็นการให้เช่าในอตัราตลาดที.เตียวฮงให้เช่า
แก่ผู้ เช่ารายอื.นในโครงการบางนา ทาวเวอร์   ขณะที.การให้เช่าพื ,นที. ห้องประชุม/ห้องจัดเลี ,ยง
และห้องอาหารซึ.งเป็นสิ.งอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ เช่าพื ,นที. และผู้ ติดต่อกับผู้ เช่าภายใน
โครงการ รวมถึงเป็นเพิ.งเปิดดําเนินการภายหลงัการปรับปรุงพื ,นที.ครั ,งใหญ่ในปี พ.ศ. 2555-
2556   กองทุนรวมให้เช่าพื ,นที.ดงักล่าวโดยมีอายุสญัญาเช่า 3 ปี  โดยกองทุนรวมมีสิทธิบอก
กล่าวให้เตียวฮงต่อสญัญาเช่ากับกองทุนรวมได้   ส่วนการให้เช่าพื ,นที.ฟิตเนส และ สระว่าย
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นํ ,า  ซึ.งปัจจบุนัเป็นสทิธิประโยชน์ (การเป็นสมาชิก) ที.ผู้ เช่าพื ,นที.ในโครงการบางนา ทาวเวอร์บาง
รายได้รับจากการเช่าพื ,นที.โดยไมม่ีคา่ใช้จ่ายเพิ.มเติมจากคา่เช่าพื ,นที.  รวมถึงเป็นสิ.งอํานวยความ
สะดวกที.ผู้ เช่าพื ,นที.ใช้พิจารณาในการเช่าพื ,นที.ในโครงการบางนา ทาวเวอร์   ดงันั ,น กองทนุรวม
จะให้เช่าพื ,นที.ฟิตเนส และ สระว่ายนํ ,าดังกล่าวแก่เตียวฮง และ/หรือ บริษัทที.จะเข้ามาเป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โดยมีอายุสญัญาเช่า 3 ปี  โดยกองทนุรวมมีสิทธิบอกกล่าวให้เตียวฮ
งต่อสญัญาเช่ากับกองทุนรวมได้   ในอตัราค่าเช่าและค่าบริการที.คํานึงถึงการใช้พื ,นที.ดงักลา่ว
เพื.อเป็นสิทธิประโยชน์ (การเป็นสมาชิก) ของผู้ เช่าพื ,นที.ในโครงการบางนา ทาวเวอร์โดยที.
เตียวฮง และ/หรือ บริษัทที.จะเข้ามาเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ จะเป็นผู้ขอใบอนญุาตประกอบ
กิจการ นอกจากนั ,นบริษัทจัดการ และผู้ประเมินค่าทรัพย์สินทั ,ง 2 รายได้คํานึงถึงรายการที.
เกี.ยวเนื.องกับการทําธุรกรรมกับบุคคลที.เกี.ยวข้องตามที.ระบุไว้ในสญัญาที.เกี.ยวข้องในการ
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิที.จะลงทนุเพิ.มเติมครั ,งที. 1 แล้ว 

 

3. ในการลงทนุในทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะลงทนุเพิ.มเติมในครั ,งนี ,กองทุนรวมมิได้รับโอนมิเตอร์
นํ ,าประปาและมิเตอร์ไฟฟ้าจากเตียวฮงในฐานะเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ โดยยงัคงให้เตียวฮง 
และ/หรือ บุคคลที.เกี.ยวข้องกับเตียวฮงตามคํานิยามในสญัญาที.เกี.ยวข้อง มีกรรมสิทธิKใน
มิเตอร์นํ ,าประปาและมิเตอร์ไฟฟ้าดงักล่าวเพื.อให้บริการนํ ,าประปาและไฟฟ้าสําหรับพื ,นที.เช่า
และพื ,นที.สว่นกลางภายในโครงการบางนา ทาวเวอร์ โดยกําหนดให้ผู้ เช่าพื ,นที.และผู้ รับบริการ
ชําระคา่บริการดงักลา่วตามปริมาณการใช้จริงในอตัราที.กองทนุรวมและเตียวฮงได้ตกลงร่วมกนั 
ในขณะที.กองทนุรวมจะชําระคา่นํ ,าประปาและคา่ไฟฟ้าดงักลา่วสําหรับพื ,นที.สว่นกลางและพื ,นที.
ว่างที.ไม่มีผู้ เช่าตามปริมาณการใช้จริงในราคาต่อหน่วยที.เตียวฮงได้ชําระให้แก่หน่วยงานที.
ให้บริการนํ ,าประปาหรือไฟฟ้า แล้วแตก่รณี     ซึ.งเตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.เกี.ยวข้องกับเตียวฮ
งตามคํานิยามในสญัญาที.เกี.ยวข้องจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี.ยวก ับมิเตอร์   และ
กองทุนรวม และผู้ เช่าพื ,นที.และผู้ รับบริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี.ยวกับงานระบบที.
เกี.ยวข้อง ทั ,งนี , การที.เตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.เกี.ยวข้องกับเตียวฮงตามคํานิยามในสญัญาที.
เกี.ยวข้อง ให้บริการนํ ,าประปาและไฟฟ้าโดยตรงจะทําให้กองทุนรวมมีความเสี.ยงที.ลดลงจาก
การเพิ.มขึ ,นของค่าใช้จ่ายในการให้บริการดงักล่าว 
 

4. กองทนุรวมจะเข้าทําสญัญาเช่าที.ดิน อาคารบางสว่น และงานระบบกบัเตียวฮง โดยมีข้อสญัญา

ระบใุห้ เตียวฮง บริวารของเตียวฮง รวมถึงผู้พกัอาศยัในพื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์สว่นที.

กองทุนรวมไม่ได้ลงทุน โครงการ Oakwood และ โครงการ Garden Tower (“เตียวฮง และ

บริวารของเตียวฮง”) ใช้ทางภายในบริเวณชั ,นที.จอดรถยนต์ในอาคารที.เช่า  ใช้ถนนบริเวณรอบ

อาคารที.เช่าซึ.งเป็นสว่นหนึ.งของทรัพย์สนิที.เช่าของกองทนุรวม  เป็นทางเข้าออกสูถ่นนสาธารณะ 

และให้ใช้งานระบบ โดยรวมถึง ลฟิท์โดยสาร พื ,นที.โถงทางเดินในโครงการบางนา ทาวเวอร์ โดย

เตียวฮงจะร่วมรับผิดค่าชอบและชําระคืนค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาถนน และงานระบบ 

โดยรวมถึง ลฟิท์โดยสาร พื ,นที.โถงทางเดินในโครงการบางนา ทาวเวอร์ดงักลา่วให้แก่กองทนุรวม 
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(ตามรายละเอียดที.ปรากฏในสรุปสาระสําคัญของสญัญาเช่าที.ดิน อาคารบางส่วน และงาน

ระบบ)  โดยมีข้อกําหนดในสญัญาให้เตียวฮงในฐานะเจ้าของผู้ ให้เช่าทรัพย์สิน จดทะเบียนสิทธิ

การเช่าที.ดิน และอาคารบางสว่น ซึ.งรวมพื ,นที.ซึ.งเป็นทางสญัจรและทางเข้าออกของโครงการบาง

นา ทาวเวอร์ให้แก่กองทุนรวม  และกองทุนรวมจะเป็นผู้ ให้สิทธิในการใช้ทาง และงานระบบ

ดงักลา่วกลบัแก่เตียวฮงและบริวารของเตียวฮงโดยคิดค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาตามสดัสว่น

การใช้ประโยชน์ของคู่สญัญาแต่ละฝ่าย   ทั ,งนี , เพื.อให้กองทนุรวมสามารถใช้ประโยชน์ในพื ,นที.

ดงักล่าวได้อย่างเต็มที. และหลีกเลี.ยงปัญหาการปิดเส้นทาง  หรือการห้ามกองทุนรวมเข้าใช้

ประโยชน์ หรือการเพิกเฉยในการบํารุงรักษาทางสญัจร ทางเข้าออก และงานระบบของคู่สญัญา 

ซึ.งจะสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของกองทนุรวม   

นอกจากนั ,น เตียวฮงยินยอมให้กองทนุรวมใช้ระบบบําบดันํ ,าเสยีเพื.อบําบดันํ ,าเสยีในอาคารที.เช่า 

โดยกองทนุรวมตกลงจะร่วมรับผิดชอบและชําระคืนค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบบําบดันํ ,า

เสียที.เตียวฮงได้ชําระออกไป โดยกองทนุรวมตกลงจะร่วมรับผิดชอบและชําระคืนค่าใช้จ่ายใน

การบํารุงรักษาระบบบําบดันํ ,าเสียที.เตียวฮงได้ชําระออกไปตามจํานวนการใช้งานที.ใช้จริงที.

บนัทึกได้จากมิเตอร์นํ ,าเข้า คูณค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบบําบดันํ ,าเสีย ซึ.งเป็นอตัราที.

อ้างอิงจากสดัสว่นของจํานวนคนที.ใช้ประโยชน์จากระบบบําบดันํ ,าเสียดงักลา่ว   ทั ,งนี , ในกรณีที.

เตียวฮงประสงค์จะโอนกรรมสิทธิKในที.ดินอนัเป็นที.ตั ,งของระบบบําบดันํ ,าเสีย และ/หรือ ระบบ

บําบดันํ ,าเสยี ที.ใช้เพื.อบําบดันํ ,าเสยีในอาคารที.เช่าให้แก่บคุคลใด ก่อนที.จะมีการโอนกรรมสทิธิKใน

ที.ดินอนัเป็นที.ตั ,งของระบบบําบดันํ ,าเสีย และ/หรือ ระบบบําบดันํ ,าเสียดงักล่าว เตียวฮงจะต้อง 

(ก) แจ้งให้กองทนุรวมทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ (ข) ดําเนินการให้บคุคลที.รับโอน

กรรมสิทธิKในที.ดินอนัเป็นที.ตั ,งของระบบบําบดันํ ,าเสีย และ/หรือ ระบบบําบดันํ ,าเสียดงักลา่วเข้า

ทําสญัญากับกองทุนรวมเพื.อยินยอมให้กองทุนรวมใช้ระบบบําบดันํ ,าเสียเพื.อบําบดันํ ,าเสียใน

อาคารที.เช่าตามข้อกําหนดและเงื.อนไขที.ได้ระบุไว้ในสญัญาฉบบันี , และเมื.อบคุคลภายนอกได้

เข้าทําสญัญากบักองทนุรวมตามข้อนี , คู่สญัญาตกลงว่าหน้าที.ของเตียวฮงตามสญัญาข้อนี ,จะ

สิ ,นสดุลง  

 

5. ภายหลงัจากการลงทุนเพิ.มเติมในอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์  กองทุนรวมจะ
แต่งตั ,งเตียวฮงและ/หรือ บุคคลที.เกี.ยวข้องกับเตียวฮงตามคํานิยามในสญัญาที.เกี.ยวข้อง เป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในโครงการดงักลา่ว เนื.องจากเตียวฮงเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ
เจ้าของโครงการบางนา ทาวเวอร์อยูเ่ดิม ทําให้เตียวฮงมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ เช่ามาเป็นระยะ
เวลานาน และมีความเข้าใจในโครงการบางนา ทาวเวอร์ในทุกด้าน  ทั ,งนี , กองทุนรวมจะ
พิจารณาชําระค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์แกเ่ตียวฮงและ/หรือ บริษัทที.จะเข้ามา
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในอตัราตลาดที.กองทนุรวมชําระแก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายอื.น 

6. ภายในระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัจดทะเบียน เตียวฮงจะเป็นผู้ รับผิดชอบชําระเงินค่าใช้จ่ายที.
เกี.ยวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการบางนา ทาวเวอร์ตามที.ระบไุว้ในร่างสญัญาตก
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ลงกระทําการตามจํานวนค่าใช้จ่ายที.เกี.ยวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการบางนา 
ทาวเวอร์ที.เกิดขึ ,นจริง ทั ,งนี , ค่าใช้จ่ายที.เกี.ยวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการบางนา 
ทาวเวอร์ที.เตียวฮงรับผิดชอบดงักลา่วจะมีจํานวนสงูสดุไมเ่กินจํานวนที.ระบดุงัตอ่ไปนี , 

 
ปีที� จาํนวนค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของ 

โครงการบางนา ทาวเวอร์สูงสุดที�เตียวฮงจะชาํระ 
ให้แก่กองทุนรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

1 28,248,000 บาทตอ่ปี 
2 26,322,000 บาทตอ่ปี 
3 20,223,000 บาทตอ่ปี 
4 13,910,000 บาทตอ่ปี 
5 7,597,000 บาทตอ่ปี 

 
กองทนุรวมจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที.เกี.ยวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการบาง
นา ทาวเวอร์ในสว่นที.เกินกวา่คา่ใช้จ่ายที.เกี.ยวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการบางนา 
ทาวเวอร์ที.ได้รับจากเตียวฮง ข้างต้น   

 
อนึ.ง เพื.อเป็นประกันสําหรับหน้าที.ในการชําระเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที.เกี.ยวกับการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ณ วันที.กองทุนรวมเข้าลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์  
เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เตียวฮงกําหนด ที.กองทนุรวมเห็นชอบ ตกลงจัดให้มีหลกัประกนัแก่
กองทุนรวมซึ.งมีมูลค่าเท่ากับ 96.30 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ.ม) ในรูปแบบที.กองทุนรวม
เห็นชอบ ตั ,งแตว่นัแรกที.กองทนุรวมเข้าลงทนุเพิ.มเติม 
 

7. ในการที.กองทนุจะเข้าลงทนุในทรัพย์สนิเพิ.มเติมครั ,งที. 1 กองทนุรวมอาจใช้แหลง่เงินทนุโดยการ
กู้ยืมเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ซึ.งเป็นผู้ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 90 ของบริษัท
จดัการ  อยา่งไรก็ดี  ธุรกรรมการกู้ยืมเงินดงักลา่วเป็นธุรกรรมที.มีลกัษณะเฉพาะที.ให้แก่กองทนุ
รวม  เช่น เป็นการกู้ยืมที.มีหลกัประกนัตามข้อกําหนด และเงื.อนไขภายใต้สญัญาที.สอดคล้องกบั
ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวม  โดยเงื.อนไขดงักล่าวจะมีลกัษณะที.สามารถเทียบเคียงได้กับ
เงื.อนไขปกติที.ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) เสนอให้แก่ลกูค้ารายอื.นที.มีลกัษณะความ
เสี.ยงใกล้เคียงกนั  ซึ.งธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) รับทราบและมีความเข้าใจในเงื.อนไข
ดงักลา่วเป็นอยา่งดี  ทั ,งนี ,  บริษัทจดัการจะดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการกู้ยืมเงินดงักลา่ว 
นอกจากนั ,น ในการที.กองทนุรวมจะเข้าลงทนุเพิ.มเติมครั ,งที. 1 กองทนุรวมได้ใช้บริการธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุที.จะออกและเสนอขาย
เพิ.มเติมในครั ,งนี , โดยเงื.อนไขของการให้บริการจะมีลกัษณะที.สามารถเทียบเคียงได้กบัที.ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เสนอให้แก่ลูกค้ารายอื.นที.มีลกัษณะใกล้เคียงกัน ทั ,งนี , บริษัท



กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ 

 - 111 – 
  
 

จดัการจะดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรก้อนการใช้บริการ 
 

ทั ,งนี , บริษัทจัดการเห็นว่าธุรกรรมที�ทาํกับบุคคลที�เกี�ยวข้องข้างต้นไม่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างมีนัยสาํคัญ เนื�องจากเป็นไปตามทางการค้าปกติ (Arm’s Length Basis) และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถอืหน่วยลงทุน 
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3.2.11 จุดเด่นของโครงการบางนา ทาวเวอร์  

�    เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เกรดบี ที�ตั ,งอยู่ในทาํเลที�มีศักยภาพ  

โครงการบางนา ทาวเวอร์ตั ,งอยู่บนถนนบางนา-ตราด (ถนนบางนา-บางประกง) ซึ.งเป็นเส้นทาง
คมนาคมทางการค้าที.สาํคญั โดยตั ,งอยูห่า่งจากสนามบินสวุรรณภมูิประมาณ 20 กิโลเมตรหรือใช้เวลา
เดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 15 นาที และเป็นถนนสายหลกัที.เชื.อมตอ่ไปสูภ่าคตะวนัออก อนัเป็นที.ตั ,ง
ของทา่เรือนํ ,าลกึแหลมฉบงัและนิคมอตุสาหกรรมที.สาํคญัตา่งๆ เช่น นิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี , เป็นต้น นอกจากนี ,ทําเลที.ตั ,งของโครงการ
บางนา ทาวเวอร์ยงัอยู่ใกล้ถนนสขุมุวิทซึ.งเป็นถนนสายหลกัและระบบคมนาคมขนสง่ต่างๆ เช่น ทาง
พิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษบรูพาวิถี ถนนวงแหวนรอบนอก เป็นต้น รวมถึงสถานีรถไฟฟ้าบางนา 
ซึ.งตั ,งอยู่ห่างจากโครงการบางนา ทาวเวอร์ประมาณ 6.8 กิโลเมตร หรือใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์
ประมาณ 5 นาที และสถานีรถไฟฟ้าอดุมสขุซึ.งตั ,งอยู่ห่างจากโครงการบางนา ทาวเวอร์ประมาณ 7.1 
กิโลเมตร หรือใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณไม่เกิน 10 นาที ซึ.งส่งผลให้การเดินทางจาก
โครงการบางนา ทาวเวอร์เข้าสู่ใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ รวมทั ,งไปยงัภมูิภาคต่างๆ เป็นไปได้
อยา่งสะดวกสบาย ทั ,งนี , ในด้านสิ.งอํานวยความสะดวก โครงการบางนา ทาวเวอร์ยงัแวดล้อมด้วยสิ.ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ศูนย์การค้าหลายแหล่ง อาทิ ศูนย์การค้าเมกาบางนา ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา บางนา ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค สนามกอล์ฟ และโรงพยาบาล  

�    โครงการบางนา ทาวเวอร์ เป็นโครงการอาคารสํานักงานคุณภาพ ที� มีสิ�งอํานวยความสะดวก
ครบครัน (Self-contained office complex)  

นอกจากพื ,นที.อาคารสาํนกังานให้เช่า โครงการบางนา ทาวเวอร์ยงัมีสิ.งอํานวยความสะดวกที.ครบครัน
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ เช่าและผู้มาใช้บริการภายในโครงการ ไมว่า่จะเป็นพื ,นที.จอดรถ
ที.มีพร้อมให้บริการประมาณ 1,276 คนั (ประกอบด้วยที.จอดรถภายในและภายนอกอาคาร) ฟิตเนส 
สระวา่ยนํ ,า พร้อมด้วยพื ,นที.ร้านค้าที.มีความหลากหลายซึ.งประกอบด้วยผู้ เช่าที.มีชื.อเสยีงและเป็นที.รู้จกั
กนัอยา่งแพร่หลาย อาทิ เซเวน่ อีเลฟเวน่ บู๊ทส์ ทรูคอฟฟี.   ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
และไปรษณีย์ไทย เป็นต้น และนอกจากนี ,ภายในโครงการยงัมีห้องอาหาร และห้องประชุม/จดัเลี ,ยง ซึ.ง
บริหารโดยบริษัท โอ๊ควู้ด เอเชีย แปซิฟิก จํากดั  ที.รองรับผู้มาใช้บริการได้สงูสดุถึง 1,000 คน สําหรับ
การสมัมนาและงานเลี ,ยงสงัสรรค์ได้อย่างครบวงจร นอกจากนี , ยงัมีโครงการโอ๊ควู้ด เรสซิเดนซ์ การ์
เด้นทาวเวอร์ส บางนา ซึ.งเป็นโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที.ให้บริการระยะสั ,นในลกัษณะโรงแรมและ
ระยะยาว (กองทนุรวมจะไมเ่ข้าลงทนุเพิ.มเติมในครั ,งนี ,) ตั ,งอยูบ่ริเวณด้านหลงัและเชื.อมตอ่กบัโครงการ
บางนา ทาวเวอร์ ซึ.งช่วยอํานวยความสะดวกให้ผู้ เช่าพื ,นที.ในอาคารและผู้มาติดต่อโครงการบางนา 
ทาวเวอร์ 
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�    มีผลประกอบการในอดีตที�ดี และมีศักยภาพในการเติบโตจากการเติบโตของค่าเช่า 

โครงการบางนา ทาวเวอร์มีอตัราการเช่าพื ,นที.ที.สงูอย่างต่อเนื.อง โดยสําหรับอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุ
รวมจะลงทนุเพิ.มเติมครั ,งที. 1  ในปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 ณ สิ ,นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 และ ณ  
สิ ,นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 โครงการบางนา ทาวเวอร์มีอตัราการเช่าพื ,นที.เฉลี.ยเท่ากบัประมาณ
ร้อยละ 99.30 ร้อยละ 97.45 ร้อยละ 98.48 และร้อยละ 96.44(1) ตามลําดบั นอกจากนี , โครงการบาง
นา ทาวเวอร์ยงัมีผลประกอบการที.ดีและเติบโตอย่างต่อเนื.อง โดยในช่วงปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556 
อสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ดงักลา่วมีกําไรก่อนดอกเบี ,ย ภาษี ค่าเสื.อมราคาและค่าตดั
จําหน่าย (EBITDA) เท่ากับประมาณ 95.79 ล้านบาท  111.65 ล้านบาท 129.94 ล้านบาท และ 
140.01 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี.ยต่อปี (CAGR) เท่ากบัประมาณร้อยละ 
13.48 ตอ่ปี ทั ,งนี ,การเติบโตอยา่งตอ่เนื.องของอปุสงค์ของอาคารสาํนกังานบริเวณนอกศนูย์กลางธุรกิจ
ของกรุงเทพฯ (Non-CBD) ประกอบกบัการขยายตวัของเมือง จะช่วยสง่ผลดีต่อการเติบโตของค่าเช่า
ของอาคารสาํนกังานในบริเวณ Non-CBD โดยเฉพาะอาคารสาํนกังานเกรดบีบนทําเลที.ตั ,งดีซึ.งรวมถึง
โครงการบางนา ทาวเวอร์ โดยจากข้อมลูของบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากดั (ที.มา : 
Bangkok Property Report First Quarter 2013) อตัราค่าเช่าของอาคารสํานกังานเกรดบี ในบริเวณ 
Non-CBD ในระหวา่งปี พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2555 มีอตัราการเติบโตเฉลี.ยที.ประมาณร้อยละ 7.6 ซึ.งเป็น
อตัราที.สงูที.สดุเมื.อเทียบกบัอตัราการเติบโตเฉลี.ยของอาคารสาํนกังานในเกรดและบริเวณอื.น ซึ.งแสดง
ให้เห็นถึงศกัยภาพในการเติบโตจากโอกาสการเติบโตของคา่เช่าในอนาคต 

นอกจากนี ,โครงการบางนา ทาวเวอร์ยงัมีศกัยภาพในการเติบโตจากอปุสงค์เฉพาะที.เกิดขึ ,นในบริเวณ
ถนนบางนา – ตราด (บางนา – บางปะกง) ในช่วงเวลาหลายปีที.ผ่านมาภายหลงัจากการเปิดให้บริการ
ของสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ.งส่งผลกรุงเทพมหานครมีการขยายตวัของเมืองและระบบขนส่งมวลชน
ต่างๆ อย่างรวดเร็วทางด้านทิศตะวนัออก อาทิ การสร้างสว่นต่อขยายรถไฟฟ้าบีทีเอสอ่อนนุช-แบริ.ง 
และการเปิดตวัของศนูย์การค้าขนาดใหญ่ในยา่นนี , อาทิ เมกาบางนา และอิเกีย เป็นต้น ทั ,งนี ,เนื.องจาก
ถนนบางนา – ตราด (บางนา – บางปะกง) นั ,นเป็นต้นทางของถนนสายหลกัที.วิ.งออกสู่ท่าเรือนํ ,าลึก
และกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมฝั. งตะวันออกซึ.งเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต่างๆ 
มากมาย รวมถึปัจจบุนัได้รับความสนใจเพิ.มขึ ,นจากนกัลงทนุในการก่อสร้างโรงงานอตุสาหกรรมใหม่
ภายหลงัจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั ,งในปี พ.ศ. 2554  ด้วยสาเหตุนี ,ทําให้บริเวณถนนบางนา – 
ตราดมีความต้องการเช่าพื ,นที.อาคารสํานักงานจากทั ,งคู่ค้าและผู้ ประกอบการในแหล่งนิคม
อตุสาหกรรมในฝั.งตะวนัออก 

นอกจากนี ,การที.ถนนบางนา-ตราด (บางนา – บางปะกง) มีสิ.งอํานวยความสะดวกที.ครบครันมากขึ ,น 
แตอ่ตัราคา่เช่าพื ,นที.ยงัคอ่นข้างตํ.าเมื.อเทียบกบัอาคารสาํนกังานในพื ,นที.เขตอื.น จึงทําให้มีอปุสงค์จาก
ผู้ประกอบการธุรกิจที.ต้องการลดคา่ใช้จ่ายในการเช่าพื ,นที.สํานกังานและ/หรือต้องการพื ,นที.สํานกังาน
แหง่ที.สอง (Second Site) แห่งที.สอง (Second Site) ตามแผนป้องกนัในกรณีที.เกิดเหตภุยัพิบตัิต่างๆ 
หรือความไมส่งบทางการเมืองที.อาจจะทําให้การดําเนินงานหยดุชะงกัซึ.งปัจจยัหนึ.งมาจากการที.พื ,นที.
ในบริเวณถนนบางนา – ตราด (บางนา – บางปะกง) เป็นหนึ.งในบริเวณที.ไม่ได้รับผลกระทบจาก
เหตกุารณ์อทุกภยัครั ,งใหญ่และความไมส่งบทางการเมืองที.ผา่นมา 
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หมายเหต:ุ 
(1) ณ วันที. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีพื ,นที.ที.ว่างอยู่ว่างรวมทั ,งสิ ,น 1,547.00 ตารางเมตร สําหรับพื ,นที.ว่าง

ดงักลา่ว ณ วนัที. 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  มีผู้ แสดงความจํานง/ตกลงที.จะเช่าพื ,นที.แล้วรวมทั ,งสิ ,น 1,532.00 
ตารางเมตร โดยจะส่งผลให้มีพื ,นที.ว่างที.เหลือเท่ากับ 15.00 ตารางเมตร ซึ.งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 
0.03 ของพื ,นที.ให้เชา่รวม หรือคิดเป็นอตัราการเชา่พื ,นที.ประมาณร้อยละ 99.97 

�    การบริหารโดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที�มีชื�อเสียงและมีประสบการณ์ยาวนาน  

ภายหลงัจากการลงทนุเพิ.มเติมของกองทนุรวม บริษัทจดัการมคีวามประสงค์จะแต่งตั ,งให้เตียวฮง ซึ.ง
เป็นเจ้าของโครงการบางนา ทาวเวอร์ และ/หรือ บริษัทที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮงตามที.ระบไุว้ในสญัญาที.
เกี.ยวข้องเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมจะลงทุนเพิ.มเติมในครั ,งนี , 
โดยเตียวฮงเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที.มีประสบการณ์ยาวนาน โดยมีประสบการณ์ในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสํานกังานให้เช่ามากว่า 40 ปี และมีความชํานาญในการติดตั ,งดูแล
รักษางานระบบไฟฟ้าและเครื.องกลอาคารและสิ.งปลูกสร้างทําให้สามารถควบคุมต้นทุนในการ
บํารุงรักษางานระบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับการที. เตียวฮงเป็นผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์อยู่เดิมก่อนการลงทุนเพิ.มเติมโดยกองทุนรวม ทําให้มี
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ เช่ามาเป็นระยะเวลานาน  สง่ผลให้เตียวฮงมีความเข้าใจโครงการดงักลา่วใน
ทกุด้าน ดงันั ,น บริษัทจัดการเชื.อว่าเตียวฮงจะใช้ประสบการณ์และความเชี.ยวชาญมาบริหารจดัการ
โครงการบางนา ทาวเวอร์ ให้ประสบความสาํเร็จอนัจะเป็นการสร้างมลูค่าเพิ.มให้แก่กองทนุรวมและผู้
ถือหนว่ยลงทนุ 

�    มีผู้เช่าที�มีความหลากหลาย 

ผู้ เช่าพื ,นที.ของโครงการบางนา ทาวเวอร์ประกอบไปด้วยบริษัทไทยและบริษัทต่างชาติที.มีชื.อเสียงใน
หลากหลายประเภทธุรกิจ ได้แก่ การเงินและการธนาคาร ยานยนต์และชิ ,นสว่นยานยนต์ ผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียม ลิฟท์และบนัไดเลื.อน อสงัหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง และวสัดุก่อสร้าง เครื.องจกัรและอปุกรณ์
อตุสาหกรรม อปุกรณ์กีฬา ธุรกิจการเกษตร และธุรกิจอื.นๆ อีกหลากหลาย โดยผู้ เช่าสว่นใหญ่ได้มีการ
เช่าพื ,นที.ของโครงการบางนา ทาวเวอร์มาเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื.อง ซึ.งปัจจัยเหล่านี ,จะช่วย
กระจายความเสี.ยงพร้อมทั ,งช่วยเสริมสร้างความมั.นคงของผลประกอบการของโครงการบางนา ทาว
เวอร์ และกองทนุรวม 
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3.2.12 ภาพรวมของธุรกิจในทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั,งแรกและที�กองทุนรวมจะลงทุน
เพิ�มเติม 

ภาพรวมเศรษฐกจิโลก 
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2557 จะขยายตวัได้ดีกว่าในปี พ.ศ. 2556 ตามการฟื,นตวัของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ และกลุม่ประเทศยโุรป เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตวัได้ดีจากการบริโภคภาคเอกชน ซึ.ง
เป็นผลจากตลาดแรงงานที.ปรับตวัดีขึ ,นตอ่เนื.อง เช่นเดียวกบักลุม่ประเทศยโุรปที.เศรษฐกิจจะกลบัมา
ขยายตวัในปีนี ,จากทั ,งอปุสงค์ของประเทศเศรษฐกิจหลกัในกลุม่ประเทศยโุรปที.ฟื,นตวั และการสง่ออก
ภายในกลุม่ประเทศยโุรปที.กลบัมาเติบโตอีกครั ,ง ขณะที.เศรษฐกิจญี.ปุ่ นมีความเสี.ยงด้านการเติบโต
จากการขึ ,นภาษีการบริโภคตั ,งแตต้่นเดือนเมษายนที.ผา่นมา ทําให้มีโอกาสคอ่นข้างสงูที.ธนาคารกลาง
ญี.ปุ่ นจะขยายขนาดของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ.มเติม สว่นจีนยงัคงเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจ ซึ.ง
จะส่งผลให้การขยายตวัของเศรษฐกิจจีนชะลอลงจากปีก่อนเล็กน้อย แต่คาดว่าจะยังคงอยู่ใน
เป้าหมายของทางการจีน 
 
ประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ กลุม่ประเทศยโุรป ญี.ปุ่ น และจีนในปี พ.ศ. 2557 

 
ที.มา: ประมาณการของสํานักวิจยัต่างประเทศ (Goldman Sachs, J.P. Morgan, Deutsche Bank และ Bank of 

America) 

 
ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ประเมินผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) จะขยายตวัได้ ร้อยละ 1.6 ในปี พ.ศ. 2557 
เนื.องจากสถานการณ์การเมืองจะสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ซึ.งจะกระทบต่อประสิทธิภาพในการ
เบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะในสว่นของงบลงทนุ นอกจากนี , ยงัสง่ผลกระทบต่อความเชื.อมั.นของ
ภาคเอกชน โดยในปีนี , การบริโภคและการลงทนุภาคเอกชนมีแนวโน้มหดตวั ดงันั ,น การสง่ออกที.มี
แนวโน้มปรับตวัดีขึ ,นตามการฟื,นตวัของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และกลุม่ประเทศยโุรป จะเป็นปัจจยัสําคญั
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เพียงปัจจยัเดียวที.จะขบัเคลื.อนเศรษฐกิจไทยในปีนี , สว่นการนําเข้าจะลดลงเนื.องจากการบริโภคและ
การลงทนุภายในประเทศชะลอตวั ซึ.งจะช่วยสนบัสนนุให้ดลุบญัชีเดินสะพดัของไทยเกินดลุ 

 

การเติบโตของ GDP และองค์ประกอบในปี พ.ศ. 2556  และประมาณการสาํหรับปี พ.ศ. 2557 

  
หมายเหต:ุ *มลูคา่การสง่ออกสินค้าเมื.อคิดเป็นดอลลา่ร์สหรัฐฯ 
ที.มา: การประมาณการของ ศนูย์วิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ไตรมาสที. 2 ปี พ.ศ. 2557 

 
การบริโภคภาคเอกชน 
การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มหดตวัเล็กน้อยประมาณร้อยละ 0.5 ในปี พ.ศ. 2557 จากปัญหา
การเมืองที.กระทบตอ่การใช้จ่ายและภาวะหนี ,ครัวเรือนที.ตึงตวั ทั ,งนี , เครื.องชี ,วดัการบริโภคภาคเอกชนที.
สําคญัในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2557 มีการหดตวั ซึ.งมีสาเหตุมาจากการนําเข้าสินค้าอุปโภค
บริโภคในช่วง 2 เดือนแรกของปีดงักลา่วมีการหดตวัสงูถงึร้อยละ 12 จากช่วงเดียวกนัในปีที.ผ่านมา 
ยอดขายรถยนต์ที.หดตวัลง ปริมาณการใช้บตัรเครดิตในประเทศที.เติบโตชะลอลงเหลือประมาณร้อยละ 
4 นอกจากนี , ยอดขายรถจกัรยานยนต์ยงัหดตวัถึงร้อยละ 23 อย่างไรก็ดี ภายหลงัการเปลี.ยนแปลงทาง
การเมืองในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที.ผ่านมา นโยบายภาครัฐมีความชัดเจนมากขึ ,น โดยคาดว่า
ภาครัฐจะสามารถเร่งการใช้จ่าย สร้างความเชื.อมั.นและกระตุ้นให้การบริโภคภาคเอกชนปรับดีขึ ,นจน
เป็นปกติได้ในปี พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 



กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ 

 - 117 – 
  
 

อตัราการเปลี.ยนแปลงขององค์ประกอบของการบริโภคภาคเอกชน สาํหรับไตรมาสที. 1 ปี พ.ศ. 2556 ถึง 
ช่วง 2 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2557  

 
ที.มา: การวิเคราะห์โดย ศนูย์วิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ไตรมาสที. 2 ปี พ.ศ. 2557 จาก
ข้อมลูของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 
การลงทนุภาคเอกชน 
การลงทนุภาคเอกชนมีแนวโน้มหดตวัประมาณร้อยละ 2.8 ในปี พ.ศ. 2557 โดยในช่วง 2 เดือนแรกของ
ปีดงักลา่ว โดยการนําเข้าเครื.องจกัรและอปุกรณ์ซึ.งเป็นองค์ประกอบหลกัของการลงทนุภาคเอกชนมกีาร
หดตวัสงูประมาณร้อยละ 13 ซึ.งสะท้อนให้เห็นวา่ภาคธุรกิจมีแนวโน้มชะลอการลงทนุออกไป นอกจากนี , 
ภาคอสงัหาริมทรัพย์มีแนวโน้มการลงทนุที.ชะลอตวัลงตามอปุสงค์ เนื.องจากรายได้ของครัวเรือนที.ชะลอ
ลง หนี ,ครัวเรือนที.อยูใ่นระดบัสงู และการที.ธนาคารพาณิชย์เข้มงวดในการปลอ่ยสินเชื.อที.อยู่อาศยัมาก
ยิ.งขึ ,น โดยเห็นได้จากแนวโน้มปริมาณการจําหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศที.มีแนวโน้มชะลอลงอย่าง
ตอ่เนื.อง โดยปัจจยัข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการลงทนุภาคเอกชนยงัคงอ่อนแอ โดยการขาดความเชื.อมั.น
ของภาคเอกชนเป็นปัจจยัหลกัที.ทําให้การลงทนุชะลอตวั  
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อตัราเครื.องชี ,วดัการลงทนุภาคเอกชนสาํหรับไตรมาสที. 1 ปี พ.ศ. 2556 ถึง ช่วง 2 เดือนแรกของปี พ.ศ. 
2557 

 
ที.มา: การวิเคราะห์โดยศนูย์วิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ไตรมาสที. 2 ปี พ.ศ. 2557 จาก
ข้อมลูของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 

ดชันีความเชื.อมั.นทางธุรกิจและการลงทนุภาคเอกชนสาํหรับปี พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมกราคมของปี พ.ศ. 
2557 

 
ที.มา: การวิเคราะห์โดย ศนูย์วิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ไตรมาสที. 2 ปี พ.ศ. 2557 จาก
ข้อมลูของธนาคารแหง่ประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

 
การใช้จ่ายภาครัฐ 
SCB EIC ประเมินว่าในปี พ.ศ. 2557 เงินจากภาครัฐจะตํ.ากว่าปกติ โดยจะเบิกจ่ายได้เพียงประมาณ
ร้อยละ 50 สาํหรับปี พ.ศ. 2557 จากระดบัปกติที.ประมาณร้อยละ 70 ของงบลงทนุทั ,งหมด ซึ.งจะทําให้
การลงทนุภาครัฐหดตวัประมาณร้อยละ 6.6 ในปี พ.ศ. 2557  จาก 3 ปัจจยั ได้แก่ 1) รัฐบาลได้เบิกจ่าย
งบลงทนุสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ไปแล้วร้อยละ 27 ของบประมาณลงทนุทั ,งหมดในช่วงไตร
มาสสดุท้ายของปี พ.ศ. 2556 สง่ผลให้เหลืองบดงักลา่วสําหรับลงทนุในปี พ.ศ. 2557  ลดลง 2) การ
เบิกจ่ายงบลงทุนในช่วงที.เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะติดขดัค่อนข้างมาก ทั ,งในสว่นของ
โครงการลงทนุขนาดใหญ่ และโครงการที.อาจมีผลผกูพนักบัรัฐบาลใหม่ และ 3) ความลา่ช้าของการ
พิจารณางบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 จะสง่ผลให้การลงทนุภาครัฐในไตรมาสสดุท้ายของปี พ.ศ. 
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2557 ทําได้เฉพาะโครงการที.ผกูพนัจากงบประมาณปีก่อน อย่างไรก็ตาม การลงทนุภาครัฐอาจได้รับ
แรงสนบัสนุนเพิ.มเติมจากการเบิกจ่ายงบประมาณคงค้างในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี พ.ศ. 2557 
ภายหลงัการเปลี.ยนแปลงทางการเมืองในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที.ผา่นมา 
 
อตัราการเบิกจ่ายงบประมาณรวมสะสมโดยเปรียบเทียบระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

 
หมายเหต:ุ *เป้าหมายการเบิกจา่ยงบประมาณรวมสะสม ณ สิ ,นไตรมาส 
ที.มา: การวิเคราะห์โดยศนูย์วิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) จากข้อมลูของสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลงั 

 
การสง่ออก 
SCB EIC ประเมินว่าการสง่ออกปี พ.ศ. 2557 จะขยายตวัที.ระดบัประมาณร้อยละ 4 แม้ว่าการสง่ออก
ของไทยในไตรมาสแรกจะยงัไมฟื่,นตวัดีนกั มลูคา่การสง่ออกไทยในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2557 หดตวั
ร้อยละ 1.0 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยสาเหตหุลกัมาจากการสง่ออกรถยนต์นั.งไปยงัตลาด
หลกั 2 แห่ง ได้แก่ ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย ที.หดตวัประมาณร้อยละ 40 ทําให้การสง่ออกรถยนต์
และสว่นประกอบโดยรวมขยายตวัเพียงร้อยละ 2.9 ขณะที.การสง่ออกสินค้าเกษตรที.สําคญัยงัประสบ
ปัญหาราคาผลผลิตตกตํ.า โดยเฉพาะยางพาราที.มลูค่าการสง่ออกหดตวัประมาณร้อยละ 16 แม้ว่า
ปริมาณการสง่ออกจะขยายตวัถึงร้อยละ 12 ก็ตาม นอกจากนี , การเลี ,ยงกุ้ งยงัคงเผชิญปัญหาโรคระบาด
ทําให้ปริมาณการสง่ออกกุ้งลดลงถึงร้อยละ 45 อยา่งไรก็ตาม SCB EIC พบสญัญาณการเริ.มฟื,นตวัของ
การสง่ออกสินค้าในหมวดเครื.องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ.งในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2557 
เติบโตได้ในระดบัร้อยละ 4 แม้วา่จะยงัคงต้องจบัตามองการสง่ออกคอมพิวเตอร์และสว่นประกอบไปยงั
จีนซึ.งหดตวัลงมากในระยะที.ผ่านมา ทั ,งนี , SCB EIC ประเมินว่า การสง่ออกจะมีแนวโน้มฟื,นตวัชดัเจน
ขึ ,นในช่วงครึ.งปีหลงั และจะขยายตวัในระดบัร้อยละ 4 โดยแรงขบัเคลื.อนหลกัจะมาจากการสง่ออก
เครื.องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามการฟื,นตวัของเศรษฐกิจประเทศกลุ่ม G3 ได้แก่ สหรัฐฯ กลุ่ม
ประเทศยโุรป และญี.ปุ่ น และตามการลงทนุเพื.อพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ ในสว่นการสง่ออกรถยนต์นั ,น 
อปุสงค์ที.แข็งแกร่งของตลาดรอง ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ซาอดีุอาระเบีย และมาเลเซีย ซึ.งขยายตวัได้ดี
ประมาณร้อยละ 20 จะสามารถชดเชยแรงขบัเคลื.อนที.หายไปจากตลาดหลกัทั ,ง 2 ประเทศได้ สําหรับ
สินค้าเกษตรนั ,น ราคายางน่าจะปรับตวัดีขึ ,นในช่วงครึ.งปีหลงั เช่นเดียวกบัปัญหาโรคตายด่วนในกุ้ งที.
นา่จะบรรเทาลงในช่วงไตรมาส 3 ซึ.งจะทําให้ปริมาณการสง่ออกกุ้งเพิ.มขึ ,น 
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มลูคา่การสง่ออกเฉลี.ยรายเดือนสะสมของไทย ปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2557  

  
ที.มา: การวิเคราะห์โดยศนูย์วิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) จากข้อมลูของกระทรวงพาณิชย์ 

 

สภาวะตลาดอาคารสาํนักงานในกรุงเทพมหานคร 
สภาวะตลาดอาคารสํานกังานในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัที.ดี โดยสงัเกตได้จากความต้องการใช้
พื ,นที.สาํนกังานที.เพิ.มสงูขึ ,นในขณะที.อปุทานมีอยู่จํากดั โดยในช่วงไตรมาสที. 4 ปี พ.ศ. 2556 มีอปุทาน
ของอาคารสํานกังานในกรุงเทพมหานครรวมทั ,งสิ ,นประมาณ 4,474,227 ตารางเมตร มีพื ,นที.อาคาร
สาํนกังานในกรุงเทพมหานครที.มีการเช่าแล้วถึง 4,038,166 ตารางเมตร คิดเป็นอตัราการเช่าพื ,นที.เฉลี.ย
ประมาณร้อยละ 90.25 

อปุสงค์ อปุทาน และอตัราการเช่าเฉลี.ยของอาคารสาํนกังานในกรุงเทพมหานครระหว่างช่วงไตรมาส 1 
ปี พ.ศ. 2552 – ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2556 

  
ที.มา: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 
หมายเหต:ุ อปุทานดงักล่าวไม่รวมอาคารสํานักงานที.มีเจ้าของหลายรายและอาคารสํานักงานที.มีขนาดเล็กกว่า 5,000 
ตารางเมตร 
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อุปทานอาคารสาํนักงานในอนาคต 
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด คาดว่าในช่วงปี พ.ศ. 2557 จะมีอุปทานอาคาร
สาํนกังานเพิ.มขึ ,นประมาณ 149,735 ตารางเมตร  

อปุทานอาคารสาํนกังานที.จะเกิดขึ ,นในช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2563 

อุปทานในอนาคต พื ,นที�ให้เช่า 
ระยะเวลาคาดว่าจะ

ก่อสร้างเสร็จ 
ทาํเลที�ตั ,ง 

The 9th Tower B  23,530 ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 ถนนพระราม 9 
Equinox  19,205 ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 ถนนพหลโยธิน 
AIA Capital Center  54,000 ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 ถนนรัชดาภิเษก 
BHIRAJ Tower at 
EmQuartier  

47,000 ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2557 ถนนสขุมุวิท 

Magnolia Ratchadamri 
Boulevard  

6,000 ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2557 ถนนราชดาํริ 

G-Land Tower  65,630 ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2558 ถนนพระราม 9 
Golden Land Rama IV 48,071 ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2558 ถนนรัชดาภิเษก 
AIA Sathorn 38,500 ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 ถนนสาธร 
BHIRAJ Tower at BITEC 31,880 ปี พ.ศ. 2559 ถนนบางนา – ตราด 
Gaysorn II 30,000 ปี พ.ศ. 2559 ถนนราชดาํริ 
Asean Media Complex 80,000 ปี พ.ศ. 2559 ถนนรัชดาภิเษก 
โครงการไมเ่ปิดเผยชื.อ 15,000 ปี พ.ศ. 2559 ถนนสขุมุวิท 
BHIRAJ Tower at Sathorn 30,000 ปี พ.ศ. 2563 ถนนสาธร 

ที.มา: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั  

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

  
ที.มา: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั  

ทั ,งนี , อปุทานอาคารสํานกังานที.จะเกิดขึ ,นในอนาคต จะมุ่งเน้นไปที.ทําเลภายนอกเขตศนูย์กลางธุรกิจ 
(Non-Central Business District : Non-CBD) เนื.องจากในปัจจุบนัมีการขยายตวัของตวัเมืองไปสู่
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บริเวณรอบนอกมากขึ ,น ประกอบกบัการที.ที.ดินในเขตศนูย์กลางธุรกิจ (Central Business District : 
CBD) ที.จะนํามาพฒันาเป็นอาคารสํานกังานมีอยู่อย่างจํากดั รวมถึงผงัเมืองใหม่ที.มีการบงัคบัใช้ ซึ.ง
ส่งผลให้การพฒันาอาคารสํานักงานในเขต CBD มีข้อจํากัดมากขึ ,น อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา
โครงการอาคารสาํนกังานที.จะมีการพฒันาแล้วเสร็จในช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึงช่วงปี พ.ศ. 2563 จะเห็นได้
วา่โครงการสว่นใหญ่จะตั ,งอยูบ่ริเวณถนนพระราม 9 ถนนรัชดาภิเษก และถนนสขุมุวิทเป็นหลกั  
 
อุปสงค์สาํหรับอาคารสาํนักงาน 
อุปสงค์ความต้องการพื ,นที.สํานกังานในกรุงเทพมหานครยงัคงเติบโตต่อเนื.องตั ,งแต่ช่วงกลางปี พ.ศ. 
2554 ที.ผ่านมา โดยกลุ่มอาคารสํานกังานที.ได้รับความต้องการสงูจะเป็นอาคารสํานกังานที.สามารถ
เดินทางเชื.อมโยงกับทางด่วนและบริการขนสง่มวลชนต่างๆ ตลอดจนห้างสรรพสินค้า มีระดบัราคาที.
แขง่ขนัได้ และอาคารที.มีคณุภาพ  
อตัราการเช่าพื ,นที.ในไตรมาสที. 4 ปี พ.ศ. 2556 เทา่กบัร้อยละ 90.25 เพิ.มขึ ,นประมาณร้อยละ 2.76 เมื.อ
เทียบกบัช่วงไตรมาสที. 4 ของปี พ.ศ. 2555 หรือเพิ.มขึ ,นประมาณร้อยละ 0.64 เมื.อเทียบกบัช่วงไตรมาส 
3 ปี พ.ศ. 2556 ที.ผา่นมา โดยหากพิจารณาอตัราการเช่าพื ,นที.อาคารสาํนกังานในแต่ละประเภท จะเห็น
ได้ว่า ในไตรมาสที. 4 ปี พ.ศ. 2556 อาคารสํานกังานเกรดบีมีอตัราการเช่าพื ,นที.สงูที.สดุ เมื.อเทียบกับ
สํานกังานเกรดอื.นๆ โดยอยู่ที.ประมาณร้อยละ 91.96 นอกจากนี , อตัราการเช่าพื ,นที.อาคารสํานกังาน
เกรดบียงัมีการเติบโตอย่างต่อเนื.องตั ,งแต่ช่วงไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2553 โดยที.ผ่านมาอตัราการเช่าพื ,นที.
ของอาคารสาํนกังานเกรดบีมีเสถียรภาพคอ่นข้างสงู โดยมีความผนัผวนของอตัราการเช่าพื ,นที.ค่อนข้าง
น้อยเมื.อเทียบกบัสาํนกังานเกรดอื.นๆ 
 
อตัราการเช่าพื ,นที.สํานกังานจําแนกตามประเภทระหว่างช่วงไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2555 – ไตรมาส 4 ปี 
พ.ศ. 2556 

อัตราการเช่า (ร้อยละ) 
เกรด เอ บี ซี รวมทั ,งหมด 

ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2556 83.37 89.41 88.40 88.23 
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2556 84.40 90.84 89.06 88.81 
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2556 88.62 91.75 89.38 89.61 
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2556 89.69 91.96 89.82 90.25 
อตัราการเติบโตจากไตรมาสก่อนหน้า 
(ร้อยละ) 

1.07 0.21 0.44 0.64 

อตัราการเติบโตจากไตรมาสเดียวกนัใน
ปีก่อนหน้า (ร้อยละ) 

3.99 2.82 1.49 2.76 

ที.มา: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั  
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อตัราการเช่าพื ,นที.สํานกังานจําแนกตามประเภทระหว่างช่วงไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2552 – ไตรมาส 4 ปี 
พ.ศ. 2556 

  
ที.มา: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั  

อัตราค่าเช่าอาคารสาํนักงาน 
อตัราค่าเช่าเฉลี.ยของอาคารสํานกังานในกรุงเทพมหานคร สําหรับไตรมาสที. 4 ปี พ.ศ. 2556 อยู่ที. 
559.93 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน เพิ.มขึ ,นร้อยละ 5.20 เมื.อเทียบกบัช่วงไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2555 
หรือเพิ.มขึ ,นร้อยละ 1.20 เมื.อเทียบกบัไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2556 ที.ผ่านมา โดยมีการเติบโตในทกุระดบั
ของตลาดอาคารสาํนกังาน อาคารสํานกังานเกรดเอมีอตัราค่าเช่าปรับตวัสงูขึ ,นที.ร้อยละ 1.72 จากไตร
มาสก่อน หรือเพิ.มขึ ,นร้อยละ 6.89 เมื.อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ.งถือว่าเป็นตวัเลขการเติบโตสงู
ที.สดุเมื.อเทียบกบัอาคารสาํนกัระดบัอื.นๆ 

อตัราคา่เช่าเฉลี.ยอาคารสาํนกังานจําแนกตามประเภทระหวา่งช่วงไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2556 – ไตรมาส 4 
ปี พ.ศ. 2556 

อัตราค่าเช่า (บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน) 
เกรด เอ บี ซี รวมทั ,งหมด 

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 
อตัราการเติบโตจากไตรมาสก่อนหน้า 
(ร้อยละ) 

1.72 0.73 0.98 1.20 

อตัราการเติบโตจากไตรมาสเดียวกนัใน
ปีก่อนหน้า (ร้อยละ) 

6.89 3.80 4.34 5.20 

ที.มา: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั  
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นอกจากนี , ตั ,งแต่ช่วงไตรมาสที. 4 ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา อตัราค่าเช่าพื ,นที.สํานกังานยงัมีการปรับตวั
เพิ.มในระดบัปรับเพิ.มขึ ,นที.สงูกวา่อตัราเงินเฟ้อซึ.งเป็นผลจากการเติบโตของอปุสงค์และอปุทานที.มีจํากดั 

อตัราคา่เช่าพื ,นที.อาคารสํานกังานเปรียบเทียบกบัอตัราเงินเฟ้อสําหรับไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2552 ถึงไตร
มาส 4 ปี พ.ศ. 2556 

 
ที.มา: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั  

อตัราคา่เช่าเฉลี.ยรายทําเลในเขต CBD และ Non-CBD สาํหรับไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2556   

 
ที.มา: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั  

สาํหรับอตัราคา่เช่าเฉลี.ยรายทําเลในเขต CBD อาคารสาํนกังานบริเวณยา่นถนนวิทยมุีอตัราคา่เช่าเฉลี.ย
สงูสดุเทา่กบัประมาณ 1,000 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน รองลงมาคือยา่นถนนสาทร เทา่กบั 850 บาท
ตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน สาํหรับพื ,นที.เขต Non-CBD อตัราคา่เช่าเฉลี.ยโดยรวมยงัอยูใ่นระดบัตํ.ากวา่ 650 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยพื ,นที.ในย่านถนนพหลโยธินมอีตัราค่าเช่าเฉลี.ยสงูที.สดุ รองลงมาคือ 
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ยา่นถนนวิภาวดีรังสติ ถนนรัชดาภิเษก และถนนเพชรบรีุ ตามลําดบั โดยพื ,นที.ยา่นบางนามีอตัราการเช่า
เฉลี.ยตํ.าที.สดุ อย่างไรก็ดี ข้อมลูจากบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากดั (ที.มา : Bangkok 
Property Report First Quarter 2013) ยงัแสดงให้เห็นวา่ หากพิจารณาการเติบโตของคา่เช่าในช่วง 12 
ปีที.ผ่านมา ตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2555 จะพบว่าสํานกังานในกรุงเทพมหานคร เกรดบี บริเวณพื ,นที. 
CBD และ Non-CBD มีอตัราการเติบโตของคา่เช่าเฉลี.ยสะสมตอ่ปี (Compound Annual Growth Rate 
: CAGR) อยูที่.ร้อยละ 6.8 และ 7.8 ตามลาํดบั ซึ.งเป็นอตัราที.สงูกวา่สาํนกังานในกรุงเทพมหานคร เกรด
เอ CBD และ Non-CBD ซึ.ง CAGR อยูที่. ร้อยละ 5.7 และ 5.4 ตามลาํดบั 
 
แนวโน้มในอนาคต 
สาํหรับแนวโน้มในอนาคต บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั คาดวา่อตัราการเช่าที.กําลงั
เพิ.มสูงขึ ,น ประกอบกับจํานวนอุปทานใหม่ในอนาคตที.จํากัดจะส่งผลให้อัตราค่าเช่าพื ,นที.อาคาร
สาํนกังานมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื.องในปี พ.ศ. 2557  

 

ภาพรวมตลาดอาคารสาํนักงานให้เช่าบนถนนบางนา – ตราด (ถนนบางนา-บางประกง) 
ในช่วงระยะเวลาหลายปีที.ผา่นมา ถนนบางนา – ตราด (ถนนบางนา-บางประกง) มีการพฒันามาอย่าง
ต่อเนื.อง โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเติบโตของบริเวณโซนตะวนัออกของกรุงเทพมหานครอันสืบ
เนื.องมาจากการเปิดให้บริการของสนามบินสวุรรณภูมิ รวมถึงการขยายตวัของเมืองและระบบขนส่ง
มวลชนต่างๆ ทําให้ถนนบางนา – ตราด เป็นหนึ.งในทําเลที.มีศกัยภาพในการเติบโตในอนาคต โดยใน
ปัจจุบันนั ,นถนนบางนา – ตราดถือได้ว่าเป็นเส้นทางคมนาคมทางการค้าที.สําคัญ ตั ,งอยู่ใกล้จุด
ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของประเทศ ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ และยังเป็นถนนสายหลักที.
เชื.อมตอ่ไปสูภ่าคตะวนัออก อนัเป็นที.ตั ,งของทา่เรือนํ ,าลกึแหลมฉบงัและนิคมอตุสาหกรรมที.สาํคญัตา่งๆ  
นอกจากนี ,ถนนบางนา – ตราดยงัอยู่ใกล้ถนนสขุุมวิทซึ.งเป็นถนนสายหลกัและระบบคมนาคมขนส่ง
ต่างๆ เช่น ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษบูรพาวิถี ถนนวงแหวนรอบนอก เป็นต้น รวมถึงสถานี
รถไฟฟ้าบางนาและสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข ส่งผลให้การเดินทางเข้าสู่ใจกลางย่านธุรกิจของ
กรุงเทพมหานคร รวมทั ,งไปยงัภมูิภาคต่างๆ เป็นไปได้อย่างสะดวกสบาย ทั ,งนี , ในด้านสิ.งอํานวยความ
สะดวกถนนบางนา – ตราดยงัแวดล้อมด้วยสิ.งอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ศนูย์การค้าหลายแหลง่ 
อาทิ ศนูย์การค้าเมกาบางนา ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค 
สนามกอล์ฟ และโรงพยาบาล 

ตารางแสดงข้อมลูอาคารสาํนกังานบนถนนบางนา – ตราดในปัจจบุนั 

ชื�ออาคาร 
เริ�มดาํเนินการ 

(พ.ศ.) 

พื ,นที�ให้เช่า
โดยประมาณ 

(ตร.ม.) 

ค่าเช่า
โดยประมาณ  
(บาท/ตร.ม./

เดือน) 

อัตราการใช้พื ,นที�
เฉลี�ย  

(ร้อยละ) 

อาคารบางนาทาวเวอร์ 
(Bangna Tower) 

2534 43,466 341 96 

อาคารเนชั.น ทาวเวอร์ 
(Nation Tower)  

2533 48,000 380 93 
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ชื�ออาคาร 
เริ�มดาํเนินการ 

(พ.ศ.) 

พื ,นที�ให้เช่า
โดยประมาณ 

(ตร.ม.) 

ค่าเช่า
โดยประมาณ  
(บาท/ตร.ม./

เดือน) 

อัตราการใช้พื ,นที�
เฉลี�ย  

(ร้อยละ) 

อาคารแอมเพิล ทาวเวอร์ 
(Ample Tower)  

2554 30,000 450 – 500 88 

อาคารไพโรจน์กิจจา  
(Pairoj Kijja Building) 

2536 20,890 350 51 

อาคารเซ็นทรัลซิตี , บางนา 
(Central City Bangna)  

2537 43,000 500 100 

อาคารกหุลาบ 
(Kulab Building) 

ไมมี่ข้อมลู ไมมี่ข้อมลู 350 95 

อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์  
(MEC Tower)  

ไมมี่ข้อมลู 22,000 380 75 

อาคารบางนาธานี  
(Bangna Thani Building) 

2535 12,000 300 – 350 80 

เฉลี.ยตลาด  31,311 387 85 
ที.มา: บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากดั และ ข้อมลูเว็บไซต์ Office Bangkok บริษัท เจบี ออฟฟีเชียนซี. จํากัด 

จากข้อมลูข้างต้นพบว่าอปุทานของอาคารสํานกังานให้เช่าบนถนนบางนา – ตราด ที.มีอยู่ในปัจจุบนัมี
คอ่นข้างจํากดั ในขณะเดียวกนัมีอปุทานที.สร้างใหม่มีค่อนข้างน้อย ทั ,งนี ,ด้วยสาเหตขุ้อจํากดัเรื.องราคา
ที.ดินที.สงูขึ ,นโดยข้อมูลจากสํานกัประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ราคาประเมินที.ดินบริเวณถนน
บางนา – ตราดปี พ.ศ. 2555 – 2558 อยู่ที.ประมาณ 140,000 – 170,000 บาท/ตร.ว. สงูขึ ,นประมาณ
ร้อยละ 7.69 – 30.76 จากราคาประเมินที.ดินปี พ.ศ. 2551 – 2554 
ในด้านอปุสงค์การเช่าพื ,นที.อาคารสํานกังานบนถนน – บางนาตราด มีแนวโน้มที.คาดว่าจะสงูขึ ,นทั ,ง
เนื.องจากสภาพสภาวะตลาดอาคารสาํนกังานให้เช่าโดยรวมมีแนวโน้มที.ดีขึ ,น และจากการขยายตวัของ
เมืองและระบบขนสง่มวลชนตา่งๆ เช่น รถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพ (BTS) รวมไปถึงสิ.งอํานวยความ
สะดวกตา่งๆ ที.ถกูพฒันาขึ ,น เช่น ศนูย์การค้าเมกาบางนา และร้านค้าปลกีตา่งๆ 
  
ที.มา:  
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 
บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากดั (CBRE) 
ศนูย์วิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC)  
บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี. จํากดั  
ข้อมลูเว็บไซต์ Office Bangkok บริษัท เจบี ออฟฟีเชียนซี. จํากดั 
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3.2.13 การลงทุนในอนาคต  
สาํหรับการลงทนุในอนาคต บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทนุเพิ.มเติม และ/หรือ ปรับการลงทนุ (ปรับ 
Portfolio) โดยอาจทําการซื ,อ ขาย เช่าหรือเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ให้กับกองทุนรวม และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที.ลงทนุเพิ.มเติม โดยจะมีแนวทางการลงทนุและการบริหารจดัการภายใต้
ขอบเขต และทิศทางเดียวกันกับวตัถุประสงค์และ นโยบายการลงทุนของโครงการ ทั ,งนี , ผู้ จัดการ
กองทนุรวมจะพิจารณาดําเนินการใดๆ ที.ไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์ของสาํนกังาน ก.ล.ต. และเป็นไปตามที.
กําหนดไว้ในโครงการกําหนด  

สําหรับการลงทุนเพิ.มเติมครั ,งที. 1 ในเบื ,องต้นตามสญัญาตกลงกระทําการที.กองทุนรวมทําร่วมกับ
เตียวฮง ได้ให้สิทธิกองทุนรวมในการลงทุนในทรัพย์สินของเตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.เกี.ยวข้องกับ
เตียวฮง ดงัตอ่ไปนี , 

1. สิทธิในการลงทุน (Right to Invest) 

ตลอดระยะเวลาการเช่า ภายในระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัที. (1) พื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์
สว่นที.กองทนุรวมไม่ได้ลงทนุ (2) โครงการ Oakwood (3) โครงการ Garden Tower (4) โครงการ
บนที.ดินข้างอาคารซี และ (5) ที.ดินข้างโครงการ Oakwood เริ.มเปิดดําเนินการเป็นสาํนกังานให้เช่า 
หรือเป็นอาคารจอดรถ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีที.กองทนุรวมมคีวามประสงค์จะลงทนุในทรัพย์สินที.
ใช้ในการประกอบธุรกิจใน (1) พื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์สว่นที.กองทนุรวมไม่ได้ลงทนุ (2) 
โครงการ Oakwood (3) โครงการ Garden Tower (4) โครงการบนที.ดินข้างอาคารซี และ (5) ที.ดิน
ข้างโครงการ Oakwood ของเตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.เกี.ยวข้องกับเตียวฮง ทั ,งหมดหรือแต่
บางสว่น เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮงตกลงให้สิทธิแก่กองทนุรวมในการลงทนุ
ซึ.งทรัพย์สินใน (1) พื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์สว่นที.กองทุนรวมไม่ได้ลงทุน (2) โครงการ 
Oakwood (3) โครงการ Garden Tower (4) โครงการบนที.ดินข้างอาคารซี และ (5) ที.ดินข้าง
โครงการ Oakwood ของเตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.เกี.ยวข้องกับเตียวฮง ดงักล่าว (Option to 
Invest) ในราคา รวมทั ,งข้อกําหนดและเงื.อนไขที.เกี.ยวข้องที.จะได้ตกลงกนั ทั ,งนี , ราคาดงักลา่วต้อง
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างไรก็ดี ในกรณีที.ไม่สามารถตกลง
ราคากนัได้ กองทนุรวมและเตียวฮงตกลงให้ใช้ราคาประเมินเฉลี.ยของผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิสอง
รายที.แตง่ตั ,งจากกองทนุรวมและเตียวฮงฝ่ายละหนึ.งราย ที.อยูใ่นบญัชีรายชื.อที.ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และในกรณีที.เป็นการลงทุนโดยการเช่า ระยะเวลาในการ
ลงทนุจะต้องไมเ่กินระยะเวลาการเช่าที.กองทนุรวมมีอยู่ในปัจจุบนั เว้นแต่กองทนุรวมและเตียวฮง
จะได้ตกลงกนัเป็นอยา่งอื.น 

กองทนุรวมจะต้องใช้สทิธิดงักลา่วตอ่เตียวฮงโดยการบอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยหนงัสือ
บอกกลา่วดงักลา่วจะระบชุ่วงราคาที.จะลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วด้วย 

1) ระยะเวลาที.เกี.ยวข้องหลงัจากที.กองทนุรวมได้บอกกลา่วกบัทางเตียวฮงเป็นลายลกัษณ์อกัษร
แล้ว เป็นดงันี , 
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(ก) เตียวฮงจะต้องทําการตกลงกบักองทนุรวมในเรื.องราคาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 
วนันบัจากวนัที.ได้รับหนงัสือบอกกลา่วหรือภายในระยะเวลาอื.นที.กองทนุรวมและเตียวฮ
งตกลงกนั ทั ,งนี , ข้อกําหนดและเงื.อนไขอื.นๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัสญัญาเช่า
ที.ดิน อาคารบางสว่น และงานระบบ และ/หรือ สญัญาซื ,อขายสงัหาริมทรัพย์ 

(ข) กองทนุรวมจะต้องดําเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของกองทนุรวมให้ได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุภายในระยะเวลา 60 วนันบัจากวนัที.กองทนุรวมและเตียวฮงตกลงกนัเรื.อง
ราคาได้หรือภายในระยะเวลาอื.นที.กองทนุรวมและเตียวฮงตกลงกนั  

(ค) กองทุนรวมจะต้องดําเนินการลงทุนในทรัพย์สินดงักลา่วให้เสร็จสิ ,นภายใน 120 วนันบั
จากได้รับการอนุมตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 180 วนันบัจากวนัที.กองทุนรวม
และเตียวฮงตกลงกันเรื.องราคาได้หรือภายในระยะเวลาอื.นที.กองทุนรวมและ     เตียวฮ
งตกลงกนั 

2) หากกองทุนรวมประสงค์จะลงทุน กองทุนรวมและเตียวฮงจะร่วมมือกันในการดําเนินการ
เพื.อให้ได้รับอนุมตัิจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการอื.นที.
เกี.ยวข้อง รวมถึงการดําเนินการใดๆ เพื.อให้ (1) พื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์สว่นที.กองทนุ
รวมไม่ได้ลงทนุ (2) โครงการ Oakwood (3) โครงการ Garden Tower (4) โครงการบนที.ดิน
ข้างอาคารซี และ (5) ที.ดินข้างโครงการ Oakwood ของเตยีวฮง และ/หรือ บคุคลที.เกี.ยวข้อง
กบัเตียวฮง อนัเป็นทรัพย์สินที.กองทนุรวมจะลงทุนนั ,นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3) ในกรณีที.กองทนุรวมไม่อยู่ในสถานะที.จะลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่วได้เนื.องมาจากข้อจํากัด
ทางด้านกฎหมาย ให้ถือว่ากองทุนรวมสละสิทธิKในการลงทุนในทรัพย์สินใน (1) พื ,นที.บน
อาคารบางนา ทาวเวอร์สว่นที.กองทนุรวมไม่ได้ลงทนุ (2) โครงการ Oakwood (3) โครงการ 
Garden Tower (4) โครงการบนที.ดินข้างอาคารซี หรือ (5) ที.ดินข้างโครงการ Oakwood ของ
เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮง (แล้วแตก่รณี) ตามที.ระบใุนข้อนี ,โดยอตัโนมตัิ 

4) ถ้ากองทุนรวมปฏิเสธหรือไม่สามารถดําเนินการซื ,อหรือเช่าทรัพย์สินให้เสร็จสิ ,นได้ภายใน
ระยะเวลาใดๆ ที.กําหนดข้างต้น ให้ถือว่ากองทุนรวมสละสิทธิในการลงทุนใน (1) พื ,นที.บน
อาคารบางนา ทาวเวอร์สว่นที.กองทนุรวมไม่ได้ลงทนุ (2) โครงการ Oakwood (3) โครงการ 
Garden Tower (4) โครงการบนที.ดินข้างอาคารซี หรือ (5) ที.ดินข้างโครงการ Oakwood ของ
เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮง (แล้วแตก่รณี) ตามที.ระบใุนข้อนี ,  

ในกรณีที.กองทนุรวมสละสทิธิKหรือไมป่ระสงค์จะลงทนุใน (1) พื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์สว่น
ที.กองทนุรวมไม่ได้ลงทนุ (2) โครงการ Oakwood (3) โครงการ Garden Tower (4) โครงการบน
ที.ดินข้างอาคารซี หรือ (5) ที.ดินข้างโครงการ Oakwood ของเตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เกี.ยวข้อง
กบัเตียวฮง ทั ,งหมดหรือแต่บางส่วนไม่ว่าด้วยเหตใุด เตียวฮงสามารถจําหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า 
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ทั ,งหมดหรือแต่บางสว่นของทรัพย์สินที.ใช้ในการประกอบธุรกิจใน (1) พื ,นที.บนอาคารบางนา ทาว
เวอร์ส่วนที.กองทุนรวมไม่ได้ลงทุน (2) โครงการ Oakwood (3) โครงการ Garden Tower  
(4) โครงการบนที.ดินข้างอาคารซี  และ/หรือ (5) ที.ดินข้างโครงการ Oakwood ของเตียวฮง และ/
หรือ บคุคลที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮง ให้แก่บคุคลใดๆ ได้ตอ่ไป 

ทั ,งนี , ในกรณีที.กองทุนรวมจะต้องแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื.อการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) เพื.อที.จะใช้สิทธิในการลงทนุใน 
(1) พื ,นที.บนอาคารบางนา ทาวเวอร์ส่วนที.กองทุนรวมไม่ได้ลงทุน (2) โครงการ Oakwood  
(3) โครงการ Garden Tower (4) โครงการบนที.ดินข้างอาคารซี  และ/หรือ (5) ที.ดินข้างโครงการ 
Oakwood ของเตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮง ข้างต้น เตียวฮงตกลงให้คํามั.นว่า
เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮง ที.ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมในขณะนั ,นจะลง
มติสนบัสนนุการแปลงสภาพดงักลา่ว ภายใต้เงื.อนไขวา่การดําเนินการดงักลา่วไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์
ที.เกี.ยวข้องของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

2. สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) 

ภายในระยะเวลา 7 ปี นับจากวนัที.กองทุนรวมได้ลงทุนในโครงการบางนา ทาวเวอร์ ในกรณีที.
เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮงมีความประสงค์จะจําหน่าย จ่าย โอน ให้เช่าที.มิใช่
เป็นการให้เช่าพื ,นที.ในการดําเนินธุรกิจให้เช่าพื ,นที.สาํนกังานแก่ลกูค้าทั.วไปตามปกติทางการค้า ไม่
ว่าทั ,งหมดหรือแต่บางส่วนของทรัพย์สินที.ใช้ในการประกอบธุรกิจอาคารสํานักงานให้เช่าของ
เตียวฮงและ/หรือบคุคลที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮงซึ.งตั ,งอยู่ในประเทศไทย เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.
เกี.ยวข้องกบัเตียวฮง ตกลงและจะดําเนินการให้กองทนุรวมได้รับสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of 
First Refusal) ในการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วนั ,น โดยมีเงื.อนไขดงัตอ่ไปนี , 

เตียวฮงจะต้องบอกกลา่วให้กองทนุรวมทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยหนงัสือบอกกลา่วข้อเสนอ
ดงักลา่วจะต้องระบุถึงรายละเอียดของทรัพย์สินดงักลา่วที.จะขายหรือให้เช่า รวมถึงช่วงราคาซื ,อ
ขายหรือให้เช่าของทรัพย์สนิดงักลา่วด้วย 

1) ระยะเวลาที.เกี.ยวข้องหลงัจากที.เตียวฮงได้บอกกลา่วกบัทางกองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
แล้ว เป็นดงันี , 

(ก) กองทนุรวมจะต้องแจ้งความประสงค์ในการลงทนุหรือตอบปฏิเสธเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ภายในระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัที.ได้รับข้อเสนอหรือภายในระยะเวลาอื.นที.กองทนุรวม
และเตียวฮงตกลงกนั 

(ข) กองทนุรวมจะต้องดําเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของกองทนุรวมให้ได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุภายในระยะเวลา 60 วนันบัจากวนัที.ได้รับข้อเสนอหรือภายในระยะเวลาอื.นที.
กองทนุรวมและเตียวฮงตกลงกนั  
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(ค) กองทุนรวมจะต้องดําเนินการลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าวให้เสร็จสิ ,นภายใน วนันบัจาก
ได้รับการอนุมตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 180  วนันบัจากวนัที.กองทนุรวมและ
เตียวฮงตกลงกนัเรื.องราคาได้หรือภายในระยะเวลาอื.นที.กองทนุรวมและเตียวฮงตกลงกนั 

2) หากกองทุนรวมประสงค์จะลงทุน กองทุนรวมและเตียวฮงจะร่วมมือกันในการดําเนินการ
เพื.อให้ได้รับอนุมตัิจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการอื.นที.
เกี.ยวข้อง รวมถึงการดําเนินการใดๆ เพื.อให้ทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะลงทุนนั ,นเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3) ในกรณีที.กองทนุรวมไม่อยู่ในสถานะที.จะลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่วได้เนื.องมาจากข้อจํากัด
ทางด้านกฎหมาย ให้ถือว่ากองทนุรวมสละสิทธิในการปฏิเสธกอ่นที.ระบใุนข้อนี ,โดยอตัโนมตัิ 
ทั ,งนี , เฉพาะในสว่นที.เกี.ยวกบัทรัพย์สนิที.เตียวฮงเสนอตอ่กองทนุรวมในคราวนั ,นๆ 

4) ถ้ากองทุนรวมปฏิเสธหรือไม่สามารถดําเนินการซื ,อหรือเช่าทรัพย์สินให้เสร็จสิ ,นได้ภายใน
ระยะเวลาใดๆ ที.กําหนดข้างต้น ให้ถือว่ากองทนุรวมสละสิทธิในการปฏิเสธก่อนที.ระบใุนข้อนี , 
ทั ,งนี , เฉพาะในสว่นที.เกี.ยวกบัทรัพย์สนิที.เตียวฮงเสนอตอ่กองทนุรวมในคราวนั ,นๆ 

ในการนี , เตียวฮงสามารถดําเนินการขายหรือให้เช่าทรัพย์สินดงักลา่วแก่บคุคลอื.นต่อไปได้ ภายใต้
เงื.อนไขที.ไมแ่ตกตา่งหรือดีกวา่เงื.อนไขที.เสนอให้แก่กองทนุรวม 

อยา่งไรก็ดี ภายหลงัจากปี พ.ศ. 2556 กองทนุรวมอาจมีข้อจํากดัในใช้สิทธิในการลงทนุ (Right to 
Invest) และ/หรือ สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในการลงทุนเพิ.มเติม หาก
กองทนุรวมมีความจําเป็นต้องเพิ.มเงินทนุหรือกู้ยืมเงินเพื.อการลงทนุในอนาคตดงักลา่ว โดยกองทนุ
รวมจะต้องแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพื.อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust :REIT) อนึ.ง ในการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์เป็น REIT นั ,น กองทนุรวมจะต้องได้รับมติอนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ เพื.อทําการ
แปลงสภาพ ก่อนที.จะสามารถทําการเพิ.มทุนหรือกู้ ยืมเงินเพื.อไปลงทุนเพิ.มเติมได้ โดยเงื.อนไข
ดงักลา่วจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื.นๆ ที.เกี.ยวข้อง 

   
3.2.14 ปัจจัยความเสี�ยง  

การลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมมีความเสี.ยง ผู้ลงทนุควรพิจารณารายละเอียดโครงการฉบบั
นี ,อยา่งรอบคอบ โดยเฉพาะอยา่งยิ.งปัจจยัความเสี.ยงดงัรายละเอียดข้างท้ายนี ,ก่อนตดัสนิใจในการซื ,อ
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

ข้อความดงัตอ่ไปนี ,แสดงถึงปัจจยัความเสี.ยงที.มีนยัสําคญับางประการอนัอาจมีผลกระทบต่อกองทนุ
รวมหรือราคาหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม และนอกจากปัจจยัความเสี.ยงที.ปรากฏในโครงการฉบบันี ,
แล้วยังอาจมีปัจจัยความเสี.ยงอื.นๆ ซึ.งกองทุนรวมไม่อาจทราบได้ในขณะนี ,หรือเป็นความเสี.ยงที.
กองทนุรวมพิจารณาในขณะนี ,วา่ไมเ่ป็นสาระสาํคญั แตค่วามเสี.ยงดงักลา่วอาจเป็นปัจจยัความเสี.ยง
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ที.มีนยัสาํคญัตอ่ไปในอนาคต ความเสี.ยงทั ,งหลายที.ปรากฏในโครงการฉบบันี ,และความเสี.ยงที.อาจมี
ขึ ,นในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงิน
ของกองทนุรวม 

คําอธิบายเกี.ยวกบัแนวทางการบริหารเพื.อลดความเสี.ยง มาตรการในการป้องกนัความเสี.ยง และ/
หรือ ความสามารถของกองทนุรวมในการลดความเสี.ยงข้อใดข้อหนึ.งไม่ถือเป็นคํารับรองของกองทนุ
รวมว่า กองทุนรวมจะดําเนินมาตรการในการป้องกันความเสี.ยงตามที.กําหนดไว้ได้ทั ,งหมดหรือ
บางสว่นและไม่ถือเป็นข้อยืนยนัว่าความเสี.ยงต่างๆ ตามที.ระบใุนโครงการฉบบันี ,จะลดลงหรือทําให้
หมดไป ทั ,งนี , เนื.องจากความสําเร็จ และ/หรือ ความสามารถในการลดความเสี.ยงยงัขึ ,นอยู่กบัปัจจัย
หลายประการที.อยูน่อกเหนือการควบคมุของกองทนุรวมข้อความในลกัษณะที.เป็นการคาดการณ์ใน
อนาคต (Forward-Looking Statements) ที.ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบบันี , เช่น การใช้ถ้อยคํา
วา่ “เชื.อวา่” “คาดว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตั ,งใจ” “ประมาณ” หรือประมาณการทางการเงิน 
โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี.ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การ
เปลี.ยนแปลงของกฎหมายที.เกี.ยวข้องในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ เป็นต้น 
เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อันเป็นความเห็นของบริษัทจัดการกองทุน เจ้าของ
อสงัหาริมทรัพย์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ที.ปรึกษาทางการเงิน ผู้ ร่วมรับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ย
ลงทนุ หรือบคุคลใดๆ มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องของสมมติฐาน รวมถึงมิได้เป็นการรับรองผล
การประกอบการหรือเหตกุารณ์ในอนาคตดงักลา่ว อีกทั ,งมิได้เป็นการรับประกนัและ/หรือรับรองว่าผล
การดําเนินงานจริงที.จะเกิดขึ ,นในอนาคตจะเป็นไปตามประมาณการงบกําไรขาดทนุ นอกจากนี , ผล
การดําเนินงานที.เกิดขึ ,นจริงกบัการคาดการณ์หรือคาดคะเนอาจมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญั 

ข้อมลูในสว่นนี ,ที.อ้างถึงหรือเกี.ยวข้องกบัรัฐบาลหรือเศรษฐกิจอาจเป็นข้อมลูที.รวบรวมมาจากข้อมลูที.
มีการเปิดเผยหรือจากสิ.งพิมพ์ของรัฐบาลหรือจากแหลง่ข้อมลูอื.นๆ โดยที.กองทนุรวมอาจไม่สามารถ
ตรวจสอบหรือรับรองความถกูต้องของข้อมลูดงักลา่วได้ 

เนื.องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้
ลงทุนจึงไม่ควรคาดหวงัที.จะได้รับผลตอบแทนในระยะสั ,น นอกจากนั ,น ราคาเสนอขายของหน่วย
ลงทนุกบัมลูคา่ของหน่วยลงทนุในอนาคตอาจลดตํ.าลงหรือสงูขึ ,น หรือผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับคืนต้นทนุ
ในการลงทนุ ดงันั ,น ผู้ ที.ประสงค์จะซื ,อหนว่ยลงทนุจึงควรปรึกษาที.ปรึกษาที.เกี.ยวข้องเพื.อขอคําปรึกษา
เกี.ยวกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมก่อนตดัสนิใจลงทนุในหนว่ยลงทนุ 

 (ก) ความเสี�ยงโดยตรงต่อกองทุนรวมหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน 

1) ความเสี�ยงโดยทั�วไป 

 ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั.วไป ทั ,งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ.งรวมถึง 
อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบี ,ย อตัราแลกเปลี.ยนเงินตรา ราคาเครื.องอุปโภคและบริโภค 
 ราคาอสงัหาริมทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการคลงัของรัฐบาล ธนาคารแห่ง
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ประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื.น ซึ.งมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน สถานะทาง
การเงินและ   การลงทนุของกองทนุรวม และภาวะตกตํ.าทางเศรษฐกิจโดยทั.วไปตลอดจน
การลดลงของความต้องการของผู้บริโภคอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อ
ผลการดําเนินงานของกองทนุรวม ราคาซื ,อขายหนว่ยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยซึ.งอาจมีราคาสงูหรือตํ.ากวา่ราคาที.ได้เสนอขาย  

 นอกจากนี , ราคาของหน่วยลงทนุที.ซื ,อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจได้รับ
ผลกระทบจากปัจจยัภายนอกหลายประการซึ.งเป็นปัจจยัที.กองทนุรวมไมส่ามารถควบคมุ
ได้ อาทิ ความเคลื.อนไหวหรือความเปลี.ยนแปลงของตลาดหุ้นในต่างประเทศ อัตรา
ดอกเบี ,ยภายในประเทศและตา่งประเทศ  อตัราแลกเปลี.ยนเงิน นโยบายหรือมาตรการทั ,ง
ทางตรงหรือทางอ้อมที.มีผลต่อนําเข้าหรือส่งออก สภาวะของธุรกิจท่องเที.ยว เงินตรา
ตา่งประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ ปัจจยัความเสี.ยงใน
การดําเนินงานและทางธุรกิจโดยทั.วไป ความผนัผวนของตลาดเครื.องอปุโภคและบริโภค 
ระเบียบข้อบงัคบั ภาษีอากร และนโยบายอื.นใดของรัฐบาล เป็นต้น ซึ.งไมม่ีหลกัประกนัได้
วา่ความเปลี.ยนแปลงของปัจจยัภายนอกดงักลา่วจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อ
ราคาของหน่วยลงทนุ ผลตอบแทนจากการลงทนุ และการบริหารจดัการโครงการของ
กองทนุรวม 

2) ความเสี�ยงทางการเมือง 

 ความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 
รวมถึงตลาดหุ้นในประเทศไทย ซึ.งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงิน
ของกองทนุรวม ทั ,งนี , จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยใน
ปัจจบุนั หรือในอนาคต หรือการเปลี.ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มี
ผลกระทบร้ายแรงตอ่การดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการ
เติบโตของกองทนุรวม 

3) ความเสี�ยงจากภยัธรรมชาติ อุบัติภยั และการก่อวินาศกรรม 

 การเกิดภยัธรรมชาติ อุบัติภยั การก่อวินาศกรรม และเหตสุดุวิสยัอื.นๆ แม้จะมีโอกาส
เกิดขึ ,นไม่บ่อยครั ,งนัก แต่หากเกิดขึ ,นในบริเวณที.ตั ,งอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 
นอกจากจะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทนุรวมแล้ว จะยงัความสญูเสียแก่
ชีวิตและทรัพย์สนิของผู้ เช่าและผู้มาใช้บริการในโครงการของกองทนุรวมอยา่งประเมนิคา่
ไมไ่ด้  อยา่งไรก็ดี กองทนุรวมจะได้ทําประกนัภยัที.ครอบคลมุความเสียหายที.เกิดจากภยั
ธรรมชาติ อบุตัิภยั การก่อวินาศกรรม และเหตสุดุวิสยัอื.นๆ ไว้สาํหรับอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทนุรวม ทั ,งนี , เป็นไปตามเงื.อนไขที.กําหนดในกรมธรรม์ประกนัภยัตามมาตรฐานทั.วไป
สาํหรับธุรกิจอาคารสาํนกังานให้เช่า 
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4) ความเสี�ยงจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเข้าลงทุน 

 ก่อนการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ได้ทําการศึกษา
ข้อมูลรายละเอียดของอสงัหาริมทรัพย์นั ,นๆ โดยทําการตรวจสอบเอกสารที.เกี.ยวข้อง 
(Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้ ประเมินราคา รายงานการ
ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินโดยที.ปรึกษากฎหมาย และรายงานการ
ตรวจสภาพอสงัหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามการกระทําดังกล่าวมิได้เป็นการประกันว่า 
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วปราศจากความเสยีหาย หรือความบกพร่อง ที.อาจจะต้องมคีา่ใช้จา่ย
ในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม รายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะ
ทางกฎหมายของทรัพย์สินโดยที.ปรึกษากฎหมาย  และรายงานการตรวจสภาพ
อสงัหาริมทรัพย์ ที.ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ใช้เป็นพื ,นฐานในการประเมินและ
ตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย์อาจมีข้อบกพร่อง มีความไม่ถกูต้อง เนื.องจากความบกพร่อง
บางอย่างของอสังหาริมทรัพย์อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ 
เนื.องจากข้อจํากดัในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที.ใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจยัอื.นๆ 
ที.เป็นข้อจํากดัในการตรวจสอบของทั ,งผู้ประเมินราคาและวิศวกร     

 นอกจากนั ,นแล้ว อสงัหาริมทรัพย์ชิ ,นนั ,นๆ อาจจะมีการ ละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ
ที.เกี.ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ ซึ.งการศกึษาข้อมลูรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสาร
ที.เกี.ยวข้อง (Due Diligence) ของผู้ จัดการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ไม่สามารถ
ครอบคลมุถึงได้ ซึ.งอาจจะสง่ผลให้กองทนุรวมเกิดค่าใช้จ่ายหรือข้อผกูพนัที.เกี.ยวกบัการ
ละเมิดกฎข้อบงัคบัดงักลา่ว 

5) การเปลี�ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที�เกี�ยวข้อง  

 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบังคับใช้ของ
มาตรฐานบญัชีฉบบัใหม ่หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบญัชี ซึ.งเป็นปัจจยัที.กองทนุรวม
ไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้ สําหรับการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด 
ระเบียบ ข้อบงัคบั บทบญัญตัิ แนวนโยบาย และ/หรือ คําสั.ง ของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที.มีอํานาจตามกฎหมาย ถือเป็นเหตกุารณ์ที.ไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกัน 
ดงันั ,น กองทนุรวมจึงไม่สามารถที.จะประเมินผลกระทบจากการเปลี.ยนแปลงดงักลา่วได้ 
และไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเปลี.ยนแปลงดงักล่าวจะไมส่่งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานของกองทนุรวม 

6) ราคาของหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ภายหลังการเสนอขาย 

 ภายหลงัจากการจดทะเบียนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ไมม่ีหลกัประกนัวา่สภาวะการซื ,อขายหนว่ยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
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จะมีเสถียรภาพ  ราคาตลาดของหน่วยลงทนุอาจมีการลดลงภายหลงัการจดทะเบียน
หนว่ยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และอาจไม่สอดคล้องกบัมลูค่าสินทรัพย์
สทุธิตอ่หนว่ยของกองทนุรวม ซึ.งราคาซื ,อขายของหน่วยลงทนุนั ,นขึ ,นอยู่กบัหลายปัจจยั อาทิ
เช่น ผลการดําเนินงานของกองทนุรวม ความผนัผวนของหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และปริมาณการซื ,อขายของหนว่ยลงทนุ ฯลฯ  ดงันั ,น ผู้ลงทนุอาจไม่สามารถ
ที.จะขายหนว่ยลงทนุได้ในราคาที.เสนอขายหน่วยลงทนุ หรือในราคาตามมลูค่าสินทรัพย์
สทุธิตอ่หนว่ยของกองทนุ 

7) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าที�แท้จริงซึ�งกองทุนรวมจะ
ได้รับหากมีการจาํหน่ายทรัพย์สินออกไปทั ,งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมซึ.งได้กล่าวไว้ ณ ที.นี , ได้คํานวณโดยใช้ข้อมูลจาก
รายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที.ลงทุนเป็นข้อมูลพื ,นฐาน และมูลค่าดังกลา่วอาจ
มิได้เป็นมลูคา่ที.แท้จริงซึ.งกองทนุรวมจะได้รับหากมีการจําหนา่ยทรัพย์สินออกไปทั ,งหมด 
หรือมีการเลกิกองทนุรวม 

8) ความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื ,อขายหน่วยลงทุนในตลาด 

 เนื.องจากกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิดซึ.งจดทะเบียนใน ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สภาพคลอ่งในการซื ,อขายหนว่ยลงทนุจะประเมินจากความถี.
และปริมาณการซื ,อขายหน่วยลงทุนนั ,นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ.งอยู่บน
พื ,นฐานของปริมาณความต้องการของผู้ซื ,อ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึ.งปริมาณความต้องการ
ของผู้ ซื ,อ-ผู้ ขาย (bid-offer) ขึ ,นอยู่กับปัจจัยหลายประการที.กองทุนรวมไม่สามารถ
ควบคมุได้ อาทิเช่น ปริมาณความต้องการของตลาด ดงันั ,น จึงมีความเสี.ยงที.หนว่ยลงทนุ
นี ,จะขาดสภาพคลอ่งในการซื ,อขายในตลาดรอง 

9) ความเสี�ยงด้านภาษี 

 ในการขาย โอนหรือรับโอนสทิธิการเช่า หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสงัหาริมทรัพย์ (ใน
กรณีที.กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) ในอนาคตนั ,น อาจมีภาระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมที. เ กิดจากการซื ,อหรือขายหรือโอนกรรมสิทธิK ในสิทธิการเช่าหรือ
อสังหาริมทรัพย์ ซึ.งกองทุนรวมอาจต้องรับภาระทั ,งหมดหรือบางส่วน และอัตรา
ค่าธรรมเนียมและอตัราภาษีที.กองทนุรวมจะต้องชําระดงักลา่ว อาจแตกต่างจากอตัราที.
เป็นอยูใ่นปัจจบุนั  

 นอกจากนี , ในอนาคตภาระภาษีของผู้ ถือหน่วยลงทนุสําหรับการซื ,อขายหน่วยลงทนุและ
การได้รับเงินปันผลจากกองทนุรวมอาจเปลี.ยนแปลงไปจากอตัราในปัจจบุนั  
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10) ความเสี�ยงในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ�งมูลค่าจะลดลงตาม
ระยะเวลาการเช่าที�เหลืออยู่ 

 กองทนุรวมมีการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ซึ.งมลูค่าสิทธิ การเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทนุรวมจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าที.เหลืออยู่อนัเนื.องมาจากการประเมินค่า
สิทธิการเช่า การเปลี.ยนแปลงในอัตราการเช่าพื ,นที. และ/หรือ อัตราค่าเช่าพื ,นที. หรือ
เนื.องจากสาเหตอืุ.นใดที.อยู่นอกเหนือการควบคมุของกองทนุรวม ทั ,งนี , การเปลี.ยนแปลง
ในมลูคา่สทิธิการเช่าดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อมูลค่าทรัพย์สิน และ
มูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

11) ความเสี�ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภท
อื�น 

 การที.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะต้องลงทุนในอสังหา ริมทรัพย์ไม่ตํ. ากว่า 
ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทําให้การลงทุนกระจุกตัวอยู่ใน
อสงัหาริมทรัพย์ ในขณะที.กองทนุรวมประเภทอื.นจะมีนโยบายการกระจายการลงทนุใน
ตราสารทางการเงินประเภทตา่งๆ 

12) ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวม 

 การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุน
รวม ซึ.งขึ ,นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและ
ต่างประเทศ ความสามารถของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ การแข่งขนั การเปลี.ยนแปลงกฎหมาย
และข้อบงัคบัที.เกี.ยวข้องกบัทรัพย์สนิ ภยัธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดงันั ,น จึงมีความ
เสี.ยงที.นกัลงทุนจะไม่ได้รับเงินปันผลตามที.ได้ประมาณการเอาไว้ในปีที.เกิดเหตุการณ์ 
หรือกองทุนรวมจะไม่สามารถที.จะรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ.มการจ่ายเงินปัน
ผลได้ในปีตอ่ ๆ  ไป 

13) ความเสี�ยงจากการใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการกําหนด
ราคาซื ,อขายหน่วยลงทุน 

 การคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) ของกองทนุรวมที.บริษัทจดัการประกาศ เป็นการ
คํานวณโดยใช้รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั ,ง
ล่าสุดเป็นฐานในการกําหนดมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ ซึ.งมลูค่าดังกลา่วอาจไม่ใช่มูล
คา่ที.จะซื ,อขายได้จริงของอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

(ข) ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ 

1) ความเสี�ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ�งอาจมีผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์ 
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 อสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมจะลงทนุมีความเสี.ยงจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจ 
และการชะลอตวัของระบบเศรษฐกิจ ทั ,งในระดบัประเทศและระดบัโลก  

 นอกจากนี ,อสงัหาริมทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี.ยนแปลงจากปัจจยั มหภาค
อื.นๆ เช่น ปัจจยัทางการเมือง การวางผงัเมือง การเปลี.ยนแปลงโครงสร้างประชากร หรือ
การโยกย้ายของชมุชน อนัอาจสง่ผลกระทบตอ่สถานะหรือนโยบายของผู้ เช่า ทําให้อตัรา
การเช่าพื ,นที.ในอาคารสาํนกังานลดลง 

2) ความเสี�ยงจากการแข่งขันที�สูงขึ ,น 

 ผลประกอบการของกองทนุรวมอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสงัหาริมทรัพย์ 
การเพิ.มขึ ,นของจํานวนผู้ประกอบการในตลาด การเพิ.มขึ ,นของจํานวนอาคารสํานกังานให้
เช่า การที.มีจํานวนผู้ประกอบการในตลาดเพิ.มขึ ,นจะส่งผลให้อุปทานของตลาดเพิ.มขึ ,น 
ทําให้มีการแขง่ขนัสงูขึ ,น 

3) ความเสี�ยงจากกรณีการถกูเวนคืนที�ดิน   

 กองทุนรวมอาจมีความเสี.ยงในกรณีที.มีการเวนคืนทรัพย์สินที.กองทุนรวมลงทุนโดย
หนว่ยงานของรัฐ ซึ.งทําให้กองทนุรวมไมอ่าจใช้ทรัพย์สนิที.กองทนุรวมลงทนุเพื.อประโยชน์
ในการดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้  

 อย่างไรก็ดี ในกรณีที.เกิดการเวนคืนดงักลา่ว กองทนุรวมอาจไม่ได้รับค่าชดเชยจากการ
เวนคืน หรือได้รับค่าชดเชยดงักล่าวมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าที.กองทุนรวมใช้ในการ
ลงทนุในทรัพย์สนิสาํหรับอาคารยบีูซี 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ และอาคารบางนา ทาว
เวอร์  ซึ.งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนที.ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนไม่เป็นไป
ตามที.ได้ประมาณการไว้ทั ,งในส่วนของเงินปันผลและเงินลดทุน   ทั ,งนี ,จํานวนเงิน
ค่าชดเชยที.กองทุนรวมได้รับจะขึ ,นอยู่กับเงื.อนไขตามที.กําหนดในสัญญาที.เกี.ยวข้อง 
ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิที.เหลืออยู่ภายหลงัจากการถกูเวนคืน หรือจํานวน
คา่ชดเชยที.ได้รับจากการเวนคืน 

 นอกจากนี , จากการที.บริษัทจดัการได้ศึกษาข้อมลูตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที.ดิน
ในบริเวณที.ที.จะเวนคืนในท้องที.เขตคลองเตย และอําเภอบางพลีแล้วพบว่าที.ตั ,งของ
ทรัพย์สินของกองทุนที.จะลงทุนดังกล่าวไม่ตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืนโดยเฉพาะเจาะจง 
ทั ,งนี ,บริษัทจดัการไม่สามารถประเมินถึงโอกาสในการถกูเวนคืนได้ เนื.องจากการเวนคืน
ที.ดินเป็นนโยบายและความจําเป็นในการใช้พื ,นที.ของรัฐบาลในเวลานั ,น 
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(ค) ความเสี�ยงที�เกิดจากการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

1) ความเสี�ยงจากความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าและผู้เช่าช่วงพื ,นที�ใน
ทรัพย์สิน 

 ค่าเช่าที.กองทุนรวมจะได้รับจากผู้ เช่าและผู้ เช่าช่วงตามสญัญาเช่า สญัญาเช่าช่วง
สญัญาเช่าเครื.องเรือน และสญัญาบริการ จะเป็นที.มาของรายได้หลกัเพียงแหลง่เดียว
ของกองทนุรวม ดงันั ,น กองทนุรวมอาจมีความเสี.ยงจากฐานะการเงินและความสามารถ
ในการชําระคา่เช่าของผู้ เช่าและผู้ เช่าช่วงได้ หากผู้ เช่าและผู้ เช่าช่วงดงักลา่วมีปัญหาทาง
การเงินซึ.งสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการชําระคา่เช่าและคา่เช่าช่วง ไมชํ่าระคา่เช่า
และค่าเช่าช่วง หรือ ยอมเลิกสญัญาเช่าและเช่าช่วงก่อนกําหนด และกองทุนรวมไม่
สามารถหาผู้ เช่าและ/หรือผู้ เช่าช่วงรายใหมม่าทดแทนผู้ เช่าและ/หรือผู้ เช่าช่วงดงักล่าวได้ 
อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทุนรวมได้  

 อย่างไรก็ดี ผู้ เช่าช่วงพื ,นที.ทกุรายที.ทําสญัญาเช่า สญัญาเช่าเครื.องเรือน และสญัญา
บริการกับกองทุนรวมจะต้องวางเงินประกันการเช่าช่วงพื ,นที.ตลอดอายุสญัญาให้แก่
กองทนุรวม และกองทนุรวมสามารถยดึเงินประกนัดงักลา่วในกรณีที.ผู้ เช่าช่วงไม่ชําระค่า
เช่าหรือยกเลิกสญัญาก่อนกําหนด ซึ.งการที.มีการวางเงินประกนัในลกัษณะนี ,จะช่วยลด
ความเสี.ยง และ/หรือ ผลกระทบตอ่รายได้ของกองทนุรวม 

2) ความเสี� ยงของผลประกอบการของกองทุนรวมขึ ,นอยู่กับความสามารถของ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

 ตั ,งแต่วนัที. 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 กองทุนรวมจะแตง่ตั ,งแต่งตั ,งบริษัท ภิรัชแมนเนจ
เม้นท์ จํากดั ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาคารยบีูซี 2 แทนเพนต้า 591 และ เอราวณั
ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ และเตียวฮง และ/หรือ บริษัทที.
เกี.ยวข้องกบัเตียวฮงตามที.ระบไุว้ในสญัญาที.เกี.ยวข้อง ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
อาคารบางนา ทาวเวอร์ ซึ.งทั ,ง 3 บริษัทที.มีบุคคลากรที.มีประสบการณ์ในการบริหาร
จดัการทรัพย์สนิที.กองทนุรวมเข้าลงทนุอยู่แล้ว โดยกําหนดให้มีหน้าที.ต่างๆ เกี.ยวกบัการ
บริหารจดัการทรัพย์สิน รวมถึงการร่วมกําหนดนโยบายการจดัการผลประโยชน์และการ
ประกอบธุรกิจของทรัพย์สิน ดังนั ,น การบริหารจัดการทรัพย์สินของผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ เช่น การรักษาหรือพฒันาทรัพย์สินให้เป็นที.พึงพอใจของผู้ เช่า การให้
บริหารแก่ผู้ เช่าอย่างมีคุณภาพ การหาผู้ เช่ารายใหม่หรือการต่อสญัญาเช่ากับผู้ เช่า
ปัจจุบนั การบํารุงรักษาทรัพย์สินที.กองทนุรวมเข้าลงทนุครั ,งแรกให้อยู่ในสภาพที.ดี จึง
สง่ผลโดยตรงตอ่ผลประกอบการของกองทนุรวม 

 อย่างไรก็ดี เพื.อเป็นการผลักดันให้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ปฏิบัติหน้าที.อย่างเต็ม
ความสามารถ กองทนุรวมจะกําหนดเงื.อนไขในการเปลี.ยนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไว้ใน
สญัญาแต่งตั ,งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป หากผลกําไร
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จากการดําเนินงานประจําปีที.เกิดขึ ,นจริงจากการจดัการและบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ
เตียวฮง และ/หรือ บริษัทที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮงตามที.ระบไุว้ในสญัญาที.เกี.ยวข้อง ให้เป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาคารบางนา ทาวเวอร์ ตํ.ากว่าร้อยละ 80 ของจํานวนกําไรจาก
การดําเนินงานตามที.ระบไุว้ในแผนการดําเนินงานประจําปีของกองทนุรวม และอตัราการ
เช่าเฉลี.ย ณ สิ ,นปีบญัชีตํ.ากวา่ร้อยละ 70 ของพื ,นที.ที.ให้เช่าทั ,งหมดภายในอสงัหาริมทรัพย์
โครงการบางนา ทาวเวอร์ เป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกนั และเตียวฮง และ/หรือ บริษัทที.
เกี.ยวข้องกับเตียวฮงตามที.ระบุไว้ในสญัญาที.เกี.ยวข้องไม่ดําเนินการแก้ไขเหตุดงักล่าว
ภายใน 90 วนันบัจากวนัที.ได้รับแจ้งจากกองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร กองทนุรวม
อาจพิจารณาเปลี.ยนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับอสงัหาริมทรัพย์โครงการบางนา 
ทาวเวอร์ได้ 

 ทั ,งนี , ในกรณีที.บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จํากัด และ เอราวณั และเตียวฮง และ/หรือ 
บริษัทที.เกี.ยวข้องกับเตียวฮงตามที.ระบไุว้ในสญัญาที.เกี.ยวข้องไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที.
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เนื.องจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ.ง บริษัทจัดการมีความเห็นว่า
กองทนุรวมจะสามารถแต่งตั ,งบุคคลอื.นซึ.งมีคณุสมบตัิ ประสบการณ์ และไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามที.กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้องกําหนด อาทิ ผู้
ให้บริการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ เพื.อทําหน้าที.บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ อย่างไรก็
ดี กองทุนรวมไม่อาจรับรองผลการปฏิบตัิงานของบุคคลที.ได้รับการแต่งตั ,งให้ทําหน้าที.
บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายเดิมได้ 

3) ความเสี�ยงจากการที� ผู้เช่าช่วงพื ,นที� ในทรัพย์สินไม่ให้ความยินยอมเข้าเป็น
คู่สัญญาเช่า สัญญาเช่าเครื�องเรือน และสัญญาบริการกับกองทุนรวม หรือไม่ต่อ
สัญญาเช่า สัญญาเช่าเครื�องเรือน และสัญญาบริการ 

     การลงทนุครั ,งแรก 

 สําหรับอาคารยูบีซี 2 ในการเข้าลงทุนของกองทุนรวมนั ,น ภิรัชบุรี และเพนต้า 591 ใน
ฐานะคูส่ญัญาของสญัญาเช่าและสญัญาบริการเดิมกบัผู้ เช่าพื ,นที.ในอาคารยบีูซี 2 ตกลง
ให้ความช่วยเหลอืกองทนุรวมในการดําเนินการให้ผู้ เช่าพื ,นที.ในอาคารสํานกังานดงักลา่ว
ทั ,งหมดเข้าทําสัญญาเช่าและสัญญาบริการโดยตรงกับกองทุนรวม ณ วันที.กองทุน
รวมเข้าลงทนุ  

 ทั ,งนี , หากผู้ เช่าไมทํ่าสญัญาเช่าและสญัญาบริการกบักองทนุรวมตอ่ไป ทั ,งนี , หากผู้ เช่าไม่
ยินยอมเข้าเป็นคู่สญัญาเช่าพื ,นที.และสญัญาบริการโดยตรงกบักองทุนรวม กองทนุรวม
อาจมีสทิธิด้อยกวา่ผู้ เช่าพื ,นที.รายนั ,นๆ แตท่ั ,งนี , ภิรัชบรีุและเพนต้า 591 มีหน้าที.ต้องนําสง่
ผลประโยชน์รวมถึงเงินประกันการเช่าของผู้ เช่าพื ,นที.รายที.ไม่ให้ความยินยอมดงักล่าว
ให้แก่กองทนุรวมตลอดระยะเวลาที.ผู้ เช่าพื ,นที.รายดงักลา่วยงัไม่เป็นคู่สญัญาโดยตรงกบั
กองทนุรวม นอกจากนี , ในกรณีที.สญัญาเช่าพื ,นที.และสญัญาบริการหมดอาย ุและหากผู้
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เช่าพื ,นที.รายดงักลา่วประสงค์จะทําการเช่าพื ,นที.ต่อไป ผู้ เช่าพื ,นที.รายดงักลา่วจะต้องเข้า
ทําสญัญาเช่าพื ,นที.และสญัญาบริการกบักองทนุรวมโดยตรง   

 สาํหรับอาคารเพลนิจิต เซ็นเตอร์ ในการเข้าลงทนุของกองทนุรวมนั ,น แม้ว่าสญัญาเช่าจะ
ไมร่ะงบัเพราะการโอนกรรมสทิธิKในอาคารก็ตาม แต่สําหรับสญัญาบริการจะไม่โอนไปยงั
กองทนุรวมโดยตรงเช่นเดียวกบัสญัญาเช่า ดงันั ,น เอราวณั ในฐานะคู่สญัญาของสญัญา
บริการเดิมกบัผู้ เช่าพื ,นที.ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ตกลงให้ความช่วยเหลือกองทนุรวม
ในการดําเนินการให้ผู้ เช่าพื ,นที.ในอาคารสํานักงานดังกล่าวทั ,งหมดเข้าเป็นคู่สญัญา
บริการโดยตรงกับกองทุนรวม ณ วันที.กองทุนรวมเข้าลงทุน ทั ,งนี , หากผู้ เช่าไม่ได้เป็น
คูส่ญัญาบริการกบักองทนุรวมโดยตรง และกองทนุรวมไมส่ามารถเรียกเก็บคา่บริการจาก
ผู้ เช่าดงักล่าวได้ ทั ,งนี , หากผู้ เช่าไม่ได้เป็นคู่สญัญาบริการกับกองทุนรวมโดยตรง และ
กองทุนรวมไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ เช่าดงักล่าวได้ อย่างไรก็ดี เอราวณั มี
หน้าที.ต้องนําสง่ผลประโยชน์รวมถึงเงินประกนัคา่บริการของผู้ เช่าพื ,นที.รายดงักลา่วให้แก่
กองทุนรวมตลอดระยะเวลาที.ผู้ เช่าพื ,นที.รายดังกล่าวยังไม่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
กองทนุรวม นอกจากนี , ในกรณีที.สญัญาสญัญาบริการหมดอาย ุและหากผู้ เช่าพื ,นที.ราย
ดงักลา่วประสงค์จะทําการเช่าพื ,นที.ตอ่ไป ผู้ เช่าพื ,นที.รายดงักลา่วจะต้องเข้าทําสญัญาเช่า
พื ,นที.และสญัญาบริการกบักองทนุรวมโดยตรง 

 การลงทนุเพิ.มเติมครั ,งที. 1 

 สาํหรับอาคารบางนา ทาวเวอร์ หากผู้ เช่าช่วงพื ,นที.รายใดไม่ยินยอมเข้าเป็นคู่สญัญาเช่า 
สญัญาเช่าเครื.องเรือน และสญัญาบริการโดยตรงกบักองทนุรวมและไมชํ่าระค่าเช่าให้แก่
กองทนุรวม กองทนุรวมอาจมีสทิธิด้อยกวา่ผู้ เช่าพื ,นที.รายนั ,นๆ ตามกฎหมาย และกองทนุ
รวมอาจมีความเสี.ยงในส่วนของการไม่ได้รับค่าเช่าและค่าบริการ ซึ.งอาจสง่ผลกระทบ
โดยตรงตอ่รายได้ของกองทนุรวม และสง่ผลโดยตรงต่อความสามารถในการจ่ายเงินปัน
ผลของกองทนุรวม 

 อย่างไรก็ดี ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้าลงทุนเพิ.มเติมนี , เตียวฮงจะ
ดําเนินการแจ้งและอธิบายถึงรายละเอียดที.เกี.ยวข้องกบักองทนุรวมให้ผู้ เช่าพื ,นที.ได้ทราบ 
เพื.อประสานงานในการให้ความยินยอมในการเปลี.ยนคูส่ญัญาเช่า สญัญาเช่าเครื.องเรือน 
และสญัญาบริการจากเจ้าของพื ,นที.เดิมเป็นกองทนุรวม และเนื.องจากข้อสญัญาอื.นๆ ใน
สญัญาเช่า สญัญาเช่าเครื.องเรือน และสญัญาบริการกับผู้ เช่าพื ,นที. รวมถึงผู้ ให้บริการ
สาธารณปูโภคบางสว่นและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไมไ่ด้เปลี.ยนแปลงจากเดิม กลา่วคือ 
เตียวฮง และ/หรือ บริษัทที.เกี.ยวข้องกับเตียวฮงตามที.ระบไุว้ในสญัญาที.เกี.ยวข้องยงัทํา
หน้าที.เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และให้บริการสาธารณปูโภคบางสว่นอยู่ การปฏิเสธที.
จะให้ความยินยอมดงักลา่วจึงมีโอกาสเกิดขึ ,นได้น้อย 
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 นอกจากนี , สญัญาเช่าที.ดิน อาคารบางส่วนและงานระบบที.จะเข้าทําระหว่างเตียวฮง  
กบักองทนุรวม กําหนดให้เตียวฮงต้องขอความยินยอมจากผู้ เช่าพื ,นที.ทั ,งหมดในโครงการ
บางนา ทาวเวอร์ในการเปลี.ยนคู่สญัญาเช่า สญัญาเช่าเครื.องเรือน และสญัญาบริการ
จากเตียวฮงเป็นกองทุนรวม โดยให้มีผลในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าที.ดิน อาคาร
บางส่วนที.กองทนุรวมจะลงทุน นอกจากนี , ในกรณีที.สญัญาเช่า สญัญาเช่าเครื.องเรือน 
และสญัญาบริการหมดอาย ุและหากผู้ เช่าพื ,นที.รายดงักลา่วประสงค์จะเช่าพื ,นที.ต่อไป ผู้
เช่าพื ,นที.รายดงักลา่วจะต้องเข้าทําสญัญาเช่า สญัญาเช่าเครื.องเรือน และสญัญาบริการ
กบักองทนุรวมโดยตรง 

 ทั ,งนี , หากผู้ เช่าพื ,นที.บางรายที.ไม่ได้เป็นคู่สญัญากบักองทนุรวมโดยตรง และกองทนุรวม
ไมส่ามารถเรียกเก็บคา่เช่าและคา่บริการโดยตรงจากผู้ เช่าพื ,นที.ดงักลา่วได้ กองทนุรวมจะ
พิจารณาให้เตียวฮง มีหน้าที.จดัการดแูลผู้ เช่าพื ,นที.ดงักลา่ว รวมถึงต้องนําสง่ผลประโยชน์
และเงินประกนัการเช่าของผู้ เช่าพื ,นที.รายดงักล่าวให้แก่กองทนุรวมตลอดระยะเวลาที.ผู้
เช่าพื ,นที.รายดังกล่าวยังไม่เป็นคู่สญัญาโดยตรงกับกองทนุรวม นอกจากนี , ในกรณีที.
สญัญาเช่า สญัญาเช่าเครื.องเรือน และสญัญาบริการหมดอายุ และหากผู้ เช่าพื ,นที.ราย
ดงักลา่วประสงค์จะทําการเช่าพื ,นที.ตอ่ไป ผู้ เช่าพื ,นที.รายดงักลา่วจะต้องเข้าทําสญัญาเช่า 
สญัญาเช่าเครื.องเรือน และสญัญาบริการกบักองทนุรวมโดยตรง 

4) ความเสี�ยงจากการที�กองทุนรวมให้สิทธิเตียวฮงเป็นผู้ให้บริการนํ ,าประปา และ
กระแสไฟฟ้า ซึ�งเป็นสาธารณูปโภคส่วนกลางที� เป็นสาระสําคัญ แก่ผู้เช่าพื ,นที�
ในโครงการบางนา ทาวเวอร์โดยตรง 

  ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั ,งแรก กองทุนรวมมิได้รับโอน
มิเตอร์นํ ,าประปา และมิเตอร์ไฟฟ้าจากเตียวฮงในฐานะเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ โดย
ยงัคงให้เตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.เกี.ยวข้องกับเตียวฮงตามคํานิยามในสญัญาที.
เกี.ยวข้อง มีกรรมสิทธิKในมิเตอร์นํ ,าประปาและมิเตอร์ไฟฟ้าดงักล่าวเพื.อให้บริการ
นํ ,าประปา และกระแสไฟฟ้าแก่กองทุนรวมและผู้ เช่าพื ,นที.ในโครงการบางนา ทาวเวอร์
โดยตรง ทั ,งนี , หากเกิดกรณีที.เตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.เกี.ยวข้องกับเตียวฮงตามคํา
นิยามในสญัญาที.เกี.ยวข้อง ไม่สามารถให้บริการนํ ,าประปา และกระแสไฟฟ้าแก่
กองทุนรวมและผู้ เช่าพื ,นที.ได้ หรือไม่สามารถให้บริการดงักล่าวได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ กองทุนรวม และ/หรือผู้ เช่าพื ,นที.ในโครงการบางนา ทาวเวอร์อาจไม่สามารถ
ใช้สอยพื ,นที.เช่าได้อย่างเต็มที. อนัอาจส่งผลกระทบในการจัดหาผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมในทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้าลงทุน 

  อย่างไรก็ดี เพื.อลดความเสี.ยงข้างต้น กองทนุรวมจึงได้จดัให้มีข้อสญัญาในสญัญาตก
ลงกระทําการซึ.งกําหนดให้ในกรณีที .เตียวฮง และ/หรือ บ ุคคลที.เ กี .ยวข้องก ับ 
เตียวฮงตามคํานิยามในสญัญาที.เกี.ยวข้อง ไม่สามารถให้บริการนํ ,าประปา และ
กระแสไฟฟ้าแก่ผู้ เช่าพื ,นที.ได้ หรือไม่สามารถให้บริการดงักล่าวได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ เตียวฮง และ/หรือ บุคคลที.เกี.ยวข้องกับเตียวฮงตามคํานิยามในสญัญาที.
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เกี.ยวข้อง ตกลงที.จะดําเนินการใดๆ เพื.อโอนมิเตอร์นํ ,าประปาและมิเตอร์ไฟฟ้าที.
เกี.ยวข้องให้แก่กองทุนรวม ซึ.งการโอนมิเตอร์นํ ,าประปาและมิเตอร์ไฟฟ้าดงักล่าวต้อง
ดําเนินการตามกระบวนการและขั ,นตอนต่างๆ ตามที.ระเบียบที.เกี.ยวข้องกําหนด  

5) ความเสี�ยงจากสัญญา 

5.1) ความเสี�ยงจากการผิดสัญญาเช่า 

 เนื.องจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์บางสว่นของกองทนุรวม เป็นการลงทนุโดย
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และนําอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วออกให้เช่าช่วงแก่ผู้ เช่า
หรือเช่าช่วงพื ,นที.ในทรัพย์สิน แม้ว่าการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
ดงักล่าวจะได้มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าต่อเจ้าพนกังานที.ดินที.เกี.ยวข้องแล้วก็
ตาม แตก่องทนุรวมยงัมีความเสี.ยงที.อาจเกิดขึ ,นจากการผิดสญัญาเช่า ในกรณีที.
ผู้ให้เช่าซึ.งได้แก่ ภิรัชบรีุ หรือเจ้าของที.ดินที.เป็นที.ตั ,งของอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์  
หรือ เตียวฮง ปฏิบัติผิดข้อกําหนดและเงื.อนไขของสญัญาเช่าที.ได้มีการจด
ทะเบียนสทิธิการเช่าดงักลา่ว ทําให้สญัญาเช่าระหว่างกองทนุรวมและภิรัชบรีุ หรือ 
กองทนุรวมและเจ้าของที.ดินที.เป็นที.ตั ,งของอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์  กองทนุรวม
และเตียวฮง สิ ,นสดุลง ซึ.งเหตุการณ์ดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อกองทุนรวม ทําให้
กองทนุรวมไม่มีสิทธิในการนําทรัพย์สินที.เช่าออกให้เช่าชว่ง ซึ.งทําให้กองทนุรวม
สญูเสียรายได้ค่าเช่าช่วงจากการนําอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วออกให้เช่าช่วงแก่ผู้
เช่าพื ,นที.ในอาคารยูบีซี 2 หรืออาคารเพลิตจิตเซ็นเตอร์ หรืออาคารบางนา ทาว
เวอร์ (แล้วแตก่รณี) ซึ.งจะสง่ผลกระทบตอ่อตัราการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ 

 เพื.อเป็นการป้องกนัความเสี.ยงดงักลา่วที.อาจเกิดขึ ,น และเพื.อให้กองทนุรวมมีโอกาส
ได้รับการชดเชยจากความเสียหายที.อาจเกิดขึ ,นแก่กองทนุรวม กองทนุรวมจึงจดั
ให้มีการดําเนินการเพื.อเป็นการลดความเสี.ยงดงักลา่ว โดยกําหนดเงื.อนไขในการ
เช่าที.ดินพร้อมสิ.งปลกูสร้างกบัภิรัชบรีุ ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิKที.ดินและสิ.งปลกู
สร้างอนัเป็นที.ตั ,งของอาคารยบีูซี 2 และเงื.อนไขการเช่าที.ดิน อาคารบางสว่น และ
งานระบบ กบัเตียวฮง ในฐานะเจ้าของกรรมสทิธิKของโครงการบางนา ทาวเวอร์ว่า 
ผู้ให้เช่าจะต้องชําระคืนคา่เช่าทรัพย์สินที.เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์
อื.นใดที.ผู้ ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทุนรวมให้แก่กองทนุรวมตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าที.เหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการที.กองทุนรวมไม่
สามารถใช้ประโยชน์ซึ.งทรัพย์สนิที.เช่าได้ตามระยะเวลาที.กําหนดไว้ในสญัญาฉบบั
นี , ทั ,งนี , ไมต่ดัสทิธิของกองทนุรวมในการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่าย
อื.นใดอนัเกิดจากการที.มีเหตผิุดนดัเกิดขึ ,นนั ,นจากผู้ให้เช่า 
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5.2) ความเสี�ยงจากการที�กองทุนรวมไม่สามารถใช้สิทธิตามสัญญาเช่าช่วงที�ดนิ 

 เนื.องจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ.มเติมของกองทนุรวมในครั ,งนี , มีการเข้า
ทําสญัญาเช่าช่วงที.ดินที.เป็นที.จอดรถยนต์เพิ.มเติมของโครงการบางนา ทาวเวอร์ 
โดยมีข้อตกลงในการชําระค่าเช่าช่วงเป็นรายสามเดือน กับบริษัท ทรัพย์สิน
ไพศาล จํากดั ซึ.งบริษัท ทรัพย์สนิไพศาล จํากดัเป็นผู้เช่าจากเจ้าของที.ดินและผู้ ให้
เช่าช่วงแก่กองทุนรวม ดังนั ,น กองทุนรวมมีความเสี.ยงที.อาจเกิดขึ ,นจากการที.
บริษัท ทรัพย์สนิไพศาล จํากดั จะผิดสญัญาเช่ากบัเจ้าของที.ดินหรือผิดสญัญาเช่า
ช่วงกบักองทนุรวม ซึ.งในกรณีที.ผู้ให้เช่าช่วงปฏิบตัิผิดข้อกําหนดและเงื.อนไขของ
สญัญาเช่าดงักลา่ว ทําให้สญัญาเช่าระหวา่งเจ้าของที.ดินและผู้ ให้เช่าช่วงสิ ,นสดุลง 
ซึ.งจะสง่ผลให้สญัญาเช่าช่วงระหวา่งผู้ให้เช่าช่วงและกองทนุรวมสิ ,นสดุลงเช่นกนั     

 ดงันั ,น เพื.อเป็นการป้องกนัความเสี.ยงดงักลา่วที.อาจเกิดขึ ,น และเพื.อให้กองทนุรวมมี
โอกาสจดัหาพื ,นที.อื.นเพื.อใช้เป็นที.จอดรถยนต์เพิ.มเติมแก่โครงการบางนา ทาวเวอร์ 
กองทนุรวมจึงจดัให้มีการดําเนินการเพื.อเป็นการลดความเสี.ยงดงักลา่ว โดยมีข้อ
สญัญาใน (1) สญัญาเช่าช่วงที.ดิน (ที.จอดรถ) ระบใุห้ตลอดอายสุญัญา ผู้ ให้เช่า
ช่วงจะปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงื.อนไขของสญัญาเช่า รวมถึงการชําระค่าเช่า
ตามสญัญาเช่าให้แก่เจ้าของที.ดินตามจํานวนและกําหนดเวลาที.กําหนดไว้ใน
สญัญาเช่า ทั ,งนี , ในกรณีที.ผู้ ให้เช่าช่วงมิได้ชําระค่าเช่าให้แก่เจ้าของที.ดินตาม
จํานวนและกําหนดเวลาที.กําหนดไว้ในสญัญาเช่า ผู้ ให้เชา่ช่วงตกลงและยินยอม
ให้กองทนุรวมมีสิทธิ (แต่มิใช่หน้าที.) นําค่าเช่าที.กองทนุรวมต้องชําระให้แก่ผู้ ให้
เช่าช่วงตามสญัญาเช่าช่วงทั ,งหมด หรือแต่บางสว่น ไปใช้ในการชําระค่าเช่าตาม
สญัญาเช่าให้แก่เจ้าของที.ดินแทนผู้ให้เช่าช่วง โดยให้ถือวา่เงินดงักลา่วเป็นค่าเช่า
ที.กองทนุรวมได้ชําระให้แก่ผู้ ให้เช่าช่วงตามสญัญาเช่าช่วงแล้ว (2) สญัญาตกลง
กระทําการ ซึ.งกําหนดให้เตียวฮงสามารถจดัหาพื ,นที.เพื.อใช้เป็นที.จอดรถเพิ.มเติม
จากทรัพย์สนิที.เช่าในบริเวณข้างเคียงทรัพย์สนิที.เช่ามาแทนพื ,นที.ที.ใช้เป็นที.จอดรถ
เพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าในปัจจุบันให้กับโครงการบางนา ทาวเวอร์ได้ และ
กองทุนรวมตกลงที.จะเข้าทําสญัญาเพื.อใช้ประโยชน์บนที.จอดรถเพิ.มเติมจาก
ทรัพย์สนิที.เช่า จากเตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เตียวฮงกําหนด 

 นอกจากนี , เพื.อเป็นประกันในการจัดให้มีที.จอดรถภายในโครงการบางนา ทาว
เวอร์ เตียวฮงตกลงจะดําเนินการให้บริษัท วี เอส แอสเสท จํากดั บริษัทที.เกี.ยวข้อง
กบัเตียวฮงจดทะเบียนสิทธิเก็บกินแบบไม่มีค่าตอบแทนบนที.ดิน 2 (สอง) แปลง 
โฉนดที.ดินเลขที. 54802 และ 54803 ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ มีเนื ,อที.รวมประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา ซึ.งอยู่บริเวณ
ด้านข้างอาคารซีโดยมีกําหนดเวลาเท่ากับระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินโครงการ
บางนา ทาวเวอร์ให้แก่กองทนุรวม ณ วนัที.กองทนุรวมได้ลงทนุในโครงการบางนา 
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ทาวเวอร์ เพื.อให้กองทนุรวมสามารถใช้เป็นที.จอดรถในกรณีที.เตียวฮงไม่สามารถ
จดัหาที.จอดรถในบริเวณอื.นและตามจํานวนที.กองทนุรวมและเตียวฮงได้ตกลงกนั 
ณ เวลาใดๆ ภายในระยะเวลาการเช่าให้แก่กองทุนรวมได้ โดยที.กองทุนรวมใน
ฐานะผู้ทรงสทิธิเก็บกินนั ,นและ/หรือ บคุคลที.กองทนุรวมกําหนดมีสิทธิครอบครอง 
ใช้ และถือเอาประโยชน์แหง่ที.ดินแปลงดงักลา่วเพื.อใช้เป็นที.จอดรถ โดยให้รวมถึง
การให้สิทธิ บุคคลที.กองทุนรวมกําหนด ดําเนินการก่อสร้างสิ.งปลูกสร้างหรือ
อาคารใดๆ บนที.ดินข้างอาคารซีที.จะทําให้โครงการบางนา ทาวเวอร์มีจํานวนที.
จอดรถเพิ.มเติมจากทรัพย์สินที.เช่าได้อย่างครบถ้วน โดยเตียวฮง และ บริษัท วี 
เอส แอสเสท จํากดั ตกลงให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือเท่าที.จําเป็นแก่ 
บุคคลที.กองทุนรวมกําหนด เพื.อให้การก่อสร้างดงักล่าวเป็นไปตามกฎหมายที.
เกี.ยวข้อง และตั ,งแต่วนัแรกที.กองทุนรวมเข้าลงทุนเพิ.มเติม เตียวฮง และ/หรือ 
บุคคลที.เตียวฮงกําหนด ที.กองทุนรวมเห็นชอบ ตกลงจัดให้มีหลักประกันแก่
กองทุนรวมในรูปแบบที.กองทุนรวมเห็นชอบ สําหรับการก่อสร้างอาคารจอดรถ
เพิ.มเติมจากทรัพย์สนิที.เช่าซึ.งมีมลูคา่เท่ากบั 25,000,000 บาท ทั ,งนี , หากเตียวฮง
สามารถจดัหาที.จอดรถเพิ.มเติมให้แก่กองทนุรวมตามที.จะได้ตกลงกนั หรือ หาก
เตียวฮงประสงค์จะให้มีการก่อสร้างสิ.งปลกูสร้างหรืออาคารใดๆ บนที.ดินโฉนด
ที.ดินเลขที. 54802 และ 54803 ซึ.งอยูบ่ริเวณด้านข้างอาคารซีที.สามารถแสดงได้วา่
จะทําให้โครงการบางนา ทาวเวอร์มีจํานวนที.จอดรถเพิ.มเติมได้อยา่งครบถ้วนและ
ใช้ประโยชน์ได้ตลอดระยะเวลาการเช่า กองทนุรวมยินยอมที.จะจดทะเบียนเลิก
สิทธิเก็บกินและคืนหลกัประกนัดงักลา่วให้แก่เตียวฮง และ/หรือ บคุคลที.เตียวฮง
กําหนด 

 อย่างไรก็ดี  ถึงแม้จะมีข้อกําหนดดงัที.กล่าวมีในสญัญาที.เกี.ยวข้อง (สญัญาเช่า
ช่วง และ สัญญาตกลงกระทําการ) คู่สญัญา (เจ้าของที.ดิน และ/หรือ บริษัท 
ทรัพย์สนิไพศาล จํากดั และ/หรือ เตียวฮง และ/หรือ บริษัท วี เอส แอสเสท จํากดั) 
อาจปฏิบัติผิดสญัญาหรือเกิดเหตุการณ์ใด ๆ อันเป็นเหตุแห่งการเลิกหรือผิด
สญัญาได้ ในกรณีเช่นว่านี , แม้กองทุนรวมจะมีสิทธิที.จะบอกเลิกสญัญา เรียก
คา่เสยีหาย รวมตลอดจนเรียกคา่ขาดประโยชน์และคา่เช่าที.ชําระไปแล้วก็ตาม แต่
เหตุการณ์ที.คู่สัญญาผิดสัญญาดังกล่าว ทําให้กองทุนรวมอาจไม่ได้ รับ
ผลประโยชน์หรือบงัคบัการให้เป็นไปตามสญัญาตามที.กําหนดไว้ดงักลา่วได้ เช่น 
กองทนุรวมอาจมีจํานวนที.จอดรถที.จะให้บริการแก่ผู้ เช่าพื ,นที.ภายในโครงการบาง
นา ทาวเวอร์ ได้ลดน้อยลงจากจํานวนที.จอดรถในปัจจุบนั หรือ ไม่สามารถบงัคบั
ให้เป็นไปตามสิทธิของกองทุนรวมตามข้อกําหนด หรือ คู่สัญญาไม่ชําระ
ค่าเสียหายตามที.กองทุนรวมเรียกร้อง ดังนั ,น กองทุนรวมจึงอาจต้องนําเรื.อง
ดงักล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้องร้องต่อศาล  ซึ.งการดําเนินการ
ดงักลา่วบริษัทจดัการไมส่ามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาในการดําเนินการ และ
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จํานวนเงินที.กองทุนรวมจะได้รับชดเชย เยียวยา ต่อความเสียหายต่าง ๆ 
นอกจากนี , ผลแห่งคดีขึ ,นอยู่กับคําพิพากษาของศาล และถึงแม้ศาลจะมีคํา
พิพากษาให้กองทนุรวมชนะคดี กองทนุรวมอาจประสบความยุ่งยากในการบงัคบั
ให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาล ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจึงอาจมีความเสี.ยงที.จะไม่ได้
รับผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาที.คาดการณ์ไว้  

5.3) การยกเลิกสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วง สัญญาเช่า สัญญาเช่าเครื� อง
เรือน และสัญญาบริการ 

 ค่าเช่าและค่าเช่าช่วงที.กองทนุรวมจะได้รับจากผู้ เช่าและผู้ เช่าช่วงตาม สญัญาเช่า
และสญัญาเช่าช่วง สญัญาเช่า สญัญาเช่าเครื.องเรือน และสญัญาบริการ จะเป็น
ที.มาของรายได้หลกัของกองทุนรวม หากผู้ เช่าและผู้ เช่าชว่งในทรัพย์สินบอกเลิก
สญัญาก่อนครบกําหนดตามที.กําหนดไว้ในสญัญาอนัเป็นการผิดสญัญา หรือกรณี
ที.เกิดเหตผิุดสญัญากองทนุรวมอาจต้องบอกเลกิสญัญา และอาจใช้เวลาหาบคุคล
อื.นเพื.อเข้ามาเป็นคูส่ญัญารายใหมข่องสญัญาเช่าและสญัญาเช่าช่วง สญัญาเช่า 
สญัญาเช่าเครื.องเรือน และสญัญาบริการ เพื.อเช่าและเช่าช่วงทรัพย์สนิที.เช่าตอ่ไป 
ซึ.งบคุคลดงักลา่วอาจไมม่ีคณุสมบตัิหรือความสามารถที.เหมือนกบัผู้ เช่าและผู้ เช่า
ช่วงเดิม 

6) ความเสี�ยงจากการประกันภยั  

 สําหรับทรัพย์สินซึ.งเป็นกรรมสิทธิKของกองทนุรวมนั ,น กองทุนรวมจะจัดให้มีการประกัน
อคัคีภยัและวินาศภยัตา่งๆ โดยมีวงเงินประกนัไมต่ํ.ากวา่มลูคา่ทรัพย์สนิโดยใช้เกณฑ์การ
เปลี.ยนใหมส่าํหรับสิ.งที.เสยีหาย (Replacement Cost Evaluation) อาทิ ตามมลูคา่ที.ระบุ
ในรายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิที.จดัทําขึ ,นฉบบัลา่สดุ โดยไม่รวมต้นทนุค่าที.ดิน ที.
จําเป็นและสมควร เพื.อคุ้มครองความเสียหายที.อาจเกิดขึ ,นแก่ทรัพย์สินของกองทนุรวม 
รวมถึงจะดําเนินการให้มีการทําประกันภัยธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption 
Insurance) โดยกรมธรรม์ดงักลา่วจะกําหนดให้กองทนุรวมเป็นผู้ รับผลประโยชน์ เพื.อ
คุ้มครองความเสียหายต่อเนื.องจากความเสียหายที.เกิดกับทรัพย์สินที.เช่า โดยมีวงเงิน
ประกนัไมต่ํ.ากวา่ค่าใช้จ่ายคงที. ซึ.งคงต้องจ่ายต่อไปในระหว่างที.ธุรกิจหยดุชะงกั รวมถึง
ผลกําไรที.ขาดหายไป ตามที.กองทนุรวมคาดวา่จะได้รับในช่วงระยะเวลาที.คาดวา่จะใช้ใน
การก่อสร้างหรือซอ่มแซมทรัพย์สนิที.เช่า ซึ.งในกรณีทั.วไป การก่อสร้างหรือซ่อมแซมจะใช้
ระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน แต่กองทุนรวมพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภยัธุรกิจหยดุชะงักเป็นระยะเวลาประมาณ 36 เดือน อย่างไรก็ดี 
หากระยะเวลา 36 เดือนดงักลา่วไม่เพียงพอต่อความเสียหายที.เกิดขึ ,นกบัทรัพย์สินที.เช่า 
กองทุนรวมจะพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมเพื.อให้กองทุนรวมได้รับชดเชย
คา่เสยีหายจากเหตดุงักลา่ว  
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 สาํหรับทรัพย์สนิซึ.งกองทนุรวมมีสทิธิการเช่านั ,น ภายใต้ข้อกําหนดของสญัญาเช่าระหวา่ง
ผู้ให้เช่าและกองทนุรวม ผู้ให้เช่าและกองทนุรวมตกลงที.จะจดัให้มีการประกนัอคัคีภยัและ
วินาศภยัตา่งๆ โดยมีวงเงินประกนัไมต่ํ.ากวา่มลูค่าทรัพย์สินโดยใช้เกณฑ์การเปลี.ยนใหม่
สําหรับสิ.งที.เสียหาย (Replacement Cost Evaluation) โดยไม่รวมต้นทนุค่าที.ดิน เพื.อ
คุ้มครองความเสยีหายที.อาจเกิดขึ ,นแก่ทรัพย์สนิที.เช่าโดยกรมธรรม์ดงักลา่วจะกําหนดให้
กองทนุรวมเป็นผู้ รับผลประโยชน์หรือเป็นผู้ เอาประกนัภยัร่วมกบัผู้ ให้เช่าตามสว่นได้สว่น
เสียที.มีอยู่ หรือตามสัดส่วนของพื ,นที.ที.กองทุนรวมและผู้ ให้เช่าเป็นผู้ เช่าหรือมีสิทธิ
ครอบครองหรือมีกรรมสทิธิK (แล้วแตก่รณี) 

 นอกจากนี , ในสว่นการนําทรัพย์สนิของกองทนุรวมออกให้เช่า หรือเช่าช่วง (แล้วแต่กรณี) 
นั ,น กองทุนรวมจะดําเนินการจัดให้มีการทําประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
(Public Liability Insurance) เพื.อคุ้มครองความบาดเจ็บทางร่างกายหรือชีวิต และความ
เสียหายที.อาจเกิดขึ ,นต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ.งมีสาเหตุจากความประมาท
เลินเล่อหรือความบกพร่องของทรัพย์สินที.เช่าซึ.งกฎหมายได้กําหนดให้ต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายภายใต้วงเงินประกัน ข้อกําหนดและเงื.อนไขที.กองทุนรวมให้ความเห็นชอบ
อยา่งไรก็ดี หากเกิดเหตกุารณ์ที.มิได้อยูภ่ายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัภยั หรือ
ความเสียหายนั ,นเกินกว่าวงเงินที.ครอบคลมุตามกรมธรรม์ประกันภยั หรือผู้ ให้เช่าหรือ
กองทุนรวมหรือมีเงื.อนไขหรือแนวปฏิบัติภายใต้กรมธรรม์ที.ทําให้ไม่สามารถเรียกค่า
สนิไหมทดแทนได้ครบถ้วนตามกรมธรรม์  ซึ.งในกรณีดงักลา่วอาจมีผลกระทบต่อสถานะ
ทางการเงินของกองทุนรวม  และอาจทําให้รายได้ในอนาคตไม่เป็นไปตามประมาณ
การณ์ที.คาดไว้  

7) ความเสี�ยงจากการที� คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

 ในการลงทนุและบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะเข้าทําสญัญาเช่า
สญัญาจะซื ,อจะขาย สญัญาเช่าที.ดิน อาคารบางส่วน และงานระบบ สญัญาซื ,อขาย
สังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่าช่วงที.ดิน และสัญญาตกลงกระทําการเพื.อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์กบัเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์หรือผู้ ให้สญัญาแก่กองทนุ และ/หรือ สญัญา
ตา่ง ๆ  ที.เกี.ยวเนื.องกบัการลงทนุและการบริหารของกองทนุรวมเพื.อประโยชน์ในการจดัหา
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม และผกูพนัให้คูส่ญัญาปฏิบตัิตามข้อกําหนดในสญัญา  

 อย่างไรก็ดี  ถึงแม้จะมีข้อกําหนดในสัญญา คู่สัญญาอาจปฏิบัติผิดสัญญาหรือเกิด
เหตกุารณ์ใด ๆ อนัเป็นเหตแุหง่การเลกิหรือผิดสญัญาได้ ในกรณีเช่นว่านี , แม้กองทนุรวม
จะมีสิทธิที.จะบอกเลิกสญัญา เรียกค่าเสียหาย รวมตลอดจนเรียกค่าขาดประโยชน์และ
คา่เช่าที.ชําระไปแล้วก็ตาม แตเ่หตกุารณ์ที.คูส่ญัญาผิดสญัญาดงักลา่ว ทําให้กองทนุรวม
อาจไมไ่ด้รับผลประโยชน์หรือบงัคบัการให้เป็นไปตามสญัญาตามที.กําหนดไว้ดงักลา่วได้ 
เช่น ไมส่ามารถบงัคบัให้เป็นไปตามสทิธิของกองทนุรวมตามข้อกําหนด หรือ คู่สญัญาไม่
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ชําระคา่เสยีหายตามที.กองทนุรวมเรียกร้อง ดงันั ,น กองทนุรวมจึงอาจต้องนําเรื.องดงักลา่ว
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้องร้องต่อศาล  ซึ.งการดําเนินการดังกล่าวบริษัท
จดัการไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาในการดําเนินการ และจํานวนเงินที.กองทุน
รวมจะได้รับชดเชย เยียวยา ต่อความเสียหายต่าง ๆ นอกจากนี , ผลแห่งคดีขึ ,นอยู่กับคํา
พิพากษาของศาล และถึงแม้ศาลจะมีคําพิพากษาให้กองทนุรวมชนะคดี กองทนุรวมอาจ
ประสบความยุง่ยากในการบงัคบัให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาล ผู้ ถือหน่วยลงทนุจึง
มีความเสี.ยงที.จะไมไ่ด้รับผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาที.คาดการณ์ไว้  

8) ความเสี�ยงจากการที�กองทุนรวมไม่สามารถใช้สิทธิตามสัญญาเช่าทรัพย์สินได้ 

 ในบางกรณีกองทุนรวมอาจไม่สามารถใ ช้ประโยชน์ใน ที.ดิน ที. เช่าและ /ห รือ
อาคารที. เช่าได้ไม่ว่าทั ,งหมดหรือบางส่วนเนื.องจากที.ดินที. เช่าและ/หรืออาคารที.
เช่าถูกยึดหรืออายัดตามคําสั.งศาล หรืออาคารที. เช่ามีการก่อสร้างต่อเติม หรือ
ดัดแปลงอาคารโดยไม่ไ ด้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที. เ กี.ยวข้อง หรือ
ผู้ ใ ห้ เช่าถูกศาลสั.งพิทักษ์ทรัพย์ชั.วคราว หรือพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาด หรือสั.งใ ห้
ล้มละลาย   

 ซึ.งหากเกิดกรณีดังที.กล่าวมาในวรรคก่อนและผู้ ให้เช่าไม่สามารถดําเนินการแก้ไข
ได้ภายในระยะเวลาที.กําหนดไว้ในสัญญาเช่า  กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ฉบับนี ,ได้ทันที และผู้ ให้เช่าจะต้องชําระเงินหรือผลประโยชน์อื.นใดที.ผู้ ให้เช่าได้รับ
ไว้ในนามกองทุนรวมให้แก่กองทุนรวม ตลอดจนค่าขาดประโยชน์ จากการ ที.
กองทุนรวม ไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ.งทรัพย์สินที. เช่าได้ตามระยะเวลาการเช่า
ที. เหลืออยู่ตามระยะเวลาที.กําหนดไว้ในสญัญาเช่า (โปรดดรูายละเอียดในสรุปสญัญา
เช่า สญัญาเช่าที.ดิน อาคารบางสว่น และงานระบบ - ข้อเหตแุห่งการเลิกสญัญา และผล
แหง่การเลกิสญัญา) 

9) ความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ ,นจากการกู้ยมืเงนิ 

 ในกรณีที.กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการกู้ ยืมเงินตามหลักเกณฑ์ที. กําหนดที.
กําหนดไว้ในโครงการ  ทั ,ง นี , ไม่ว่าจะมีการให้หลักประกันไว้ด้วยหรือไม่ก็ตาม 
กองทุนรวมอาจมีความเสี.ยงเกิดขึ ,นจากการกู้ ยืมเงินดังกล่าวได้ เนื.องจากการ
เปลี.ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี ,ย  ซึ.งอาจส่งผลกระทบต่อ
การดํา เนินงานของกองทุนรวม ทําให้กองทุนรวมมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ 
รวมถึงกองทุนรวมอาจมีความเสี.ยงที.จะมีความสามารถในการชําระคืนเงินต้น
และดอกเบี ,ยลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของในการจ่ายเงิน
ปันผลให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุน  ทั ,ง นี , กองทุนรวมจะใ ช้ความพยายามในการ
ดําเนินการใดๆเท่าที.ไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต.หรือหน่วยงานที.
เ กี.ยวข้อง เ พื.อลดความเสี.ยงดังกล่าว เช่น การป้องกันความเสี.ยงจาการผัน
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ผวนของอัตราดอกเ บี ,ย  ห รือ การขอขยายระยะเวลาการชําระหนี , เ ป็นต้น 
อย่างไรก็ดีในการดํา เนินการใดๆ ด ังกล่าว  กองทุนรวมจะดํา เนินการโดย
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสาํคัญ 

10) ความเสี� ยง เ รื� อ งการเพิ� ม ทุนในอนาคต (กองท รัส ต์ เ พื� อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือ Real Estate Investment Trust (REIT)) 

ภายหลงัปี พ.ศ. 2556 กองทนุรวมอาจมีข้อจํากดัในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ.มเติม
ภายหลงัจากการลงทุนเพิ.มเติมครั ,งที. 1 หากกองทนุรวมมีความจําเป็นต้องเพิ.มเงินทุน
หรือกู้ ยืมเงินเพื.อการลงทนุในอนาคตดงักล่าว โดยกองทนุรวมจะต้องมีการแปลงสภาพ
จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็น REIT  อนึ.ง ในการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์เป็น REIT นั ,น กองทนุรวมจะต้องได้รับมติอนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทุน
เพื.อทําการแปลงสภาพดังกล่าว โดยเงื.อนไขดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื.นๆ ที.เกี.ยวข้อง 
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4.  หลักเกณฑ์การลงทุน  

4.1 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  

การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์และการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์จะ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี , 

4.1.1 บริษัทจดัการมกีารวเิคราะห์และศกึษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื ,อหรือเชา่
อสงัหาริมทรัพย์เพื.อประกอบการตดัสนิใจลงทนุ รวมทั ,งตรวจสอบและสอบทาน (การทํา Due 
Diligence) แล้ว และมีความเห็นวา่อสงัหาริมทรัพย์ที.จะลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี , 

(ก) มีความเหมาะสมสาํหรับการลงทนุของผู้ลงทนุทั.วไป 

(ข) มีศกัยภาพในการก่อให้เกิดรายได้ เช่น ตั ,งอยูใ่นทําเลที.ดีและมีทางเข้าออกที.เหมาะสมตามสภาพ 
ไมม่ีลกัษณะผกูติดกบัการใช้งานของผู้ เชา่ และ/หรือ ผู้ เช่าชว่งอนัจะทําให้เปลี.ยนลกัษณะการใช้
งานเป็นประการอื.นได้ยาก และไมม่ีข้อจํากดัในการจดัหาผู้ เช่า และ/หรือ ผู้ เช่าช่วงรายใหม ่เป็นต้น 
ทั ,งนี , ในการพิจารณาให้ความเห็นในเรื.องดงักลา่วบริษัทจดัการได้จดัให้มีความเห็นของบริษัท
ประเมินคา่ทรัพย์สนิ เพื.อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

(ค) มีเอกสารสทิธิหรือเอกสารสญัญาที.ครบถ้วน ชดัเจน บงัคบัได้ตามกฎหมายและเพียงพอตอ่การที.
กองทนุรวมจะใช้ดาํเนินการหรือจดัหาผลประโยชน์ได้ 

ในกรณีที.อาจมีความเสี.ยงจากการลงทนุตามวรรคหนึ.งบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูความเสี.ยงที.
ครบถ้วนเพียงพอตอ่การตดัสนิใจของผู้ลงทนุ และไมก่่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

4.1.2  อสงัหาริมทรัพย์ที.จะลงทนุต้องตั ,งอยูใ่นประเทศไทย มีทางเข้าออกที.ดีและเหมาะสมตามสภาพ 

4.1.3 ต้องเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที.ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ในสภาพที.เหมาะสมต่อการจัดหาผลประโยชน์ได้ 
หรือเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที.ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ โดยต้องมีการก่อสร้างไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมลูคา่โครงการ ณ วนัที.สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนมุตัิให้จดัตั ,งและจดัการกองทนุรวม และ
ในการคํานวณมลูคา่โครงการ มิให้นบัมลูคา่ที.ดินที.เป็นที.ตั ,งของโครงการ ทั ,งนี , สดัสว่นความคืบหน้าของ
การก่อสร้างต้องได้รับการรับรองจากบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิ 

4.1.4 ต้องเป็นการลงทุนโดยการซื ,อหรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือโดยการได้มาซึ.งสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือ
พื ,นดิน โดยผู้มีกรรมสทิธิKหรือสทิธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วยินยอมที.จะขาย ให้เช่า หรือให้
สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์นั ,น 

4.1.5 อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ต้องไม่อยู่ในบงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใดๆ  
เว้นแตจ่ะเป็นประโยชน์แก่กองทนุรวมและได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.6 อสงัหาริมทรัพย์ต้องไม่เป็นที.ดินว่างเปล่า  เว้นแต่จะแสดงได้ว่าจะเป็นประโยชน์ที.จะส่งเสริมให้เกิด
รายได้แก่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม และได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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4.1.7 ในการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  บริษัทจัดการจะไม่ทําสญัญาเช่าที.มีข้อตกลงหรือเงื.อนไขที.ก่อให้เกิดหน้าที.
มากกว่าหน้าที.อนัเป็นปกติที.ผู้ เช่าพึงต้องกระทําเมื.อสญัญาเช่าสิ ,นสดุลง หรือทําสญัญาเช่าช่วงเว้นแต่
ได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องเป็นการเช่าจากบคุคลดงัตอ่ไปนี , 

(1) ต้องเป็นการเช่าจากผู้มีสิทธิที.จะให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์นั ,นได้  ทั ,งนี , ในกรณีที.อสงัหาริมทรัพย์ที.
เช่าเป็นที.ดิน  ที.ดินนั ,นจะต้องมีการออกโฉนดที.ดินหรือหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ให้แล้ว 

(2) ในกรณีที.เป็นการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ หรือในกรณีที.เป็นการเช่าอาคาร โรงเรือน หรือสิ.งปลกู
สร้างที.ผู้ให้เช่ามิได้เป็นผู้มีกรรมสทิธิKตามโฉนดที.ดินหรือผู้มีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการ
ทําประโยชน์ บริษัทจัดการต้องจัดให้มีสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ,ยเงินให้
กู้ยืมของสถาบนัการเงินหรือบริษัทประกนัภยัเป็นผู้ รับประกนัความเสยีหายที.อาจเกิดขึ ,นจากการ
บอกเลิกสญัญาของบุคคลดังกล่าว หรือในกรณีที.มิได้จัดให้ผู้ รับประกันความเสียหายเพื.อ
ป้องกันความเสียหายเช่นว่านั ,น  บริษัทจดัการต้องเปิดเผยความเสี.ยงให้ผู้ลงทนุทราบโดยต้อง
ระบุไว้ในหนงัสือชี ,ชวน ส่วนสรุปข้อมูลสําคญัถึงผลกระทบที.อาจจะเกิดขึ ,นกับผลประกอบการ
ของกองทนุรวม หากผู้มีกรรมสทิธิKตามโฉนดที.ดิน หรือผู้มีสทิธิครอบครองตามหนงัสือรับรองการ
ทําประโยชน์บอกเลกิสญัญา 

4.1.8 บริษัทจดัการจะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์มีมลูคา่รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัที.จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวม หรือวันจดทะเบียนเพิ.มเงินทุน สําหรับกรณีการเพิ.มเงินทุนจดทะเบียนเพื.อลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ.มเติมแล้วแต่กรณี และดํารงอตัราส่วนการลงทุน
ดงักลา่วทกุวนัสิ ,นรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี , 

(1) รอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสดุท้ายก่อนสิ ,นอายโุครงการ หรือ 

(2) กรณีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.9 บริษัทจดัการจะถืออสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุไว้
อยา่งน้อย 1 ปี เว้นแตม่ีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.10 กองทนุรวมจะจดัให้มีการทําประกนัภยัอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื.อคุ้มครองความเสียหายที.จะเกิด
ขึ ,นกบักองทนุรวม โดยกองทนุรวมจะรับโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกนัภยัหรือจดัให้มีการทําประกนัภยั
ในอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมลงทุนดงักล่าวตลอดระยะเวลาที.กองทนุรวมลงทนุ โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี , 

(1) การประกนัภยัอยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัสว่นได้เสยีของกองทนุรวมที.มีตอ่อสงัหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที.ลงทุน เพื.อคุ้มครองความเสียหาย ที.จะเกิดขึ ,นกับกองทุนรวมอัน
เนื.องมาจากการเกิดวินาศภัยต่ออสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยกําหนดให้กองทุนรวมเป็นผู้ รับ
ประโยชน์ ทั ,งนี , โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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(2) การประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอกที.อาจได้รับความเสยีหายจากความชํารุดบกพร่องของ
อาคาร โรงเรือน หรือสิ.งปลกูสร้าง ทั ,งนี , ในกรณีที.ผู้ให้เช่าหรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์แก่กองทนุ
รวม หรือผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์จากกองทนุรวม ได้ทําประกนัภยันั ,นไว้แล้ว  บริษัทจดัการสามารถทํา
ประกนัภยัความรับผิดเฉพาะกรณีที.กองทนุรวมอาจถกูไลเ่บี ,ยให้ต้องรับผิด 

(3) การประกนัภยัตาม (1) และ (2) ให้เอาประกนัตลอดระยะเวลาที.กองทนุรวมมีกรรมสทิธิKหรือสิทธิ
ครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์นั ,น 

ทั ,งนี , ปัจจุบัน กองทุนรวมได้จัดให้มีการทําประกันภัยที.ครอบคลุมความเสียหายที.เกิดจากภัย
ธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรมไว้สําหรับอสังหาริมทรัพย์ที.กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิม
ประกอบด้วย  
1. การประกนัภยัความเสี.ยงภยัในทรัพย์สนิ (All Risk Insurance) 

กองทนุรวมได้จดัให้มีการประกนัอคัคีภยัและวินาศภยัต่างๆ โดยมีวงเงินประกนัไม่ตํ.ากว่าราคา
ประเมินมลูค่าทรัพย์สินโดยใช้เกณฑ์การเปลี.ยนใหม่สําหรับสิ.งที.เสียหาย (Replacement Cost 
Evaluation) อาทิ ตามมลูค่าที.ระบใุนรายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สินที.จดัทําขึ ,นฉบบัลา่สดุ 
เพื.อคุ้มครองความเสียหายที.อาจเกิดขึ ,นแก่ทรัพย์สินของกองทนุรวม โดยกรมธรรม์ดงักลา่วจะ
กําหนดให้กองทุนรวมเป็นผู้ รับผลประโยชน์หรือเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมกับผู้ ให้เช่าสําหรับ
ทรัพย์สินซึ.งกองทุนรวมมีสิทธิการเช่า ตามส่วนได้ส่วนเสียที.มีอยู่ หรือตามสดัส่วนของพื ,นที.ที.
กองทุนรวมและผู้ ให้เช่าเป็นผู้ เช่าหรือมีสิทธิครอบครองหรือมีกรรมสิทธิK (แล้วแต่กรณี) ทั ,งนี , 
บริษัทจัดการจึงมีความเห็นว่า วงเงินประกันสําหรับการประกันภยัความเสี.ยงภยัในทรัพย์สิน
ดงักลา่วมีเพียงพอและเหมาะสม เนื.องจากเป็นมลูค่าที.ไม่ตํ.ากว่ามลูค่าที.ประเมินโดยผู้ประเมิน
อิสระและสามารถสะท้อนถึงต้นทนุการก่อสร้างที.มีความเป็นปัจจุบนัของทรัพย์สินที.กองทนุรวม
ลงทนุ 

2. การประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก (Public Liability Insurance)  
กองทุนรวมได้ดําเนินการจัดให้มีการทําประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public 
Liability Insurance) เพื.อคุ้มครองความบาดเจ็บทางร่างกายหรือชีวิต และความเสียหายที.อาจ
เกิดขึ ,นตอ่ทรัพย์สนิของบคุคลภายนอก ซึ.งมีสาเหตจุากความประมาทเลนิเลอ่หรือความบกพร่อง
ของทรัพย์สนิของกองทนุรวม ซึ.งกฎหมายได้กําหนดให้ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายภายใต้วงเงิน
ประกนั ข้อกําหนดและเงื.อนไขที.กองทนุรวมให้ความเห็นชอบ โดยการประภยัดงักลา่วกําหนดให้
กองทนุรวมเป็นผู้ เอาประกนัภยั และให้บคุคลภายนอกเป็นผู้ รับผลประโยชน์ ทั ,งนี , บริษัทจดัการ
มีความเห็นว่า ทุนประกันสําหรับการประกันภยัความรับผิดตอ่บุคคลภายนอกมีเพียงพอและ
เหมาะสม เนื.องจากเป็นวงเงินที.น่าจะเพียงพอต่อการคุ้มครองความบาดเจ็บและเสียหายที.
อาจจะเกิดขึ ,นตอ่บคุคลภายนอก  
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3. การประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance)  
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการทําประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 
Insurance) โดยกรมธรรม์ดงักล่าวกําหนดให้กองทุนรวมเป็นผู้ รับผลประโยชน์ เพื.อคุ้มครอง
ความเสยีหายต่อเนื.องจากความเสียหายที.เกิดกบัทรัพย์สินของกองทนุรวม โดยมีวงเงินประกนั
ไม่ตํ.ากว่าค่าใช้จ่ายคงที. ซึ.งคงต้องจ่ายต่อไปในระหว่างที.ธุรกิจหยดุชะงัก รวมถึงผลกําไรที.ขาด
หายไป ตามที.กองทุนรวมคาดว่าจะได้รับในช่วงระยะเวลาที.คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินที.เช่า ซึ.งในกรณีทั.วไป การก่อสร้างหรือซ่อมแซมจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 24 
เดือน แตก่องทนุรวมพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัธุรกิจ
หยดุชะงกัเป็นระยะเวลาประมาณ 36 เดือน ดงันั ,น บริษัทจดัการจึงมีความเห็นว่า วงเงินประกนั
สําหรับการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัดงักล่าวมีเพียงพอและเหมาะสม เนื.องจากคาดว่าน่าจะ
สามารถชดเชยการสญูเสยีรายได้ของกองทนุรวมระหวา่งการซอ่มแซมหรือก่อสร้างใหมไ่ด้ 

ทั ,งนี , กองทนุรวมจะจดัให้มีการทําประกนัภยัสาํหรับอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมจะลงทนุเพิ.มเติมครั ,งที. 
1 ในลกัษณะเดียวกนักบัการทําประกนัภยัสําหรับอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมลงทนุอยู่เดิม ตามที.ได้
กลา่วไว้ข้างต้น 

 
4.1.11 ราคาอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมลงทนุหรือจําหนา่ย 

(1) การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการจะลงทนุในราคาที.ไม่
สูงกว่าราคาที.เปิดเผยไว้ในรายละเอียดโครงการ  และหากราคาที.จะลงทุนซึ.งเปิดเผยไว้ใน
รายละเอียดโครงการสูงกว่าราคาตํ.าสุดที.ได้จากรายงานการประเมินค่าเกินกว่าร้อยละ 10 
บริษัทจดัการจะชี ,แจงข้อเท็จจริงและเหตผุลของการลงทนุในราคาดงักลา่วในไว้ในรายละเอียด
โครงการและหนงัสอืชี ,ชวน 

(2) การขายอสงัหาริมทรัพย์หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมได้มาจากการลงทุน 
บริษัทจัดการจะกระทําโดยเปิดเผยและเพื.อประโยชน์ที.ดีที.สดุของกองทนุรวมเป็นสําคญั หาก
การจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือโอนสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์มีราคาที.ตํ.ากวา่ราคาสงูสดุที.ได้
จากรายงานการประเมินค่าเกินกว่าร้อยละ 10 บริษัทจดัการจะชี ,แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที.
จําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในราคาดงักลา่วไว้ในหนงัสือสรุป
ข้อมลูสาํคญัที.จดัทําขึ ,นตามหลกัเกณฑ์ที.สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(3)   รายงานการประเมินคา่ของบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิตาม (1) และ(2)บริษัทจดัการจะจดัทําขึ ,น
ลว่งหน้าก่อนการลงทนุในหรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว
ไม่เกิน 6 เดือน ทั ,งนี , บริษัทจดัการจะจดัให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินใหม่หากมีเหตุการณ์หรือ
ปัจจยัใดๆ ที.ทําให้มลูคา่ทรัพย์สนิที.ทําการประเมินมีการเปลี.ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

4.1.12 การทําธุรกรรมกบับริษัทจดัการ บคุคลที.เกี.ยวข้องกบับริษัทจดัการ และบคุคลที.เกี.ยวข้อง บริษัทจดัการ
จะปฏิบตัิ ดงันี , 
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(1)   ในการลงทุนครั ,งแรก หากเป็นการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของ
บริษัทจดัการหรือบคุคลที.เกี.ยวข้องกบับริษัทจดัการ บริษัทจดัการต้องยื.นคํารับรองของบคุคลที.จะ
แตง่ตั ,งให้เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ.งได้รับรองว่า
ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรายงานการประเมินของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานเกี.ยวกับ
การตดัสินใจลงทนุของบริษัทจดัการ และรับรองว่าได้ทําการตรวจสอบการลงทนุตามโครงการแล้ว 
และเห็นวา่เป็นธุรกรรมในลกัษณะที.เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนการทําธุรกรรมกบัคู่ค้าทั.วไป
ที.มิได้มีความเกี.ยวข้องกนัเป็นพิเศษ (at arm’s length transaction) ทั ,งนี , เมื.อบริษัทจดัการได้รับ
อนมุตัิจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จดัตั ,งและจดัการกองทนุรวม บริษัทจดัการจะแต่งตั ,ง
บุคคลที.ทําการรับรองดังกล่าวเป็นผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เว้นแต่มีเหตุจําเป็นและ
สมควรโดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2)   ในการลงทนุในหรือจําหนา่ยไปซึ.งอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ภายหลงัจาก
การลงทุนครั ,งแรก หากเป็นการทําธุรกรรมกับบุคคลที.เกี.ยวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ที.กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที. สน. 29/2549 เรื.อง การ
กระทําที.อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการจดัการกองทนุและหลกัเกณฑ์ในการ
ป้องกนั ลงวนัที. 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และที.แก้ไขเพิ.มเติม ซึ.งรวมถึงการได้รับความเห็นชอบ
หรือการรับรองจากผู้ ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือการได้รับมติอนุมัติจากผู้ ถือหน่วยลงทุน  
นอกจากนี , หากธุรกรรมดงักลา่วเป็นการลงทนุกบับริษัทจัดการหรือบคุคลที.เกี.ยวข้องกับบริษัท
จดัการ บริษัทจดัการจะดําเนินการได้ตอ่เมื.อผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและรับรองเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรแล้ววา่การลงทนุดงักลา่วเป็นธุรกรรมในลกัษณะที.เป็นทางค้าปกติเสมือนเป็นการ
ทําธุรกรรมกบัลกูค้าทั.วไปที.มิได้มีความเกี.ยวข้องกนัเป็นพิเศษ (at arm’s length transaction) 

4.1.13 บริษัทจดัการจะนําอสงัหาริมทรัพย์ไปแสวงหาผลประโยชน์ได้เฉพาะการให้เช่าพื ,นที.โดยตรง หรือให้เช่า
แก่ผู้ประกอบกิจการอื.นเพื.อนําอสงัหาริมทรัพย์ไปจดัหาประโยชน์ ทั ,งนี , ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงันี , 

(1) หากเป็นการลงทุนในอาคารโรงแรม บริษัทจัดการจะนําอาคารดังกล่าวให้เช่าแก่ผู้ประกอบ
กิจการโรงแรมเทา่นั ,น 

(2) หากเป็นการให้เช่าพื ,นที.และมีการจัดหาผลประโยชน์โดยการให้บริการประกอบด้วย เช่น 
service apartment บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี , 

(ก) ดําเนินการให้กองทนุรวมมีรายได้จากการให้เช่าพื ,นที.และการให้เช่าเครื.องใช้อปุกรณ์
ตกแต่ง ที. เ กี.ยวเ นื.องโดยตรงจากการให้เช่าพื ,นที.นั ,น  เช่น ชุด รับแขก ชุดครัว 
เครื.องปรับอากาศ เป็นต้น รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายได้ทั ,งหมดที.ได้จาก
การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์นั ,นในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีใด ๆ  

(ข) รายงานผลการดําเนินงานเกี.ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์ตาม (ก) ของแต่ละอาคารให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วนันบัแตว่นัสิ ,นรอบปีบญัชี  
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(ค) หากกองทุนรวมมีรายได้น้อยกว่าที.กําหนดตาม (ก)  บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้
ประกอบกิจการรายอื.นนําอสังหาริมทรัพย์ไปจัดหาผลประโยชน์ หรือจําหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว หรือเลิกกองทุนรวม 
ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ ,นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี และแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที.บริษัทจดัการได้ดําเนินการ
ดงักลา่วแล้วเสร็จ 

ในกรณีที.เป็นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที.ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ บริษัทจดัการอาจดําเนินการให้
การก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์นั ,นแล้วเสร็จก่อนการจดัหาผลประโยชน์ตามวรรคหนึ.งก็ได้ 

4.1.14 บริษัทจดัการจะจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ให้เกิดรายได้ประจําไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
รายได้ทั ,งหมดของกองทนุรวมในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี เว้นแตก่รณีดงัตอ่ไปนี , 

(1) ในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีแรกและประจําปีสดุท้ายของปีที.สิ ,นอายโุครงการ หรือ 

(2) เมื.อได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.2   การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�น บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมี
ไว้ซึ�งทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ� งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ,เพื�อการบริหารสภาพคล่องของกองทุน
รวม  

(1) พนัธบตัรรัฐบาล 

(2) ตัzวเงินคลงั 

(3) พนัธบตัร หรือหุ้นกู้ ที.สถาบนัสินเชื.อเพื.อธุรกิจหลกัทรัพย์ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบคุคลที.มีกฎหมายเฉพาะ
จดัตั ,งขึ ,นเป็นผู้ออก 

(4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสนิเชื.อที.อยูอ่าศยั 

(5) บตัรเงินฝากที.ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก  ทั ,งนี , หากเป็นบตัรเงินฝากที.มีการจ่ายผลตอบแทน
หรือการชําระเงินลงทนุอ้างอิงกบัสนิค้าหรือตวัแปรต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อนการลงทนุ 

(6) ตัzวแลกเงินหรือตัzวสญัญาใช้เงินที.ธนาคาร บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สถาบนัสินเชื.อเพื.อธุรกิจ
หลกัทรัพย์ หรือกองทุนเพื.อการฟื,นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้
สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บี ,ย หรือผู้คํ ,าประกนั ทั ,งนี , หากเป็นตัzวแลกเงินหรือตัzวสญัญาใช้เงินที.มีการ
จ่ายผลตอบแทนหรือการชําระคืนเงินลงทุนอ้างอิงกับตวัแปร ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการลงทนุ 

(7) หนว่ยลงทนุหรือใบสาํคญัแสดงสทิธิที.จะซื ,อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี , หรือกองทนุรวม
อื.นที.มีนโยบายการลงทนุในตราสารแหง่หนี , หรือเงินฝาก 

(8) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
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(9) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตา่งประเทศ ตามเงื.อนไขดงัตอ่ไปนี , 

(ก)   ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ในต่างประเทศที.อยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของ
หน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื ,อขายหลักทรัพย์ที.เป็นสมาชิกสามัญของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมในตา่งประเทศที.มีการซื ,อขายในตลาดซื ,อขายหลกัทรัพย์ที.เป็นสมาชิกของ World Federations 
of Exchange (WFE) 

(ข) ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตา่งประเทศที.มีทรัพย์สินเช่นเดียวกบัทรัพย์สินที.กองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์สามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ และ 

(ค) ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ในตา่งประเทศที.จดัตั ,งขึ ,นเพื.อผู้ลงทนุทั.วไป 

(10) สญัญาซื ,อขายลว่งหน้าโดยมีวตัถปุระสงค์เพื.อป้องกนัความเสี.ยงที.อาจเกิดขึ ,นจากการลงทนุ ทั ,งนี ,ในกรณี
ที.สญัญาซื ,อขายล่วงหน้ามีสินค้าหรือตวัแปรอื.นใดที.มิใช่ราคาหลกัทรัพย์ อตัราแลกเปลี.ยนเงิน อตัรา
ดอกเบี ,ย ดชันีทางการเงิน ดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ หรืออนัดบัความน่าเชื.อถือของหลกัทรัพย์ที.เป็นตราสาร
แห่งหนี , สญัญาซื ,อขายล่วงหน้าดงักล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ด้วย  

(11) หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื.นใดที.มิใช่อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื.น หรือการประกันความเสี.ยงจากการกู้ ยืม ตามที.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบ 

การลงทนุในหรือมีไว้ซึ.งทรัพย์สนิตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) ที.นิติบคุคลใดนิติบคุคลหนึ.งเป็นผู้ออก ผู้
รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บี ,ย ผู้คํ ,าประกัน หรือผู้ รับฝากเงิน ต้องมีมูลค่ารวมกันทั ,งสิ ,นไม่
เกินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม เว้นแตใ่นช่วงระยะเวลาดงัตอ่ไปนี , 

(ก)   ภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวม 

(ข)   ช่วงระยะเวลา 60 วนัก่อนวนัจ่ายเงินลดเงินทนุจดทะเบียนหรือวนัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ค) ช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการหรือวนัเลกิกองทนุรวม 

การคํานวณอัตราส่วนการลงทนุตามวรรคสอง ไม่นับรวมตัzวแลกเงินหรือตัzวสญัญาใช้เงินที.กองทนุเพื.อการ
ฟื,นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้คํ ,าประกันโดยต้องเป็นการรับ
อาวลัแบบไม่มีเงื.อนไข หรือสลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บี ,ย หรือคํ ,าประกันเงินต้นและดอกเบี ,ยเต็มจํานวน
อยา่งไมม่ีเงื.อนไข 
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4.3 การลงทุนในหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงเป็นพิเศษ   

กองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ.งหุ้นที.มีสทิธิออกเสยีงเป็นพิเศษได้ไมเ่กิน 1 หุ้น ตามเงื.อนไขดงัตอ่ไปนี , 

(1) หุ้นดงักลา่วออกโดยบริษัทที.เช่าอสงัหาริมทรัพย์จากกองทนุรวม โดยหุ้นนั ,นให้สทิธิพิเศษในการอนมุตัิการ
ดําเนินงานบางประการของบริษัทที.เช่าอสงัหาริมทรัพย์ (golden share) ทั ,งนี , ตามที.ได้กําหนดไว้ใน
ข้อบงัคบัของบริษัทดงักลา่ว และ 

(2) บริษัทที.เชา่อสงัหาริมทรัพย์ตกลงจ่ายคา่เชา่ให้แก่กองทนุรวมในอตัราผนัแปรตามผลประกอบการของ
อสงัหาริมทรัพย์ที.เช่า 

4.4 การกู้ยมืเงนิ   

ในการจัดการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอาจกู้ ยืมเงินได้ ทั ,งนี , ไม่ว่าจะมีการให้หลกัประกันไว้ด้วย
หรือไมก็่ตาม  และต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี , 

(1) เป็นการกู้ยืมเงินเพื.อดําเนินการดงัตอ่ไปนี , 

(ก) ปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมหรืออสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมมีสิทธิการเช่าให้อยู่ใน
สภาพดีและมีความพร้อมที.จะใช้หาผลประโยชน์  

(ข)   ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ.มเติมบนที.ดินที.มีอยู่แล้วซึ.งเป็นของกองทุนรวมหรือที.กองทุนรวมมี
สทิธิการเช่า เพื.อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

(ค)   ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ.มเติม  
ทั ,งนี , ภายหลังปี พ.ศ. 2556 หากกองทุนรวมมีความจําเป็นต้องกู้ ยืมเงินเพื.อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์เพิ.มเติม กองทุนรวมจะต้องมีการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์
เป็นกองทรัสต์เพื.อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT) อนึ.ง 
ในการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็น REIT นั ,น กองทนุรวมจะต้องได้รับมติอนมุตัิ
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื.อทําการแปลงสภาพดงักลา่ว โดยเงื.อนไขดงักลา่วจะเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื.นๆ ที.เกี.ยวข้อง 

 

(2) เป็นการกู้ยืมเงินโดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นสาํคญั ทั ,งนี , ในกรณีที. เป็นการกู้ยืมเงิน
เพื.อปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมมีสิทธิการเช่าตาม (1)(ก) หรือเพื.อต่อเติมหรือก่อสร้างอาคาร
เพิ.มเติมบนที.ดินที.มีอยูแ่ล้วที.กองทนุรวมมีสทิธิการ เช่าตาม (1)(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมต้อง
คํานงึถึงกําหนดเวลาเช่าที.เหลอือยูต่ามสญัญาเช่าด้วย  และ 

(3) จํานวนเงินที.กู้ยืมต้องไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม และใน ก ร ณี ที. ต่ อ ม า
ภายหลงัจํานวนเงินที.กู้ยืมเกินอตัราสว่นดงักลา่ว แตก่ารเกินอตัราสว่นนั ,น  มิได้เกิดจากการกู้ ยืมเงิน
เพิ.มเติม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะคงอตัราสว่นการกู้ยืมเงินไว้ ตอ่ไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพิ.มเติมอีก
ไม่ได้จนกว่าอตัราสว่นการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ
รวม 
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เงื.อนไขพิเศษ 

กองทนุรวมอาจเข้าทําสญัญาซื ,อขายตราสารลว่งหน้า (Derivative) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื.อป้องกนัความเสี.ยง 
(Hedging) จากอตัราแลกเปลี.ยน (Foreign Exchange Rate Risk) และ/หรืออตัราดอกเบี ,ย (Interest Rate 
Risk) ทื.เกิดขึ ,นจากการกู้ยืมเงินไมว่า่ทั ,งจํานวนหรือบางสว่น เช่น กองทนุรวมอาจจะเข้าลงทนุทําสญัญา Swap 
อตัราดอกเบี ,ยกบัคูส่ญัญาที.เป็นธนาคารพาณิชย์เพื.อป้องกนัความเสี.ยงจากความไมแ่นน่อนของอตัราดอกเบี ,ย 

การกู้ยืมเงินของกองทนุรวมสาํหรับการลงทนุเพิ.มเติมครั ,งที. 1 
ในการลงทุนเพิ.มเติม กองทุนรวมอาจจะใช้แหล่งเงินทุนส่วนหนึ.งจากการกู้ ยืม โดยในเบื ,องต้นธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ได้เสนอวงเงินจํานวนไม่เกิน 480 ล้านบาท โดยข้อกําหนดและเงื.อนไขของการกู้ยืม
เงินดงักลา่วจะเป็นไปตามที.กําหนดในสญัญาระหว่างกองทนุรวมและธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
โดยมีรายละเอียดเบื ,องต้นดงัตอ่ไปนี , 

ธนาคารผู้ให้เงนิกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
ผู้ขอสินเชื�อ กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ 
วงเงนิกู้  (ล้านบาท) ไมเ่กิน 480,000,000 ล้านบาท  
อัตราดอกเบี ,ย ไมเ่กิน MLR-1.00 
ระยะเวลาชาํระคืนเงนิกู้ 13 ปี 
การชาํระดอกเบี ,ย รายไตรมาส 
หลกัประกันการกู้ยมื ทรัพย์สนิที.จะเข้าลงทนุในสว่นที.จะเป็นหลกัประกนั ซึ.งมมีลูคา่

ตามรายงานการประเมินคา่ของบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิที.
ผู้ให้กู้ เห็นชอบ รวมทั ,งสิ ,นไมต่ํ.ากวา่ 1.5 เทา่ของวงเงินกู้  

อย่างไรก็ดี กองทุนรวมอาจมีความเสี.ยงที.เกิดขึ ,นจากการกู้ ยืมเงินซึ.งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียด
เพิ.มเติมได้จากข้อ 3.2.14 ปัจจยัความเสี.ยง เรื.อง (ค) ความเสี.ยงที.เกิดจากการดําเนินงานของกองทนุรวม – 
ข้อ 8) ความเสี.ยงที.อาจเกิดขึ ,นจากการกู้ยืมเงิน 

 
เงื�อนไขพิเศษ 

การลงทุนใน หรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สิน และการหาประโยชน์จากทรัพย์สิน  

กองทนุรวมมีหลกัเกณฑ์การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ตลอดจนการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามที.ระบุไว้ในข้อ 
4.1 ข้อ 4.2 และ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที. สน. 25/2552 รวมถึงประกาศอื.นๆ ที.เกี.ยวข้อง  

ในการบริหารจัดการ และหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินต่างๆ ที.กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้นั ,น กองทุนรวมอาจ
ปรับปรุง เปลี.ยนแปลง พฒันา เพิ.มศกัยภาพในทรัพย์สินต่างๆ ดงักลา่วได้ ไม่ว่าจะเป็นเพื.อการให้เช่าพื ,นที.โดยตรง 
หรือให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการเพื.อนําทรัพย์สินดงักลา่วไปหาผลประโยชน์ ทั ,งนี , รวมถึงการดําเนินการใดๆ เพื.อ
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ประโยชน์ของทรัพย์สนิตามที.บริษัทจดัการ หรือ คณะกรรมการลงทนุ (ถ้ามี) จะเห็นสมควรได้อีกด้วย แต่ทั ,งนี ,จะต้อง
ไมเ่ป็นการขดัตอ่ ข้อกําหนด กฎเกณฑ์ และเงื.อนไขที.กฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้องกําหนด 

นอกจากนี , กองทุนรวมสามารถนําเงินประกันการเช่า(เงินมดัจํา) ที.ได้เรียกเก็บจากผู้ เช่า ไปดําเนินการลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื.นหรือหาดอกผลตามที.สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดได้   

อนึ.ง บริษัทจดัการจะไมจ่ดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที.ลงทนุโดยการให้เช่าแก่เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์หรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์ของสาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด เว้นแตก่รณีดงัตอ่ไปนี , 

(1) การให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ในสว่นที.ไม่มีนยัสําคญั ซึ.งเป็นการทําธุรกรรมในลกัษณะ Arm’s Length และได้
ระบไุว้ในโครงการแล้ว 

(2) การให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมได้ลงทนุไว้ก่อนวนัที. 16 กนัยายน พ.ศ. 2554 

ทั ,งนี , ในกรณีที.บริษัทจดัการจะให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ในสว่นที.ไม่มีนยัสําคญัเป็นการทําธุรกรรมในลกัษณะ Arm’s 
Length กบับคุคลที.กลา่วถึงข้างต้น บริษัทจดัการจะให้เช่าได้ในสดัสว่นที.ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของพื ,นที.กองทนุรวมเข้า
ลงทนุทั ,งหมดในแตล่ะทรัพย์สนิ (พื ,นที. Gross Area เฉพาะสว่นที.กองทนุรวมเข้าลงทนุในแต่ละทรัพย์สิน) โดยบริษัท
จดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมก่อนดําเนินการ  

 

5.  ข้อกาํหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

5.1 ข้อกาํหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เกินปีละ 4 ครั ,ง อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจมีการ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษเกินกว่าการจ่ายเงินปันผลปีละ 4 ครั ,งดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ตามที.บริษัท
จดัการมีความเห็นวา่มีความจําเป็นและสมควร 

(1) ในกรณีที.กองทนุรวมมีกําไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด  บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิที.ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี ทั ,งนี , กําไรสทุธิที.ปรับปรุงแล้ว 
หมายความว่า กําไรสทุธิที.หกักําไรที.ยงัไม่เกิดขึ ,น (Unrealized gain) จากการประเมินค่าหรือสอบทาน
การประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ รวมทั ,งปรับปรุงด้วยรายการอื.นตาม
แนวทางที.สาํนกังานกําหนด เพื.อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทนุรวม 

(2) ในกรณีที.กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด  บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุจากกําไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ 

การจ่ายเงินปันผลตาม (1)  ต้องไม่ทําให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทนุสะสมเพิ.มขึ ,นในรอบระยะเวลาบญัชีที.มีการ
จ่ายเงินปันผลนั ,น 
การจ่ ายเ งิ นปั นผลตาม (1)  และ (2)   บริ ษั ทจัดการจะดํ า เนิ นการจ่ ายเ งิ นปั นผลดังกล่าวให้ แก่ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 90 วนันบัแตห่รือ วนัสิ ,นรอบระยะเวลาบญัชีที.มีการจ่ายเงินปันผลนั ,น  
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 ในกรณีที.บริษัทจดัการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน 
และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

เงื.อนไขเพิ.มเติม 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล  ถ้าเงินปันผลที.จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชีมีมูลค่าตํ.ากว่าหรือ
เทา่กบั 0.10 บาท บริษัทจดัการสงวนสิทธิที.จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั ,งนั ,นและให้สะสมเงินปันผลดงักลา่วเพื.อนําไป
จ่ายรวมกบัเงินปันผลที.จะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป 

สาํหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที.ระบไุว้ เว้นแต่กรณีที.คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.   สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื.นใดที.มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี.ยนแปลง 
เพิ.มเติม ประกาศ กําหนด สั.งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื.น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไป
ตามนั ,น  

5.2 เงื�อนไข และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน  

(1) ในกรณีที.ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการว่ามีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของ
กองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมด บริษัทจัดการจะไม่
จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั ,นในสว่นที.เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที.
จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมด   

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกนัใดตามกรณีที.ระบขุ้างต้น  บริษัทจดัการจะ
คํานวณหาจํานวนหน่วยลงทนุที.มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายที.อยู่ใน
กลุม่บุคคลนั ,น โดยจะใช้วิธีการเฉลี.ยตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละราย 
(Pro Rata Basis) เป็นฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทนุ ที.มีสิทธิในการได้รับเงิน
ปันผลของกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที.จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมด) 
ทั ,งนี , ในกรณีที.มีเงินปันผลที.ไมอ่าจแจกจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะยก
เงินปันผลส่วนดงักลา่วให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุนั ,นรับทราบและยินยอมให้
ดําเนินการแล้ว และในระหว่างที.กองทุนรวมยงัมิได้ดําเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชี
และแยกเงินปันผลส่วนดงักล่าวออกจากทรัพย์สินสว่นอื.นของกองทุนรวมโดยไม่นํามารวมคํานวณ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื.นใดที.
เกี.ยวข้องจะประกาศกําหนด สั.งการ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื.น 

(2) ในกรณีที.บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที.ถือหน่วยลงทนุเกินกว่าร้อยละ 50 ของของจํานวนหน่วย
ลงทนุที.จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมดเป็นบคุคลตามข้อ 6.1 (1)  

บริษัทจดัการจะไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั ,นในสว่นที.เกินกว่า ร้อยละ 50 
ของจํานวนหนว่ยลงทนุที.จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมด   
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ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกนัใดตามกรณีที.ระบขุ้างต้น  บริษัทจดัการจะ
คํานวณหาจํานวนหน่วยลงทนุที.มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายที.อยู่ใน
กลุม่บุคคลนั ,น โดยจะใช้วิธีการเฉลี.ยตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละราย 
(Pro Rata Basis) เป็นฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทนุ ที.มีสิทธิในการได้รับเงิน
ปันผลของกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้แล้ว
ทั ,งหมด) ทั ,งนี , ในกรณีที.มีเงินปันผลที.ไม่อาจแจกจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักลา่วข้างต้น บริษัท
จดัการจะยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วให้เป็นรายได้แผน่ดิน โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุนั ,นรับทราบและ
ยินยอมให้ดําเนินการแล้ว และในระหว่างที.กองทุนรวมยงัมิได้ดําเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะ
จดัทําบญัชีและแยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิสว่นอื.นของกองทนุรวมโดยไมนํ่ามารวม
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงาน
อื.นใดที.เกี.ยวข้องจะประกาศกําหนด สั.งการ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื.น 

(3) ในกรณีที.บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที.ถือหนว่ยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน หน่วยลงทนุที.
จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมดเป็นบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนตามข้อ 6.1 (2) ในช่วงระยะเวลาที.บุคคล
ดงักล่าวถือหน่วยลงทุนที.รับไว้ตามสญัญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทนุ แต่ทั ,งนี , ต้องไม่เกิน
หนึ.งปีนบัแตว่นัที.รับหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลดงักลา่วตามสดัสว่นการ
ถือหนว่ยลงทนุของบคุคลนั ,น 

(4) ในกรณีที.ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการกองทุนรวมว่าผู้ ที.เคยเป็นเจ้าของหรือผู้ โอนสิทธิการ
เช่าในอสังหาริมทรัพย์ ผู้ ให้เช่าหรือผู้ ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของ
บุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้แล้ว
ทั ,งหมด บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามข้อ (1) โดยอนโุลม  

(5) บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียน และอตัราเงินปันผล โดย  

1.  ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 

2.  ปิดประกาศไว้ในที.เปิดเผย ณ ที.ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ที.
ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ 

3.  ส่งหนงัสือแจ้ง ผู้ ถือหน่วยที.มีชื.ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วย ณ วันปิดสมุดทะเบียน และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ หรือแจ้งข้อมลูผา่นตลาดหลกัทรัพย์ 

(6)  บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ เป็นเช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะสั.งจ่ายในนามผู้ ถือหน่วยลงทุนตามชื.อและที.อยู่ที.ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ  

(7)  ในกรณีที.ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจดัการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดงักลา่วไปใช้เพื.อการอื.นใด
นอกจากเพื.อประโยชน์ของกองทนุรวม 
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6. หลักเกณฑ์และข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุน 

หลกัเกณฑ์และข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุจะเป็นไปตามที.สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั ,งนี , ในกรณีที.
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนว่ยงานอื.นใดที.มอํีานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข เปลี.ยนแปลง เพิ.มเติม ประกาศ 
กําหนด สั.งการ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื.น บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที.จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั ,น  

6.1 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที�
จาํหน่ายได้แล้วทั ,งหมด เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี , 

(1) เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมดให้แก่
บคุคลใดบคุคลหนึ.งดงัตอ่ไปนี , 

(ก) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทนุประกนัสงัคม กองทนุสาํรองเลี ,ยงชีพ หรือกองทนุรวม
เพื.อผู้ลงทนุทั.วไป  

(ข) นิติบคุคลที.จดัตั ,งขึ ,นตามกฎหมายไทยซึ.งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น 
ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 

(ค) บคุคลอื.นใดที.ได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื.อมีเหตจํุาเป็นและสมควร 

(2) เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนซึ.งรับหน่วยลงทุนไว้ตามสัญญา
รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทนุที.รับไว้ใน
สว่นที.เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมดไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัที.บริษัทจัด
จําหนา่ยหนว่ยลงทนุรับหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

6.2  เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที�กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรวมกันได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายได้แล้วทั ,งหมด 

6.3 ในการพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน ให้เป็นไปตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ที�สน. 25/2552 

6.4   ภายใต้บังคับข้อ 6.5 และข้อ 6.6 ในกรณีที�ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที�
จาํหน่ายได้แล้วทั ,งหมด บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี ,   

(1) รายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที.บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึง
เหตดุงักลา่ว  

(2) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนในเรื.องใดๆ บริษัทจดัการต้องไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันนั ,นในส่วนที.เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมด รวมใน
จํานวนเสยีงในการขอมติ   
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(3) ไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั ,นเฉพาะหนว่ยลงทนุในสว่นที.เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที.จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมด  

(4) แจ้งให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัจําหน่ายหน่วยลงทนุสว่นที.บคุคลดงักลา่วถือเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที.จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมด 

ในกรณีที.ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลงกับ
บคุคลอื.น อนัเป็นการปกปิดหรืออําพรางลกัษณะที.แท้จริงในการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนั
ใดที.ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมดของกองทุนรวม  
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตั ,งและจดัการกองทนุรวม 

6.5 ในกรณีที�บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที�ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที�จาํหน่ายได้แล้วทั ,งหมดเป็นบุคคลตามข้อ 6.1 (1) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี , 

(1) รายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที.บริษัทจดัการรู้หรือควรรู้ถึง
เหตดุงักลา่ว  

(2) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนในเรื.องใดๆ บริษัทจดัการต้องไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนันั ,นในสว่นที.เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุที.จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมด รวมใน
จํานวนเสยีงในการขอมติ 

(3) ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั ,นในสว่นที.เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุที.จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมด  

(4)  แจ้งให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในสว่นที.เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุที.จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมด  

6.6 ในกรณีที� บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที�ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที�จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมดเป็นบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนตามข้อ 6.1 (2) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังต่อไปนี , ในช่วงระยะเวลาที�บุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนที� รับไว้ตามสัญญารับประกันการ
จัดจาํหน่ายหน่วยลงทุน แต่ทั ,งนี , ต้องไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที� รับหน่วยลงทุน   

(1) รายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที.บริษัทจดัการรู้หรือควรรู้ถึง
เหตดุงักลา่ว 

(2) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนในเรื.องใดๆ  ให้บริษัทจัดการนบัคะแนนเสียงของบุคคลดงักล่าวได้
เฉพาะในสว่นที.ไมเ่กินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที.จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมด  

(3) จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลดงักลา่วตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลนั ,น 

6.7 ในกรณีที�ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการกองทุนรวมว่าผู้ที� เคยเป็นเจ้าของหรือผู้โอนสิทธิการเช่า
ในอสังหาริมทรัพย์ ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าว ถอืหน่วยลงทุนรวมกันเกิน1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมด บริษัท
จัดการจะปฏิบัติตามข้อ 6.4 โดยอนุโลม  
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6.8 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที�
จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมด หากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที� มีการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี ,   

(1) มีการลงทนุเพื.อให้ได้มาซึ.งสทิธิในที.ดินตามประมวลกฎหมายที.ดิน หรือ 

(2) มีการลงทนุเพื.อให้ได้มาซึ.งกรรมสทิธิKในอาคารชดุ ทั ,งนี , เมื.อคํานวณพื ,นที.ห้องชุดที.กองทนุรวมจะลงทนุรวม
กบัพื ,นที.ห้องชุดที.ถือกรรมสิทธิKโดยผู้ลงทุนต่างด้าวในอาคารเดียวกนัอยู่ก่อนแล้วคิดเป็นสดัสว่นเกินร้อย
ละ 49 ของพื ,นที.ห้องชดุทั ,งหมดในอาคารชดุนั ,น 

ดงันั ,น กองทนุรวมนี ,มีข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุตา่งด้าวไมเ่กินร้อยละ 49 ของจํานวนหนว่ยลงทนุ
ที.จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมด โดยบริษัทจดัการ และ/หรือ นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ จะปฎิเสธการโอนหนว่ยลงทนุที.
จะมีผลทําให้กองทนุรวมมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นผู้ลงทนุตา่งด้าวเกินกวา่อตัราดงักลา่ว ทั ,งนี ,บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิในการพิจารณาการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื.อตรวจสอบการถือหุ้นของผู้ลงทนุตา่งด้าว
อยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครั ,ง 

6.9 เงินปันผลสว่นที.ไมอ่าจจ่ายแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 6.4 (3) ข้อ 6.5 (3) และข้อ 6.7 กองทนุรวมจะ
ดําเนินการกบัเงินปันผลสว่นที.ไมส่ามารถจ่ายได้ดงักลา่วให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน โดยถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
รับทราบและยินยอมให้ดาํเนินการแล้ว 

6.10 เพื.อประโยชน์สงูสดุของการบริหารจดัการกองทนุรวม การเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหรือการ
รับลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ให้อยูใ่นดลุยพินิจของบริษัทจดัการแตเ่พียงผู้ เดยีว โดยบริษัท
จดัการขอสงวนสทิธิที.จะรับหรือปฏิเสธที.จะเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหรือรับลงทะเบียนการโอน
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมให้แก่บคุคลใดก็ได้ โดยบคุคลที.บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที.จะไมเ่สนอขายหนว่ย
ลงทนุของกองทนุรวมหรือไมรั่บลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมให้นั ,น รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียง 
พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ ที.มีถิ.นฐานอยูใ่นสหรัฐอเมริกา บคุคลซึ.งปกติมีถิ.นที.อยูใ่นสหรัฐอเมริกา รวมถงึกอง
ทรัพย์สนิของบคุคลดงักลา่ว และบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นซึ.งจดัให้มขีึ ,นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

 
7. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ภายหลงัจากบริษัทจัดการได้ดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการยื.นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื.อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

เมื.อนําหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนครั ,งแรก หรือจดทะเบียนเพิ.มทุนต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทําการซื ,อ /ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ “การซื ,อ/ขายหน่วยลงทุนจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย” ได้ โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
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8. การโอนหน่วยลงทุน 

กองทนุรวมไมม่ีข้อจํากดัการโอนหนว่ยลงทนุ เว้นแตที่.เป็นไปตามข้อ 6 และหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 

8.1 วิธีการโอนหน่วยลงทุนที� มีใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุผู้ ถือหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุประเภทใบหน่วยลงทนุที.ประสงค์จะโอนหน่วย
ลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องแสดงใบหน่วยลงทนุที.มีลายมือชื.อสลกัหลงัทั ,งของผู้ โอนและผู้ รับโอนแก่นายทะเบียน
หนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุจะมีผลใช้กลา่วอ้างต่อบคุคลภายนอกได้โดยสมบรูณ์และให้ถือว่าได้รับการรับรอง
จากนายทะเบียนหนว่ยลงทนุเมื.อนายทะเบียนหน่วยลงทนุทําการบนัทึกรายชื.อผู้ รับโอนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เรียบร้อยแล้ว ทั ,งนี , ผู้ โอนจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ตามที.นายทะเบียนหน่วยลงทนุกําหนด 
และ /หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ /หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนด 

สาํหรับกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุผู้ ถือหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุประเภทหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือ
สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ ให้การโอนหนว่ยลงทนุเป็นไปตามที.นายทะเบียนหนว่ยลงทนุกําหนด 

8.2 วิธีการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที.ประสงค์จะโอนหนว่ยลงทนุในระบบไร้ใบหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที.ระบโุดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากดั ทั ,งนี , ผู้ โอนจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ตามที.นายทะเบียนหน่วยลงทนุและ/หรือ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนด 

 
9. การรับชาํระหนี ,ด้วยทรัพย์สินอื�น  

หากมีการผิดนัดชําระหนี ,หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ ออกตราสารแห่งหนี ,หรือลูกหนี ,ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชําระหนี ,ได้  บริษัทจดัการจะรับชําระหนี ,ด้วยทรัพย์สินอื.นทั ,งที.เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื.อกองทนุรวม
ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื.อนไข และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีที.ผู้
ออกตราสารแหง่หนี ,หรือลกูหนี ,ตามสทิธิเรียกร้องผิดนดัชําระหนี , ดงันี , 

9.1 ก่อนการรับชําระหนี ,ด้วยทรัพย์สินอื�นที� มิใช่หลักประกันในแต่ละครั,ง บริษัทจัดการต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ�งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ� งหนึ� งของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมด หรือได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อม
เหตุผลว่าในขณะนั,นการรับชาํระหนี ,ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนมากกว่า
การถอืหรือมีไว้ซึ�งตราสารแห่งหนี ,หรือสิทธิเรียกร้องนั,น 
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ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ.ง บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียด
เกี.ยวกบัทรัพย์สินที.กองทนุรวมจะได้จากการรับชําระหนี , มลูค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตผุล
และความจําเป็นในการรับชําระหนี ,  

9.2 เมื�อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชาํระหนี , บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะกาํหนดราคาทรัพย์สินนั,นเพื�อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที�สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และจะดําเนินการกบัทรัพย์สินที�ได้จากการรับชําระหนี ,
ดังนี , 

(1)  กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที.กองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้  บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึ.งทรัพย์สิน
ดงักลา่วตอ่ไปเพื.อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้   

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที.กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที.สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคญั และในระหว่างที.บริษัทจดัการยงัไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่วก็ได้  

 ในกรณีที.มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจา่ยจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 

10. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม (ถ้ามี) 

หากบริษัทจัดการเห็นสมควร บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดให้มีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม (Investment 
Committee) ได้ ทั ,งนี , หากบริษัทจดัการเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวม การพิจารณาให้แนวทางลงทนุ
ในการซื ,อ เช่า ให้เช่า จําหน่าย โอน หรือรับโอนซึ.งอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมจะ
กระทําผ่านมติของคณะกรรมการลงทนุของกองทุนรวม โดยคณะกรรมการลงทุนจะมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที.และ
ความรับผิดชอบดงันี , 

10.1  องค์ประกอบ  

คณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมจะประกอบด้วยกรรมการจํานวนไมเ่กิน 3 คน  ดงัตอ่ไปนี , 

(1) กรรมการซึ.งเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ที.แต่งตั ,งโดยบริษัทจัดการกองทุนรวม เพื.อเป็น
ตวัแทนของบริษัทจดัการกองทนุรวม จํานวนไมน้่อยกวา่ 1 คน 

(2) กรรมการที.เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือตวัแทนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ จํานวน 1 คน ที.ได้รับการแต่งตั ,งโดย
บริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาคดัเลือกจากผู้ ที.ได้รับการเสนอชื.อจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทั ,งนี , 
หากผู้ ถือหนว่ยเสนอรายชื.อของกรรมการลงทนุเกินกวา่จํานวนของกรรมการลงทนุที.กําหนด หรือไม่เสนอ
รายชื.อของกรรมการลงทุน ให้บริษัทจัดการพิจารณาแต่งตั ,งกรรมการลงทุนตามที.บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซึ.งอาจเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ทรงคณุวฒิุซึ.งมีประสบการณ์ทางด้านอสงัหาริมทรัพย์ 
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ทั ,งนี , จํานวนกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะต้องมีตวัแทนของบริษัทจัดการซึ.งได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการ
กองทนุอสงัหาริมทรัพย์ จํานวนไม่น้อยกว่ากึ.งหนึ.งของจํานวนกรรมการลงทนุของกองทนุรวมทั ,งหมดและกรรมการ
ลงทุนของกองทุนรวมจะต้องมีหน้าที. คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือ
กฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้องกําหนด และกรรมการลงทนุมีสทิธิได้รับเบี ,ยประชมุตามที.กําหนดไว้ในโครงการ 

กรรมการลงทุนแต่ละท่านในคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
กรรมการลงทนุที.ปฏิบตัิหน้าที.จนครบวาระแล้วอาจได้รับการแตง่ตั ,งให้ดํารงตําแหนง่กรรมการลงทนุได้อีก 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการที.แต่งตั ,งโดยบริษัทจัดการ และพิจารณาถอดถอน
กรรมการที.เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือตัวแทนของผู้ ถือหน่วยลงทุนในกรณีที.บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า
กรรมการดงักล่าวมีการกระทําหรือพฤติกรรมที.ไม่เหมาะสมที.จะปฏิบตัิหน้าที.เป็นคณะกรรมการลงทุนของกองทุน
รวมหรือมีการกระทําที.ทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทนุรวม  และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
เปลี.ยนแปลงจํานวนคณะกรรมการลงทนุตามที.บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยหากมีการถอดถอนกรรมการที.เป็นผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุหรือตวัแทนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถเสนอชื.อบคุคลใหม่ตามเงื.อนไขที.ระบุ
ในข้อ 10.1 (2) ได้อีก 

อนึ.ง ถ้าตําแหน่งกรรมการใด ๆ เกิดว่างลงไม่ว่าด้วยเหตใุด บริษัทจัดการมีสิทธิแต่งตั ,งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่ง
แทนกรรมการที.ว่างลงได้ตามเกณฑ์ที.กําหนดไว้ข้างต้นโดยให้กรรมการลงทนุที.ได้รับการแต่งตั ,งขึ ,นใหม่ดงักลา่วมี
วาระการดํารงตําแหน่งเพียงเท่ากบัระยะเวลาตามวาระที.เหลืออยู่ของกรรมการลงทุนผู้ ที.ตนได้รับการแต่งตั ,งให้เข้า
มาดํารงตําแหนง่แทนที. ในกรณีที. 

(ก) กรรมการลงทนุได้ปฏิบตัิหน้าที.จนครบวาระแล้ว 

(ข) มีการถอดถอนกรรมการลงทนุ  

อนึ.ง ในกรณีที.คณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมหมดวาระลงหรือคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที.ได้ ไมว่า่ด้วยเหตใุด ให้บริษัทจดัการปฏิบติัหน้าที.ภายใต้อํานาจและหน้าที.ของคณะกรรมการลงทนุของ
กองทนุรวมจนกวา่จะมีการตั ,งคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมขึ ,นใหม ่  

10.2  รูปแบบการตัดสินใจ  

(1) การเรียกประชมุ  

ในการประชุมคณะกรรมการลงทนุให้กรรมการคนใดคนหนึ.งเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื.อ
พิจารณาและลงมติตามวิธีการที.กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะสง่หนงัสือเชิญประชุม ซึ.ง
ระบถุึง วนั เวลา สถานที.ของการประชุม โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ตามควรแก่กรณีให้แก่กรรมการทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัก่อนวนัประชมุ  เว้นแต่กรณีฉกุเฉินไม่
จําเป็นต้องสง่หนงัสอืเชิญประชมุ ในกรณีที.ไมม่ีการสง่หนงัสอืเชิญประชมุ หากกรรมการได้เข้าร่วมใน
การประชมุแล้ว ให้ถือวา่กรรมการดงักลา่วสละสทิธิในการได้รับหนงัสอืเชิญประชมุ  

(2) กําหนดการประชมุของคณะกรรมการลงทนุ  
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คณะกรรมการลงทุนจะจัดให้มีการประชุมปีละ 1 ครั ,งเป็นอย่างน้อย หรือตามที.กําหนดโดย
คณะกรรมการลงทนุ 

(3) วิธีการประชมุ 

คณะกรรมการลงทนุอาจประชุมโดยจดัให้มีการประชุมด้วยวิธีการใดๆ ตามความเหมาะสมรวมถึง
การประชมุทางโทรศพัท์หรือลงมติโดยไมต้่องจดัประชมุก็ได้ โดยกรรมการคนหนึ.งคนใดอาจเสนอมติ
ที.ทําขึ ,นเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื.อเวียนให้คณะกรรมการลงทุนพิจารณาและลงนามในมติดงักลา่ว  
ทั ,งนี ,จะแยกลงชื.อในแตล่ะต้นฉบบัของมติ หรือลงชื.อร่วมกนัในต้นฉบบัเดียวกนัก็ได้  

(4)  องค์ประชมุ  

ในการประชมุคณะกรรมการลงทนุกรณีจดัให้มีการประชมุ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมเกินกว่า
กึ.งหนึ.งของกรรมการทั ,งหมด และต้องมีกรรมการที.เป็นตวัแทนของบริษัทจดัการรวมกนัไม่น้อยกว่ากึ.ง
หนึ.งเข้าร่วมประชุมด้วย จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั ,งนี , ในการประชุมนั ,นอาจเป็นในลกัษณะการ
นั.งประชมุร่วมกนั หรือการประชมุทางโทรศพัท์ (Telephone Conference) ก็ได้  

(5)  มติของที.ประชมุ 

กรณีจดัใหมี้การประชมุ  

ในการพิจารณาลงมติใด ๆ จะต้องได้รับมติเสียงข้างมากจากคณะกรรมการลงทุนที.เข้าประชุม ถ้า
คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที.ประชมุมีสทิธิออกเสยีงเพิ.มขึ ,นอีกเสยีงหนึ.งเป็นเสยีงชี ,ขาด 

กรณีไม่จดัใหมี้การประชมุ 

คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที.ทําขึ ,นเป็นลายลกัษณ์อักษร โดยมติ
ดงักล่าวจะต้องมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือให้ความเห็นชอบรวมกันเกินกว่ากึ.งหนึ.งของ
คณะกรรมการลงทนุทั ,งหมด ทั ,งนี , กรรมการสามารถจดัสง่มติที.ได้ลงนามแล้วมายงับริษัทจดัการทาง
โทรสาร ซึ.งบริษัทจัดการจะถือเอาประโยชน์จากสําเนามติที.ลงลายมือชื.อโดยกรรมการซึ.งส่งทาง
โทรสารถึงบริษัทจัดการเป็นการลงมติที.มีผลสมบูรณ์ในทนัที โดยกรรมการที.นําส่งมติทางโทรสาร
ดงักลา่วจะต้องนําสง่ต้นฉบบัของมติให้บริษัทจดัการตอ่ไป  เพื.อบริษัทจดัการจะเก็บรักษาต้นฉบบัของ
มติที.ได้รับมาไว้เป็นหลกัฐานที.บริษัทจดัการ ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียง
เพิ.มขึ ,นอีกเสยีงหนึ.งเป็นเสยีงชี ,ขาด 

ทั ,งนี , หากมติเสียงข้างมากดงักลา่วหรือการดําเนินการตามมติดงักลา่วอาจเป็นการขดัต่อกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบงัคบั ตลอดจนคําสั.งใดๆ ตามที.หนว่ยงานที.มีอํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนด และ/
หรือ จรรยาบรรณ  กรรมการซึ.งเป็นตวัแทนของบริษัทจดัการมีสทิธิใช้สทิธิยบัยั ,งพิเศษ (Veto Right)  

การลงมติของคณะกรรมการลงทนุซึ+งมีส่วนไดเ้สีย 
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ในการขอมติจากคณะกรรมการลงทนุในเรื.องใด ๆ จะไม่นบัคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย
รวมในจํานวนเสยีงในการขอมติ 

(6) ประธานที.ประชมุ  

ให้บริษัทจดัการแตง่ตั ,งกรรมการรายใดรายหนึ.งซึ.งเป็นตวัแทนของบริษัทจดัการทําหน้าที.เป็นประธาน
กรรมการ และเป็นประธานในที.ประชุม ประธานในที.ประชุมมีอํานาจและหน้าที.ในการดําเนินการ
ประชมุให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และถกูต้องตามที.กําหนดไว้ในข้อนี ,  

(7) รายงานการประชมุ  

บริษัทจดัการจะต้องทํารายงานการประชมุกรรมการให้ประธานในที.ประชมุครั ,งนั ,นลงนามรับรองและเก็บ
รักษาไว้ รวมทั ,งจดัให้มีสาํเนาเพื.อให้กรรมการตรวจสอบได้ ณ สาํนกังานใหญ่ของบริษัทจดัการในวนั
และเวลาทําการของบริษัทจดัการ 

 
10.3 สิทธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม  

คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที.ในการตดัสิน พิจารณา และ/หรือ วินิจฉยัเรื.องต่างๆ ที.เกี.ยวกบัการบริหารกองทุนรวม 
ดงันี ,  

(1)  พิจารณาให้แนวทางในการลงทุน ซื ,อ เช่า ให้เช่า จําหน่าย โอน หรือรับโอนซึ.งอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์   

(2)  ดําเนินการอื.นใดตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ทั ,งนี ,จะต้องไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื.นที.เกี.ยวข้องทั ,งที.มีอยู่แล้วและที.จะมีขึ ,นในภาย
หน้า  

(3)  คณะกรรมการลงทนุทกุทา่นจะต้องเก็บรักษาข้อมลูจากการประชมุเป็นความลบั และไม่นําไปเปิดเผยให้
บุคคลใดๆ ทราบ และ/หรือ ใช้เพื.อประโยชน์อย่างอื.นที.มิใช่ประโยชน์ของกองทุนรวม เว้นแต่จะมี
กฎหมายกําหนดโดยชัดแจ้งให้เปิดเผย หรือข้อมูลดงักล่าวเป็นข้อมูลที.ได้ถูกเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทั.วไป
ทราบแล้ว 

(4)  คณะกรรมการลงทุนจะต้อง พิจารณา ตัดสินใจ ในเรื.องใดๆ ด้วยความโปร่งใส สุจริต และตั ,งอยู่บน
พื ,นฐานของการปฏิบตัิตามกฎหมายตา่งๆ ที.เกี.ยวข้องทั ,งที.มีอยูแ่ล้วและจะมีขึ ,นในภายหน้า 
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11. ชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื�อนไขการเปลี�ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที�เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม 

11.1  ชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์  

ชื.อ  : ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

ที.อยู ่ :  เลขที. 1 ซอยกสกิรไทย ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ 

โทรศพัท์ : 0-2470-3201 

โทรสาร : 0-2470-1996-7 

หรือบคุคลอื.นที.มีหน้าที. คุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
คุณสมบัติของผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ โดยบริษัทจัดการจะขอความเห็นชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอ่ไป  

11.2 เงื�อนไขการเปลี�ยนผู้ดูแลผลประโยชน์   

(ก) เมื.อบริษัทจัดการหรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ.ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตั ,ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้คู่สญัญาฝ่ายที.จะเลิกสญัญาบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ.งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

(ข) ในกรณีที.บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ.งไม่ปฏิบตัิตามหน้าที.หรือความ
รับผิดชอบตามที.ตกลงไว้ ผู้ ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั ,งผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ.งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 30 วนั 

(ค) ในกรณีที.มีการเปลี.ยนแปลงเงื.อนไขในโครงการจดัการกองทนุรวม หรือมีการแก้ไขเปลี.ยนแปลงกฎหมาย 
ก.ล.ต. หรือกรณีอื.นใดอนัจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที.จะแก้ไข
เปลี.ยนแปลงสญัญาแต่งตั ,งผู้ ดูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับประกาศคําสั.ง ระเบียบและข้อบังคับ
ดงักลา่ว ทั ,งนี , เนื.องจากการเปลี.ยนแปลงดงักลา่วมีผลให้เป็นการเพิ.มภาระหน้าที.แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์  
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที.ดงักล่าวต่อไป ผู้ ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิก
สญัญาแตง่ตั ,งผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

(ง) ในกรณีที.ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที.มีมติโดยเสยีงข้างมาก ซึ.งคดิตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่ากึ.งหนึ.ง
ของจํานวนหน่วยลงทนุที.จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมดของกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการเปลี.ยนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 

(จ) ในกรณีที.ผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัิข้อใดข้อหนึ.งตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
เรื.อง คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  บริษัทจดัการจะดําเนินการให้
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ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั  นบัตั ,งแต่วนัถดัจากวนัที.บริษัทจดัการตรวจพบ
เอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไข ดงักล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัตั ,งแต่วนัถัดจาก
วนัที.แก้ไขเสร็จสิ ,น  

ในกรณีที.ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที.กําหนดดงักล่าว บริษัท
จัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี.ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนันบัตั ,งแต่วนัถัดจากวนัที.ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข เมื.อได้รับอนญุาตจาก สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว  บริษัทจ ัดการจะแต่งตั ,งผู้ด ูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ ดูแล
ผลประโยชน์เดิมโดยพลนั ทั ,งนี ,เว้นแตส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั.งการเป็นอยา่งอื.น  

(ฉ) หากผู้ดแูลผลประโยชน์นําข้อมลูที.เกี.ยวข้องกบัการจดัการกองทนุรวม หรือข้อมลูอื.นใดที.เกี.ยวข้องกบัการ
จดัการกองทนุรวมไปเปิดเผยโดยมิชอบ  บริษัทจดัการสามารถบอกเลกิสญัญาแตง่ตั ,งผู้ดแูลผลประโยชน์
นี ,ได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยผู้ ดูแลผลประโยชน์จะต้อง
รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสียหายให้แก่บริษัทจดัการ และ/หรือกองทุนรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายที.
เกิดจากการที.บริษัทจดัการต้องติดตอ่กบับคุคลอื.นที.เกี.ยวข้องกบัการเปลี.ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย   

(ช) เมื.อมีผู้ ใดเสนอหรือยื.นคําร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที.เกี.ยวข้องในส่วนที. เกี.ยวกับผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม (ก) เพื.อเลิกกิจการหรือเพื.อการอื.นใดที.คล้ายคลึงกัน หรือ (ข) เพื.อฟื,นฟู
กิจการ ประนอมหนี , หรือผอ่นผนัการชําระหนี , จดัการทรัพย์สิน ชําระบญัชีเลิกกิจการ หรือร้องขออื.นใดที.
คล้ายคลงึกัน ภายใต้กฎหมายปัจจุบนั หรือในอนาคต หรือตามข้อบงัคบัต่างๆ  บริษัทจัดการสามารถ
บอกเลกิสญัญาแตง่ตั ,งผู้ดแูลผลประโยชน์นี ,ได้ทนัที 

(ซ) เมื.อหนว่ยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี.ยวกบัการปฏิบตัิงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ว่ามีความผิด
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจัดการทราบหรือประกาศเป็นการทั.วไป บริษัท
จดัการสามารถบอกเลกิสญัญาแตง่ตั ,งผู้ดแูลผลประโยชน์นี ,ได้ทนัที 

ในทกุกรณีการเปลี.ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนเนื.องจาก
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทนุรวมต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงันั ,น
ในกรณีที.ผู้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้าที.ลงตามข้อ 11.2 เงื.อนไขการเปลี.ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ดแูลผลประโยชน์นั ,น
ต้องทําหน้าที.ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลกัฐานทั ,งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั.งของบริษัทจัดการ หรือสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื.นใดที.จําเป็น เพื.อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั ,งหลายเป็นไปโดย
เรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมจ่นเสร็จสิ ,น และภายในเวลาอนัสมควรที.สามารถทํางานได้ตอ่เนื.อง 

ในกรณีที.สญัญาแต่งตั ,งผู้ดแูลผลประโยชน์สิ ,นสดุลงเนื.องจากผู้ดแูลผลประโยชน์บอกเลิกสญัญาหากบริษัทจดัการ
ยงัไมส่ามารถหาผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมม่ารับมอบงานได้ภายในวนัสิ ,นสดุสญัญาดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงั
ต้องปฏิบตัิหน้าที.ตามสญัญาแตง่ตั ,งผู้ดแูลผลประโยชน์ตอ่ไปจนกว่าจะมีการแต่งตั ,งผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ โดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์รายเดิมมีสทิธิได้รับค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์จากกองทนุรวมตามสดัสว่นของระยะเวลาที.
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ผู้ดูแลผลประโยชน์นั ,นได้ปฏิบตัิหน้าที.จนถึงวนัที.ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้สิ ,นสดุการทําหน้าที.เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ 
รวมทั ,งค่าใช้จ่ายใดๆ ที.เกิดขึ ,นจริงเนื.องจากการปฏิบตัิหน้าที.ตามสญัญาแต่งตั ,งผู้ดูแลผลประโยชน์นบัตั ,งแต่วนั
สิ ,นสดุสญัญาเป็นต้นไปจนกวา่บริษัทจดัการจะแตง่ตั ,งผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่และสามารถปฏิบตัิหน้าที.ดงักลา่ว
ได้ 

ในกรณีการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิ ,นสดุลง ผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องรวบรวมและโอนทรัพย์สินทั ,งหมดและเอกสาร
หลกัฐานของกองทนุรวมให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ที.มาแทน หรือดําเนินการอย่างอื.นตามคําสั.งของบริษัทจดัการ หรือ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการใดๆ ที.จําเป็นเพื.อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั ,งหลาย
เป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัที.การเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิ ,นสดุลง 

 

11.3  สถานที�เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม  

ชื.อ  : ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) 

ที.อยู ่ :  เลขที. 1 ซอยกสกิรไทย ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ  
  เขตราษฎร์บรูณะ 

โทรศพัท์ : 0-2470-3201 

โทรสาร : 0-2470-1996-7 

และ/หรือ สถานที.อื.นใดที.สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาต 

หรือในกรณีที.มีการเปลี.ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ บริษัทจดัการจะจดัเก็บทรัพย์สินและเอกสารสําคญัของ
กองทนุรวมไว้ที.สาํนกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมรายใหม ่

อย่างไรก็ตาม ในกรณีทรัพย์สินที.ลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะทําการเก็บรักษาเอกสารสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ที.กองทุนรวมลงทุนได้แก่ โฉนดที.ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ และสัญญาซื ,อขาย
อสงัหาริมทรัพย์ สญัญาเช่า หรือสญัญาโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หนงัสือกรมธรรม์ประกนัภยัไว้ที.สํานกังาน
ของผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินที.โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ที.ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ได้  
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12.  ชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี 

ชื.อ :  วรรณาพร จงพีรเดชานนท์ 

  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

  เลขทะเบียน 4098 

ที.อยู ่ :  บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบัญชี จาํกัด 

  เอ็มไพร์ทาวเวอร์  195 ถนนสาทรใต้  กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์  : 0-2677-2000 

โทรสาร : 0-2677-2222 

หรือบคุคลอื.นที.ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี เพื.อเป็นผู้สอบบญัชีของกองทุน
รวม  และที.ได้มีการแก้ไขเพิ.มเติม  รวมทั ,งกฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้องโดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 
13.  ชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

ชื.อ  :  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน)   

ที.อยู ่ :  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (สาขาชิดลม) 

  สายงานปฏิบตัิการธุรกรรมการเงินและหลกัทรัพย์  

ทีมบริการทะเบียนหลกัทรัพย์ 1 อาคาร 2 ชั ,น 3 เลขที. 1060 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่

  แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ : 0-2256-2323-8 

โทรสาร :   0-2256-2405-6  

หรือบุคคลอื.นที.ได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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14. ชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของที�ปรึกษาทางการเงนิและผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จาํหน่ายหน่วยลงทุน  

 ที�ปรึกษาทางการเงนิ 

ชื.อ :  ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน)  

ที.อยู ่ : 1.  สาํนกังานใหญ่ เลขที. 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  

    กรุงเทพฯ 10900 

  2.  สาขาตา่งๆ ทั.วประเทศ 

3.   หน่วยงานวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ชั ,น 9 โซน B สํานกังานใหญ่ เลขที.  
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  

โทรศพัท์ : 0-2544-6679   

โทรสาร : 0-2544-2185  

ผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่ายหน่วยลงทุน 

ชื.อ :  ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน)  

ที.อยู ่ :  1. สาํนกังานใหญ่ เลขที. 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 

    กรุงเทพมหานคร 10900 

  2.  และสาขาตา่งๆ ทั.วประเทศ 

  3.  หนว่ยงาน Corporate Finance ชั ,น 21 อาคาร 2  
   เลขที. 18 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร  
   เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 10900  

โทรศพัท์ :  0-2544-6679   

โทรสาร :  0-2544-2185  

 

15. ชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจาํหน่ายหน่วยลงทุน(ถ้ามี) 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั ,งผู้ จัดจําหน่ายซึ.งเป็นนิติบุคคลที.ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัจําหน่าย
หลกัทรัพย์เพื.อทําหน้าที.เป็นผู้จดัจําหน่ายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพิ.มเติมในภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตั ,งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว้ ณ ที.เปิดเผยของบริษัทจัดการและผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกนัการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ 
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16. ชื�อ ที�อย◌ู◌่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน(ถ้ามี) 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั ,งผู้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ. มเติมในภายหลัง ซึ. ง เป็นบุคคลธรรมดาหรือ 
นิติบุคคลที.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบเพื.อทําหน้าที. เป็นผู้ สนับสนุนการขายของ 
กองทนุรวม และบริษัทจดัการจะแจ้งการแตง่ตั ,งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว้ ณ ที.เปิดเผย
ของบริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ 

 
17. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิสาํหรับการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ.มเติม 

ชื.อ :  บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จาํกัด  
ที.อยู ่                   :       65/192 ชั ,น 23 อาคารชํานาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์  

ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศพัท์             :     0-2643-8223 
โทรสาร               :        0-2643-8224 
 
ชื.อ :  บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี�  จาํกัด 
ที.อยู ่               :          1350/279-283 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ชั ,น 16 ถนนพฒันาการ  

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
โทรศพัท์             :          0-2719-4500 
โทรสาร               :         0-2719-5070-71 
 

ในการประเมินค่าทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะลงทนุ  บริษัทจดัการได้ทําการแต่งตั ,งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ.งเป็นบริษัท
ประเมินค่าทรัพย์สินที.อยู่ในบญัชีรายชื.อที.ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย เพื.อทํา
การประเมินคา่ทรัพย์สนิที.กองทนุจะลงทนุ 

อนึ.ง  บริษัทจัดการจะแต่งตั ,งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินที.อยู่ในบัญชีรายชื.อที.ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื.อทําหน้าที.เป็นผู้ประเมินค่าหรือทําการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมในครั ,ง
ต่อไป  โดยบริษัทจัดการจะไม่แต่งตั ,งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ.งให้ทําการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือ
สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เดียวกนั ติดตอ่กนัเกิน 2 ครั ,ง 
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18. ที�ปรึกษาของกองทุนรวม  

บริษัทจดัการอาจแตง่ตั ,งบคุคลหรือนิติบคุคลใดเป็นที.ปรึกษาของกองทนุรวมในภายหลงั ทั ,งนี ,  บคุคลดงักลา่วจะไมมี่
สว่นร่วมในการตดัสนิใจลงทนุหรือจําหนา่ยหรือมีสว่นร่วมในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์18.1  

ที.ปรึกษาซึ.งมีหน้าที.ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่บริษัทจดัการเกี.ยวกบัการซื ,อ ขาย เช่า หรือหาประโยชน์ ใน
อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือสทิธิการเชา่ หรือการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว เพื.อประโยชน์ในการ
จดัการกองทนุรวมโดยที.บคุคลดงักล่าวจะต้องมีหน้าที. คณุสมบตัแิละไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที.กฎหมาย
หลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้องกําหนด 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที.จะแต่งตั ,ง เปลี.ยนแปลง หรือยกเลิกที.ปรึกษาของกองทุนรวม ทั ,งนี , บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการแจ้งการแตง่ตั ,งที.ปรึกษาให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

18.2 ที.ปรึกษาทางการเงินซึ.งมีหน้าที.ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่บริษัทจดัการเกี.ยวกบัการจดัตั ,ง การระดมเงินทนุ 
การวางแผนทางการเงินเพื.อการลงทนุ ให้กบักองทนุรวมโดยที.บคุคลดงักลา่วจะต้องมีหน้าที. คณุสมบตัิและไม่
มีลกัษณะต้องห้ามตามที.กฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้องกําหนด บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิที.จะแตง่ตั ,ง เปลี.ยนแปลง หรือ ยกเลกิ  

18.3 ที.ปรึกษาอื.นซึ.งมีหน้าที.ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่บริษัทจัดการเกี.ยวกับการจัดตั ,งกองทุนรวม หรือการ
จดัการกองทนุรวม เช่น ที.ปรึกษาเฉพาะด้าน ที.ปรึกษากฎหมาย ที.ปรึกษาทางวิศวกรรม เป็นต้น 

 

19. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

19.1   ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สาํหรับอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมจะลงทุนเพิ�มเติมครั,งที� 1 

 อสังหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์   

ชื.อ   : บริษัท เตียวฮงสลีม จํากดั และ/หรือ บริษัทที.เกี.ยวข้องกบัเตียวฮงตามที.ระบไุว้ใน 

   สญัญาที.เกี.ยวข้อง 

ที.อยู ่  : ตั ,งอยูเ่ลขที. 2/3  หมูที่. 14 อาคารบางนาทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด  

   ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  

โทรศพัท์  : 0-2312-0045 - 69 

โทรสาร  : 0-2312-0700-4 
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19.2  ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สาํหรับอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิม 

 1. โครงการอาคารยบูีซี 2   

ชื.อ   : บริษัท ภรัิชแมนเนจเม้นท์ จาํกัด* 

ที.อยู ่  : เลขที. 591 อาคารสมชัชาวาณิช 2 แขวงคลองตนั (บางกะปิฝั.งใต้) 

   เขตพระโขนง (บางกะปิ) กรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท์  : 0-2261-0261 

โทรสาร  : 0-2261-0262 

หมายเหต:ุ  * แทนเพนต้า 591 มีผลวนัที. 10 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557เป็นต้นไป 

 2. โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์  

ชื.อ   : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  

   หรือบริษัทย่อยของบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

ที.อยู ่  : ชั ,น 6 เลขที. 2 อาคารเพลนิจิต เซ็นเตอร์ 

    แขวงคลองเคย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

   โทรศพัท์   : 0-2257-4588 

    โทรสาร  : 0-2257-4577 

ทั ,งนี , สญัญาแต่งตั ,งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของอาคารยบีูซี 2 ระหว่างกองทนุรวมกบั บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จํากดั จะ
สิ ,นสดุในวนัที.  31 มีนาคม พ.ศ. 2564  โดยคู่สญัญาทั ,งสองฝ่ายอาจตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื.อต่ออายสุญัญานี ,
ออกไปอีกเป็นคราว คราวละไม่เกิน 10 ปี สําหรับสญัญาแต่งตั ,งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ จะ
สิ ,นสดุลงในวนัที. 23 มกราคม พ.ศ. 2568 ซึ.งคือวนัที.สญัญาเช่าที.ดินสิ ,นสดุลง (ประมาณ 13 ปี 10 เดือน) 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั ,งนิติบุคคลอื.นใดเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยที.นิติบุคคลดงักลา่วจะต้องมีหน้าที. คุณสมบตัิ
และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที.กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้องกําหนด ทั ,งนี , บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจ้งการแต่งตั ,งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์พร้อมคํารับรองว่านิติบคุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วนตามที.
กําหนดให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัที.แตง่ตั ,งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

อนึ.ง  เมื.อปรากฏวา่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ขาดคณุสมบตัิตามเงื.อนไขที.กําหนดในกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมาย
อื.นใดที.เกี.ยวข้องหรือกระทําผิดหน้าที.หรือข้อกําหนดในสัญญาแต่งตั ,ง บริษัทจัดการจะทําการถอดถอนผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว และมีหนงัสือแจ้งการถอดถอนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นั ,นต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที.ถอดถอน 
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ในกรณีที.บริษัทจัดการแต่งตั ,งเพิ.มเติมหรือเปลี.ยนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที.มีการแตง่ตั ,งเพิ.มเติมหรือเปลี.ยนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

บริษัทจัดการอาจทําการแต่งตั ,งบุคคลอื.นที.เป็นนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายเพื.อทําหน้าที.ในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมแทนบริษัทจดัการ ทั ,งนี , ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องเป็นผู้ ที.มีความสามารถในการ
บริหารอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที.ได้รับมอบหมาย และมีบุคลากรที.มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที.สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ.มเติม โดยกองทนุรวมจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที.เกิดขึ ,น ทั ,งนี , เมื.อมีการ
แต่งตั ,งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใหม่ บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั ,งพร้อมทั ,งคํารับรองว่าบุคคลดังกล่าวมี
คุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัที.แตง่ตั ,งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

 

19.3  ข้อมูลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมจะลงทุนเพิ�มเติมครั,งที� 1 

กลุ่มบริษัท เตียวฮงสีลม จาํกัด และ/หรือ บริษัทที�เกี�ยวข้องกับเตียวฮง 

บริษัท เตียวฮงสีลม จํากดั (“เตียวฮง”) ก่อตั ,งขึ ,นเมื.อวนัที. 27 มีนาคม พ.ศ. 2517 โดยมีธุรกิจหลกัคือการเป็น
ตวัแทนจําหนา่ยอปุกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ให้กบัโครงการตา่งๆ ของทั ,งภาครัฐและภาคเอกชน ตอ่มาได้มี
การจัดตั ,งบริษัทในเครือต่างๆ และมีการขยายไปสู่ธุรกิจอื.นๆ โดยในปัจจุบนั เตียวฮงมีทนุจดทะเบียนทั ,งสิ ,น 
40,000,000 บาทและมีธุรกิจหลกัซึ.งสามารถจําแนกได้เป็น  6 ประเภท ได้แก่  

1) ธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายวสัดตุกแต่งอาคารทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม (Construction Material   
Solutions)  

2) ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื.อสาร (Information and Communication Technology Solutions)  

3) ธุรกิจให้คําปรึกษาและรับเหมาวางระบบเครื.องกลและระบบไฟฟ้า (Mechanical and Electrical Systems)  

4) ธุรกิจตวัแทนจําหนา่ยผลติภณัฑ์เครื.องใช้ในครัวเรือน (Tableware)  

5) ธุรกิจตวัแทนจําหนา่ยผลติภณัฑ์ด้านการแพทย์ (Medical Equipment) และ  

6) ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (Property development)   

ตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจมาเป็นเวลากวา่ 40 ปี เตียวฮงได้ให้บริการแก่บริษัทชั ,นนําตา่งๆ ทั ,งในประเทศ
และนอกประเทศ และได้มีการรวมทุนกับบริษัทต่างชาติต่างๆ มากมาย นอกจากนี , ในด้านมาตรฐานการ
ดําเนินงาน เตียวฮงได้รับการรับรองมาตรฐานการประกนัคุณภาพ (ISO 9001:2000) ซึ.งรับรองคณุภาพและ
ความมีประสทิธิภาพของการดําเนินงานภายในองค์กร โดยมาตรฐานดงักลา่วเป็นที.ยอมรับในระดบัสากล และ
เป็นเครื.องบง่ชี ,ถึงระบบการปฏิบตัิงานที.ดี 
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สาํหรับด้านธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ เตียวฮงมีประสบการณ์ยาวนานในด้านการพฒันาและบริหารจดัการ
อสงัหาริมทรัพย์ โดยมีประสบการณ์ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสาํนกังานให้เช่ามา กวา่ 40 ปี 
สง่ผลให้เตียวฮงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจดงักล่าวเป็นอย่างดี โดยในปัจุบนั มีโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที.
พฒันาโดยเตียวฮงทั ,งสิ ,น 4 โครงการ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ,  

 โครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสาํนกังาน 

โครงการ ทาํเลที�ตั ,ง 
พื ,นที�ให้เช่ารวม 
(ตารางเมตร) 

ปีที�เปิดให้บริการ 

โครงการบางนา ทาวเวอร์ ตั ,งอยู่เลขที. 2/3 หมู่ที. 14 
และเลขที. 40/14 หมู่ที. 12 
ตําบลบางแก้ว อําเภอบาง
พล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

49,416.39(1) พ .ศ .2534 สํ า ห รั บ
อาคารเอ อาคารบี และ
อาคาร 3 (สาม) ชั ,น และ
ปี  พ.ศ .  2538 สําห รับ
อาคารซี 

โครงการเตียวฮงสลีม เลขที. 723 ถนนสีลม เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร 
10500 

3,242.00 พ.ศ. 2517 

หมายเหต ุ: (1)พื ,นที.ดงักล่าวรวมพื ,นที.ที.จะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรือ บริษัทที.จะเข้ามาเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ภายหลังกองทุน

รวมเข้าลงทนุ ซึ.งประกอบด้วยพื ,นที.สํานกังานให้เชา่ ฟิตเนส สระวา่ยนํ ,า ห้องประชมุ/ห้องจดัเลี ,ยง และห้องอาหาร  
ที.มา: บริษัท เตียวฮงสีลม จํากดั 
 

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ที.พกัอาศยัและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 

โครงการ ทาํเลที�ตั ,ง จาํนวนห้อง (ห้อง) ปีที�เปิดให้บริการ 
โครงการโอ๊ควู้ด เรสซิเดนซ์ 
การ์เด้นทาวเวอร์ส บางนา 

เลขที. 2/4-5 หมู่ 14 ตําบล
บางแก้ว อําเภอบางพล ี
จงัหวดัสมทุรปราการ 

119 พ.ศ. 2552 

โครงการการ์เดนท์ ทาว
เวอร์ อพาร์ตเมนท์ 

เลขที. 2/4-5 หมู่ 14 ตําบล
บางแก้ว อําเภอบางพล ี
จงัหวดัสมทุรปราการ 

70 พ.ศ. 2540 

ที.มา: บริษัท เตียวฮงสีลม จํากดั 

สาํหรับธุรกิจอื.นๆ ของเตียวฮง ทั ,งนี , บริษัทในเครือของเตียวฮงสามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี , 

บริษัท  ประเภทธุรกิจ ผลิตภณัฑ์/บริการหลัก ปีที�จดทะเบียนก่อตั ,ง 
บริษัท เตียวฮงอีเล็คโทร
ซิสเต็มส์ จํากดั 

ธุร กิจ รับเหมาวางระบบ
เครื.องกลและระบบไฟฟ้า 

ใ ห้ บ ริ ก า ร ง า น ด้ า น ก า ร
ออกแบบ จัดหา และติดตั ,ง
ง า น ร ะ บ บ ด้ า น ค ว า ม

พ.ศ. 2533 
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บริษัท  ประเภทธุรกิจ ผลิตภณัฑ์/บริการหลัก ปีที�จดทะเบียนก่อตั ,ง 
ปลอดภยัของอาคาร 

บ ริ ษั ท  พ ร้ อ ม เ ท ค โ น 
เซอร์วิส จํากดั 

ธุรกิจบริหารงานระบบ และ

งานบํารุงรักษาเชิงป้องกนั    

(Preventive 

Maintenance)  

ให้บริการงานปฏิบัติการ
ควบคุมและซ่อมซ่อมบํารุง
ระบบวิศวกรรมประกอบ
อาคาร งานซ่อมบํารุงรักษา
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
ปฏิบัติการและดูแลรักษา
ระบบโสตทศันปูกรณ์ 

พ.ศ. 2535 

บ ริ ษั ท  เ อ ส  พี             
คอนแทรคติ ,ง จํากดั 

ธุร กิจ รับเหมาวางระบบ
เครื.องกลและระบบไฟฟ้า 

รับเหมางานวิศวกรรมระบบ
ประกอบอาคาร งานระบบ
ไฟฟ้และสื.อสาร ระบบปรับ
อากาศ ระบบสุขาภิบาล
และป้องกนัอคัคีภยั 

พ.ศ. 2548 

บริษัท เอส เอส อินทีเกร
ชนั จํากดั 

ธุรกิจรับเหมาวางระบบ
เครื.องกลและระบบไฟฟ้า 

รับเหมา ออกแบบ ติดตั ,ง
ง า น ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ 
เครื.องกล ปรับอากาศและ
ระบบประปา ป้องกัน
อคัคีภยั สาํหรับอาคาร 

พ.ศ. 2541 

บริ ษัท  ไทยทากาซาโก 
จํากดั 

ธุ ร กิจใ ห้คํ าป รึกษาและ
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 จัดการเกี.ยวกับ
การติดตั ,งห้อง Clean 
room   

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 จัดการเกี.ยวกับ
การติดตั ,งห้อง Clean room  
ระบบปรับอากาศ ระบบ
สขุาภิบาล ระบบไฟฟ้า งาน
ก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ ร ะ บ บ นํ ,า
สาํหรับโรงงานอตุสาหกรรม 

พ.ศ. 2527 

บ ริ ษั ท  ส เ ต ร ท  เ ซ ล ลิ. ง 
เอเชีย-แปซิฟิค จํากดั 

ธุ ร กิ จ จั ด จํ า ห น่ า ย แ ล ะ
ติดตั ,งฝ้าพีวีซีขงึตงึ 

ฝ้าพีวีซีขงึตงึ พ.ศ. 2553 

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเว
เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ธุ ร กิ จ ตัว แ ท น จํ า ห น่ า ย
ติดตั ,งลิฟ ท์  บัน ได เลื. อน 
และทางเดินเลื.อนอตัโนมตัิ 
ยี.ห้อมิตซูบิชิ 

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

พ.ศ. 2520 

บ ริ ษั ท  วี  เ อส  เ อส เ สท ธุรกิจให้บริการโปรแกรมคา โปรแกรมคาราโอเกะด้วย พ.ศ. 2550 
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บริษัท  ประเภทธุรกิจ ผลิตภณัฑ์/บริการหลัก ปีที�จดทะเบียนก่อตั ,ง 
จํากดั ร า โ อ เ ก ะ ด้ ว ย ร ะ บ บ

ออนไลน์ทางอินเตอร์เนท 
ลักษณะบริการโดยการ
จําหน่าย เช่า ประมูลเพื.อ
ขอใช้สทิธิในการเข้าสูร่ะบบ 
ทั , ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ตา่งประเทศ 

ระบบออนไลน์ทางอินเตอร์
เนท 

ที.มา: บริษัท เตียวฮงสีลม จํากดั  

ประสบการณ์ในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจอื.นๆ ที.มีความเกี.ยวข้องกับอสงัหาริมทรัพย์ อาทิ 
ธุรกิจรับเหมา บริหารงานระบบต่างๆ งานบํารุงรักษาเชิงป้องกัน    (Preventive Maintenance) และธุรกิจ
นําเข้าและจําหนา่ยวสัดตุกแตง่อาคารทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม สง่ผลให้เตียวฮงมีความชํานาญใน
ด้านการบริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นอยา่งดี นอกจากนี , การที.เตียวฮงเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โครงการบาง
นา ทาวเวอร์อยูเ่ดิมก่อนการลงทนุเพิ.มเติมโดยกองทนุรวม จะทําให้เตียวฮงมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ เช่ามาเป็น
ระยะเวลานาน และมีความเข้าใจในโครงการบางนา ทาวเวอร์ในทกุด้าน  ปัจจยัเหลา่นี ,แสดงให้เห็นวา่เตียวฮงมี
ความพร้อมและความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที.เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 
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20. การเสนอขายหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ และเงื.อนไขที.ระบุไว้ในข้อนี , ทั ,งนี , ในกรณีที.
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื.นใดที.มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข
เปลี.ยนแปลง เพิ.มเติม ประกาศ กําหนด สั.งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื.น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที.จะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั ,น นอกจากนั ,น ในกรณีที.บริษัทจดัการเห็นวา่การเสนอขายหน่วยลงทนุครั ,งนี ,อาจมีปัญหาอปุสรรค 
หรือข้อจํากดัในการดําเนินการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี.ยนแปลงรายละเอียดการจองซื ,อและการจดัสรรหน่วย
ลงทุนที.ระบุไว้ในเอกสารฉบบันี ,ตามความเหมาะสม ในกรณีที.เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจํากัดในการดําเนินการ ทั ,งนี , 
เพื.อให้การเสนอขายหนว่ยลงทนุในครั ,งนี ,ประสบความสาํเร็จ 

 
20.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ,ชวน ใบจองซื ,อหน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบัญชีกองทุนและวันเวลาทําการเสนอ

ขายหน่วยลงทุน 

20.1.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ,ชวน ใบจองซื ,อหน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน 

ผู้จองซื ,อสามารถติดต่อขอรับหนงัสือชี ,ชวนสว่นสรุปข้อมูลสําคญั หนงัสือชี ,ชวนการเสนอขายหน่วย
ลงทนุ และชดุเอกสารจองซื ,อหนว่ยลงทนุ ได้ที.บริษัทจดัการ ผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ ผู้
จดัจําหน่ายและผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ.มเติมตามที.กําหนดในหนงัสอืชี ,ชวน  

20.1.2 วัน เวลา ทาํการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมประเภทผู้ลงทนุทั.วไป หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมประเภทผู้จองซื ,อพิเศษที.ไม่ได้นําสง่
ใบ Bookbuilding 
ผู้จองซื ,อจะต้องจองซื ,อหนว่ยลงทนุทั ,งในสว่นที.จองซื ,อหน่วยลงทนุตามสิทธิและจองซื ,อหน่วยลงทนุเกิน
สิทธิ (ถ้ามี) ที.ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ รับประกันการจดัจําหน่ายหน่วยลงทุน 
ตั ,งแต่วนัที. 14 -17 ตลุาคม พ.ศ.2557 ในเวลาทําการ และวนัที. 20 ตลุาคม พ.ศ.2557 ในเวลาทําการ
จนถึงเวลา 15.30 น.  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมประเภทเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ หรือผู้จองซื ,อพิเศษที.นําสง่ใบ Bookbuilding* และ
กลุม่บคุคลเดียวกนั 
ผู้จองซื ,อจะต้องจองซื ,อหนว่ยลงทนุทั ,งในสว่นที.จองซื ,อหน่วยลงทนุตามสิทธิและจองซื ,อหน่วยลงทนุเกิน
สิทธิ (ถ้ามี) ที.ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ รับประกันการจดัจําหน่ายหน่วยลงทุน 
ตั ,งแตว่นัที. 21-22 และ 24 ตลุาคม พ.ศ.2557 ตามวิธีการที.บริษัทจดัการและผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ย
กําหนด 
ผู้จองซื ,อหนว่ยลงทนุประเภทบคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ที.เป็นผู้จองซื ,อพิเศษ 
ผู้จองซื ,อจะต้องจองซื ,อหนว่ยลงทนุตามวิธีการที.บริษัทจดัการและผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ยกําหนด 
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ผู้จองซื ,อหน่วยลงทนุประเภทผู้ลงทนุทั.วไป (Public Offering) (ถ้ามี ซึ.งบริษัทจดัการจะประกาศราคา
เสนอขายสดุท้ายและจํานวนหนว่ยลงทนุที.เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุทั.วไป (Public Offering) ก่อนวนัที.จะ
เปิดเสนอขายหนว่ยลงทนุผา่นเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย)  

ผู้จองซื ,อจะต้องจองซื ,อหนว่ยลงทนุ ขั ,นตํ.า 4,000 หนว่ย และเพิ.มเป็นทวีคณู 1,000 หนว่ย ที.ธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้ จัดจําหน่าย หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ตั ,งแตว่นัที. 27-31 ตลุาคม พ.ศ.2557 ตามวิธีการที.บริษัทจดัการ
และผู้ รับประกันการจัดจําหน่าย หรือผู้ จัดจําหน่าย หรือผู้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน แต่ละราย
กําหนด 

ทั ,งนี , ในกรณีที.มีหน่วยลงทุนคงเหลือจากการเสนอขายเนื.องจากผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมสละสิทธิหรือไม่
จองซื ,อภายในกําหนดเวลา หรือจองซื ,อไม่เต็มสิทธิ หรือเหตุอื.นใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การนําหนว่ยลงทนุดงักลา่วมาเสนอขายและจดัสรร ให้กบัผู้ถือหนว่ยลงทนุเดิมที.แสดงความประสงค์จะ
จองซื ,อหนว่ยลงทนุเกินสิทธิ และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ที.เป็นผู้จองซื ,อพิเศษที.มี
คณุสมบตัิตรงตามที.ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และ/หรือ เสนอขายให้ผู้ลงทุน
ทั.วไป (Public Offering) ตามขั ,นตอนและวิธีการที.บริษัทจดัการเห็นสมควร 

หมายเหต ุ: * ผู้จองซื ,อพิเศษจะต้องยื.นใบ Bookbuilding ภายในระยะเวลาและตามวิธีที.ผู้จดัการการจดั
จําหนา่ยกําหนด  

20.2 วิธีการจองซื ,อหน่วยลงทุน 

20.2.1 การกาํหนดราคาเสนอขายหรือราคาจองซื ,อหน่วยลงทุน 

 บริษัทจัดการจะกําหนดราคาของหน่วยลงทนุที.จะออกและเสนอขายเพิ.มเติมครั ,งที. 1 ให้สะท้อนมลูค่า
ของอสงัหาริมทรัพย์ โดยที.เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ และบริษัทจดัการจะพิจารณาร่วมกนั โดยพิจารณา
จากปัจจยัตา่งๆ เช่น 

- ราคาซื ,อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงเวลาที.มี
การออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ.มเติม 

- มลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์ที.ได้จากการประเมินคา่โดยผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิ 2 ราย 
- สภาวะตลาดโดยรวม 
- ปริมาณความสนใจของผู้ลงทนุ 
- ผลตอบแทนที.กองทนุรวมคาดวา่จะได้รับจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

 ทั ,งนี , ราคาเสนอขายสดุท้ายสําหรับหน่วยลงทนุที.จะออกและเสนอขายเพิ.มเติมครั ,งนี ,ที. 1 จะเป็นไป
ตามที.บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

20.2.2 วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ�มทุน  

การเพิ.มเงินทุนเพื.อลงทุนในทรัพย์สินเพิ.มเติมในครั ,งนี , จะมีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม ่
จํานวน 139,638,600 หนว่ย โดยมีรายละเอียดดงันี , 



กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ 

 - 182 – 
  
 

(1) เสนอขายหน่วยลงทนุทั ,งหมดที.ออกเพิ.มนี ,ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิม (Rights Offering) ที.มีรายชื.อ
ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน ตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุที.ผู้
ถือหนว่ยลงทนุเดิมแตล่ะรายถืออยู ่ซึ.งบริษัทจดัการจะได้กําหนดและประกาศรายละเอียดตอ่ไป  

(2) ในกรณีที.มีหนว่ยลงทนุคงเหลอืจากการเสนอขายและการจดัสรรตามข้อ (1) เนื.องจากผู้ ถือหน่วยลง
ทุนเดิมสละสิทธิหรือไม่จองซื ,อภายในกําหนดเวลา หรือจองซื ,อไม่เต็มสิทธิ หรือเหตุอื.นใดก็ตาม 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการนําหน่วยลงทนุคงเหลือดงักลา่วมาเสนอขายและจดัสรร ให้กบัผู้
ถือหน่วยลงทนุเดิมที.แสดงความประสงค์จะจองซื ,อหน่วยลงทนุเกินสิทธิ และ/หรือ เสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ที.เป็นผู้ จองซื ,อพิเศษที.มีคุณสมบัติตรงตามที.ประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ตามขั ,นตอนและวิธีการที.บริษัทจดัการเห็นสมควร 

(3) ในกรณีที.มีหนว่ยลงทนุคงเหลือจากการเสนอขายและการจดัสรรตามข้อ (1) และ (2) บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิในการนําหน่วยลงทุนคงเหลือดงักล่าวมาเสนอขายและจัดสรร ให้แก่ผู้ลงทุนทั.วไป 
(Public Offering) ซึ.งบริษัทจดัการจะประกาศราคาเสนอขายสดุท้ายและจํานวนหน่วยลงทนุที.เสนอ
ขายให้แก่ผู้ลงทนุทั.วไป (Public Offering) ก่อนวนัที.จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

20.3 การรับชาํระและการเก็บรักษาเงนิค่าจองซื ,อหน่วยลงทุน  

ผู้จองซื ,อสามารถชําระเงินคา่จองซื ,อหนว่ยลงทนุ ตามเงื.อนไขที.บริษัทจดัการกําหนดดงัตอ่ไปนี ,    

ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมประเภทผู้ ลงทุนทั.วไป หรือผู้ ถือหนว่ยลงทุนเดิมประเภทผู้จองซื ,อพิเศษที.ไม่ได้นําส่งใบ 
Bookbuilding 
(1) ผู้จองซื ,อหนว่ยลงทนุจะต้องชําระเงินค่าจองซื ,อในราคาเสนอขายสงูสดุของช่วงราคาที.เสนอขายในครั ,ง

เดียวเต็มจํานวนทั ,งในสว่นที.จองซื ,อหนว่ยลงทนุตามสทิธิและจองซื ,อหนว่ยลงทนุเกินสิทธิ (ถ้ามี) ในวนัที.
จองซื ,อ โดยชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือตัzวแลกเงินธนาคาร หรือวิธีอื.นใดที.ผู้ รับประกนัการ
จดัจําหน่าย ผู้จดัจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ยอมรับ หากเป็นการชําระด้วย
เช็คผู้จองซื ,อจะต้องลงวนัที.ในเช็คตามวนัที.ที.จองซื ,อหน่วยลงทุน หรือวนัที.กําหนดให้มีการชําระเงินค่า
จองซื ,อหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) และขีดคร่อมเฉพาะสั.งจ่ายเพื.อบญัชีเงินฝากที.ผู้ รับประกันการจัด
จําหนา่ย ผู้จดัจําหนา่ยหรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เปิดไว้เพื.อการรับชําระเงินค่าจองซื ,อ
หน่วยลงทุน โดยระบุชื.อ ที.อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ จองซื ,อลงบนด้านหลงัของเช็คเพื.อความ
สะดวกในการติดตอ่และเพื.อประโยชน์ของผู้จองซื ,อหนว่ยลงทนุ 

 กรณีจองซื ,อด้วยวิธีอื.นที.มิใช่เงินสด หรือเงินโอน ผู้จองซื ,อจะต้องลงวนัที.ให้บริษัทจดัการสามารถเรียก
เก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการเสนอขายจะสิ ,นสดุลง (ก่อนเวลา 12.00 น. ของวนัที. 17 ตุลาคม พ.ศ.
2557) 

 ทั ,งนี , รายละเอียดวิธีการรับชําระเงินที.ผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ย ผู้จดัจําหนา่ย หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) แต่ละรายกําหนด อาจมีความแตกต่างกนั ผู้จองซื ,อจึงต้องปฏิบตัิตามเงื.อนไขที.ผู้
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รับประกันการจัดจําหน่าย ผู้ จัดจําหน่าย หรือผู้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แต่ละรายจะ
กําหนด 

(2) หลงัจากที.ผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ย ผู้จดัจําหนา่ย หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ได้รับใบ
จองซื ,อหน่วยลงทุน พร้อมทั ,งเงินค่าซื ,อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการจองซื ,อจากผู้ซื ,อครบถ้วน
แล้ว ผู้ รับประกันการจัดจําหน่าย ผู้ จัดจําหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะออก
สาํเนาใบจองซื ,อหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื ,อไว้เป็นหลกัฐาน 

(3) ในกรณีที.ผู้จองซื ,อหนว่ยลงทนุชําระเงินคา่จองซื ,อหนว่ยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็ค หรือวิธี
อื.นใด ซึ.งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที.จองซื ,อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ จัดจําหน่ายหรือผู้
รับประกนัการจดัจําหนา่ย หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) จะถือว่าผู้จองซื ,อหน่วยลงทนุทํา
การจองซื ,อหนว่ยลงทนุในวนัทําการที.สามารถเรียกเก็บเงินได้ 

 ในกรณีที.วนัทําการที.สามารถเรียกเก็บเงินได้นั ,นเป็นวนั และ/หรือ เวลาที.ลว่งเลยจากช่วงเวลากําหนด
ระยะเวลาเสนอขาย ผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ย หรือผู้จดัจําหนา่ย หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ 
(ถ้ามี) ขอสงวนสทิธิที.จะระงบัการขายหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื ,อรายนั ,น 

 ในกรณีที.เช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็คดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้จองซื ,อ บริษัท
จดัการขอสงวนสทิธิที.จะระงบัการขายหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื ,อรายนั ,น 

(4) ผู้จองซื ,อหน่วยลงทุนที.ได้ทําการจองซื ,อหน่วยลงทุน และได้ชําระเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแล้ว จะเพิกถอนการจองซื ,อหน่วยลงทนุ และ/หรือ ขอคืนเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทนุไม่ได้ เว้นแต่
จะได้รับอนมุตัิจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

(5) ผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ย ผู้จดัจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) จะนําเงินที.ได้รับ
จากการจองซื ,อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที. ผู้ รับประกันการจัดจําหน่าย  หรือผู้ จัด
จําหนา่ย หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) เปิดไว้เพื.อการรับชําระคา่จองซื ,อหนว่ยลงทนุ 

(6) ผู้ จองซื ,อหน่วยลงทุนที.มีถิ.นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเรื. องของข้อกําหนด 
กฎระเบียบ และภาษีตา่งๆ ที.เกี.ยวเนื.องกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเอง 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมประเภทผู้จองซื ,อพิเศษที.นําส่งใบ Bookbuilding* หรือเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
บคุคลเดียวกนั 
ผู้จองซื ,อจะต้องชําระเงินคา่จองซื ,อหนว่ยลงทนุทั ,งในสว่นที.จองซื ,อหน่วยลงทนุตามสิทธิและจองซื ,อหน่วยลงทนุ
เกินสทิธิ (ถ้ามี) ตามวิธีการที.บริษัทจดัการและผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ยกําหนด 

ผู้จองซื ,อประเภทบคุคลในวงจํากดั (Private Placement)  
ผู้ จองซื ,อจะต้องชําระเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุน ตามวิธีการที.บริษัทจัดการและผู้ รับประกันการจัดจําหน่าย
กําหนด 
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ผู้จองซื ,อประเภทผู้ลงทนุทั.วไป (Public Offering) (ถ้ามี ซึ.งบริษัทจดัการจะประกาศราคาเสนอขายสดุท้ายและ
จํานวนหนว่ยลงทนุที.เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุทั.วไป (Public Offering) ก่อนวนัที.จะเปิดเสนอขายหนว่ยลงทนุผา่น
เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 
(1) ผู้จองซื ,อหนว่ยลงทนุจะต้องชําระเงินคา่จองซื ,อในราคาเสนอขายสดุท้ายในวนัที.จองซื ,อ โดยชําระเป็นเงิน

สด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือตัzวแลกเงินธนาคาร หรือวิธีอื.นใดที.ผู้ รับประกันการจัดจําหน่าย ผู้ จัด
จําหนา่ย หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ยอมรับ หากเป็นการชําระด้วยเช็คผู้จองซื ,อจะต้อง
ลงวนัที.ในเช็คตามวนัที.ที.จองซื ,อหน่วยลงทุน หรือวนัที.กําหนดให้มีการชําระเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุน 
(แล้วแตก่รณี) และขีดคร่อมเฉพาะสั.งจ่ายเพื.อบญัชีเงินฝากที.ผู้ รับประกนัการจดัจําหน่าย ผู้จดัจําหน่าย
หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) เปิดไว้เพื.อการรับชําระเงินคา่จองซื ,อหนว่ยลงทนุ โดยระบชืุ.อ 
ที.อยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท์ของผู้จองซื ,อลงบนด้านหลงัของเช็คเพื.อความสะดวกในการติดต่อและเพื.อ
ประโยชน์ของผู้จองซื ,อหนว่ยลงทนุ 

 กรณีจองซื ,อด้วยวิธีอื.นที.มิใช่เงินสด หรือเงินโอน ผู้จองซื ,อจะต้องลงวนัที.ให้บริษัทจดัการสามารถเรียก
เก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการเสนอขายจะสิ ,นสดุลง (ก่อนเวลา 12.00 น. ของวนัที. 30 ตุลาคม พ.ศ.
2557) 

 ทั ,งนี , รายละเอียดวิธีการรับชําระเงินที.ผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ย ผู้จดัจําหนา่ย หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) แต่ละรายกําหนด อาจมีความแตกต่างกนั ผู้จองซื ,อจึงต้องปฏิบตัิตามเงื.อนไขที.ผู้
รับประกันการจัดจําหน่าย ผู้ จัดจําหน่าย หรือผู้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แต่ละรายจะ
กําหนด 

(2) หลงัจากที.ผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ย ผู้จดัจําหนา่ย หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ได้รับใบ
จองซื ,อหน่วยลงทุน พร้อมทั ,งเงินค่าซื ,อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการจองซื ,อจากผู้ซื ,อครบถ้วน
แล้ว ผู้ รับประกันการจัดจําหน่าย ผู้ จัดจําหน่าย หรือผู้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะออก
สาํเนาใบจองซื ,อหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื ,อไว้เป็นหลกัฐาน 

(3) ในกรณีที.ผู้จองซื ,อหนว่ยลงทนุชําระเงินคา่จองซื ,อหนว่ยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็ค หรือวิธี
อื.นใด ซึ.งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที.จองซื ,อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ จัดจําหน่ายหรือผู้
รับประกนัการจดัจําหนา่ย หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) จะถือว่าผู้จองซื ,อหน่วยลงทนุทํา
การจองซื ,อหนว่ยลงทนุในวนัทําการที.สามารถเรียกเก็บเงินได้ 

 ในกรณีที.วนัทําการที.สามารถเรียกเก็บเงินได้นั ,นเป็นวนั และ/หรือ เวลาที.ลว่งเลยจากช่วงเวลากําหนด
ระยะเวลาเสนอขาย ผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ย หรือผู้จดัจําหนา่ย หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ 
(ถ้ามี) ขอสงวนสทิธิที.จะระงบัการขายหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื ,อรายนั ,น 

 ในกรณีที.เช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็คดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้จองซื ,อ บริษัท
จดัการขอสงวนสทิธิที.จะระงบัการขายหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื ,อรายนั ,น 
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(4) ผู้จองซื ,อหน่วยลงทุนที.ได้ทําการจองซื ,อหน่วยลงทุน และได้ชําระเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแล้ว จะเพิกถอนการจองซื ,อหน่วยลงทนุ และ/หรือ ขอคืนเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทนุไม่ได้ เว้นแต่
จะได้รับอนมุตัิจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

(5) ผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ย ผู้จดัจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) จะนําเงินที.ได้รับ
จากการจองซื ,อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที. ผู้ รับประกันการจัดจําหน่าย  หรือผู้ จัด
จําหนา่ย หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) เปิดไว้เพื.อการรับชําระคา่จองซื ,อหนว่ยลงทนุ 

(6) ผู้ จองซื ,อหน่วยลงทุนที.มีถิ.นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเรื. องของข้อกําหนด 
กฎระเบียบ และภาษีตา่งๆ ที.เกี.ยวเนื.องกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเอง 

 
 

20.4 เงื�อนไขการขายหน่วยลงทุน  

20.4.1 ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ.มเติม หากบริษัทจัดการประสงค์ที.จะยุติการ
ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมก่อนสิ ,นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะรายงาน
ให้สาํนกังานทราบถึงการยตุิการขายหนว่ยลงทนุภายใน 7 วนันบัแตว่นัที.ยตุิการขายหนว่ยลงทนุนั ,น   

 20.4.2  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที.จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงบัการจองซื ,อหน่วยลงทนุ ทั ,งหมดหรือบางสว่น ใน
กรณีใดกรณีหนึ.งดงัตอ่ไปนี , 

(1) กรณีที.บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดประสงค์จะจองซื ,อหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่า 1 ใน 3 
ของจํานวนหนว่ยลงทนุที.จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที.ได้รับยกเว้นตามที.สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด    

(2) กรณีที.เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสทิธิการเช่า และผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ ที.กองทนุรวมจะลงทนุ 
หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว ประสงค์จะจองซื ,อหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่า 1 ใน 
3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที.จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมด  

(3) กรณีที.ผู้ลงทุนต่างด้าวประสงค์จะจองซื ,อหน่วยลงทนุเกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทนุที.
จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมด หากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที.มีการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะที.สาํนกังานประกาศกําหนด  

(4) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที.บริษัทจดัการได้รับจากผู้จองซื ,อหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องตามความเป็น
จริง หรือไมค่รบถ้วน 

(5) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสยัว่าการซื ,อหน่วยลงทุนของผู้จองซื ,อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น 
อาจเป็นการฟอกเงิน  เป็นต้น 

(6) ในกรณีที.มีเหตไุมพ่งึประสงค์จนทําให้บริษัทจดัการเห็นวา่อสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมจะลงทนุ 
มีมูลค่ารวมกันแล้วไม่ถึงร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินที.กองทุนรวมระดมทุนได้หรือมูลค่าของ
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อสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมจะลงทนุอาจไม่เป็นไปตามที.คาดหมาย เช่น  การเจรจาในการซื ,อ
อสงัหาริมทรัพย์บางรายการที.กองทนุรวมสนใจลงทุนไม่ประสบความสําเร็จ หรืออาจเกิดเหตุ
สดุวิสยัหรือเหตอุนัไม่คาดหมายหรือในทางกลบักนัที.บริษัทจัดการระดมทุนได้ไม่เพียงพอที.จะ
ลงทนุในทรัพย์สนิได้ทกุรายการจนเป็นเหตใุห้กองทนุรวมไมส่ามารถลงทนุ / ไมป่ระสงค์จะลงทนุ
ในอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวครบทุกรายการ เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที.จะพิจารณาลด
สดัส่วนการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (ตามรายละเอียดข้อ 3.2.3) ลดขนาดกองทุนรวม หรือ
ยกเลิกการลงทุนเพิ.มเติมของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการอาจดําเนินการระงับการจองซื ,อ
บางสว่น  หรือทั ,งหมด และ/หรือระงบัการจดัสรรหนว่ยลงทนุบางสว่นหรือทั ,งหมด แล้วแตก่รณี 

(7) เพื.อประโยชน์สงูสดุของการบริหารจดัการกองทนุรวม การเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
หรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ
แตเ่พียงผู้ เดียว โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที.จะรับหรือปฏิเสธที.จะเสนอขายหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมหรือรับลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมให้แก่บคุคลใดก็ได้ โดยบคุคล
ที.บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที.จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรือไม่รับลงทะเบียน
การโอนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมให้นั ,น รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ ที.มี
ถิ.นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ.งปกติมีถิ.นที.อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บคุคลดงักลา่ว และบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นซึ.งจดัให้มีขึ ,นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

(8) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที.จะปฏิเสธการจองซื ,อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที.บริษัท
จดัการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที.บริษัทจดัการเห็นวา่เป็นประโยชน์ตอ่กองทนุรวมหรือผู้ ถือหน่วย
ลงทุน หรือกรณีที.การจองซื ,อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวมหรือ
ก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่กองทนุรวม เป็นต้น ทั ,งนี ,  เพื.อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และชื.อเสยีงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการเป็น
หลกั 

20.5 การคืนเงนิค่าจองซื ,อหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ย ผู้จดัจําหนา่ย หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ 
(ถ้ามี) (แล้วแตก่รณี) คืนเงินคา่จองซื ,อหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื ,อหนว่ยลงทนุแตล่ะราย ภายใต้เงื.อนไขที.กําหนด
ดงัตอ่ไปนี , 

20.5.1  กรณีที.ราคาเสนอขายสดุท้ายตํ.ากวา่ราคาเสนอขายสงูสดุ  ผู้จองซื ,อที.จองซื ,อในราคาเสนอขายสงูสดุจะ
ได้รับเงินคืนในสว่นตา่งของราคาตอ่หนว่ยที.ชําระไว้เกินสําหรับจํานวนหนว่ยลงทนุที.จองซื ,อตามสทิธิและ
จํานวนหนว่ยลงทนุที.จองซื ,อเกินสทิธิ(ถ้ามี)ที.ได้รับจดัสรร  โดยไมม่ีดอกเบี ,ยและคา่เสยีหายใดๆ 

20.5.2  กรณีที.ผู้จองซื ,อหน่วยลงทนุถกูปฏิเสธการจองซื ,อ หรือไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทั ,งหมดหรือ
บางสว่น โดยไมม่ีดอกเบี ,ย และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ 

20.5.3  กรณีที.คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั.งให้บริษัทจดัการกองทนุรวม
ยตุิการเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ.มเติม และ/หรือ ยตุิโครงการหลงัจากการสิ ,นสดุระยะเวลาการเสนอขาย 
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และ/หรือกรณีอื.นใดอันมีเหตุจําเป็นทําให้ต้องยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ.มเติม และ/หรือ ยุติ
โครงการ โดยไมม่ีดอกเบี ,ย และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ 

20.5.4  กรณีที.บริษัทจดัการประสงค์จะยกเลิกการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ.มเติมครั ,งที. 1 และได้ยตุิการขาย
หน่วยลงทุนเพิ.มเติม ทั ,งหมดก่อนสิ ,นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการได้
รายงานให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบถึงการยตุิการขายหน่วยลงทนุดงักล่าวภายใน 7 วนั 
นบัแตว่นัที.ยตุิการขายหนว่ยลงทนุนั ,น โดยไมม่ีดอกเบี ,ย และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ 

บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ย ผู้จดัจําหนา่ย หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุแต่
ละราย (แล้วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื ,อหน่วยลงทนุที.จองซื ,อผ่านผู้ รับประกนัการจดั
จําหน่าย ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แต่ละรายโดยการโอนเงินให้แก่ผู้ จองซื ,อ
หน่วยลงทุน หรือชําระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั.งจ่ายในนามผู้จองซื ,อหน่วยลงทุน ภายใน 14 วนั นบัแต่วนั
สิ ,นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิม หรือภายใน 14 วนันับแต่วันสิ ,นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุสําหรับผู้ลงทนุทั.วไป (ถ้ามี) หรือภายใน 14 วนั นบัแต่วนัยตุิการเสนอขาย
หน่วยลงทนุเพิ.มเติมครั ,งที. 1 ตามข้อ 20.5 ทั ,งนี , หากเป็นกรณีการคืนเงินตามข้อ 20.5.1 และ 20.5.2 บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที.จะนําดอกเบี ,ย และ/หรือ ผลประโยชน์ใดๆ ที.เกิดขึ ,นจากเงินที.ได้รับจากการจองซื ,อหน่วย
ลงทนุ (ถ้ามี) รวมเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

หากผู้ รับประกนัการจดัจําหน่าย ผู้จดัจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) รายใดไม่สามารถคืนเงิน
ค่าจองซื ,อภายในกําหนดเวลาดงักลา่วได้อนัเนื.องจากความผิดพลาดของผู้ รับประกนัการจดัจําหน่าย ผู้จดัจําหน่าย 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ(ถ้ามี) แต่ละรายเอง ผู้ รับประกนัการจดัจําหน่าย ผู้จดัจําหน่าย หรือผู้สนบัสนุน
การขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) แต่ละราย (แล้วแต่กรณี) จะชําระดอกเบี ,ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัที.ครบกําหนดเวลา
นั ,นจนถึงวนัที.ชําระเงินคืนคา่จองซื ,อ 

 

20.6 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี  

ในกรณีที.จองซื ,อหนว่ยลงทนุกบัผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ย  ผู้จดัจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ
(ถ้ามี) ผู้จองซื ,อหนว่ยลงทนุทกุรายจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความตา่งๆ ในชดุเอกสารจองซื ,อหนว่ยลงทนุ
ของกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบสง่ให้ผู้ รับประกนั
การจดัจําหนา่ย ผู้จดัจําหนา่ย หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) จนครบถ้วน 
เอกสารประกอบการจองซื ,อหนว่ยลงทนุมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี , (เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะยินยอมผ่อนผนัให้เป็น
กรณีๆ ไป) โดยบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลกัฐานอื.นๆ เพิ.มเติมตามที.เห็นสมควร 

20.6.1 กรณีบุคคลธรรมดา 

(1) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง /ใบต่าง
ด้าว (กรณีบคุคลที.ไมม่ีสญัชาติไทย) หรือสาํเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที.เอกสารแสดงตนข้างต้น 
ไมไ่ด้ระบหุมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน หรือที.อยูข่องผู้จองซื ,อ) 



กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ 

 - 188 – 
  
 

 (2) เฉพาะกรณีที.ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทนุ หรือสว่นต่างกรณีราคาเสนอ
ขายสดุท้ายตํ.ากวา่ราคาเสนอขายสงูสดุ หรือเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทนุสว่นที.ไม่ได้รับการจดัสรร 
โดยการโอนเงินเข้าบญัชี ผู้จองซื ,อจะต้องแนบสําเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแส
รายวนั หรือสําเนารายการเดินบญัชีดงักลา่ว (Statement) ที.ได้เปิดไว้กบัธนาคารไทยพาณิชย์ที.
ระบเุลขที.บญัชี และชื.อบญัชีผู้จองซื ,อโดยจะต้องไมเ่ป็นบญัชีร่วม  

หมายเหต ุ ให้ใช้เอกสารข้อ (1) - (2) จํานวน 1 ชดุ  และเอกสารประกอบทกุฉบบัรับรองสาํเนาถกูต้อง  
ทั ,งนี , สําเนา statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยเจ้าของบญัชีและธนาคาร  
(ห้ามใช้กระดาษ reused) 

20.6.2 กรณีคณะบุคคล 

(1) สาํเนาเอกสารการจดัตั ,งคณะบคุคล 

(2) สาํเนาบตัรประจําตวัผู้ เสยีภาษีคณะบคุคล 

(3) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม  

(4) หนงัสือมอบอํานาจ หรือสําเนา(กรณีมอบอํานาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท  พร้อมสําเนาบตัร
ประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ  

(5) เฉพาะกรณีที.ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทนุ หรือสว่นต่างกรณีราคาเสนอ
ขายสดุท้ายตํ.ากวา่ราคาเสนอขายสงูสดุ หรือเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทนุสว่นที.ไม่ได้รับการจดัสรร 
โดยการโอนเงินเข้าบญัชี ผู้จองซื ,อจะต้องแนบสําเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแส
รายวนั หรือสําเนารายการเดินบญัชีดงักลา่ว (Statement) ที.ได้เปิดไว้กบัธนาคารไทยพาณิชย์ที.
ระบเุลขที.บญัชี และชื.อบญัชีผู้จองซื ,อโดยจะต้องไมเ่ป็นบญัชีร่วม  

หมายเหต ุ ให้ใช้เอกสารข้อ (1) - (5) จํานวน 1 ชดุ  และเอกสารประกอบทกุฉบบัรับรองสาํเนาถกูต้อง  
ทั ,งนี , สําเนา statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยเจ้าของบญัชีและธนาคาร  
(ห้ามใช้กระดาษ reused) 

20.6.3 กรณีนิติบุคคล  

(1) สาํเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ และสําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบัของบริษัท 
อายไุมเ่กิน 3 เดือน  

(2) สาํเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที.ระบใุนลกัษณะให้ลงทนุในหน่วยลงทนุกองทนุ
รวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ หรือลงทนุในหลกัทรัพย์นี ,ได้ 

(3) สาํเนาบญัชีรายชื.อผู้ ถือหุ้น (บอจ.5) อายไุมเ่กิน 3 เดือน 

(4)      หนงัสอืมอบอํานาจหรือสาํเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
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(5) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มีอํานาจลงนามตามเอกสารข้อ (4) ตาม
จํานวนผู้มีอํานาจลงนามและโดยหนึ.งในนั ,นต้องเป็นกรรมการผู้จดัการ) และของผู้ รับมอบอํานาจ
กระทําการแทน 

(6) เฉพาะกรณีที.ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทนุ หรือสว่นต่างกรณีราคาเสนอ
ขายสดุท้ายตํ.ากวา่ราคาเสนอขายสงูสดุ หรือเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทนุสว่นที.ไม่ได้รับการจดัสรร 
สว่นต่างของราคาเสนอขายสดุท้ายกับช่วงราคาเสนอขาย โดยการโอนเงินเข้าบญัชี  ผู้จองซื ,อ
จะต้องแนบสาํเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนั หรือสําเนารายการเดินบญัชี
ดงักล่าว (Statement) ที.ได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที.ระบุเลขที.บญัชี และชื.อ
บญัชีผู้จองซื ,อโดยจะต้องไมเ่ป็นบญัชีร่วม 

(7) สาํเนาบตัรประจําตวัผู้ เสยีภาษีนิติบคุคล 

หมายเหต ุ ให้ใช้เอกสารหมายเลข (1) - (7) จํานวน 1 ชดุ  และเอกสารประกอบทกุฉบบัรับรองสาํเนา
ถกูต้อง ทั ,งนี , สําเนา statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบญัชีและ
ธนาคาร  (ห้ามใช้กระดาษ reused) 

20.6.4 กรณีนิติบุคคลที�เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั ,งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์   

(1) สําเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ.งอาจออกโดยสว่นราชการของประเทศที.นิติบคุคลนั ,น
ตั ,งอยู ่หรือโดยเจ้าหน้าที.ของนิติบคุคลนั ,นก็ได้  และหนงัสอืรับรองการเป็นนิติบคุคลดงักลา่วต้อง
ออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยจะต้องมีรายละเอียดเกี.ยวกับชื.อนิติบุคคล  ผู้ มีอํานาจลงลายมือชื.อ
ผกูพนันิติบคุคล และเงื.อนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือชื.อ  ที.ตั ,งสาํนกังานใหญ่ 

(2) หนงัสอืมอบอํานาจที.นิติบคุคลตา่งประเทศนั ,น  มอบอํานาจให้ custodian หรือสาํเนา 

(3) หนงัสอืมอบอํานาจของ custodian หรือสาํเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท  

(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มีอํานาจลงนามตามเอกสารข้อ 3 ตาม
จํานวนผู้มีอํานาจลงนาม และโดยหนึ.งในนั ,นต้องเป็นกรรมการผู้จัดการ ) และของผู้ รับมอบ
อํานาจกระทําการแทน 

(5) เฉพาะกรณีที.ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทนุ หรือสว่นต่างกรณีราคาเสนอ
ขายสดุท้ายตํ.ากวา่ราคาเสนอขายสงูสดุ หรือเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทนุสว่นที.ไม่ได้รับการจดัสรร
โดยการโอนเงินเข้าบญัชี  ผู้จองซื ,อจะต้องแนบสําเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแส
รายวนั หรือสาํเนารายการเดินบญัชีดงักลา่ว (Statement) ที.ได้เปิดไว้กบัธนาคารไทยพาณิชย์ ที.
ระบเุลขที.บญัชี และชื.อบญัชีผู้จองซื ,อโดยจะต้องไมเ่ป็นบญัชีร่วม  

หมายเหต ุ ให้ใช้เอกสารหมายเลข (1)-(5) จํานวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทกุฉบบัรับรองสําเนา
ถกูต้อง ทั ,งนี , สําเนา statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบญัชีและ
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ธนาคาร (ห้ามใช้กระดาษ reused)  เอกสารตามข้อ (1) ต้องได้รับการรับรองลายมือชื.อ
โดยเจ้าหน้าที. Notary Public  และรับรองโดยกงสลุของไทยอายไุมเ่กิน 1 ปี 

หมายเหต ุ 

- กรณีเป็นเอกสารที.มาจากต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงนามของ
บริษัท  

- ผู้ ลงทุนทุกรายจะต้องให้การรับรองว่ายินยอมที.จะผูกพันตามข้อตกลงและข้อกําหนดต่างๆ 
ตามที.ได้ระบุไว้ในโครงการนี , และ/หรือตามประกาศ คําสั.ง ระเบียบต่างๆ ที.คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศ กําหนด ทั ,งที.ได้มีอยู่ในปัจจุบนัและที.จะได้
แก้ไขเพิ.มเติมในภายหน้า  

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบรูณ์ของเอกสาร หรือขอเอกสารเพิ.มเติม
หรือทดแทน  ซึ.งเป็นข้อปฏิบตัิตามกฎหมายกําหนด  หรือระเบียบของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย และ/หรือผู้จดัจําหนา่ย และ/หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหนว่ยลงทนุ  ทั ,งนี ,เพื.อให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 

21.  การจัดสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะดําเนินการจดัสรรหนว่ยลงทนุในการเสนอขายสําหรับการลงทนุเพิ.มเติมครั ,งที. 1 ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื.อนไขที.ระบไุว้ในข้อนี , ทั ,งนี , ในกรณีที.สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงาน
อื.นใดที.มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี.ยนแปลง เพิ.มเติม ประกาศ กําหนด สั.งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่าง
อื.น บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที.จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั ,น ในกรณีที.บริษัทจดัการเห็นว่าการเสนอขายหน่วยลงทนุครั ,ง
นี ,อาจมีปัญหาอปุสรรค หรือข้อจํากดัในการดําเนินการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี.ยนแปลงรายละเอียดการจอง
ซื ,อและการจดัสรรหน่วยลงทนุที.ระบไุว้ในเอกสารฉบบันี ,ตามความเหมาะสม ในกรณีที.เกิดปัญหา อปุสรรค หรือข้อจํากดัใน
การดําเนินการ ทั ,งนี , เพื.อให้การเสนอขายหนว่ยลงทนุในครั ,งนี ,ประสบความสาํเร็จ 

ภายใต้หลกัเกณฑ์และเงื.อนไขที.ระบไุว้ในข้อนี , บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื ,อที.จองซื ,อและได้ชําระเงินค่า
ซื ,อหนว่ยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้วหรือตามที.บริษัทจดัการและ/หรือผู้ รับประกนัการจําหน่ายหน่วยลงทนุกําหนด ในกรณีที.
จํานวนเงินที.ระบใุนใบจองซื ,อหนว่ยลงทนุไมต่รงกบัจํานวนเงินที.บริษัทจดัการได้รับชําระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุ
ให้ตามจํานวนเงินที.ได้รับชําระเป็นเกณฑ์  

21.1 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุที.ออกและเสนอขายเพิ.มเติมจากการเพิ.มเติมในครั ,งนี , โดยมีรายละเอียดดงันี , 
หน่วยลงทนุที.จะออกและเสนอขายเพิ.มเติมในครั ,งนี ,จํานวน 139,638,600 หน่วย โดยจะเสนอขายให้กบัผู้ ถือ
หน่วยลงทุนเดิมที.มีรายชื.อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน (Rights 
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Offering) โดยอตัราสว่นการเสนอขายดงักล่าวจะคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนที.ออกและเสนอขายแล้ว
ทั ,งหมดก่อนการเพิ.มเงินทนุของกองทนุรวม หารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุที.ออกและเสนอขายเพิ.มเติม ในราคา
ต่อหน่วยตามที.จะได้กําหนดตามวิธีการที.ระบไุว้ต่อไป โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมอาจแสดงความจํานงที.จะซื ,อ
หน่วยลงทนุที.ออกและเสนอขายเพิ.มเติมในครั ,งนี ,ตามสิทธิที.ได้รับจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที.ได้รับจดัสรร หรือ
น้อยกวา่สทิธิที.ได้รับจดัสรร หรือสละสทิธิไมจ่องซื ,อหน่วยลงทนุที.เสนอขายเพิ.มเติมในครั ,งนี ,ก็ได้ 

ในกรณีการจดัสรรสทิธิตามอตัราสว่นที.กําหนดทําให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมรายใดได้รับสทิธิจองซื ,อหน่วยลงทนุที.
ออกและเสนอขายเพิ.มเติมเป็นจํานวนที.มีเศษหนว่ยลงทนุที.ไมส่ามารถจดัสรรให้เป็นจํานวนเต็มหนว่ยได้ ให้ปัด
ลงเป็นจํานวนเต็มหนว่ยที.ใกล้เคียงที.สดุ โดยบริษัทจดัการจะนําหน่วยลงทนุที.เหลือจากการจดัสรรดงักลา่วไป
รวมกบัหนว่ยลงทนุที.มิได้รับการจองซื ,อเนื.องจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมสละสิทธิหรือไม่จองซื ,อภายในระยะเวลา
ที.กําหนดหรือจองซื ,อไมเ่ต็มสทิธิหรือเหตอืุ.นใดก็ตาม มาเสนอขายและจดัสรรให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที.แสดง
ความประสงค์จะจองซื ,อหนว่ยลงทนุเกินสทิธิ และ/หรือ เสนอขายให้กบับคุคลในวงจํากดั (Private Placement) 
ที.เป็นผู้จองซื ,อพิเศษที.มีคุณสมบัติตรงตามที.ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์กําหนด และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทนุทั.วไป (Public Offering) ตามขั ,นตอนและวิธีการที.บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยมีรายละเอียดดงันี , 

1)  ในกรณีที.หน่วยลงทนุที.เหลือจากการจดัสรรให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) มี
จํานวนเพียงพอที.จะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที.ประสงค์จะจองซื ,อหน่วยลงทนุเกินสิทธิของตน 
และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ได้ครบทกุราย ให้จดัสรรหน่วยลงทนุที.เหลือให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนเดิมที.แสดงความประสงค์จะจองซื ,อหน่วยลงทุนเกินสิทธิ และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) ดงักลา่วแต่ละรายตามจํานวนหน่วยลงทุนที.ผู้ จองซื ,อหน่วยลงทุนรายดงักล่าว
แสดงความจํานงไว้ หรือ 

2) ในกรณีที.หน่วยลงทนุที.เหลือจากการจดัสรรให้กับผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) มี
จํานวนไมเ่พียงพอที.จะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมที.ประสงค์จะจองซื ,อหนว่ยลงทนุเกินสทิธิของตน 
และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ได้ครบทกุราย ให้จดัสรรหน่วยลงทนุที.เหลือให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนเดิมที.แสดงความประสงค์จะจองซื ,อหน่วยลงทุนเกินสิทธิ และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) ดงักลา่วแตล่ะรายตามขั ,นตอนและวิธีการที.บริษัทจดัการเห็นสมควร 

3) ในกรณีที.หน่วยลงทนุที.เหลือจากการจดัสรรตามข้อ 1) หรือ 2) ข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที.จะ
จดัสรรหนว่ยลงทนุโดยใช้หลกั “small lot first” ให้แก่ผู้ลงทนุทั.วไป (Public Offering) โดยในการจดัสรร
หนว่ยลงทนุโดยวิธีดงักลา่วในรอบแรกจะจดัสรรตามจํานวนคา่จองซื ,อขั ,นตํ.าของผู้จองซื ,อ โดยใช้จํานวน
ค่าจองซื ,อขั ,นตํ.าเป็นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื ,อทั.วไปทุกราย และในรอบต่อๆไปจะ
จดัสรรหน่วยลงทนุที.เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ จองซื ,อทั.วไปข้างต้นที.ยงัไม่ได้รับการจัดสรรครบตาม
จํานวนที.จองซื ,อ โดยจะใช้คา่ตํ.าสดุของมลูคา่จองซื ,อคงเหลอืที.ยงัไมไ่ด้รับการจดัสรรจากรอบที.แล้ว เป็น
ฐานในการจดัสรรหน่วยลงทนุในรอบต่อไป  โดยจะทําการจดัสรรหน่วยลงทนุโดยวนเป็นรอบไปเรื.อยๆ 
จนกวา่จะครบตามจํานวนหน่วยลงทนุที.เสนอขาย  และสําหรับการจดัสรรในรอบสดุท้าย  หากมีหน่วย
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ลงทนุไมเ่พียงพอต่อการจดัสรรให้แก่ผู้จองซื ,อทั.วไปทกุราย  บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรโดยวิธีสุม่
รายชื.อโดยคอมพิวเตอร์ (random) และ/หรือ ตามที.บริษัทจดัการจะเห็นสมควร ในกรณีที.มีผู้จองซื ,อเป็น
จํานวนมาก จนบริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื ,อทุกรายตามจํานวนหน่วย
ลงทุนจองซื ,อขั ,นตํ.าได้ บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรโดยวิธีสุ่มรายชื.อโดยคอมพิวเตอร์ (random) 
และ/หรือ ตามที.บริษัทจดัการจะเห็นสมควร 

โดยหากผู้จองซื ,อทําการจองซื ,อหนว่ยลงทนุมากกวา่ 1 รายการบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที.จะนํามารวม
และทําการจดัสรรให้เพียงรายการเดียวเทา่นั ,น 

 
อย่างไรก็ดี ราคาของหน่วยลงทุนที.จะออกและเสนอขายเพิ.มเตมิที.จะจดัสรรให้กับผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมและ
จดัสรรให้กบัผู้ลงทนุประเภทอื.นใดในครั ,งนี , (ถ้ามี) จะมีราคาเทา่กนั  

 
ในการนี , บริษัทจดัการจะกําหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื.อกําหนดสิทธิในการจองซื ,อ
หน่วยลงทนุที.ออกและเสนอขายเพิ.มเติมของผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมภายหลงัจากที.สํานกังาน ก.ล.ต. ได้อนมุตัิ
การเพิ.มเงินทนุของกองทนุรวมตามที.ได้เสนอข้างต้น โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมของกองทนุรวมจะได้รับสิทธิใน
การจองซื ,อหน่วยลงทนุที.ออกและเสนอขายเพิ.มเติมในครั ,งนี , ภายหลงัจากที.สํานกังาน ก.ล.ต. ได้อนมุตัิการ
เพิ.มเงินทนุของกองทุนรวมแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวนัปิดสมุดทะเบียน อตัราสว่นในการจัดสรรหน่วย
ลงทนุดงักลา่ว และวนัจองซื ,อหนว่ยลงทนุตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตอ่ไป 
 
อนึ.ง การจดัสรรหน่วยลงทนุดงักลา่วของบริษัทจดัการจะไม่ทําให้ผู้ลงทนุรายใด หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดๆ 
เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุที.ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเกินกวา่สดัสว่นที.กฎหมายที.เกี.ยวข้องกําหนดอนญุาต  
 
ทั ,งนี , บริษัทจัดการจะดําเนินการยื.นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื.อขอให้พิจารณารับหน่วย
ลงทนุเพิ.มทนุของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วนั นบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

 
21.2 ข้อจาํกัดการจัดสรรหน่วยลงทุน    

ข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด จะเป็นไปตามที.สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั ,งนี , ในกรณีที.สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื.นใดที.มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี.ยนแปลง เพิ.มเติม ประกาศ กําหนด สั.ง
การ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื.น บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที.จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั ,น  

ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที. สน. 25/2552 ได้กําหนดไว้ดงันี , 

(1) ในการเสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ผู้จองซื ,อทั.วไป  บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี , 
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1.1 บริษัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกว่า 1 ใน 3 
ของจํานวนหนว่ยลงทนุที.จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมด เว้นแตเ่ป็นกรณีดงัตอ่ไปนี , 

1.1.1 เป็นการจดัสรรหนว่ยลงทนุไมเ่กินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุที.จําหน่ายได้แล้ว
ทั ,งหมดให้แก่บคุคลใดบคุคลหนึ.งดงัตอ่ไปนี , 

(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทนุประกนัสงัคม กองทุนสํารองเลี ,ยงชีพ 
หรือกองทนุรวมเพื.อผู้ลงทนุทั.วไป  

(ข) นิติบคุคลที.จัดตั ,งขึ ,นตามกฎหมายไทยซึ.งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้
นิติบคุคล  เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั 
เป็นต้น 

(ค) บคุคลอื.นใดที.ได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังานเมื.อมีเหตจํุาเป็นและสมควร 

1.1.2 เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนซึ.งรับหน่วยลงทุนไว้
ตามสญัญารับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ
จะถือหนว่ยลงทนุที.รับไว้ในสว่นที.เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที.จําหนา่ยได้แล้ว
ทั ,งหมดไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัที.นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมูลการจัดสรร
หนว่ยลงทนุของผู้จองซื ,อในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

1.2 บริษัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า และผู้ ให้สิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ ที.กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักล่าว รวมกนัเกิน
กวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที.จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมด 

1.3 บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนต่างด้าวเกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุที.จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมด หากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที.มีการลงทนุ
ในอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี , 

(ก) มีการลงทนุเพื.อให้ได้มาซึ.งสทิธิในที.ดินตามประมวลกฎหมายที.ดิน หรือ 

(ข) มีการลงทุนเพื.อให้ได้มาซึ.งกรรมสิทธิKในอาคารชุด ทั ,งนี , เมื.อคํานวณพื ,นที.ห้องชุดที.
กองทุนรวมจะลงทนุรวมกบัพื ,นที.ห้องชุดที.ถือกรรมสิทธิKโดยผู้ลงทุนต่างด้าวในอาคาร
เดียวกนัอยู่ก่อนแล้วคิดเป็นสดัส่วนเกินร้อยละ 49 ของพื ,นที.ห้องชุดทั ,งหมดในอาคาร
ชดุนั ,น 

ในการนี , บริษัทจัดการจะแต่งตั ,งนายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื.อทําหน้าที.ควบคุมการถือหน่วย
ลงทุนของผู้ ลงทุนต่างด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ.ง ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมครั ,งแรกให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที.กําหนดข้างต้น ทั ,งนี , ขั ,นตอนการโอนหน่วยลงทนุ
ของผู้ลงทนุตา่งด้าวจะมีขั ,นตอนมากกวา่ผู้ลงทนุไทย ซึ.งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
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ที.เป็นผู้ลงทนุต่างด้าวทราบทกุราย รวมทั ,งดําเนินการให้มีการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที.จะ
เป็นผลทําให้กองทนุรวมมีผู้ ถือหน่วยลงทนุที.เป็นผู้ลงทนุต่างด้าวถือหน่วยลงทนุเกินกว่าอตัราที.
กําหนดด้วย 

นอกจากนี , บริษัทจดัการจะแจ้งหลกัเกณฑ์ เรื.อง ห้ามมิให้มีการจดัสรรหน่วยลงทนุให้กบัผู้ลงทนุ
ต่างด้าวเกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมดให้แก่นายหน้าค้า
หลกัทรัพย์ทราบก่อนมีการนําหน่วยลงทุนของกองทนุรวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเพื.อให้นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และจะดําเนินการให้
การเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในเรื.องดงักลา่ว 
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22. การเพิ�มเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

22.1  บริษัทจัดการอาจเพิ� มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมได้เมื� อมีวัตถุประสงค์เพื� อลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ� มเติม หรือเพื� อดําเนินการปรับปรุง
อสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนให้อยู่ในสภาพที�ดีและมีความพร้อมที�จะใช้หา
ผลประโยชน์ 

22.2 ในการเพิ�มเงนิทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี , 

(1)   ขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุเกี.ยวกับวตัถปุระสงค์ในการเพิ.มเงินทุนจดทะเบียนของกองทนุรวม จํานวน
หน่วยลงทุน และจํานวนเงินทุนจดทะเบียนที.จะเพิ.ม วิธีการกําหนดราคาหน่วยลงทุนที.เสนอขาย และ
วิธีการเสนอขายหนว่ยลงทนุ โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี , 

(ก) ในกรณีที.การขอมติกระทําโดยการสง่หนงัสอืขอมติไปยงัผู้ถือหนว่ยลงทนุต้องได้รับคะแนนเสียงเกิน
กึ.งหนึ.งของจํานวนหนว่ยลงทนุที.จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมดที.มีสทิธิออกเสยีงของกองทนุรวม 

(ข) ในกรณีที.การขอมติกระทําโดยการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยลงทนุทั ,งหมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุที.เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
โดยในการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื.อขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหน่วยลงทนุมาประชุมไม่น้อยกว่า 
25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ.งหนึ.งของจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทุนทั ,งหมด ทั ,งนี , จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทุน
ที.มาประชุมดงักลา่วต้องมีหน่วยลงทนุนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที.
จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมดของกองทนุรวมดงักลา่ว จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

(2) ขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื.อแก้ไขเพิ.มเติมโครงการให้สอดคล้องกบัการเพิ.มเงินทนุจดทะเบียนตามที.
ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม (1) โดยได้รับคะแนนเสียงเกินกึ.งหนึ.งของจํานวนหน่วยลงทุนที.
จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมด 

22.3 ในการขอมติจากผู้ถอืหน่วยลงทุนตามข้อ 22.2 บริษัทจัดการจะระบุข้อมูลเกี�ยวกับการเพิ�มเงินทุนจด
ทะเบียนตามที�สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมหรือหนังสือที� มีถึงผู้
ถอืหน่วยลงทุนเพื�อขอมติจากผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร 

22.4 ในการนับคะแนนเสียงของผู้ที�มีสิทธิออกเสียงตามข้อ 22.2 (1) บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้
ถอืหน่วยลงทุนดังต่อไปนี ,มิได้ 

(1) เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนเพิ.มเติม  ใน
กรณีที.เป็นการเพิ.มเงินทนุจดทะเบียนเพื.อซื ,อ เช่า หรือได้มาซึ.งอสงัหาริมทรัพย์เพิ.มเติม 

(2) เจ้าของอาคารหรือสิ.งปลกูสร้างที.กองทุนรวมเช่า  หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์แก่กองทุนรวม  ใน
กรณีที.เป็นการเพิ.มเงินทนุจดทะเบียนเพื.อปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ให้อยูใ่นสภาพที.ดีและพร้อมที.จะใช้หา
ประโยชน์ 

(3)   ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที.ได้รับสทิธิในการจดัสรรหนว่ยลงทนุในสว่นที.เสนอขายให้กบัผู้ลงทนุเฉพาะเจาะจง ใน
กรณีที.จะเสนอขายหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ลงทนุเฉพาะเจาะจง 
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(4)   ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที.อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทนุรวมในเรื.องที.ขอมติ 

(5)   บคุคลที.มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะการเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนักบับคุคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) แล้วแต่
กรณี 

ในกรณีที.เป็นการเพิ.มเงินทนุจดทะเบียนโดยเสนอขายหน่วยลงทนุเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิม
บางราย  หากผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติคดัค้านรวมกนัเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทนุที.จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมด 
ห้ามมิให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการให้มีการเพิ.มเงินทนุจดทะเบียนในกรณีดงักลา่ว 

22.5  เมื�อได้รับมติจากผู้ถอืหน่วยลงทุนตามข้อ 22.2 แล้ว บริษัทจัดการจะดาํเนินการดังต่อไปนี , 

(1) ขอความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมทั ,งจดัสง่ร่างโครงการที.จะแก้ไขเพิ.มเติมและ
ร่างหนงัสอืชี ,ชวนเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ.มเติมให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณา 

(2) เมื.อได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุ
เพิ.มเติม โดยจัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มีหนังสือชี ,ชวน และจดทะเบียนเพิ.มเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทนุรวมตามประกาศเกี.ยวกบัการจดทะเบียนเพิ.มเงินทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

ในกรณีที.บริษัทจดัการมิได้เสนอขายหน่วยลงทนุภายใน 1 ปี นบัแต่วนัที.ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานการให้
ความเห็นชอบให้เพิ.มเงินทนุจดทะเบียนดงักลา่วเป็นอนัสิ ,นสดุลง 

22.6 กรณีการเพิ�มเงินทุนจดทะเบียนเพื�อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เพิ�มเติม บริษัทจัดการจะคืนเงนิค่าจองซื ,อหน่วยลงทุนเมื�อเกิดเหตุดังนี ,  

(1)   เมื.อพ้นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุแล้ว หากปรากฏว่ามลูค่าหน่วยลงทนุที.จําหน่ายได้ไม่เพียง
พอที.จะลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว  บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิ ,นสดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที.เกิดขึ ,นจากเงินที.ได้รับจากการ
จําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื ,อหน่วยลงทนุภายใน 14 วนันบัแต่วนัสิ ,นสดุระยะเวลาการเสนอขาย
หนว่ยลงทนุเพิ.มเติมตามสดัสว่นของเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั ,นได้อนัเนื.องจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง  บริษัทจดัการจะ
ชําระดอกเบี ,ยในอตัราไมต่ํ.ากวา่ร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัแต่วนัที.ครบกําหนดเวลานั ,นจนถึงวนัที.บริษัทจดัการ
ชําระเงินคา่จองซื ,อจนครบถ้วน  

(2)   เมื.อบริษัทจดัการไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินข้างต้นได้ภายใน  6 เดือนนบัจากวนัที.สํานกังานรับจด
ทะเบียนเพิ.มทนุ โดยบริษัทจดัการจะลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมโดยการลดจํานวนหน่วยลงทนุ
เฉพาะสว่นที.มีการเสนอขายเพื.อเพิ.มเงินทนุจดทะเบียนโดยคํานวณตามสดัสว่นของราคาที.เสนอขายและ
เงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทนุ และคืนเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ผู้จองซื ,อหน่วย
ลงทุน พร้อมทั ,งจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที.
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 



กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ 

 - 197 – 
  
 

22.7 ในกรณีที�บริษัทจัดการยงัไม่ได้มีการจดทะเบียนเพิ�มเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
จะคืนเงนิค่าจองซื ,อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ผู้จองซื ,อหน่วยลงทุนโดยโดยให้นําความ
ในข้อ 20.5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เงื.อนไขเพิ.มเติม 

- เนื.องจากประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไมอ่นญุาตให้กองทนุรวมเพิ.มทนุ กรณีขาดสภาพคลอ่ง  ดงันั ,น 
ในกรณีที.กองทนุรวมเกิดปัญหาขาดสภาพคลอ่ง  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที.จะดําเนินการขาย / จําหน่าย / จ่าย /
โอน ทรัพย์สนิบางสว่นหรือทั ,งหมดของกองทนุรวมตามที.เห็นสมควร  

- สําหรับเงื.อนไขของ   “การเพิ.มเงินทุนจดทะเบียน” ข้างต้น เว้นแต่กรณีที.คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื.นใดที.มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี.ยนแปลง เพิ.มเติม ประกาศ 
กําหนด สั.งการ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื.น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั ,น 

 
23. การลดเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม   

23.1 ในกรณีที�กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ� งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี , หาก
บริษัทจัดการประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ดาํเนินการโดยการลดเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเท่านั,น 

(1) กองทนุรวมมีเงินลงทนุที.ได้รับจากการจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (ไม่รวม
กําไร) 

(2) มูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทุนรวมลงทุน หรือมีไว้ลดลงจากการ
ประเมินคา่หรือสอบทานการประเมินคา่ทรัพย์สนิ  

(3) กองทนุรวมมีรายการทางบญัชีที.เป็นรายการคา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชีซึ.งทยอยตดัจ่าย 

23.2  ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะลดมูลค่าของหน่วยลงทุนและปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี , 

(1) บริษัทจดัการสงวนสทิธิที.จะใช้ดลุยพินิจในการลดเงินทนุจดทะเบียน  

(2) ดําเนินการเฉลี.ยเงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที.มีชื.ออยู่ในสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
หนว่ยลงทนุ  ทั ,งนี , เงินที.เฉลี.ยคืนดงักลา่วมิให้หกัออกจากกําไรสะสมของกองทนุรวม 

(3) ยื.นคําขอจดทะเบียนลดเงินทนุของกองทนุรวมต่อสํานกังานภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที.ดําเนินการ
เฉลี.ยเงินคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามแบบที.จดัไว้ในระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ของสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

(4) จดัให้มีข้อมูลเกี.ยวกบัการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครั ,งของกองทุนรวมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และรายงานประจําปีของกองทุนรวม เพื.อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้  โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมี
รายละเอียดอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี , 
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(ก) เหตแุหง่การลดเงินทนุจดทะเบียน  

(ข) จํานวนเงินทนุจดทะเบียนและจํานวนเงินทนุจดทะเบียนตอ่หนว่ยลงทนุที.ลดในแตล่ะครั ,ง  

(ค) วนัปิดสมดุทะเบียน และวนัที.ดําเนินการเฉลี.ยเงินคืนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

เงื.อนไขเพิ.มเติม 

สาํหรับเงื.อนไขของ “การลดเงินทนุจดทะเบียน” ข้างต้น เว้นแต่กรณีที.คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือหนว่ยงานอื.นใดที.มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี.ยนแปลง เพิ.มเติม ประกาศ กําหนด สั.งการ เห็นชอบ และ/หรือ
ผอ่นผนัเป็นอยา่งอื.น บริษัทจดัการกองทนุรวมจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั ,น 

 
24.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

24.1 รูปแบบของเอกสารสิทธิแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะดําเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที.ผู้จองซื ,อได้ระบใุนเอกสารการจองซื ,อว่าจะ
เลอืกรับเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุแบบใดแบบหนึ.งดงัตอ่ไปนี , 

1. ใบหนว่ยลงทนุ 

2. ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ (Scripless) 

3. หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

4. สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

24.2 เงื�อนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  สมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื.อผู้จองซื ,อหน่วยลงทนุที.ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทนุเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ทั ,งนี , ข้อมูลของผู้ ถือหน่วยลงทนุที.ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมให้
ถือเป็นหลกัฐานที.ถกูต้องเกี.ยวกบัสทิธิในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

กรณีใบหนว่ยลงทนุ หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ หรือสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะสง่มอบใบหน่วยลงทนุ หรือหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนที.มีรายการตามที.คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้แก่ผู้ จองซื ,อที.แสดงความจํานงขอรับใบ
หนว่ยลงทนุภายในเวลา 30 วนันบัตั ,งแตว่นัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

ในกรณีที.มีการเพิ.มเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรือหนงัสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทนุ หรือสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุที.มีรายการตามหลกัเกณฑ์ที.คณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
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ประกาศกําหนด ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที.แสดงความจํานงขอรับใบหน่วยลงทนุภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียน
เพิ.มเงินทนุกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีที.มีการลดเงินทนุของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบนัทึกการลดมูลค่าที.ตราไว้ของ
หนว่ยลงทนุในระบบทะเบียน โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมต้่องสง่คืนใบหนว่ยลงทนุหรือหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
หรือสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุตอ่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ  

ทั ,งนี , นายทะเบียนหนว่ยลงทนุสงวนสทิธิในการคิดคา่ธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทนุหรือหนงัสือรับรองสิทธิใน
หนว่ยลงทนุ หรือสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุตามที.กําหนดไว้ในโครงการ 

ทั ,งนี , ผู้ ถือหน่วยสามารถขอเปลี.ยนแปลงประเภทเอกสารสิทธิได้ตามความประสงค์ เพื.อเป็นหลกัฐานการยืนยนัการ
ถือหนว่ย การทํารายการซื ,อหรือขายคืน หรือโอนหน่วยลงทนุของผู้จองซื ,อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่น  ใบหน่วยลงทนุ  
และ/หรือหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี.ยนแก้ไข หรือเพิ.มเติมสําหรับรูปแบบหรือเงื.อนไขของเอก
สิทธิดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการภายใต้ขอบเขตตามที.คณะกรรมการก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

กรณีระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที.นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกชื.อผู้จองซื ,อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียน
อาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ.งให้กับผู้ จองซื ,อหน่วยลงทุนเพื.อเป็น
หลกัฐานการยืนยนัการถือหน่วยลงทนุ อย่างไรก็ตามผู้จองซื ,อหน่วยลงทนุจะไม่สามารถทํารายการขายหน่วยลงทนุ
ผา่นตลาดหลกัทรัพย์ฯ เว้นแตผู่้ ถือหนว่ยลงทนุได้ดําเนินการแจ้งความประสงค์ให้นายทะเบียนดําเนินการโอนหน่วย
ลงทนุไปเข้าบญัชีซื ,อขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซื ,อหน่วยลงทนุ ซึ.งเปิดไว้กบับริษัทนายหน้าซื ,อขายหลกัทรัพย์เป็นการ
ลว่งหน้าหรือตามที.ผู้จองซื ,อแจ้งไว้ในใบจองซื ,อหนว่ยลงทนุ ทั ,งนี , ตามหลกัเกณฑ์ และเงื.อนไขที.บริษัทจดัการกําหนด 

และในกรณีที.ผู้ จองซื ,อหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ให้นายทะเบียนดําเนินการโอนหน่วยลงทนุไปเข้าบญัชีซื ,อ
ขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซื ,อหนว่ยลงทนุ เพื.อการซื ,อขายหลกัทรัพย์ผ่านตลาดหลกัทรัพย์ฯ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ
จะนําหนว่ยลงทนุฝากเข้าบญัชีหลกัทรัพย์ของผู้จองซื ,อผา่นนายหน้าซื ,อขายหลกัทรัพย์ (Broker) หรือนําหน่วยลงทนุ
ฝากเข้าบญัชีหลกัทรัพย์ของบคุคลที.ได้รับการแต่งตั ,งจากบริษัทจดัการเพื.อผู้จองซื ,อนั ,นที.มีอยู่กบับริษัทสมาชิกของ
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ตามที.ผู้จองซื ,อแจ้งไว้ในใบจองซื ,อหนว่ยลงทนุ และระยะเวลาการ
ส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทนุรวม และไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที.ผิดไปจาก
รายละเอียดโครงการเดิม 
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25. สิทธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ที�ปรึกษาของกองทุนรวม  
และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

25.1 สิทธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  

25.1.1 สทิธิของบริษัทจดัการ  

1) สิทธิในการดําเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศอื.นใดที.เกี.ยวข้องการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนรวมเพื.อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หลกัเกณฑ์การลงทนุ และข้อจํากดัการลงทนุ ตลอดจนโครงการที.ได้รับอนมุตัิ ทั ,งนี ,
รวมถึงข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุกบับริษัทจดัการ และสญัญาตา่งๆ ได้ทําขึ ,น  

2)  สิทธิที.จะไม่อนุญาตให้มีการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที.การโอนหน่วยลงทุนนั ,นเป็นการขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั คําสั.ง หนงัสือเวียนที.หน่วยงานที.มีอํานาจตามกฎหมายได้ 
ประกาศ กําหนด และ/หรือกรณีที.เป็นการขดัตอ่ข้อกําหนดที.ได้ระบไุว้ในโครงการนี ,  

3)  สิทธิในการลาออกจากการทําหน้าที.เป็นบริษัทจดัการกองทุนรวมให้กบักองทนุรวม และ/หรือเลิก
โครงการ ตามข้อ ข้อ 25.1.1 (5) และข้อ 25.1.3 (2) และ (3)   

4) สทิธิในการยบัยั ,งพิเศษ (veto right) สาํหรับการดําเนินการหรือการตดัสินใจใดๆ ของคณะกรรมการ
ลงทนุ หรือการลงมติใดๆ ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เพื.อแก้ไขเพิ.มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการ ที.
ขดัต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ/หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือ เป็นเหตุให้
บริษัทจดัการอาจเสยีชื.อเสยีงหรือได้รับความเสยีหาย หรือขดัตอ่ประโยชน์ของกองทนุรวม 

5) สทิธิในการดําเนินการจดัการ ในกรณีตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ,  

-  สทิธิที.จะเลกิโครงการ/ยตุิโครงการและ/หรือกองทนุรวม เฉพาะในกรณีที.บริษัทจดัการ
บอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมให้แก่กองทุนรวมตาม
กําหนดและเงื.อนไขที.ได้ตกลงไว้จนครบถ้วน แต่กองทุนรวมไม่สามารถจัดหาบริษัท
จดัการอื.นใดมารับหน้าที.ได้ภายในกําหนดเวลา 

-  สทิธิในการดําเนินการให้เป็นไปตามที.กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามที.สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื.นใดที.มีอํานาจตาม
กฎหมายประกาศ กําหนด อนมุตัิ เห็นชอบ ผอ่นผนั หรือสั.งการ  

-  สิทธิในการแก้ไข เพิ.มเติม เปลี.ยนแปลงโครงการ กรณีที.สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื.นใดที.มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มี
การเปลี.ยนแปลง แก้ไข เพิ.มเติม ประกาศ กําหนด อนมุตัิ เห็นชอบ ผ่อนผนั และ/หรือ
สั.งการเป็นอยา่งอื.น 
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- สิทธิที.จะดําเนินการขาย / จําหน่าย / จ่าย /โอน ทรัพย์สินบางสว่นหรือทั ,งหมดของ
กองทนุ ตามที.เห็นสมควร ในกรณีที.กองทนุรวมเกิดปัญหาขาดสภาพคลอ่ง 

- สทิธิในการจดัการกองทนุรวม เพื.อให้บรรลซุึ.งวตัถปุระสงค์ของกองทนุรวมและรักษาไว้
ซึ.งผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ทั ,งนี ,จะต้องไม่ขดัต่อกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/
หรือกฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้อง 

6) สทิธิในการสั.งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ แก้ไขคณุสมบตัิของผู้ดแูล
ผลประโยชน์และ/หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื.อให้เป็นไปตามที.กฎหมายประกาศกําหนด  

7)  สทิธิในการรับคา่ธรรมเนียมในการจดัการกองทนุรวม และค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และหรือเงิน
ตอบแทนอื.นใด ตามที.กําหนดไว้ในโครงการ  

8) ในกรณีที.บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐ
ตา่งประเทศ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที.เกิดขึ ,นแล้ว
ในขณะนี ,หรือจะเกิดขึ ,นในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance 
(FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทจดัการมีสิทธิที.จะปฏิบตัิการและดําเนินการ
ต่าง ๆ เพื.อให้เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั ,น ซึ.ง
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ การหกัภาษี ณ ที.จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือ
หน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื.นใดเท่าที.จําเป็นสําหรับการปฏิบตัิตามพนัธสญัญา 
หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ 

9)  สิทธิอื.นใดตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื.นๆ ที.เกี.ยวข้อง  

25.1.2 หน้าที.และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีหน้าที.และความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริหาร
กองทนุรวมให้เป็นไปตามที.กฎหมายหลกัทรัพย์ รวมถึงหน้าที.และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ,  

1) การบริหารกองทนุรวม  

(1) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที.ระบุไว้ในโครงการที.ได้รับอนุมัติจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้อผูกพนัระหว่างบริษัทจัดการและผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ตลอดจนปฏิบตัิหน้าที.ตามบทบญัญตัิในมาตรา 125 และข้อกําหนดอื.นๆ ที.เกี.ยวข้องแหง่
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 อยา่งเคร่งครัด  

(2) จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแต่งตั ,งผู้ ด ูแล
ผลประโยชน์ และหนังสือชี ,ชวน โดยมีสาระสําคัญไม่ต่างจากร่างข้อผูกพนั ร่าง
สญัญา และร่างหนงัสอืชี ,ชวน ที.ผา่นการพิจารณาจากสาํนกังาน และดแูลให้ข้อผกูพนัและ
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โครงการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั.งที.ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว โดยในกรณีที.
ข้อกําหนดในข้อผกูพนัหรือโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ 
หรือคําสั.งนั ,น ให้บริษัทจดัการดําเนินการเพื.อให้มีการแก้ไขข้อผกูพนัและโครงการโดย
ไมช่กัช้า 

(3) จดัสง่ แจกจ่าย และจดัให้มีหนงัสือชี ,ชวนที.เป็นปัจจุบนัและรายละเอียดของโครงการ
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี , 

(ก) ก่อนการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตอ่ประชาชน ให้บริษัทจดัการจดัสง่
หนงัสอืชี ,ชวนให้สาํนกังานไมน้่อยกวา่ 1 วนัทําการก่อนการเริ.มจดัสง่หรือแจกจ่าย
หนงัสือชี ,ชวนให้แก่ประชาชน และให้จัดส่งเอกสารดงักล่าวผ่านระบบรับและ
เผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี ,ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund 
Report and Prospectus (MRAP)) ของสํานักงานด้วย และหากมีการ
เปลี.ยนแปลงข้อมลูดงักลา่ว ให้บริษัทดําเนินการให้ข้อมลูที.จดัสง่นั ,นมีข้อมลูที.เป็น
ปัจจบุนัโดยไมช่กัช้าและให้กระทําผา่นระบบงานข้างต้นด้วย 

(ข) ในการเสนอขายหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการกองทนุรวมต้องจดัให้มีการแจกจ่าย
ข้อมูลที.เป็นสาระสําคญัเกี.ยวกับหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้แก่ผู้ ลงทุน
อย่างเพียงพอสําหรับข้อมูลที.เ ป็นรายละเอียดโครงการ ให้บริษัทเตรียมไว้
เพื.อให้ผู้ลงทนุตรวจดหูรือร้องขอได้ ทั ,งนี , ข้อมลูดงักลา่วต้องเป็นปัจจบุนั 

(ค) เมื.อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิ ,นสดุลงแล้ว บริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนงัสอืชี ,ชวนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ที.ทําการทกุแหง่ของบริษัทจัดการ เพื.อให้
ประชาชนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื.อผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ ใน
กรณีที.หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย หากมีการแก้ไขเพิ.มเติมโครงการบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้ง
การแก้ไขเพิ.มเติมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบโดยไม่
ชักช้า และไม่เกิน 10 วนัทําการนบัตั ,งแตว่นัถดัจากวนัที.ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานให้แก้ไขเพิ.มเติมโครงการหรือวนัที.ได้มีมติให้แก้ไขเพิ.มเติมโครงการ 
แล้วแตก่รณี ทั ,งนี , จนกวา่จะเลกิกองทนุรวม 

(4) ในกรณีที.บริษัทจดัการประสงค์จะตั ,งบริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผู้ ทําหน้าที.ใน
การจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุดงักล่าว
ต้องไม่มีความสัมพันธ์กับเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า และผู้ ให้สิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ ที.กองทนุรวมจะลงทนุในลกัษณะของการเป็นบคุคลเดียวกนั 



กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ 

 - 203 – 
  
 

(5)  นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื.น รวมทั ,งการหา
ผลประโยชน์ การซื ,อ เช่า จําหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย สั.งโอน และเปลี.ยนแปลง
เพิ.มเติมปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์  หรือทรัพย์สินอื.นที.ลงทุนไว้  ตามนโยบาย 
วตัถปุระสงค์ หลกัเกณฑ์ เงื.อนไข วิธีการที.กําหนดไว้ในโครงการ โดยจะต้องเป็นไปตาม
ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย  

(6) ในกรณีที.ปรากฎข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการวา่มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือ
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใดเกินกวา่หนึ.งในสามของจํานวนหนว่ยลงทนุที.จําหนา่ยได้
แล้วทั ,งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที.สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(7)  ดําเนินการเพิ.มหรือลดจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที.
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือดําเนินการตามที.คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(8)  จัดสรรผลกําไรของกองทุนรวมเพื.อจ่ายเ งินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิ ธีการที. กําหนดไว้ในโครงการ และเป็นไปตามที.สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(9) จดัให้มีการประเมินคา่ทรัพย์สนิตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(10) จัดให้มีการประกันภัยของกองทุนรวมตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(11) จัดให้มีการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์   ตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของ
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(12)  สง่มอบเอกสารหลกัฐานและข้อมลูต่างๆ ที.เกี.ยวข้องและจําเป็นต้องใช้ในการประเมิน
ค่าหรือสอบทานการประเมินค่าตามที.บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินร้องขอ รวมถึงการ
อํานวยความสะดวกให้แก่บคุคลดงัตอ่ไปนี ,   

(ก) บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินหรือบุคคลที.ได้รับมอบหมายจากบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สินในการสํารวจอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุเพื.อการ
ประเมินคา่ 

(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบคุคลที.ได้รับมอบหมายจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในการเข้า
ตรวจสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทุนรวมได้มาจากการลงทนุตามที.กําหนดไว้ใน
สญัญาแตง่ตั ,งผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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(13) จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ.งถือหน่วย
ลงทนุรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทนุที.จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมด
ร้องขอให้มีการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ   

(14) เปลี.ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ.มเติมโครงการหรือ วิธีจัดการกองทุนรวม ตามข้อกําหนด 
เงื.อนไข หลกัเกณฑ์ ที.ระบไุว้ในโครงการ  

(15) กระทํานิติกรรมสญัญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ.งบริษัทจัดการกองทุนรวมมี
อํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย  

(16) ปฏิบัติการอื.นๆ เ พื.อให้บรรลุซึ.งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ซึ. ง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวมภายใต้ขอบเขต หน้าที. และความรับผิดชอบ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั ,งนี , จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้อง 

(17)  ดําเนินการเลกิกองทนุรวม ตามที.กําหนดไว้ในโครงการ 

2)  การรบัและจ่ายเงินของกองทนุรวม  

จดัให้มีการรับจ่ายคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอื.นใด ตามที.กําหนด
ไว้ในโครงการ  

3)  การแต่งตั�งบคุคลที+เกี+ยวข้องเพื+อการจดัการกองทนุรวม 

(1) จดัให้มีคณะกรรมการลงทนุ (ถ้ามี) 

(2) แตง่ตั ,งบคุคลที.ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื.อทําหน้าที.
ดงัตอ่ไปนี ,    

(ก) ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เพื.อทําหน้าที.ตดัสินใจลงทนุหรือจําหน่ายไป
ซึ.งอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  

(ข) ผู้จดัการกองทนุรวมเพื.อทําหน้าที.ตดัสินใจลงทนุหรือจําหน่ายไปซึ.งทรัพย์สินตาม
ข้อ 4.2  เพื.อการบริหารสภาพคลอ่งของกองทนุรวม 

ทั ,งนี , บริษัทจดัการกองทนุรวมจะประกาศรายชื.อผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์
ของบริษัทไว้ในที.เปิดเผย ณ ที.ทําการของบริษัท  

(3) แต่งตั ,งผู้ ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ.งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการเปลี.ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม และแต่งตั ,ง
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ผู้ดแูลผลประโยชน์อื.นแทนตามเงื.อนไขในการเปลี.ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ที.กําหนดไว้
ในโครงการ ทั ,งนี ,โดยได้รับอนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(4) แต่งตั ,งนายทะเบียนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปลี.ยนตวันายทะเบียนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม และแต่งตั ,งนายทะเบียนหน่วยลงทุนอื.นที.มีคุณสมบัติตามที.สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจ้งการแต่งตั ,งดังกล่าวให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

(5) แตง่ตั ,งนายทะเบียนหน่วยลงทนุที.สามารถควบคมุการถือหน่วยลงทนุของผู้ลงทนุต่าง
ด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ.ง ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมครั ,ง
แรกให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที.สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(6) แต่งตั ,งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื.อประเมินค่าและสอบทานมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ทั ,งนี ,บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินดงักล่าวนั ,นจะต้องอยู่ในบญัชีรายชื.อที.
ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(7) แต่งตั ,งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ทั ,งนี , ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว จะต้องมี
คณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที.ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(8) แตง่ตั ,งที.ปรึกษา (ถ้ามี) ที.ทําหน้าที.เป็นที.ปรึกษาของบริษัทจดัการและ/หรือกองทนุรวม  

(9) แตง่ตั ,งผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม ทั ,งนี ,ผู้สอบบญัชีดงักลา่วจะต้องมีคณุสมบตัิและไม่
มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื.องหลกัเกณฑ์การ
ให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี รวมถึงการเปลี.ยนตวัผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม และ
แต่งตั ,งผู้สอบบญัชีอื.นที.มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามที.สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนดแทน และแจ้งการแตง่ตั ,งดงักลา่วให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(10) แต่งตั ,งผู้ ชําระบัญชีกองทุนรวมเพื.อทําหน้าที.รวบรวม แจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนและหน้าที.อื.นๆ ที.จําเป็นเพื.อให้การชําระบัญชีเสร็จสิ ,น เมื.อยุติหรือเลิก
กองทนุรวม  

(11) แต่งตั ,งบุคคลอื.นใดเพื.อทําหน้าที.ต่างๆ ที.เกี.ยวกบักองทุนรวม อาทิเช่น ผู้ควบคมุงาน
ก่อสร้าง ผู้ เชี.ยวชาญต่างๆ ผู้จัดทําประมาณการ ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดแูลรักษาความ
สะอาดสถานที. ผู้ รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น  

4)  การดําเนินการอื+นๆ  

(1) ยื.นคําขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ.งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็น
กองทนุรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัตั ,งแต่วนัปิด
การเสนอขายหนว่ยลงทนุ  
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(2) ยื.นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื.อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทนุของ
กองทุนรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วนันับแต่วนัจดทะเบียนทรัพย์สิน
กองทนุรวม 

(3) ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที.สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที.หลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรือถกูทําลาย  

(4) ดําเนินการแยกทรัพย์สนิของกองทนุรวมไว้ตา่งหากจากทรัพย์สนิของบริษัทจดัการและ
นําทรัพย์สินของกองทุนรวมไปฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือ บริษัทศูนย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั   

(5) จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที.สํานกังานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซึ.งทะเบียนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(6) จดัทําบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุรวมไว้โดยถกูต้องและจดัทํารายงานการลงทนุ
ของกองทนุรวมให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ที.สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

(7) คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ให้
เป็นไปตามประกาศวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เงื.อนไขและวิธีการจดัตั ,งและจดัการกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ หรือหลกัเกณฑ์และวิธีการที.สาํนกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด  

(8) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยการจดัสง่เอกสารหรือแจ้งผ่านระบบข้อมลูของตลาด
หลกัทรัพย์ ในกรณีที.มีเหตุการณ์หรือการเปลี.ยนแปลงใดๆ เกิดขึ ,นภายหลงัจากวนัที.
คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุตามข้อ 27.3 อนัมี
ผลกระทบตอ่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมอยา่งมีนยัสาํคญั  

(9) จดัทํางบการเงินของกองทนุรวม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีสําหรับกิจการที.มี
ธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุ ตลอดจนมาตรฐานการบญัชีที.กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
รวมทั ,งจดัทํารายงานของกองทนุรวมทกุสิ ,นปีการเงิน และสง่รายงานดงักลา่วให้แกผู่้ ถือ
หนว่ยลงทนุที.มีชื.ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิ ,นรอบปีบญัชี 

(10) จดัส่งสําเนารายงานการประเมินค่า และรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้อม
ด้วยสําเนาเอกสารหลักฐานที.เกี.ยวข้องให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน และให้
สาํนกังานภายใน 15 วนันบัแตว่นัที.ได้รับรายงานดงักลา่ว 
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(11) จดัสง่เอกสารดงัต่อไปนี ,ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลนั เมื.อมีการลงทนุหรือจําหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่า  

(ก) เอกสารที.แสดงกรรมสิทธิKหรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์  และสญัญาซื ,อ 
เช่า รับโอนสทิธิการเช่า  หรือให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ แล้วแตก่รณี 

(ข) สัญญาเป็นหนังสือที.แสดงการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ 

ทั ,งนี , บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที.เข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว
ด้วย 

(12) จดัสง่สาํเนาสญัญาดงัตอ่ไปนี ,ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์   

(ก) สญัญาแตง่ตั ,งบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สินภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัทําสญัญา
หรือนบัแต่วนัแต่งตั ,งผู้ดแูลผลประโยชน์ ในกรณีที.มีการแต่งตั ,งบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สนิก่อนการแตง่ตั ,งผู้ดแูลผลประโยชน์ แล้วแตก่รณี 

(ข) สัญญาแต่งตั ,งผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ และสัญญาแต่งตั ,งที.ปรึกษา (ถ้ามี) 
ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัทําสญัญาดงักลา่ว 

(13) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ สั.งให้ผู้ มีหน้าที.ต่างๆ ตามสัญญาแต่งตั ,ง อาทิเช่น 
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ที.ปรึกษา ผู้คมุงานก่อสร้าง เป็นต้น จัดเตรียม จัดส่ง จดัทํา
รายงานต่างๆ และ/หรือดําเนินการต่างๆ ตามที.ระบุไว้ในสญัญาแต่งตั ,ง และ/หรือ 
ตามที.คณะกรรมการลงทนุ (ถ้ามี) และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้มีอํานาจตาม
กฎหมายร้องขอ  

(14) จัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที. เ ป็นสาระสําคัญเ กี.ยวกับการลงทุนหรือจําหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
และสํานกังานภายใน 15 วนันบัแต่วนัที.ลงทุนหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์นั ,น รวมทั ,งจัดให้มีข้อมูลที.เป็นสาระสําคัญดังกล่าวไว้ในที.
เปิดเผย ณ ที.ทําการทุกแห่งของบริษัทและสํานักงานใหญ่ของผู้ ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 15 วันนับแต่วันที.ลงทุนหรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์นั ,น เพื.อให้ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุปข้อมูลจะมี
สาระสาํคญัตามที.ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

เมื.อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดส่งหนงัสือสรุปข้อมูลที.
เป็นสาระสาํคญัตามวรรคหนึ.งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการจดัสง่ให้ผู้
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ถือหนว่ยลงทนุ ทั ,งนี , ภายในวนัทําการถดัจากวนัซื ,อ เช่า จําหนา่ย หรือโอนสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื.นตามที.ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยกําหนด 

(15) ดําเนินการขาย / จําหน่าย / จ่าย /โอน ทรัพย์สินบางสว่นหรือทั ,งหมดของกองทนุรวม 
ตามที.เห็นสมควร  

(16) ปฏิบตัิหน้าที.อื.นๆ ตามกฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดให้เป็นหน้าที.ของบริษัทจดัการ 

25.1.3 เงื.อนไขการเปลี.ยนบริษัทจดัการ  

กองทนุรวมอาจเปลี.ยนบริษัทจัดการได้เมื.อเกิดกรณีใดกรณีหนึ.งดงัต่อไปนี , และ/หรือ เมื.อได้รับการ
อนมุตัิเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

1) เมื.อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมมีมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ.งถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ.ง
หนึ.งของจํานวนหน่วยลงทนุที.จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมดให้เปลี.ยนบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทุน
จะต้องบอกกลา่วล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 90 
วนั โดยที.หากสาเหตุการเปลี.ยนบริษัทจดัการนั ,น มิได้เกิดจากความผิดหรือการประกอบหน้าที.
บกพร่องอย่างร้ายแรงอันเกิดจากบริษัทจัดการโดยตรงแล้ว กองทุนจะต้องจ่ายชดเชย
คา่ธรรมเนียมการจดัการตามอตัราที.ระบไุว้ในโครงการให้กบับริษัทจดัการ ตามจํานวนที.คํานวณ
ได้จากระยะเวลาที.เหลืออยู่ก่อนครบ 5  ปี ทั ,งนี , ค่าชดเชยดงักลา่วเมื.อรวมกบัค่าธรรมเนียมการ
จดัการที.กองทนุรวมได้ชําระไปแล้วจะมีมลูคา่รวมไมเ่กิน 5 ปี โดยให้ใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ที.ได้
คํานวณไว้ของเดือนลา่สดุเป็นฐานในการคํานวณ    

ตวัอย่าง หากผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เปลี.ยนบริษัทจดัการ เมื.อกองทุนรวมบริหารไปแล้วเป็น 
เวลาดงันี ,  

• 1 ปีบริบรูณ์ บริษัทจดัการมีสิทธิที.จะได้รับการชดเชย เป็นค่าธรรมเนียมการจดัการรวมทั ,ง
สิ ,น 4 ปี      

• 2 ปีบริบรูณ์ บริษัทจดัการมีสิทธิที.จะได้รับการชดเชย เป็นค่าธรรมเนียมการจดัการรวมทั ,ง
สิ ,น 3 ปี     

• 3 ปีบริบรูณ์ บริษัทจดัการมีสิทธิที.จะได้รับการชดเชย เป็นค่าธรรมเนียมการจดัการรวมทั ,ง
สิ ,น 2 ปี     

• 4 ปีบริบรูณ์  บริษัทจดัการมีสิทธิที.จะได้รับการชดเชย เป็นค่าธรรมเนียมการจดัการรวมทั ,ง
สิ ,น 1 ปี  

• ตั ,งแต่ 5 ปีบริบูรณ์ กองทุนรวมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการ ให้แก่
บริษัทจดัการ 
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2) ในกรณีที.มีการเปลี.ยนแปลงแก้ไขนโยบายในการจดัการโครงการตามมติที.ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ
หรือมีการแก้ไขพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศสํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต. และหรือกฎหมายอื.นๆ ที.
เกี.ยวข้อง อนัจะมีผลให้บริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการให้สอดคล้องกบัประกาศ คําสั.ง ระเบียบ 
และข้อบงัคบัดงักลา่ว ทั ,งนี , เนื.องจากการเปลี.ยนแปลงดงักลา่วมีผลให้เป็นการเพิ.มภาระหน้าที.แก่
บริษัทจดัการ และบริษัทจัดการไม่ประสงค์จะรับหน้าที.ต่อไป บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่
รับหน้าที.ในการจดัการกองทนุรวมตอ่ไป ทั ,งนี , บริษัทจดัการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุลว่งหน้า
เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือผ่านระบบข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าไม่ประสงค์ที.จะ
รับหน้าที.ต่อไป โดยบริษัทจัดการจะนําเสนอบริษัทจัดการรายใหม่ที.มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
กฎหมายหลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทนุแสดงความประสงค์ที.จะจดัหาบริษัทจัดการรายใหม่เอง  ทั ,งนี , ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุจะต้องดําเนินการแต่งตั ,งบริษัทจดัการรายใหม่ให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วนันบัจากวนัที.
ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ   

3) ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีความประสงค์ หรือมีมติเปลี.ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจดัการ การ
ดําเนินงาน การบริหารจดัการกองทนุรวม หรือมีการเปลี.ยนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยลงทนุอย่าง
มีนยัสาํคญั (การเปลี.ยนแปลงรายชื.อผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือการเปลี.ยนแปลงการถือหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ในอตัราตั ,งแต่ร้อยละ 5 ของจํานวนหน่วยลงทนุที.
จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมด) หรือกรณีอื.นใด อันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที.จะปฏิบตัิหน้าที.
ตอ่ไป  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที.ในการจดัการกองทนุรวมต่อไป ทั ,งนี , บริษัท
จดัการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือผ่านระบบข้อมลูของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ว่าไม่ประสงค์ที.จะรับหน้าที.ต่อไป (ลาออก) โดยบริษัท
จดัการจะนําเสนอบริษัทจดัการรายใหม่ที.มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และได้รับ
ความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุน
แสดงความประสงค์ที.จะจัดหาบริษัทจดัการรายใหมเ่อง ทั ,งนี , ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องดําเนินการ
แตง่ตั ,งบริษัทจดัการรายใหมใ่ห้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วนันบัจากวนัที.ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ 

4) ในกรณีที.บริษัทจดัการถกูเพิกถอนใบอนญุาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทจดัการกองทุน
รวม ซึ.งมีผลให้ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที.บริษัทจดัการได้ตอ่ไป 

อยา่งไรก็ดี  บริษัทจดัการจะยงัคงได้รับค่าธรรมเนียมการจดัการตามอตัราที.ระบไุว้ในโครงการจนถึง
วนัสดุท้ายของการปฏิบตัิหน้าที.บริษัทจดัการ 

ในการเปลี.ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที.กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดงักลา่วก่อน โดยบริษัทจดัการจะ
ปฏิบตัิหน้าที.ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั ,งบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที.บริษัท
จดัการได้ทําการบอกกลา่วการลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการตามข้อ 2) หรือ ข้อ 3) ข้างต้นนี ,จน
ครบถ้วน แตก่องทนุรวม และ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ไมส่ามารถแต่งตั ,งบริษัทจดัการกองทนุรวมอื.นใด
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มารับหน้าที.ได้ภายใน 90 วนันบัแต่วนัที.บริษัทจดัการได้ทําการบอกกลา่ว บริษัทจดัการสงวนสิทธิที.
จะเลกิโครงการ 

25.2 สิทธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์  

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิ หน้าที. และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี , 

(1) ได้รับคา่ตอบแทนจากการทําหน้าที.เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราที.กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั ,ง ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ที.ทําขึ ,นกบับริษัทจดัการ 

(2) ดแูลให้บริษัทจัดการปฏิบตัิหน้าที.ตามบทบญัญัติในมาตรา 125 และข้อกําหนดอื.น ๆ ที.เกี.ยวข้องแห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อกําหนดของโครงการจดัการกองทนุ
รวมที.ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพนัที.ทําไว้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้
ปฏิบตัิตามให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที 

ในกรณีที.บริษัทจดัการกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแกก่องทนุรวม หรือไม่ปฏิบตัิตามหน้าที.
ตามมาตรา 125 และข้อกําหนดอื.นๆ ที.เกี.ยวข้อง แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานเกี.ยวกบัเรื.องดงักลา่วโดยละเอียดและสง่ให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนบัตั ,งแต่วนัที.ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้หรือมีเหตุอนัควรที.จะรู้ถึง
เหตกุารณ์ดงักลา่ว 

(3) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที.ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั ,งนี , เพื.อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทั ,งปวง หรือเมื.อได้รับ
คําสั.งจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

(4) ดําเนินการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาดงัตอ่ไปนี , 

(ก) ภายใน 30 วนันบัแตว่นัที.ได้รับแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์จากบริษัทจดัการ 

(ข) ทกุหนึ.งปีนบัแต่วนัที.ผู้ดแูลผลประโยชน์ตรวจตราครั ,งก่อนแล้วเสร็จ ทั ,งนี , ค่าใช้จ่ายที.เกิดจากการ
ตรวจสอบทรัพย์สนิจะถือเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวม 

(5) บนัทกึสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที.ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถกูต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัแตว่นัที.เริ.มดําเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์นั ,น 

(6) แจ้งให้บริษัทจดัการทราบภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที.ผู้ดแูลผลประโยชน์พบว่าอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทนุรวมชํารุดบกพร่องอยา่งเป็นนยัสาํคญั 

(7) แจ้งให้บริษัทจดัการจดัให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลนั เมื.อผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตกุารณ์หรือ
การเปลี.ยนแปลงใดๆ เกิดขึ ,น อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือมูลค่าสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอยา่งมีนยัสาํคญั 

(8) ตรวจสอบการลงทุนหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้
เป็นไปตามโครงการและหลกัเกณฑ์ที.คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
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(9) จดัทําบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุรวมที.รับฝากไว้รวมทั ,งจดัทําบญัชีแสดงการ
รับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(10) รับรองวา่การคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมถกูต้อง
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที.สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  โดยผู้ดแูลผลประโยชน์
สามารถใช้ข้อมลูที.ได้รับจากบริษัทจดัการ ซึ.งอาจเป็นข้อมลูจากรายงานที.บริษัทจดัการจดัทําและได้รับ
รองรายงานดงักลา่วเอง หรือที.บริษัทจดัการได้รับจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือบคุคลที.มีคณุสมบตัิ
เหมาะสมอื.นที.บริษัทจดัการวา่จ้างและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือบคุคลที.มีคณุสมบตัิเหมาะสมอื.นนั ,น
ได้ลงนามรับรองความถกูต้องของรายงานดงักลา่ว มาใช้ประกอบการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิได้ 

(11) ให้ความเห็นเกี.ยวกบัการดําเนินงานของกองทนุรวมในรายงานของกองทนุรวม 

(12) มีสทิธิ หน้าที. และความรับผิดชอบอื.นตามที.กําหนดในสญัญาแตง่ตั ,งผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(13) ปฏิบตัิหน้าที.อื.นตามที.คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้
เป็นหน้าที.ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

25.3  สิทธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของที�ปรึกษาและที�ปรึกษาอื�นของกองทุนรวม (ถ้ามี) 

(1) ที.ปรึกษามีสทิธิ หน้าที. และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี ,  

(ก) ได้รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้าที.ที.ปรึกษาจากกองทุนรวม ตามสญัญาบริการให้คําปรึกษาที.ได้
ตกลงกนั 

(ข) ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี.ยวกบัการซื ,อหรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือการจดัหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ เพื.อประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม 

(ค) หน้าที.อื.นใดตามที.ระบใุนสญัญาบริการให้คําปรึกษาที.ได้ตกลงกนั 

(2) ที.ปรึกษาทางการเงินมีสทิธิ หน้าที. และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี , 

(ก) ได้รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้าที.ที.ปรึกษาทางการเงินจากกองทนุรวม ตามสญัญาบริการให้
คําปรึกษาทางการเงินที.ได้ตกลงกนั 

(ข) ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี.ยวกบัการจดัตั ,งกองทนุรวม  การระดมเงินทนุ  การวางแผนทาง
การเงินเพื.อการลงทนุ รวมถึงการเพิ.มทนุ 

(ค) หน้าที.อื.นใดตามที.ระบใุนสญัญาบริการให้คําปรึกษาทางการเงินที.ได้ตกลงกนั 

(3) ที.ปรึกษาอื.นของกองทนุรวมมีสทิธิ หน้าที. และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี , 
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(ก) ได้รับคา่ธรรมเนียมในการทําหน้าที.ที.ปรึกษาอื.นจากกองทนุรวม ตามสญัญาบริการที.ได้ตกลงกนั 

(ข) ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเพื.อประโยชน์ในการจดัตั ,งและจดัการกองทนุรวม 

(ค) หน้าที.อื.นใดตามที.ระบใุนสญัญาบริการที.ได้ตกลงกนั 

ทั ,งนี ,  บคุคลดงักลา่วจะไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจลงทนุหรือจําหน่ายหรือมีสว่นร่วมในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์
หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

25.4  สิทธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

(1) ได้รับค่าตอบแทนในการทําหน้าที.ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จากกองทนุรวม ตามสญัญาแต่งตั ,งผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ที.ทําขึ ,นระหวา่งกองทนุรวมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

(2) ดแูลรักษาและจดัการอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม ให้อยู่ในสภาพที.ดีและพร้อมที.จะหาผลประโยชน์
ตลอดเวลา  

(3) จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม เช่น จดัหาผู้ เช่าให้แก่กองทนุรวม เป็นต้น 

(4) หน้าที.อื.นใดตามที.ระบุไว้ในสญัญาแต่งตั ,งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์   และตามที.คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสาํนกังานคณะกรรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที.ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

25.5 สิทธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้าที.เป็นผู้ประเมินคา่ทรัพย์สินจากกองทุนรวม ตามสญัญาบริการ  ที.ได้
ตกลงกนั 

(2) ประเมินคา่หรือสอบทานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุ
รวมจะลงทนุ หรือได้ลงทนุไว้แล้ว 

(3) หน้าที.อื.นใดตามที.ระบใุนสญัญาบริการที.ได้ตกลงกนั 
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26.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากผู้สั� งซื ,อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม  

26.1 ค่าธรรมเนียมที�กองทุนรวมเรียกเก็บจากผู้สั�งซื ,อหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน   

(1) คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ  

- ในการเสนอขายครั ,งแรก : ไมม่ี 

- ในการเพิ.มเงินทนุ : อัตราไม่เกินร้อยละ 0.50    ของราคาที.เสนอขายต่อ
หน่วยลงทนุ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ.ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
หรือภาษีอื.นใดในทํานองเดียวกนั) โดยบริษัทจดัการจะ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุพร้อมการ
ชําระเงินคา่สั.งซื ,อหนว่ยลงทนุ ทั ,งนี , บริษัทจดัการสงวน
สิทธิที.จะยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมการขาย
หนว่ยลงทนุได้ตามที.บริษัทจดัการเห็นสมควร 

(2) คา่ธรรมเนียมการโอนเงิน  

เรียกเก็บตามที.ได้เกิดขึ ,นจริงโดยตดัจ่ายจากจํานวนเงินที.โอนเข้าบญัชีนั ,นๆ ตามอตัราที.ธนาคาร
พาณิชย์หรือสถาบนัการเงินกําหนด  

(3) คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ  

ตามอตัราที.นายทะเบียนกําหนด     

(4) คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ  

ตามอตัราที.นายทะเบียนกําหนด 

(5) อื.นๆ ระบ ุ 

5.1  คา่ธรรมเนียมในการจดแจ้งการจํานําหนว่ยลงทนุกบันายทะเบียนหนว่ยลงทนุตามอตัราที.บริษัท
จดัการ และ/หรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุกําหนด  

5.2  คา่ใช้จ่ายอื.น ๆที.ผู้ ถือหนว่ยลงทนุขอให้บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุดําเนินการให้
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที.จ่ายจริง 

คา่ธรรมเนียมดงักลา่วในข้อ 26.1 เป็นอตัราที.ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ.ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื.น
ใดทํานองเดียวกนั  

 

 

 



กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ 

 - 214 – 
  
 

26.2  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

(1) คา่ธรรมเนียมการจดัการ  

บริษัทจดัการมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทนุรวมเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกินร้อย
ละ 2.00 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิซึ.งไม่รวมรายการบญัชีเงินกู้ ที.เป็นภาระผกูพนัระยะยาวที.ต้อง
ชําระให้แก่เจ้าหนี ,ของกองทนุรวมซึ.งคํานวณโดยบริษัทจดัการและรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ โดย
บริษัทจดัการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นรายเดือนทกุวนัสดุท้ายของเดือนและเรียกเก็บ
จากกองทนุโดยการตดัจ่ายจากบญัชีกองทนุเป็นรายเดือน ทั ,งนี , ไมต่ํ.ากวา่3,000,000 บาทตอ่ปี   

(2) คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  

ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 
ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมซึ.งไมร่วมรายการบญัชีเงินกู้ ที.เป็นภาระผกูพนัระยะยาวที.
ต้องชําระให้แก่เจ้าหนี ,ซึ.งคํานวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผู้ ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัท
จดัการจะคํานวณคา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นรายเดือนทกุวนัสดุท้ายของเดือนและเรียกเก็บ
จากกองทนุโดยการตดัจ่ายจากบญัชีกองทนุเป็นรายเดือนทั ,งนี , ไมต่ํ.ากวา่ 300,000 บาทตอ่ปี  

ทั ,งนี , ผู้ดแูลผลประโยชน์สามารถเบิกค่าใช้จ่ายอื.นๆ ในการไปตรวจสอบทรัพย์สินจากกองทนุรวมได้ 
เช่น คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ เป็นต้น ในอตัราไมเ่กิน 10,000 บาทตอ่ครั ,ง 

(3) คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ  

นายทะเบียนหนว่ยลงทนุมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมซึ.งไม่รวมรายการบญัชีเงินกู้ ที.เป็นภาระผูกพนัระยะยาวที.ต้อง
ชําระให้แก่เจ้าหนี ,ซึ.งคํานวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั ,งนี , ไม่ตํ.ากว่า 
300,000 บาทตอ่ปี 

(4) คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนดงันี , 

(ก) ค่าตอบแทนฐานในอตัรารายเดือนเท่ากบัจํานวนรวมของ (ก) ร้อยละ 1.00 ของรายได้จากการ
ดําเนินงานรวม และ (ข) ร้อยละ 5.75 ของกําไรจากการดําเนินงาน และ 

(ข) คา่ตอบแทนพิเศษรายปีในอตัราเทา่กบัร้อยละ 30 ของสว่นตา่งของ (ก) กําไรจากการดําเนินงาน
ที.เกิดขึ ,นจริง และ (ข) กําไรจากการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปี  ทั ,งนี , จะได้รับ
คา่ตอบแทนพิเศษเฉพาะในกรณีที.กําไรจากการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปีใน
แต่ละปีไม่ตํ.ากว่า (ค) กําไรจากการดําเนินงานสําหรับการคํานวนค่าตอบแทนพิเศษตามที.
กําหนดไว้ในสญัญา 

และเป็นไปตามสญัญาที.เกี.ยวข้องระหวา่งกองทนุรวมและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
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ทั ,งนี , ค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทั ,ง 2 ประเภท ไม่ได้กําหนดโดยการเปรียบเทียบอตัราที.
เรียกเก็บโดยทั.วไป  สําหรับค่าตอบแทนฐาน บริษัทจดัการพิจารณาโดยอิงกบัค่าใช้จ่ายที.ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์จะต้องรับผิดชอบประมาณ 13 – 14 ล้านบาทต่อปีต่ออาคาร จึงได้กําหนด
ค่าตอบแทนดงักลา่วเพื.อให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้รับเงินตอบแทนที.เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเพื.อ
รักษาระดบัคณุภาพในการบริหารอาคาร นอกจากนี , การที.คิดเป็นคา่ธรรมเนียมดงักลา่วแบ่งเป็นร้อย
ละของรายได้และร้อยละของกําไรนั ,น เป็นเหตุจูงใจเพื.อกระตุ้นให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทั ,งหา
รายได้เพิ.มหรือลดคา่ใช้จ่ายให้กบักองทนุรวม ซึ.งกองทนุรวมจะได้รับผลประโยชน์ที.ดีกว่าการกําหนด
คา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นแบบคงที. 
สาํหรับคา่ตอบแทนพิเศษรายปีนั ,น เนื.องจากบริษัทจดัการมกีารกําหนดเพิ.มเติมเพื.อที.จะสร้างเหตจุูง
ใจให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สร้างกําไรให้ได้สงูกว่าที.บริษัทจดัการได้คาดการณ์ไว้ในช่วงการจดัตั ,ง
โครงการ ทั ,งนี , คา่ตอบแทนดงักลา่วจะมีการคํานวณขึ ,นเฉพาะในกรณีที.กําไรจากการดําเนินงานในแต่
ละปีสงูกวา่กําไรที.ทางบริษัทจดัการได้ประมาณการไว้ตลอดอายสุิทธิการเช่าเพื.อใช้ในกําหนดมลูค่า
ซื ,อหรือเช่าทรัพย์สิน ดงันั ,น กองทุนรวมจะได้รับผลประโยชน์จากผลตอบแทนที.สงูขึ ,นหากผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์สามารถบริหารให้ได้กําไรสงูถึงระดบัที.ทําให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษนี ,  ทั ,งนี , อตัรา
ร้อยละ 30 ดงักลา่วเป็นผลมาจากการต่อรองระหว่างบริษัทจดัการและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โดย
ไมไ่ด้อิงเปรียบเทียบกบัอตัราที.เรียกเก็บโดยทั.วไป   

(5) คา่ธรรมเนียมที.ปรึกษากองทนุรวม   

ตามที.จ่ายจริง 

(6) คา่ธรรมเนียมที.ปรึกษาทางการเงิน  

(ก) กรณีที.เสนอขายครั ,งแรก : ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของจํานวนเงินที.ระดมทนุได้ 

(ข) กรณีที.มีการเพิ.มทุน : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของจํานวนเงินที.ระดมทุนได้ในแตล่ะครั ,ง 

(ค) กรณีอื.นๆ : ตามที.จ่ายจริง แตท่ั ,งนี ,จะไมเ่กิน 5,000,000 บาทตอ่ปี 

(7) คา่ธรรมเนียมการจดัจําหนา่ย (ทั ,งสว่นของผู้จดัการการจดัจําหนา่ย และผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ) 

ในการเสนอขายครั ,งแรกและครั ,งตอ่ไปในอตัราไมเ่กินร้อยละ 3.00 ของจํานวนเงินที.จดัจําหนา่ย  

(8) คา่เบี ,ยประกนัภยั 

ตามที.จ่ายจริง 

(9) คา่เบี ,ยประชมุคณะกรรมการลงทนุ 

ในอตัราไมเ่กิน 20,000 บาท ตอ่ครั ,ง ตอ่คน หรือในจํานวนอื.นใดตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(10) คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขาย 
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ในการเสนอขายครั ,งแรก 

ไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัจดทะเบียนกองทนุ 

ภายหลงัการเสนอขายครั ,งแรก 

- กรณีกองทนุรวมมีการเพิ.มทนุในแต่ละครั ,ง : ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าทนุจดทะเบียนที.จะ
เพิ.ม 

- คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ เพื.อให้นกัลงทนุทั.วไปทราบข้อมลูเกี.ยวกบักองทนุรวม 
หรือการประชาสมัพนัธ์อื.นใดตามหลกัเกณฑ์ที.สํานกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต .กําหนด : ตาม
อตัราที.จ่ายจริง ทั ,งนี , ไมเ่กินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ณ วนัสิ ,น
ปีบญัชีของปีบญัชีก่อนหน้าซึ.งไม่รวมรายการบญัชีเงินกู้ ที.เป็นภาระผกูพนัระยะยาวที.ต้องชําระ
ให้แก่เจ้าหนี , 

(11) อื.นๆ (ระบ)ุ 

คา่ใช้จ่ายที.เกี.ยวเนื.องกบักองทนุรวม ได้แก่ 

11.1 คา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมที.เกี.ยวข้องในการจดัตั ,งหรือเพิ.มทนุของกองทนุรวม เช่น ค่าธรรมเนียม
ในการจดัตั ,งกองทนุรวม และจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ค่าที.
ปรึกษากฎหมายเกี.ยวกับการจดัตั ,งกองทุนรวม การเตรียมและจดัทําเอกสารสญัญา และค่าแปล
เอกสาร เป็นต้น 

11.2 ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าใช้จ่ายในการดํารงสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

11.3 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี 

11.4 คา่ธรรมเนียมที.ปรึกษากฎหมาย  

11.5 ค่านายหน้าในการซื ,อ จําหน่าย หรือโอนสิทธิซึ.งอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 3.00 ของมลูค่าทรัพย์สินที.ลงทนุในหรือจําหน่ายไปซึ.งอสงัหาริมทรัพย์ หรือ
สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือราคาที.ได้มาหรือราคาคา่เช่าคงเหลอืตามสญัญาเช่า 

11.6 คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพื.อการจดัหา ได้มา จําหนา่ย จ่าย โอนสินทรัพย์ ทรัพย์สิน หลกัทรัพย์
ของกองทนุรวม เช่น คา่ใช้จ่ายในการจําหนา่ยหรือโอนสทิธิ คา่ธรรมเนียมการโอน เป็นต้น 

11.7 ภาษีหรือคา่ธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใดๆ ที.เกี.ยวกบัการซื ,อขายหลกัทรัพย์ หรืออสงัหาริมทรัพย์ 
ตามที.จ่ายจริง เช่น ค่านายหน้าซื ,อขายหลกัทรัพย์ ซึ.งจะรวมอยู่ในต้นทนุของค่าซื ,อขายหลกัทรัพย์
เมื.อมีการซื ,อหลกัทรัพย์ และจะถกูหกัจากค่าขายหลกัทรัพย์เมื.อมีการขายหลกัทรัพย์ ค่าใช้จ่ายที.
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เกี.ยวข้องกบัการซื ,อหรือขายอสงัหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลกัทรัพย์ หรืออสงัหาริมทรัพย์ 
เป็นต้น  

11.8 คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายในการประเมินคา่และ/หรือสอบทานการประเมินคา่ทรัพย์สนิ 

11.9 ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมินและตรวจสอบระบบวิศวกรรม ค่าธรรมเนียม
ผู้สอบวิชาชีพทางบญัชีต่อการตรวจสอบประมาณการงบกําไรขาดทุน ค่าใช้จ่ายจัดทํารายงาน 
หรือบทวิจยั 

11.10 ค่าใช้จ่ายอื.นใดที.เกี.ยวข้องกบัการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายทางการตลาด รวมถึงค่า
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริมการขาย ค่าสาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่านํ ,ามนั 
เป็นต้น 

11.11 คา่ใช้จ่ายในการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

11.12 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซ่อมแซม ดูแล บํารุงรักษา และ/หรือก่อสร้างเพิ.มเติมเพื.อปรับปรุงและ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์และหรือทรัพย์สนิที.เกี.ยวข้องที.กองทนุรวมลงทนุไว้หรือมีไว้ 

11.13 คา่ใช้จ่ายในการประกนัภยั ดแูล และ/หรือเก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทนุรวม เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกนัความเสี.ยงภยัทรัพย์สนิ เป็นต้น 

11.14 ค่าใช้จ่ายเกี.ยวกับภาษี ค่าธรรมเนียมอื.นที.เกี.ยวข้องตามอตัราที.กฎหมายกําหนดและค่าใช้จ่าย
ตา่งๆ ที.เกี.ยวข้องกบัหนว่ยราชการ เช่น คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมเกี.ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงท้องที. ภาษีป้าย ค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอื.นใดใน
ทํานองเดียวกนั เป็นต้น 

11.15 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที.เกิดขึ ,นเกี.ยวเนื.องกับกองทุนรวม หรือค่าใช้จ่ายที.เกี.ยวเนื.องกับการจัดหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนรวม เช่น ค่าใช้จ่ายตามที.กําหนดในสญัญาที.เกี.ยวข้องกับ 
และ/หรือเพื.อประโยชน์ในการเข้าลงทุนของกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียม ในการคืนเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุน ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ (ถ้ามี) รวมทั ,ง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที.เกิดขึ ,น เนื.องจากการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือตามที.สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด เป็นต้น 

11.16 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ.มเติมเพื.อให้โครงการแล้วเสร็จ (ในกรณีที.เป็นอสงัหาริมทรัพย์ที.อยู่
ระหวา่งการก่อสร้าง) 

11.17 ค่าใช้จ่ายที.เกิดขึ ,นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินการตามกฎหมายเพื.อการรับชําระหนี ,
ใดๆ หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีในศาล เพื.อรักษาสิทธิของผู้ ถือหน่วยโดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการ 
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11.18 ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื ,อหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่า
ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร เป็นต้น 

11.19 ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ ใบจองซื ,อหน่วยลงทุน ใบหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี และ
แบบฟอร์มอื.นๆ ที.เกี.ยวข้องกับกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสาร
ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

11.20 ค่าจัดทําและจดัพิมพ์ใบจองซื ,อหน่วยลงทุน หนงัสือชี ,ชวนหน่วยลงทุน รายงานผู้ ถือหน่วยลงทุน 
รายงานประจําปี ตลอดจน คา่แปลและจดัสง่เอกสารดงักลา่ว 

11.21 คา่ใช้จ่ายในการจดัทํา จดัพิมพ์ และจดัสง่หนงัสอืบอกกลา่ว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงการ
ลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวัน เช่น ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ ประกาศการแก้ไขเพิ.มเติม
โครงการ ประกาศการปิดสมดุทะเบียนเพื.อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

11.22 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการลงทุน และ/หรือจัดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่า
โทรศพัท์ คา่จดัสง่จดหมายเชิญประชมุ และ/หรือเอกสารการประชมุ รายงานการประชมุ เป็นต้น  

11.23 ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในการจ่ายเงินปันผล เพิ.มทุน และ/หรือลดทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าบริการที.นายทะเบียนเรียกเก็บ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่า
โทรสาร เป็นต้น 

11.24 ค่าใช้จ่ายอันเกี.ยวเนื.องจากการเปลี.ยนแปลงแก้ไขเพิ.มเติมโครงการ และ/หรือที.เกิดขึ ,นจากการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื.นๆ ที.เกี.ยวข้อง เช่น การจดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ การ
ขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ การลงโฆษณาหนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น 

11.25 ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื.นๆ ที.ก่อขึ ,นโดยชอบโดยบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม
หน้าที. เพื.อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเมื.อได้ รับคําสั.งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

11.26 คา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุรวม 

11.27 ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที.เกี.ยวกับการดําเนินงานและการบริหารทรัพย์สินของกองทุนรวมและ
บริษัทจดัการ เช่น คา่ใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) คา่ใช้จ่ายในการยดึทรัพย์สนิ คา่ใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีของผู้ ดูแลผลประโยชน์ที.ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที.หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการเพื.อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม หรือเมื.อได้รับ
คําสั.งจากสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่บุคคลภายนอก ค่าจดจํานอง ค่าปลด
จํานอง คา่ใช้จ่ายในด้านนิติกรรม คา่ใช้จ่ายในการแก้ไขสญัญา เป็นต้น 
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11.28 ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุนรวมหรือเปลี.ยนแปลงบริษัทจัดการและหรือ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

11.29 ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายที.สมควรที.เกิดขึ ,นแก่กองทุน หรือเกิดขึ ,นแก่บริษัทจัดการอัน
เกี.ยวเนื.องกบักองทนุรวม 

อตัราค่าธรรมเนียมข้อ 26.2 เป็นอตัราตามที.จ่ายจริง และเป็นอตัราโดยเฉลี.ยที.เรียกเก็บทั.วไปของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที.ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ.ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื.นใดทํานอง
เดียวกนั  

ค่าธรรมเนียมและค่าใ ช้จ่ายทั ,งหมดของกองทุนรวม หากเป็นค่าใ ช้จ่ายที.มีภาระต้องเสีย
ภาษีมลูคา่เพิ.ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื.นใดทํานองเดียวกนั จะถือเป็นภาระของกองทนุรวม  

บริษัทจดัการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 26.2 (1) (2) (3) ทุกเดือน โดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุนรวม ณ วนัสุดท้ายของเดือนเป็นฐานในการคํานวณ ซึ.งวิธีการคํานวณได้กําหนดไว้ในข้อ
ดงักล่าวแล้ว และค่าธรรมเนียมดงักลา่วจะเรียกเก็บจากกองทุนรวมโดยการตดัจ่ายจากบญัชีของ
กองทนุรวมเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที.บริษัทจดัการเห็นสมควร 

บริษัทจดัการอาจตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในข้อ 26.2 (4) – (11) ในงวดเดียว หรือ
เฉลี.ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายเดือนเดือนละเท่าๆ กัน หรือตามระยะเวลาที.
เห็นสมควร 

ทั ,งนี , การตดัจ่ายคา่ธรรมเนียมและ/หรือคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุรวม จะเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชีที.กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

การเปลี�ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

(1) การเปลี.ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย ภายใต้อตัราที.ระบไุว้ในโครงการ 

บริษัทจดัการสงวนสทิธิที.จะเพิ.ม/ลด/ยกเว้นคา่ธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่าย ตามข้อ 26.1 และข้อ 26.2 โดยนี ,ตราบ
เท่าที.ค่าธรรมเนียมที.เปลี.ยนแปลงดงักลา่ว ไม่เกินอตัราที.ระบไุว้ในข้อ 26.1 และข้อ 26.2 นี , อย่างไรก็ดีในการเรียก
เก็บเพิ.มหรือลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมดงักล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะทําการติดประกาศไว้ ณ ที.เปิดเผยของ
บริษัทจดัการ  

 (2) การเปลี.ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย  

 บริษัทจดัการสงวนสิทธิที.จะเพิ.ม/ลดค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 26.1 และข้อ 26.2  โดยบริษัทจดัการ
จะดําเนินการดงัตอ่ไปนี , 

 2.1  กรณีเพิ.มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเกินกวา่อตัราที.ระบไุว้ในโครงการ 
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บริษัทจดัการจะกระทําเมื.อได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วยมติเกินกึ.งหนึ.งของจํานวนหน่วยลงทนุ
ที.จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

 2.2  กรณีที.บริษัทจดัการจะเปลี.ยนแปลงลดคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย 

บริษัทจดัการจะติดประกาศค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอตัราใหม่ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการและสถานที.
ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายที.ใช้เป็นสถานที.ในการซื ,อขายหนว่ยลงทนุ 

ทั ,งนี , การเปลี.ยนแปลงตามข้อ 2.1 ข้อ 2.2 ข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนันบัตั ,งแตว่นัถดัจากวนัเปลี.ยนแปลงคา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายดงักลา่วข้างต้น  

 
27. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ

มูลค่าหน่วยลงทุน 

27.1 บริษัทจัดการจะคํานวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทนุ
รวม ณ วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของเดือน
มิถนุายนและเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี  ทั ,งนี ,  มลูค่าที.คํานวณได้ดงักลา่วต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
คํานวณมลูคา่ดงักลา่วเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที.สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 

บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเกี.ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินไปพร้อมกับการเปิดเผยข้อมลูตามวรรคหนึ.งโดยมี
รายละเอียดตามที.สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

27.2 การเปิดเผยข้อมลูตามข้อ 27.1 บริษัทจดัการจะเปิดเผยในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัและปิดประกาศไว้
ในที.เปิดเผย ณ ที.ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสํานกังานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั ,งเปิดเผยชื.อ 
ประเภทและที.ตั ,งอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมได้มาจากลงทนุด้วย 

27.3 ในกรณีที.มีเหตกุารณ์หรือการเปลี.ยนแปลงใดๆ ที.เกิดขึ ,นภายหลงัจากวนัที.คํานวณตามข้อ 27.1 อนัมีผลกระทบต่อ
มูลค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์อย่างมีนยัสําคญั บริษัทจัดการจะเปิดเผยเหตกุารณ์
หรือการเปลี.ยนแปลงดงักลา่วไปพร้อมกบัการเปิดเผยข้อมลูตามข้อ 27.2 และหากเหตกุารณ์หรือการเปลี.ยนแปลง
ดงักลา่วเกิดขึ ,นภายหลงัจากวนัที.มีการเปิดเผยตามข้อ 27.2 บริษัทจดัการจะเปิดเผยเรื.องดงักลา่วโดยพลนั 

27.4 ในการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะคํานวณตามวิธีการดงัตอ่ไปนี , 

(1) อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  บริษัทจดัการจะใช้ราคาที.ได้จากรายงานการประเมิน
ค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั ,งล่าสดุ แล้วแต่กรณี เว้นแต่การคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมครั ,งแรก  บริษัทจัดการจะใช้ราคาที.ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ แล้วแตก่รณี 

(2) ทรัพย์สินอื.น บริษัทจัดการจะกําหนดมูลค่าตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที.สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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27.5 การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี , 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล 

(2) คํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมห้าตาํแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล และประกาศมลูคา่หนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมสี.ตําแหนง่โดยตดัทศนิยมตําแหนง่ที.ห้าทิ ,ง 

ในกรณีที.มีผลประโยชน์เกิดขึ ,นจากการคํานวณตามวิธีการข้างต้น บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นั ,นรวมเข้าเป็น
ทรัพย์สินของกองทนุรวม 

เงื.อนไขเพิ.มเติม 

สาํหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามที.ระบุไว้ในข้อ 27 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที.คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื.นใดที.มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข
เปลี.ยนแปลง เพิ.มเติม ประกาศ กําหนด สั.งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื.น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นไปตามนั ,น  

ทั ,งนี , การคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทนุรวมที.บริษัทจดัการประกาศเป็น
การคํานวณโดยใช้รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั ,งล่าสดุเป็นฐานในการกําหนดมลูค่า
ทรัพย์สินหลกั (อสงัหาริมทรัพย์) ของกองทุนรวม ซึ.งมูลค่าดงักล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าที.จะซื ,อขายได้จริงของทรัพย์สินหลกั 
(อสงัหาริมทรัพย์) ดงักลา่ว 



กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ 

 - 222 – 
  
 

28. การจัดทาํรายงานให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน  

28.1 รายงานของกองทุนรวม 

บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานของกองทนุรวมทกุวนัสิ ,นรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี และสง่รายงานดงักลา่วให้แก่
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที.มีชื.ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนบัแต่
วนัสิ ,นรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี โดยรายงานดงักล่าวต้องมีรายการตามที.สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

28.2 รายงานการลงทุนหรือจาํหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 

บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสือสรุปข้อมลูที.เป็นสาระสําคญัเกี.ยวกบัการลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่
วนัที.ลงทนุหรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นั ,น รวมทั ,งจดัให้มีข้อมลูที.เป็นสาระสําคญั
ดงักลา่วไว้ในที.เปิดเผย ณ ที.ทําการทกุแห่งของบริษัทจัดการและสํานกังานใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 15 
วนันบัแตว่นัที.ลงทนุหรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นั ,น เพื.อให้ผู้ลงทนุสามารถตรวจดู
ได้ โดยหนงัสอืสรุปข้อมลูต้องมีสาระสาํคญัตามที.สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

เมื. อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมได้ รั บอนุมัติ ใ ห้ เ ป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ 
แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสือสรุปข้อมูลที.เป็นสาระสําคญัตามวรรคหนึ.งให้ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยแทนการจดัสง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทั ,งนี , ภายในวนัทําการถดัจากวนัซื ,อ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื.นตามที.ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด 

28.3 รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที�ยงัสร้างไม่เสร็จ 

กรณีที.กองทนุรวมลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที.ยงัก่อสร้างไมแ่ล้วเสร็จ บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานความคืบหน้าของ
การก่อสร้างทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที.ลงทุนจนกว่าการก่อสร้างดังกล่าวจะแล้วเสร็จ และจัดส่งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนบัแต่วนัที.ครบระยะเวลา 6 เดือนดงักล่าว ทั ,งนี , บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยความคืบหน้าผา่นทางเว็บไซต์ (web site) ของบริษัทจดัการด้วย 

เมื.อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วบริษัทจัดการ
จะแจ้งความคืบหน้าข้างต้นตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยด้วย 



กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ 

 - 223 – 
  
 

29. การประเมินค่าทรัพย์สินและการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน 

29.1 บริษัทจดัการจะแตง่ตั ,งบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิจํานวน 2 รายเพื.อประเมินคา่ทรัพย์สนิในกรณีดงัตอ่ไปนี , 

(1) ก่อนที.จะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์   

(2) ก่อนที.จะจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

29.2 บริษัทจดัการจะแตง่ตั ,งบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิจํานวน 1 รายเพื.อประเมินคา่ทรัพย์สนิในกรณีดงัตอ่ไปนี , 

(1) ทกุ 2 ปีนบัแตว่นัที.มีการประเมินคา่เพื.อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

(2) ผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการเปลี.ยนแปลงใดๆ เกิดขึ ,นอันมีผลกระทบต่อมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมลงทนุอยา่งมีนยัสาํคญั ทั ,งนี , ภายใน 30 วนันบัแตว่นัที.บริษัทจดัการกองทนุ
รวมได้รับการแจ้งจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 

29.3 บริษัทจดัการจะแต่งตั ,งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจํานวน 1 รายเพื.อทําการสอบทานการประเมินค่าทุก 1 ปีนบัแต่
วนัที.มีการประเมินคา่ครั ,งลา่สดุไปแล้ว 

29.4  ในการแตง่ตั ,งบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สินเพื.อทําการประเมินค่าหรือทําการสอบทานการประเมินค่า บริษัทจดัการจะ
แต่งตั ,งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ.งให้ทําการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์เดียวกนัติดตอ่กนัเกิน 2 ครั ,งไมไ่ด้ 

29.5  บริษัทจัดการจะสง่สําเนารายงานการประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินพร้อม
ด้วยสําเนาเอกสารหลกัฐานที.เกี.ยวข้องให้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลนัและให้สํานกังานภายใน 15 วนันบัแต่วนัที.
ได้รับรายงานดงักลา่ว 

 

30. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม 

วนัที.สิ ,นสดุรอบบญัชี วนัที. 31 เดือนธนัวาคม 

วนัที.สิ ,นสดุรอบบญัชีครั ,งแรก วนัที. 31 ธนัวาคม 2554 
 

 
31.  สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  

31.1  สิทธิในการรับเงนิปันผล  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที.จะได้รับการจดัสรรผลกําไรในรูปของเงินปันผลจากกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที.
ระบไุว้ในโครงการนี ,  
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31.2  สิทธิในการลงมติเพื�อแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะรายมีสทิธิลงมติเพื.อทําการแก้ไขเพิ.มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ 
โดยเป็นไปตามเงื.อนไขและหลกัเกณฑ์ที.กําหนดไว้ในโครงการนี ,  บริษัทจัดการจะทําการแก้ไขเพิ.มเติมโครงการหรือ
วิธีการจดัการกองทนุรวม เมื.อได้รับมติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที.ระบไุว้ในโครงการนี , 

ทั ,งนี , การแก้ไขเพิ.มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการจะเป็นไปตามหวัข้อ “การแก้ไขเพิ.มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม 
หรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

31.3  สิทธิในการได้รับเงนิคืนเมื�อเลิกโครงการ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที.จะได้รับเงินคืนเมื.อเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ ชําระบัญชีที.สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ ชําระบญัชี โดยดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที.ระบไุว้ในโครงการนี ,  

บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ ชําระบญัชีแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุกองทนุรวมเฉพาะเมื.อเลิกโครงการ
เทา่นั ,น  

31.4  สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถโอนหนว่ยลงทนุได้ แตท่ั ,งนี ,จะต้องเป็นไปตามและไม่ขดัต่อเงื.อนไข และหลกัเกณฑ์ที.ระบไุว้
ในโครงการนี , 

31.5 สิทธิประโยชน์อื�นๆ 

สทิธิในการจํานําหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมสามารถนําหนว่ยลงทนุไปจํานําได้ตามกฎหมาย ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที.บริษัท
จดัการและ/หรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุกําหนด  

สทิธิในการออกเสยีงเพื.อลงมติเกี.ยวกบัการดําเนินกิจการของกองทนุรวม 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเกี.ยวกับการบริหารจัดการกองทุนรวมตามที.กําหนดไว้ในโครงการ โดยเป็นไปตาม
เงื.อนไขและหลกัเกณฑ์ที.กําหนดไว้ในโครงการนี , และการนบัมติดงักลา่ว จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที.ระบุ
ไว้ในโครงการนี , 

สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื.อมีการลดเงินทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที.จะได้รับเงินคืนเมื.อมีการลดเงินทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที.ระบไุว้ในโครงการ 
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32. การแก้ไขเพิ�มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ  

32.1 การแก้ไขเพิ.มเติมโครงการกรณีมีการเปลี.ยนแปลงแก้ไขเพิ.มเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือคําสั.ง  

ในการดําเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนรวมนั ,น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที.ระบุไว้ใน
โครงการและหนงัสอืชี ,ชวน  

อย่างไรก็ตามในกรณีที.คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื.นใดที.มีอํานาจ
ตามกฎหมายที.เกี.ยวข้อง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั.ง หนังสือเวียน คําผ่อนผัน หรือ 
เปลี.ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ.มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั คําสั.ง ที.ใช้อยู่ในปัจจุบนั  บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี.ยนแปลง เพิ.มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการตามที.เห็นสมควรเพื.อให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั คําสั.ง ที.เปลี.ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ.มเติมดงักลา่วตามที.ได้รับความ
เห็นชอบหรือการสั.งการของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนว่ยงานอื.นใดข้างต้น  

32.2 การแก้ไขเพิ.มเติมโครงการกรณีอื.นๆ โดยทั.วไป  

หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ.มเติมโครงการจัดการกองทนุรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื.อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยหากมิได้กระทําโดยมติเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ.งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ.งหนึ.งของจํานวนหน่วยลงทนุที.จําหน่ายได้
แล้วทั ,งหมดของโครงการจดัการกองทนุรวม ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีที.มติดงักลา่วของผู้ ถือหน่วยลงทนุเกี.ยวข้องกบัสิทธิ หน้าที. และความรับผิดชอบตามข้อ 25  “สิทธิ หน้าที. 
และความรับผิดชอบของ บริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ที.ปรึกษาของกองทนุรวม และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์” 
หรือเกี.ยวข้องกบัค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 26 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที.เรียกเก็บจากผู้จองซื ,อหรือผู้
ถือหนว่ยลงทนุและกองทนุรวม” ของบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ผู้สนบัสนนุการขาย
หนว่ยลงทนุ ที.ปรึกษา หรือผู้ อื.นที.ให้บริการแก่กองทนุรวม มติดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้ สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุน ที.ปรึกษา หรือผู้ อื.นที.ให้บริการแก่
กองทนุรวม (แล้วแต่กรณี) ในการดําเนินการตามมตินั ,นๆ ทั ,งนี , การดําเนินการตามมติความเห็นชอบของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะต้องไมข่ดัตอ่กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ/หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือขดัต่อประโยชน์
ของกองทนุรวม 

ในกรณีที.การแก้ไขเพิ.มเติมโครงการหรือวิธีจดัการกองทนุรวม ได้กระทําโดยมีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ซึ.งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ.งหนึ.งของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมดของโครงการ 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที.มีมติให้แก้ไข หรือภายใน 15 
วนันบัจากวนัที.ทราบผลการลงมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกรณีที.การขอมติกระทําโดยการสง่หนงัสือขอมติไปยงัผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ 

ทั ,ง นี , บ ริ ษั ท จั ด ก า ร จ ะ แ จ้ ง ก า ร แ ก้ ไข เ พิ. ม เ ติ ม โค ร ง ก า ร ห รื อ วิ ธี ก า ร จั ด ก า ร ก อ ง ทุ น ร ว ม ไ ป ยั ง 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายหรือผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์ (โดยไม่ชักช้าและไม่เกิน 10 วนัทําการ) และจะ
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ประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนบัแต่วันที.ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที.ได้มีมติแก้ไขหรือภายใน 15 วนันบัจากวนัที.ทราบผลการลงมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ในกรณีที.การขอมติกระทําโดยการสง่หนงัสอืขอมติไปยงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณี 

การแก้ไขเพิ.มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ ให้สามารถกระทําได้เมื.อได้รับมติโดยเสียงข้างมากจากผู้ ถือหน่วย
ลงทุนซึ.งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมดของกองทุนรวม หรือต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังาน อนึ.ง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการยบัยั ,งพิเศษ (veto right) สําหรับการลงมติใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เพื.อแก้ไขเพิ.มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจดัการ ที.ขดัต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ/หรือ จรรยาบรรณ หรือ 
ได้รับความเสียหาย หรือขดัต่อประโยชน์ของกองทุนรวม หรือมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที.และความรับผิดชอบของ
บคุคลภายนอกซึ.งเป็นคูส่ญัญาของกองทนุรวม 

การนบัมติในการแก้ไขเพิ.มเติมโครงการตามข้อนี , อยู่ภายใต้บงัคบัความในข้อ 6 “หลกัเกณฑ์และข้อจํากัดการถือ
หนว่ยลงทนุ” 
 

33. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจดัการจะเลกิโครงการจดัการกองทนุรวมเมื.อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ.งหรือหลายเหตกุารณ์ดงันี , 

33.1 เมื.อกองทนุรวมมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุน้อยกวา่ 35 ราย ทั ,งนี , ภายในวนัทําการถดัจากวนัที.ทราบเหตดุงักลา่ว 

33.2 เมื.อจํานวนเงินทนุจดทะเบียนตํ.ากวา่ 500 ล้านบาท เมื.อคํานวณจากมลูคา่ของหนว่ยลงทนุโดย เลิกกองทนุรวมในวนั
ทําการถดัไป เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมที.ลงทนุเฉพาะในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  

33.3 บริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที.ระบไุว้ในโครงการได้ 
เว้นแต่ในกรณีที.บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ.มเงินทุนจดทะเบียนเพื.อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพิ.มเติม แต่ไม่สามารถลงทุนเพิ.มเติมนั ,นได้ โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม
ข้อกําหนด กฎเกณฑ์ และเงื.อนไขที.กฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้องกําหนด 

33.4 เมื.อได้รับมติโดยเสียงข้างมากจากผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ.งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมดของ
กองทนุรวม 

33.5 เมื.อครบอายโุครงการ (ถ้ามี) 

เงื.อนไขเพิ.มเติม 

- มติโดยเสียงข้างมากจากผู้ ถือหน่วยลงทุน คือ มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ.งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ.งหนึ.งของ
จํานวนหน่วยลงทนุที.จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมด โดยการนบัมตจิะอยู่ภายใต้บงัคบัข้อจํากดัสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน
ตามที.กําหนดไว้ในข้อ 6 

- เมื.อเกิดกรณีต่างๆ จนเป็นเหตุให้ผู้จัดการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เห็นสมควรให้มีการเลิกกองทุนรวม 
เช่น กองทุนรวมขาดสภาพคล่อง  กองทุนรวมไม่สามารถดํารงสดัส่วนการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
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การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามที.คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด บริษัทจ ัดการ หรือผู้ ด ูแล
ผลประโยชน์ลาออกและไม่สามารถหาบริษัทจ ัดการหรือผู้ ด ูแลผลประโยชน์อื.นมารับหน้าที.แทนได้ใน
ระยะเวลาตามที.ระบุในข้อ 25.1.3 “เงื.อนไขการเปลี.ยนบริษัทจัดการ” และข้อ 11.2 “เงื.อนไขการเปลี.ยนผู้ ดูแล
ผลประโยชน์” เป็นต้น 

- บริษัทจดัการอาจพิจารณาให้เลกิกองทนุรวมได้ เมื.อบริษัทจัดการเห็นว่าอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทุนรวมลงทุน มี
มูลค่ารวมกันแล้วไม่ถึงร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมภายในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี
ใดๆ หรือมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมจะลงทุนอาจไมเ่ป็นไปตามที.คาดหมาย เช่น การเจรจาในการซื ,อ
อสงัหาริมทรัพย์บางรายการที.กองทุนรวมสนใจลงทุนไม่ประสบความสาํเร็จ  หรืออาจเกิดเหตุสุดวิสยัหรือ
เหตุอันไม่คาดหมายกับอสงัหาริมทรัพย์ที.กองทนุรวมคาดวา่จะลงทนุ จนเป็นเหตใุห้กองทนุรวมไมส่ามารถลงทนุ 
/ ไมป่ระสงค์จะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว เป็นต้น 

-  ในกรณีที.บริษัทจัดการได้รับคําสั.งให้เลิกกองทุนรวม จากหน่วยงานที.มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคําสั.งศาล เป็นต้น  

 
34. การชาํระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลี�ยเงิน และหรือทรัพย์สินอื�นคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

เมื�อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม     

เมื.อเลกิกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ ชําระบญัชีที.สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ ชําระบญัชีเพื.อ
ทําหน้าที.จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี ,สินของกองทนุรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงินหรือทรัพย์สินคืน
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเฉลี.ยตามจํานวนหน่วยลงทุนที.ผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ รวมทั ,งทําการอย่างอื.นที.จําเป็นเพื.อให้การชําระบญัชีเสร็จสิ ,น ทั ,งนี , ตามหลกัเกณฑ์ เงื.อนไข และวิธีการที.
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เมื.อชําระบัญชีเสร็จสิ ,นแล้ว ผู้ ชําระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทนุรวม
ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏว่ามีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิKของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในการชําระบญัชี  ผู้ ชําระบญัชีจะจําหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุรวมเพื.อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร หรือตัzวสญัญา
ใช้เงินที.ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทนุ  ทั ,งนี ,  ผู้ ชําระบญัชีอาจมอบหมายให้บริษัทจดัการเป็นผู้ดําเนินการได้ 

อนึ.ง  ในกรณีที.มีเหตจํุาเป็นและสมควรซึ.งทําให้ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินของกองทนุรวมได้ ผู้ ชําระบญัชี บริษัทจดัการ  
และผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมจะร่วมกันพิจารณาดําเนินการเกี.ยวกับทรัพย์สินดงักลา่วตามที.เห็นสมควร  โดย
คํานงึถึงผลประโยชน์ที.กองทนุรวมจะได้รับเป็นสาํคญั    
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35. การระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

บริษัทจดัการตกลงที.จะระงบัข้อพิพาทใดๆ โดยวิธีการทางอนญุาโตตลุาการ ในกรณีที.บริษัทจดัการไม่ปฏิบตัิตามที.ระบไุว้ใน
โครงการ และ/หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที.เกี.ยวข้อง และ/หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที.เกี.ยวข้อง 
และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที.จะเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา 
 

36. การดาํรงความเพียงพอของเงนิทุน   

ในกรณีที.บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เกี.ยวกบัการดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการทําประกนัภยัความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ  บริษัท
จดัการจะเปลี.ยนให้บริษัทจดัการรายอื.นเข้าจดัการกองทนุรวมแทนด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ.งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ.งหนึ.งของจํานวนหน่วย
ลงทนุที.จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมดของกองทนุรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัที.บริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารง
ความเพียงพอของเงินกองทุนดงักล่าว ทั ,งนี , หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที.มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ ,นจากการเปลี.ยนแปลงบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที.กําหนด บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 
 

37. การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการกองทนุรวมจะต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน  หากปรากฏกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ.งถือหน่วยลงทุน
รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที.จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมดร้องขอให้มีการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ   

นอกจากนี , บริษัทจดัการจะต้องดําเนินการจดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือมีหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื.อขอมต ิในการ
ดําเนินการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี , 

1. การแต่งตั ,งหรือถอดถอนบริษัทจัดการ ต้องจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื�อขอมติหรือมีหนังสือแจ้งผู้
ถือหน่วยลงทุนเพื�อขอมติ ซึ�งต้องได้รับมติเกินกว่ากึ�งหนึ� งของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้ว
ทั ,งหมดของกองทุนรวม  

2. เว้นแต่ที�ได้กาํหนดไว้ในข้อ 32.1 หรือได้รับความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.บริษัท
จัดการจะดําเนินการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้ต่อเมื�อได้รับมติโดยเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ�งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนเกินกว่ากึ�งหนึ� งของจํานวนหน่วยลงทุนที�
จาํหน่ายได้แล้วทั ,งหมด โดยการประชุมที�มีการเรียกประชุมโดยชอบ หรือการลงมติโดยการเวียนลง
นามในมติที�ทาํขึ ,นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยความเห็นชอบของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทั ,งนี , กรณีการแก้ไขเพิ.มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวรรคแรก บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที.ได้มีมติให้แก้ไขหรือภายใน 15 วนันบัจาก
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วนัที.ทราบผลการลงมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนในกรณีที.การขอมติกระทําโดยการส่งหนงัสือขอมติไปยังผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

3. บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการหรือวธีิการจัดการดังกล่าวไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุก
คนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วัน นับแต่วันที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที�ได้มีมติให้แก้ไขเพิ�มเติมโดยผู้ถอืหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี 

ในการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุนั ,น ผู้ ถือหน่วยลงทุนที.มาประชุมจะต้องมีหน่วยลงทุนนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ.งหนึ.งของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที.จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมดและมีสทิธิออกเสยีงของกองทนุรวมจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

อย่างไรก็ดี ในกรณีการพิจารณาอนมุตัิการเพิ.มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมต้องมีผู้ ถือหน่วยลงทนุมาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ.งหนึ.งของจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุทั ,งหมด ทั ,งนี , จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุที.มาประชุมดงักลา่ว
ต้องมีหน่วยลงทุนนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ.งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมดของกองทุนรวม
ดงักลา่ว จึงจะเป็นองค์ประชมุ และต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี.ของจํานวนหนว่ยลงทนุทั ,งหมดของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนที.เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื.อขอมติการเพิ.มทุนดังกล่าว ต้องมี
วตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี , 

ก. เพื�อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ�มเติม และ/หรือ  

ข. เพื�อดําเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนให้อยู่ในสภาพที�ดี และมี
ความพร้อมที�จะใช้หาผลประโยชน์ 

 
38. อื�นๆ 

38.1 การรับผลประโยชน์ตอบแทน 

บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื.อกองทนุรวมจากบคุคลที.เป็นผู้ ให้บริการอนัเนื.องมาจากการใช้บริการ
ของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุรวมได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี , 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที.รับไว้นั ,นต้องเป็นทรัพย์สินที.มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี.ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็นกองทนุรวมตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) ต้องไมม่ีพฤติกรรมที.แสดงให้เห็นวา่บริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนั ,นบอ่ยครั ,งเกินความจําเป็นเพื.อให้
กองทนุรวมได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (Churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ.งให้แก่กองทนุรวมที.อยูภ่ายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการต้อง
กระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที.อาจมีไว้ได้ของกองทนุรวมนั ,นด้วย ทั ,งนี , 
บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเกี.ยวกบัการรับผลประโยชน์ดงักลา่วไว้ในรายงานรอบปีบญัชี 
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38.2 การลงทุนใน หรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สิน และการหาประโยชน์จากทรัพย์สิน 

กองทนุรวมมีหลกัเกณฑ์การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ตลอดจนการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามที.ระบุไว้ในข้อ 
4.1 ข้อ 4.2  

โดยในการบริหารจดัการ และหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิตา่งๆ ที.กองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้นั ,น กองทุนรวมอาจ
ปรับปรุง เปลี.ยนแปลง พฒันา เพิ.มศกัยภาพในทรัพย์สินตา่งๆ ดงักล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็นเพื.อการให้เช่าพื ,นที.
โดยตรง หรือให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการเพื.อนําทรัพย์สินดงักลา่วไปหาผลประโยชน์ ทั ,งนี , รวมถึงการดําเนินธุรกิจให้
เช่าทรัพย์สิน เพื.อวัตถุประสงค์ต่างๆ และ/หรือเพื.อการจําหน่าย จ่าย โอน ทั ,งโครงการ  และ/หรือ เพื.อการแบ่ง
จําหน่ายทรัพย์สินดงักลา่วให้กบับคุคลทั .วไป นอกจากนี ,กองทนุรวมอาจดําเนินการก่อสร้างหรือพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์รวมถึงการขอ หรือรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง หรือใบอนุญาตอื.นใดที.จําเป็นเพื.อประโยชน์ของ
ทรัพย์สิน เช่น ใบอนุญาตต่อเติมอาคาร เป็นต้น ดําเนินการใดๆ เพื.อประโยชน์ของทรัพย์สินตามที.บริษัทจัดการ
กองทนุรวม หรือ คณะกรรมการลงทนุ (ถ้ามี) จะเห็นสมควรได้อีกด้วย แต่ทั ,งนี ,จะต้องไม่เป็นการขดัต่อข้อกําหนด 
กฎเกณฑ์ และเงื.อนไขที.กฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้องกําหนด 
 

38.3  ผู้ดูแลสภาพคล่อง 

บริษัทจดัการอาจแตง่ตั ,งบริษัทหลกัทรัพย์ที.ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการค้าหลกัทรัพย์ หรือ 
บริษัทหลกัทรัพย์ที.ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการค้าหลกัทรัพย์ที.เป็นหน่วยลงทุน ให้เป็น
ผู้ดูแลสภาพคล่องให้แก่หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพื.อทําหน้าที.ซื ,อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื.อรักษา
สภาพคลอ่งของหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมได้ 
 

38.4  การขอสงวนสิทธิในการยบัยั ,งพิเศษ (veto right) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยบัยั ,งพิเศษ (veto right) สําหรับการลงมติใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุที.ขดัต่อ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ /หรือจรรยาบรรณ หรือขดัต่อประโยชน์ของกองทนุรวม หรือมีผลให้กองทนุรวม
เสยีหาย หรือมีผลกระทบตอ่สทิธิหน้าที.และความรับผิดชอบของบคุคลภายนอกซึ.งเป็นคูส่ญัญาของกองทนุรวม 
 

38.5  การประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการจัดตั ,งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

ในกรณีที.คณะกรรมการ ก.ล.ต .หรือ สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ได้มีการประกาศแก้ไขหลกัเกณฑ์เงื.อนไข และ
วิธีการจดัตั ,งและจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการจะดําเนินการ และแก้ไขโครงการให้สอดคล้องกบั
ประกาศฉบบัแก้ไขดงักลา่ว โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทั ,งนี , บริษัทจดัการจะดําเนินการ
แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการแก้ไขโครงการ 



ภาคผนวก ก (1) 

สรุปรายงานการประเมินมูลคา่อสังหาริมทรัพย์โครงการอาคารบางนา ทาวเวอร ์โดยปราศจากการพิจารณาถึง

โครงสร้างการลงทุนของกองทนุรวม 

 























 

 

VL/mk/R0113/2014-1 
 
วนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2557 
 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ 
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จาํกัด 
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ อาคาร 3 ชัน้ 21-22 
เลขท่ี 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร 
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
 
เรียน  ท่านผู้จัดการกองทุนฯ 

 
ตามท่ีท่านได้มอบหมายให้ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ทําการประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินได้แก่ สิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมอาคารสํานกังาน ภายใต้ช่ือ “อาคาร บางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)” 
เลขท่ี 2/3 หมู ่14 และ 40/14 หมู ่12 ติดถนนบางนา - บางปะกง (ทางหลวงหมายเลข 34) บริเวณหลกักิโลเมตรท่ี 
6+500 ในตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นัน้ บริษัทฯ ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ดัง
รายละเอียดแนบท้ายจดหมายนี ้

 
รายงานการประเมินมูลค่าท่ีส่งมาพร้อมจดหมายนีไ้ด้แสดงถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง และสมมติฐานการ

ประเมินมลูคา่ท่ีพิจารณาวา่มีความสําคญัในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินของบริษัทฯ อนึง่รายงานนีไ้ด้ถกูเตรียมขึน้
โดยเฉพาะสําหรับท่านและเพ่ือวตัถปุระสงค์สาธารณะ (เพ่ือการจดัตัง้/เพ่ิมทนุกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ (กองทนุ
รวม)) เพ่ือนําข้อมลูมาใช้ประกอบการพิจารณา ซือ้-ขาย หรือการให้เช่าทรัพย์สิน 

 
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั และข้าพเจ้าผู้ มีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัทฯ 

ข้างลา่งนี ้ขอรับรองวา่ ไมมี่ผลประโยชน์เก่ียวข้องไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมกบัทรัพย์สินท่ีทําการประเมินมลูคา่  
 

ขอแสดงความนบัถือ 
กระทําการแทนในนาม 

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

 
นายสุรศักดิ์ ลิมปอารยะกุล 

กรรมการบริหาร – หัวหน้าฝ่ายทีป่รึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  
 



รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน 
เลขที่อ้างอิง R0113/2014-1 
สิทธิการเชา่ที่ดินพร้อมอาคารสํานกังาน 
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12.0 การประเมินมูลค่า 
 
12.1 การประเมินมูลค่าโดยวิธีคิดจากรายได้ (Income Method) - แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด  

(Discounted Cash Flow Method) 
 

12.1.1 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี (ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557) ตามเกณฑ์
ตลาดปกต ิ
 
สมมตฐิานในการประเมินมูลค่า 

1) ในการกําหนดราคาค่าเช่าของพืน้ท่ีเช่าทั่วไป สําหรับพืน้ท่ีท่ีมีสัญญาเช่าเดิมผูกพันอยู่ 
พิจารณาอ้างอิงค่าเช่าตามสญัญาเช่าเดิมจนสิน้สุดสญัญาเช่า (พิจารณาตามรายละเอียด
สรุป (Rent Roll) ท่ีได้รับจากบริษัท เตียวฮงสีลม จํากดั และสญัญาเช่าท่ีจะมีการทําขึน้ ส่วน
พืน้ท่ีว่างพิจารณาจากการเปรียบเทียบราคาค่าเช่าพืน้ท่ีสํานักงานและพืน้ท่ีพาณิชยกรรม-
ร้านค้า ในอาคารบางนา ทาวเวอร์ เอง และอาคารสํานกังานอ่ืนๆ ท่ีตัง้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
โดยทําการเปรียบเทียบจากปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด เช่น ทําเลท่ีตัง้ สภาพอาคาร 
สาธารณูปโภค ขนาดพืน้ท่ีห้อง และจํานวนผู้ เช่าภายในอาคาร เป็นต้น ทัง้นีไ้ด้พิจารณาค่า
เช่าตลาด โดยคิดคํานวณจากข้อมูลตลาดเปรียบเทียบท่ีแนบมาในรายงานนี ้โดยปรับตาม
เง่ือนไขการเช่าปกติ และพิจารณาจากปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ช่วงปลอดค่าเช่า และค่า
นายหน้าท่ีจ่ายตามอตัราค่าเช่าด้วย โดยมีรายละเอียดสมมุติฐานพืน้ท่ีให้เช่า อตัราการเช่า
พืน้ท่ี และอตัราคา่เช่าเฉลี่ย ของพืน้ท่ีแตล่ะประเภท ดงัตอ่ไปนี ้

พืน้ที่ให้เช่า 
ประเภทพืน้ที่ เนือ้ที่ (ตารางเมตร) 

1.1 พืน้ท่ีเช่าอาคาร A   
-พืน้ท่ีพาณิชยกรรม (ร้านค้า)                     374.50  
-พืน้ท่ีสํานกังาน (Office)                 16,262.56  
-พืน้ท่ีสํานกังาน (Office Center)                  1,737.00  
รวม                 18,374.06  
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ประเภทพืน้ที่ เนือ้ที่ (ตารางเมตร) 
1.2 พืน้ท่ีเช่าอาคาร B    
-พืน้ท่ีพาณิชยกรรม (ร้านค้า)                       72.00  
-พืน้ท่ีสํานกังานทัว่ไป (Office)                 16,152.00  
รวม                 16,224.00  
1.3 พืน้ท่ีเช่าอาคาร C   
-พืน้ท่ีสํานกังาน (Office)                  6,802.50  
-พืน้ท่ีห้องเก็บของ                       37.83  
รวม                  6,840.33  
1.4 พืน้ท่ีสํานกังานของบริษัทในเครือ*   
-Prompt Techno Service                     950.00  
- SP Contracting Co., Ltd.                     307.18  
- บริษัทในเครือของเตียวฮงอ่ืนๆ                     592.00  
รวม                  1,849.18  
1.5 พืน้ท่ีท่ีจะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรือบริษัทท่ีจะเข้า

มาเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์   
-พืน้ท่ีสํานกังาน (Office)   
1) อาคาร B                  1,054.00  
2) อาคาร C                     512.82  
4)พืน้ท่ีห้องประชมุ/ห้องจดัเลีย้ง                  2,328.00  
5) พืน้ท่ีห้องอาหาร                  1,180.00  
5) พืน้ท่ีฟิตเนส                  1,054.00  
รวม                  6,128.82  

รวมพืน้ที่ปล่อยเช่าสุทธิทัง้หมด               49,416.39  
 
หมายเหต ุ:  *เฉพาะพืน้ทีที่เ่ช่าโดยบริษทัในเครือเตียวฮงบางส่วน ทัง้นี ้จะมีพืน้ที่ที่เตียวฮง 

และ/หรือ บริษัทที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และบริษัทที่
เกีย่วขอ้งกบัเตียวฮงเช่ารวมทัง้ส้ินประมาณ 11,164.06 ตารางเมตร 
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อัตราการเช่าพืน้ที่ 

ประเภทพืน้ที่ ปีที่ 1 ปีที่ 2 
ปีที่ 3 - สิน้สุดการ
ประมาณการ 

1.1 พืน้ท่ีเช่าอาคาร A     
-พืน้ท่ีพาณิชยกรรม (ร้านค้า) 95% 95% 95% 
-พืน้ท่ีสํานกังาน (Office) 97% 93% 90% 
-พืน้ท่ีสํานกังาน (Office Center) 95% 93% 90% 
1.2 พืน้ท่ีเช่าอาคาร B        
-พืน้ท่ีพาณิชยกรรม (ร้านค้า) 95% 95% 95% 
-พืน้ท่ีสํานกังานทัว่ไป (Office) 95% 93% 90% 
1.3 พืน้ท่ีเช่าอาคาร C     
-พืน้ท่ีสํานกังาน (Office) 97% 95% 90-93% 
-พืน้ท่ีห้องเก็บของ 90% 90% 90% 
1.4 พืน้ท่ีสํานกังานของบริษัทในเครือ*     
-Prompt Techno Service 100% 100% 90-100% 
- SP Contracting Co., Ltd. 100% 100% 90-100% 
- บริษัทในเครือของเตียวฮงอ่ืนๆ 100% 100% 90-100% 
1.5 พืน้ท่ีท่ีจะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/

หรือบริษัทท่ีจะเข้ามาเป็นผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์     

-พืน้ท่ีสํานกังาน (Office)     
1) อาคาร B 100% 100% 90-100% 
2) อาคาร C 100% 100% 90-100% 
4)พืน้ท่ีห้องประชมุ/ห้องจดัเลีย้ง 100% 100% 90-100% 
5) พืน้ท่ีห้องอาหาร 100% 100% 100% 
5) พืน้ท่ีฟิตเนส 100% 100% 100% 
 
หมายเหต ุ:  *เฉพาะพืน้ทีที่เ่ช่าโดยบริษทัในเครือเตียวฮงบางส่วน ทัง้นี ้จะมีพืน้ที่ที่เตียวฮง 

และ/หรือ บริษัทที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และบริษัทที่
เกีย่วขอ้งกบัเตียวฮงเช่ารวมทัง้ส้ินประมาณ 11,164.06 ตารางเมตร 
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อัตราค่าเช่าพืน้ที่เช่าใหม่เฉล่ีย 

 

ประเภทพืน้ที่ ค่าเช่าเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

1.1 พืน้ท่ีเช่าอาคาร A 
-พืน้ท่ีพาณิชยกรรม (ร้านค้า)  อตัราคา่พืน้ท่ีเช่าใหม ่540 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่

เดือนในปีแรก จากนัน้เติบโตในอตัรา 0.0-8.0% ตอ่ปี  
-พืน้ท่ีสํานกังาน (Office)  อตัราคา่พืน้ท่ีเช่าใหม ่450 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่

เดือนในปีแรก จากนัน้เติบโตในอตัรา 0.0-7.0% ตอ่ปี  
-พืน้ท่ีสํานกังาน (Office Center)  อตัราคา่พืน้ท่ีเช่าใหม ่520 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่

เดือนในปีแรก จากนัน้เติบโตในอตัรา 0.0-7.0% ตอ่ปี  
1.2 พืน้ท่ีเช่าอาคาร B  
-พืน้ท่ีพาณิชยกรรม (ร้านค้า)  อตัราคา่พืน้ท่ีเช่าใหม ่700 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่

เดือนในปีแรก จากนัน้เติบโตในอตัรา 0.0-8.0% ตอ่ปี  
-พืน้ท่ีสํานกังานทัว่ไป (Office)  อตัราคา่พืน้ท่ีเช่าใหม ่410 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่

เดือนในปีแรก จากนัน้เติบโตในอตัรา 0.0-7.0% ตอ่ปี  
1.3 พืน้ท่ีเช่าอาคาร C 
-พืน้ท่ีสํานกังาน (Office)  อตัราคา่พืน้ท่ีเช่าใหม ่380 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่

เดือนในปีแรก จากนัน้เติบโตในอตัรา 0.0-7.0% ตอ่ปี  
-พืน้ท่ีห้องเก็บของ  อตัราคา่พืน้ท่ีเช่าใหม ่360 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่

เดือนในปีแรก จากนัน้เติบโตในอตัรา 0.0-5.0% ตอ่ปี  
1.4 พืน้ท่ีสํานกังานของบริษัทในเครือ* 
-Prompt Techno Service  คา่เช่าในช่วงใน 10 ปีแรกเป็นไปตามสญัญาเช่าท่ี

จะมีขึน้ และบริษัท เตียวฮงสีลม จํากดั และเติบโตใน
อตัราคา่เช่าตลาดภายหลงัจากนัน้  
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ประเภทพืน้ที่ ค่าเช่าเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

- SP Contracting Co., Ltd. คา่เช่าในช่วงใน 10 ปีแรกเป็นไปตามสญัญาเช่าท่ีจะ
มีขึน้ และบริษัท เตียวฮงสีลม จํากดั และเติบโตใน
อตัราคา่เช่าตลาดภายหลงัจากนัน้  

- บริษัทในเครือของเตียวฮงอ่ืนๆ  คา่เช่าในช่วงใน 5 ปีแรกเป็นไปตามสญัญาเช่าท่ีจะ
มีขึน้ และบริษัท เตียวฮงสีลม จํากดั และเติบโตใน
อตัราคา่เช่าตลาดภายหลงัจากนัน้  

1.5 พืน้ท่ีท่ีจะมีการเช่าโดยเตียวฮง 
และ/หรือบริษัทท่ีจะเข้ามาเป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ภายหลงั
กองทนุรวมเข้าลงทนุ 

  

-พืน้ท่ีสํานกังาน (Office) 
1) อาคาร B  คา่เช่าในช่วงใน 10 ปีแรกเป็นไปตามสญัญาเช่าท่ี

จะมีขึน้  และบริษัท เตียวฮงสลีม จํากดั และเติบโต
ในอตัราคา่เช่าตลาดภายหลงัจากนัน้  

2) อาคาร C คา่เช่าในช่วงใน 10 ปีแรกเป็นไปตามสญัญาเช่าท่ีจะมี
ขึน้ และบริษัท เตียวฮงสีลม จํากดั และเติบโตในอตัรา
คา่เช่าตลาดภายหลงัจากนัน้  

4)พืน้ท่ีห้องประชมุ/ห้องจดัเลีย้ง คา่เช่าในช่วงใน 5 ปีแรกเป็นไปตามสญัญาเช่าท่ีจะมี
ขึน้ และบริษัท เตียวฮงสีลม จํากดั และเติบโตในอตัรา
คา่เช่าตลาดภายหลงัจากนัน้  

5) พืน้ท่ีห้องอาหาร  คา่เช่าเป็นไปตามสญัญาเช่าท่ีจะมีขึน้ และบริษัท 
เตียวฮงสีลม จํากดั ตลอดระยะเวลาการเช่า 30 ปี  

5) พืน้ท่ีฟิตเนส  คา่เช่าเป็นไปตามสญัญาเช่าท่ีจะมีขึน้ และบริษัท 
เตียวฮงสีลม จํากดั ตลอดระยะเวลาการเช่า 30 ปี  

 
หมายเหต ุ:  *เฉพาะพืน้ทีที่เ่ช่าโดยบริษทัในเครือเตียวฮงบางส่วน ทัง้นี ้จะมีพืน้ที่ที่เตียวฮง 

และ/หรือ บริษัทที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และบริษัทที่
เกีย่วขอ้งกบัเตียวฮงเช่ารวมทัง้ส้ินประมาณ 11,164.06 ตารางเมตร 
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2) คา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการอาคาร คิดท่ี 80.-บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน สําหรับพืน้ท่ี
พาณิชยกรรม และคิดท่ี 50.-บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน สําหรับพืน้ท่ีสํานกังาน โดยปรับ
เพ่ิมขึน้ 4% ทกุๆปี 

3) คา่ใช้จ่ายทางการตลาด คิดท่ี 1.5%ของรายได้รวมทัง้หมด 

4) สํารองคา่ปรุงปรุงตกแตง่ และซอ่มแซมบํารุงรักษา คิดท่ี 3.5% ของรายได้รวมทัง้หมด 

5) คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ และเบีย้ประกนัภยั คิดท่ี 2.0% ของรายได้รวมทัง้หมด 

6) ภาษีโรงเรือนคิดท่ีอตัรา 12.5% ท่ี 40% ของรายได้จากพืน้ท่ีเช่า 

7) คา่เข่าท่ีดิน พิจารณาจากอตัราตามในสญัญาท่ีมีการทําขึน้ 
 
วิธีคดิลดกระแสเงนิสด 

การวิเคราะห์โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ได้คํานงึถงึความสามารถของทรัพย์สินในการสร้างรายได้
ตลอดช่วงระยะเวลาเช่าคงเหลือ 30 ปี บริษัทฯ เช่ือวา่วิธีการนีเ้ป็นวิธีการท่ีเหมาะสม เน่ืองจากการ
ประมาณการทัง้หมด มีบางส่วนนํามาจากทรัพย์สินประเภทเดียวกันในบริเวณใกล้เคียง ซึ่ง
ดําเนินการอยู่จริง ผนวกกบัการประมาณการอย่างมีเหตผุลประกอบ วิธีการนีเ้ป็นวิธีการท่ียอมรับ
โดยทัว่ไปในตลาดปัจจบุนันี ้

ผลการดําเนินงานสุทธิในแต่ละช่วงเวลา ได้ทําการคิดลดเพ่ือหามูลค่าปัจจุบันของเงินได้ใน
อนาคต และรวมเข้ากบัมลูคา่ปัจจบุนัจากการดําเนินงาน เพ่ือหาผลรวมมลูคา่ตลาดของทรัพย์สิน  

ในวิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) เป็นสิ่งสําคัญท่ีจะต้อง
ประมาณการอตัราคิดลดหรือผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเหมาะสม ทัง้นีบ้ริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์
เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ได้พิจารณาโดยอ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนการลงทุนจากพนัธบตัร
รัฐบาลอายุ 30 ปี ซึ่งโดยปัจจุบันมีอัตราผลตอบแทนอยู่ ท่ีประมาณร้อยละ 4.25 (ณ วันท่ี  
30 พฤษภาคม 2557) ซึ่งถือว่าเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งไม่มีความเสี่ยง บวกกับความ
เสี่ยงจากการลงทุนในตวัทรัพย์สิน ซึ่งเป็นสิทธิการเช่า ท่ีระยะเวลา 30 ปี และประกอบกิจการ
ประเภทอาคารสํานกังาน หรือสํานกังานให้เช่า ท่ีอตัราร้อยละ 6 ถงึร้อยละ 8 จากผลตอบแทนการ
ลงทนุจากพนัธบตัรรัฐบาลข้างต้น ซึง่อตัราคิดลดท่ีใช้ประกอบในการประเมินมลูค่าในครัง้นีจ้ะอยู่
ในช่วงร้อยละ 10.25 ถงึร้อยละ 12.25 



รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน 
เลขที่อ้างอิง R0113/2014-1 
สิทธิการเชา่ที่ดินพร้อมอาคารสํานกังาน 
ภายใต้ช่ือ “บางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)”  
เลขที่ 2/3 หมู ่14 และ 40/14 หมู ่12 ถนนบางนา-ตราด 
ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
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จากการประมาณการกระแสเงินสดตามสมมติฐาน บริษัทฯ ได้พิจารณาอตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทนุในทรัพย์สินท่ีประเมินมลูค่า (อาคารบางนา ทาวเวอร์) ซึง่เป็นสิทธิการเช่าตามสญัญาท่ี 30 
ปี และใช้ประโยชน์เป็นอาคารสํานกังานให้เช่า และวตัถุประสงค์เชิงพาณิชยกรรมอ่ืนๆ อาทิ พืน้ท่ี
ให้เช่าเชิงพาณิชยกรรม ในช่วงร้อยละ 10.0 ถึง 12.0 ทัง้นีไ้ด้มีการพิจารณาอ้างอิงประกอบกับ
อตัราผลตอบแทนท่ีได้รับจากการซือ้-ขายอาคารสํานักงานท่ีมีลกัษณะ และอยู่ในพืน้ท่ีใกล้เคียง
กัน บริษัทฯ มีความเห็นว่า อัตราร้อยละ 10.75% เหมาะสมและสะท้อนให้เห็นความเสี่ยงใน
ทรัพย์สินท่ีประเมินมลูคา่ ในขณะท่ีได้ให้อตัราผลตอบแทนท่ียอมรับได้แก่ผู้ลงทนุ 
 

มูลค่าสิทธิการเช่าท่ีระยะเวลา 30 ปี (นับตัง้แต่วันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 - 29 เมษายน 2586) 
(ตามท่ีได้รับแจ้งจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จาํกัด) 

      การประเมินมูลค่าโดยวธีิคิดจากรายได้ (DISCOUNTED CASH FLOW METHOD) 

      
      ช่วง

ระยะเวลา  
กระแสเงนิสด
จากทรัพย์สิน  

ค่าใช้จ่าย 
ในการขาย 

กระแสเงนิสด
สุทธิ 

  
(บาท) 

 
(บาท) (บาท) 

      ปีท่ี 1 
 

164,971,178 
  

164,971,178 
ปีท่ี 2 

 
173,141,469 

  
173,141,469 

ปีท่ี 3 
 

173,642,495 
  

173,642,495 
ปีท่ี 4 

 
176,791,635 

  
176,791,635 

ปีท่ี 5 
 

187,413,312 
  

187,413,312 
ปีท่ี 6 

 
193,433,982 

  
193,433,982 

ปีท่ี 7 
 

196,923,899 
  

196,923,899 
ปีท่ี 8 

 
200,671,478 

  
200,671,478 

ปีท่ี 9 
 

200,794,326 
  

200,794,326 
ปีท่ี 10 

 
203,347,457 

  
203,347,457 

ปีท่ี 11 
 

216,631,239 
  

216,631,239 
ปีท่ี 12 

 
220,884,204 

  
220,884,204 

ปีท่ี 13 
 

223,634,845 
  

223,634,845 
ปีท่ี 14 

 
237,161,320 

  
237,161,320 

ปีท่ี 15 
 

243,349,807 
  

243,349,807 
 



รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน 
เลขที่อ้างอิง R0113/2014-1 
สิทธิการเชา่ที่ดินพร้อมอาคารสํานกังาน 
ภายใต้ช่ือ “บางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)”  
เลขที่ 2/3 หมู ่14 และ 40/14 หมู ่12 ถนนบางนา-ตราด 
ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
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มูลค่าสิทธิการเช่าท่ีระยะเวลา 30 ปี (นับตัง้แต่วันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 - 29 เมษายน 2586) 
(ตามท่ีได้รับแจ้งจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จาํกัด) 

      การประเมินมูลค่าโดยวธีิคิดจากรายได้ (DISCOUNTED CASH FLOW METHOD) 

      
ปีท่ี 16 

 
247,634,067 

  
247,634,067 

ปีท่ี 17 
 

263,057,695 
  

263,057,695 
ปีท่ี 18 

 
271,037,840 

  
271,037,840 

ปีท่ี 19 
 

273,930,375 
  

273,930,375 
ปีท่ี 20 

 
279,378,342 

  
279,378,342 

ปีท่ี 21 
 

285,971,233 
  

285,971,233 
ปีท่ี 22 

 
291,903,498 

  
291,903,498 

ปีท่ี 23 
 

312,763,227 
  

312,763,227 
ปีท่ี 24 

 
321,754,710 

  
321,754,710 

ปีท่ี 25 
 

327,052,279 
  

327,052,279 
ปีท่ี 26 

 
347,045,640 

  
347,045,640 

ปีท่ี 27 
 

356,248,723 
  

356,248,723 
ปีท่ี 28 

 
361,760,450 

  
361,760,450 

ปีท่ี 29 
 

383,427,393 
  

383,427,393 
ปีท่ี 30 

 
388,507,437 

  
388,507,437 

      อัตราคิดลด 
    

10.75% 
มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ (NET PRESENT VALUE) 

  
1,861,876,587 

หรือประมาณ 
   

1,862,000,000 
บาท/ตารางเมตร 

   
37,680 

      SENSITIVITY ANALYSIS 
   

    
อัตราคิดลด 

 
    

10.25% 1,952,752,269 

    
10.75% 1,861,876,587 

    
11.25% 1,777,792,804 



ประมาณการกระแสเงนิสด (วนัทีป่ระเมนิมลูคา่ วนัที ่30 พฤษภาคม 2557)
อาคารสํานกังาน "บางนา ทาวเวอร"์
ปีที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
สมมตฐิานและคาดการณ์ชว่งสถานการณ์เศรษฐกจิ

49,416.39 ตารางเมตร 49,416.39            49,416.39          49,416.39       49,416.39       49,416.39       49,416.39       49,416.39       49,416.39       49,416.39       49,416.39       49,416.39       
1.1 พืน้ทีเ่ชา่อาคาร A
-พืน้ทีพ่าณชิยกรรม (รา้นคา้) 374.50 ตารางเมตร 43,287.57            
-พืน้ทีส่ํานักงาน (Office) 16,262.56 ตารางเมตร
-พืน้ทีส่ํานักงาน (Office Center) 1,737.00 ตารางเมตร
รวม 18,374.06 ตารางเมตร
1.2 พืน้ทีเ่ชา่อาคาร B 
-พืน้ทีพ่าณชิยกรรม (รา้นคา้) 72.00 ตารางเมตร
-พืน้ทีส่ํานักงานทั่วไป (Office) 16,152.00 ตารางเมตร
รวม 16,224.00 ตารางเมตร
1.3 พืน้ทีเ่ชา่อาคาร C 
-พืน้ทีส่ํานักงาน (Office) 6,802.50 ตารางเมตร
-พืน้ทีห่อ้งเกบ็ของ 37.83 ตารางเมตร
1.4 พืน้ทีส่ํานักงานของบรษิัทในเครอื
1) Prompt Techno Service 950.00 ตารางเมตร
2) SP Contracting Co., Ltd. 307.18 ตารางเมตร
3) บรษิัทในเครอืเตยีวฮงอืน่ๆ 592.00 ตารางเมตร
รวม 8,689.51 ตารางเมตร
รวมท ัง้หมด 43,287.57 ตารางเมตร
1.5 พืน้ทีท่ีจ่ะมกีารเชา่โดยเตยีวฮง และ/หรอืบรษิัททีจ่ะเขา้มาเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรัพย ์ภายหลังกองทนุรวมเขา้ลงทนุ
-พืน้ทีส่ํานักงาน (Office)
1) อาคาร B 1,054.00 ตารางเมตร
2) อาคาร C 512.82 ตารางเมตร
3)พืน้ทีห่อ้งประชมุ/จัดเลีย่ง 2,328.00 ตารางเมตร
4) พืน้ทีห่อ้งอาหาร 1,180.00 ตารางเมตร
5) พืน้ทีฟ่ิตเนส 1,054.00 ตารางเมตร
รวมท ัง้หมด 6,128.82 ตารางเมตร

2.1 พืน้ทีเ่ชา่ท ัว่ไปและพืน้ทีบ่รษิทัในเครอืฯ  (ไมร่วมพืน้ทีเ่ชา่สว่นของบรษิทั เตยีวฮงสลีม จํากดั) 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       
1) อาคาร A
พืน้ทีพ่าณิชยกรรม (รา้นคา้)
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 374.50                 374.50               374.50            374.50            374.50            374.50            374.50            374.50            374.50            374.50            374.50            
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 5% 83% 12% 0% 83% 12% 0% 83% 12% 0% 83%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 0% 83% 12% 0% 83% 12% 0% 83% 12% 0% 83%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 100.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 374.50        ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 356.58                 357.07               355.78            355.78            355.78            355.78            355.78            355.78            355.78            355.78            355.78            
การเพิม่ของอตัราคา่เชา่ใหม่ - 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0% 0% 8% 7%
อตัราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 540                      567                    595                625                656                689                724                724                724                782                 836                
อตัราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 413.57        ณ วันทีป่ระเมนิ 414                      547                    553                553                643                649                649                714                715                715                 821                
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 1,769,645            2,344,367          2,361,878       2,361,878       2,746,628       2,771,353       2,771,353       3,049,301       3,054,377       3,054,377       3,505,052       
พืน้ทีส่ํานกังาน (Office)
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 16,262.56            16,262.56          16,262.56       16,262.56       16,262.56       16,262.56       16,262.56       16,262.56       16,262.56       16,262.56       16,262.56       
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 13% 48% 38% 10% 45% 35% 10% 45% 35% 10% 45%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 10% 45% 35% 10% 45% 35% 10% 45% 35% 10% 45%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 100.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 97% 93% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 16,262.56   ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 15,755.48            15,200.72          14,636.30       14,636.30       14,636.30       14,636.30       14,636.30       14,636.30       14,636.30       14,636.30       14,636.30       
การเพิม่ของอตัราคา่เชา่ใหม่ - 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5%
อตัราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 450                      466                    482                499                516                534                553                553                553                592                 621                
อตัราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 348.59        ณ วันทีป่ระเมนิ 359                      410                    438                445                481                502                507                530                539                545                 583                
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 67,886,046          74,864,991        76,977,473     78,160,940     84,428,308     88,100,086     89,106,241     93,130,858     94,695,987     95,724,917     102,439,547   
พืน้ทีส่ํานกังาน (Office Center)
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 1,737.00              1,737.00            1,737.00         1,737.00         1,737.00         1,737.00         1,737.00         1,737.00         1,737.00         1,737.00         1,737.00         
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 13% 42% 41% 12% 40% 38% 12% 40% 38% 12% 40%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 12% 40% 38% 12% 40% 38% 12% 40% 38% 12% 40%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 96.26% ณ วันทีป่ระเมนิ 95% 93% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 1,672.00     ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 1,647.44              1,614.66            1,563.30         1,563.30         1,563.30         1,563.30         1,563.30         1,563.30         1,563.30         1,563.30         1,563.30         
การเพิม่ของอตัราคา่เชา่ใหม่ - 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5%
อตัราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 520                      538                    557                577                597                618                639                639                639                684                 718                
อตัราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 471.98        ณ วันทีป่ระเมนิ 478                      504                    526                533                561                585                592                613                624                632                 670                
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 9,450,852            9,764,228          9,874,250       9,999,754       10,530,565     10,976,138     11,111,503     11,502,558     11,708,948     11,858,524     12,575,763     
2) อาคาร B
พืน้ทีพ่าณิชยกรรม (รา้นคา้)
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 72.00                   72.00                 72.00             72.00             72.00             72.00             72.00             72.00             72.00             72.00              72.00             
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 23% 31% 46% 18% 31% 46% 18% 31% 46% 18% 31%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 18% 31% 46% 18% 31% 46% 18% 31% 46% 18% 31%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 100.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 72.00          ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 68.46                   68.28                 68.40             68.40             68.40             68.40             68.40             68.40             68.40             68.40              68.40             
การเพิม่ของอตัราคา่เชา่ใหม่ - 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0% 0% 8% 7%
อตัราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 700                      735                    772                810                851                893                938                938                938                1,013              1,084             
อตัราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 681.39        ณ วันทีป่ระเมนิ 685                      701                    735                750                783                836                856                882                909                929                 980                
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 562,668               574,605             603,620          615,274          642,393          686,411          702,243          724,342          746,433          762,563          804,073          
พืน้ทีส่ํานกังานท ัว่ไป (Office)
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 16,152.00            16,152.00          16,152.00       16,152.00       16,152.00       16,152.00       16,152.00       16,152.00       16,152.00       16,152.00       16,152.00       
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 39% 56% 5% 34% 54% 2% 34% 54% 2% 34% 54%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 34% 54% 2% 34% 54% 2% 34% 54% 2% 34% 54%

1. พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร)

2. ประมาณการรายได้

ชว่งสถานการณ์เศรษฐกจิคงทีแ่ละมกีารปรบัเพิม่คา่เชา่ตอ่เนือ่งตามปกติ ชว่งไมป่รบัคา่เชา่ ชว่งปรบัเพิม่คา่เชา่สงูกวา่ปกติ



ปีที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
สมมตฐิานและคาดการณ์ชว่งสถานการณ์เศรษฐกจิ ชว่งสถานการณ์เศรษฐกจิคงทีแ่ละมกีารปรบัเพิม่คา่เชา่ตอ่เนือ่งตามปกติ ชว่งไมป่รบัคา่เชา่ ชว่งปรบัเพิม่คา่เชา่สงูกวา่ปกติ

การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 100.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 95% 93% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 16,152.00   ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 15,369                 15,028.68          14,536.80       14,536.80       14,536.80       14,536.80       14,536.80       14,536.80       14,536.80       14,536.80       14,536.80       
การเพิม่ของอตัราคา่เชา่ใหม่ - 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5%
อตัราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 410                      424                    439                455                470                487                504                504                504                539                 566                
อตัราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 329.82        ณ วันทีป่ระเมนิ 358                      397                    398                419                450                451                471                491                491                509                 543                
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 66,110,814          71,543,401        69,366,583     73,117,950     78,490,414     78,633,840     82,141,053     85,607,005     85,658,352     88,836,794     94,799,998     
3) อาคาร C
พืน้ทีส่ํานกังาน (Office)
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 6,802.50              6,802.50            6,802.50         6,802.50         6,802.50         6,802.50         6,802.50         6,802.50         6,802.50         6,802.50         6,802.50         
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 22% 22% 55% 19% 21% 53% 16% 21% 53% 16% 21%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 19% 21% 53% 16% 21% 53% 16% 21% 53% 16% 21%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 100.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 97% 95% 93% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 6,802.50     ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 6,564.64              6,487.54            6,326.33         6,122.25         6,122.25         6,122.25         6,122.25         6,122.25         6,122.25         6,122.25         6,122.25         
การเพิม่ของอตัราคา่เชา่ใหม่ - 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5%
อตัราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 380                      393                    407                421                436                451                467                467                467                500                 525                
อตัราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 338.47        ณ วันทีป่ระเมนิ 347                      357                    385                392                402                431                438                444                458                465                 479                
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 27,307,519          27,786,504        29,265,437     28,789,159     29,546,738     31,672,890     32,143,076     32,650,485     33,632,281     34,181,196     35,201,965     
พืน้ทีเ่ก็บของ
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 37.83                   37.83                 37.83             37.83             37.83             37.83             37.83             37.83             37.83             37.83              37.83             
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 39% 33% 27% 29% 34% 27% 29% 34% 27% 29% 34%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 29% 34% 27% 29% 34% 27% 29% 34% 27% 29% 34%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 100.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 37.83          ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 33.87                   34.10                 34.05             34.05             34.05             34.05             34.05             34.05             34.05             34.05              34.05             
การเพิม่ของอตัราคา่เชา่ใหม่ - 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 5% 4%
อตัราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 360                      373                    386                399                413                428                443                443                443                465                 483                
อตัราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 351.93        ณ วันทีป่ระเมนิ 355                      361                    369                378                392                402                415                426                431                442                 457                
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 144,111               147,879             150,613          154,628          159,975          164,389          169,678          173,881          175,957          180,431          186,856          
พืน้ทีส่ํานกังานของบรษิทัในเครอื*
Prompt Techno Service
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 1,257.18              
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 100%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 100.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 1,257.18     ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) -                       
อตัราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 346.26        ณ วันทีป่ระเมนิ 346                      
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) -                       -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 
-สญัญาเชา่จะเร ิม่ ณ วันที ่30 พฤษภาคม 2557 75%
Prompt Techno Service
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 950.00                 950.00               950.00            950.00            950.00            950.00            950.00            950.00            950.00            950.00            950.00            
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -              ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 950.00                 950.00               950.00            950.00            950.00            950.00            950.00            950.00            950.00            950.00            855.00            
การเพิม่ของอตัราคา่เชา่ใหม่ - 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5%
อตัราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 450                      466                    482                499                516                534                553                553                553                592                 621                
อตัราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) -              ณ วันทีป่ระเมนิ 450                      450                    450                450                450                518                518                518                518                518                 621                
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 5,130,000            5,130,000          5,130,000       5,130,000       5,130,000       5,899,500       5,899,500       5,899,500       5,899,500       5,899,500       6,376,393       
SP Contracting Co., Ltd.
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 307.18                 307.18               307.18            307.18            307.18            307.18            307.18            307.18            307.18            307.18            307.18            
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -              ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 307.18                 307.18               307.18            307.18            307.18            307.18            307.18            307.18            307.18            307.18            276.46            
การเพิม่ของอตัราคา่เชา่ใหม่ - 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5%
อตัราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 450                      466                    482                499                516                534                553                553                553                592                 621                
อตัราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) -              ณ วันทีป่ระเมนิ 450                      450                    450                450                450                450                450                450                450                450                 621                
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 1,658,772            1,658,772          1,658,772       1,658,772       1,658,772       1,658,772       1,658,772       1,658,772       1,658,772       1,658,772       2,061,790       
-บรษิัทในเครอืเตยีวฮงอืน่ๆ
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 592.00                 592.00               592.00            592.00            592.00            592.00            592.00            592.00            592.00            592.00            592.00            
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 90% 0% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 100% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -              ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 592.00                 592.00               592.00            592.00            592.00            532.80            532.80            532.80            532.80            532.80            532.80            
การเพิม่ของอตัราคา่เชา่ใหม่ - 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5%
อตัราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 450                      466                    482                499                516                534                553                553                553                592                 621                
อตัราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) -              ณ วันทีป่ระเมนิ 450                      450                    450                450                450                534                534                534                553                553                 553                
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 3,196,800            3,196,800          3,196,800       3,196,800       3,196,800       3,417,116       3,417,116       3,417,116       3,536,715       3,536,715       3,536,715       

รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ทีอ่าคาร A, B และ C (บาท) 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   

2.2 พืน้ทีท่ ีจ่ะมกีารเชา่โดยเตยีวฮง และ/หรอืบรษิทัจะเขา้มาเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยภ์ายหลงักองลงทนุรวมเขา้ลงทนุ 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) พืน้ทีส่ํานกังาน (Office)
อาคาร B
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 1,054.00              1,054.00            1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90%



ปีที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
สมมตฐิานและคาดการณ์ชว่งสถานการณ์เศรษฐกจิ ชว่งสถานการณ์เศรษฐกจิคงทีแ่ละมกีารปรบัเพิม่คา่เชา่ตอ่เนือ่งตามปกติ ชว่งไมป่รบัคา่เชา่ ชว่งปรบัเพิม่คา่เชา่สงูกวา่ปกติ

การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -              ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 1,054.00              1,054.00            1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         948.60            
การเพิม่ของอตัราคา่เชา่ใหม่ - 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5%
อตัราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 450                      466                    482                499                516                534                553                553                553                592                 621                
อตัราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) -              ณ วันทีป่ระเมนิ 450                      450                    450                450                450                450                450                450                450                450                 621                
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 5,691,600            5,691,600          5,691,600       5,691,600       5,691,600       5,691,600       5,691,600       5,691,600       5,691,600       5,691,600       7,074,440       
อาคาร C 
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 512.82                 512.82               512.82            512.82            512.82            512.82            512.82            512.82            512.82            512.82            512.82            
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -              ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 512.82                 512.82               512.82            512.82            512.82            512.82            512.82            512.82            512.82            512.82            461.54            
การเพิม่ของอตัราคา่เชา่ใหม่ - 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5%
อตัราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 450                      466                    482                499                516                534                553                553                553                592                 621                
อตัราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) -              ณ วันทีป่ระเมนิ 450                      450                    450                450                450                450                450                450                450                450                 621                
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 2,769,228            2,769,228          2,769,228       2,769,228       2,769,228       2,769,228       2,769,228       2,769,228       2,769,228       2,769,228       3,442,044       
3) พืน้ทีห่อ้งประชุม/จดัเลีย้ง
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 2,328.00              2,328.00            2,328.00         2,328.00         2,328.00         2,328.00         2,328.00         2,328.00         2,328.00         2,328.00         2,328.00         
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 90% 0% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 100% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -              ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 2,328.00              2,328.00            2,328.00         2,328.00         2,328.00         2,095.20         2,095.20         2,095.20         2,095.20         2,095.20         2,095.20         
การเพิม่ของอตัราคา่เชา่ใหม่ - 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5%
อตัราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 250                      259                    268                277                287                297                307                307                307                329                 345                
อตัราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) -              ณ วันทีป่ระเมนิ 250                      250                    250                250                250                297                297                297                307                307                 307                
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 6,984,000            6,984,000          6,984,000       6,984,000       6,984,000       7,465,321       7,465,321       7,465,321       7,726,607       7,726,607       7,726,607       
4) พืน้ทีห่อ้งอาหาร
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 1,180.00              1,180.00            1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00         
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -              ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 1,180.00              1,180.00            1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00         
อตัราคา่เชา่พืน้ทีค่งทีต่ลอดอายสุญัญา (บาท/ตารางเมตร) -              ณ วันทีป่ระเมนิ 250                      250                    250                250                250                250                250                250                250                250                 250                
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 3,540,000            3,540,000          3,540,000       3,540,000       3,540,000       3,540,000       3,540,000       3,540,000       3,540,000       3,540,000       3,540,000       
5) พืน้ทีฟ่ิตเนส
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 1,054.00              1,054.00            1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -              ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 1,054.00              1,054.00            1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         
อตัราคา่เชา่พืน้ทีค่งทีต่ลอดอายสุญัญา (บาท/ตารางเมตร) -              ณ วันทีป่ระเมนิ 17                        17                      17                  17                  17                  17                  17                  17                  17                  17                   17                  
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 216,000               216,000             216,000          216,000          216,000          216,000          216,000          216,000          216,000          216,000          216,000          

รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ทีส่ว่นของบรษิทั เตยีวฮงสลีม จํากดั (บาท) 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     

รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ทีท่ ัง้หมด (บาท) 202,418,055        216,212,376      217,786,254   222,385,983   235,731,421   243,662,645   248,802,684   257,495,965   260,710,757   265,637,224   283,487,241   
2.3 รายไดท้ีจ่อดรถ - ปีที ่1 กําหนดที่ 1,500,000   บาท/เดอืน 18,000,000          18,360,000        18,727,200     19,101,744     19,483,779     19,873,454     20,270,924     20,676,342     21,089,869     21,511,666     21,941,900     

ปรับเพิม่ข ึน้ทกุปี@ 2.0%
2.4 รายไดอ้ืน่ๆ

(พืน่ทีเ่ชา่สว่นโปรโมชัน่ รายไดจ้ากป้าย และอืน่ๆ) 1.0% ของรายไดจ้ากพืน้ทีเ่ชา่ 2,024,181            2,162,124          2,177,863       2,223,860       2,357,314       2,436,626       2,488,027       2,574,960       2,607,108       2,656,372       2,834,872       
รวมรายไดจ้ากการดาํเนนิงานท ัง้หมด (บาท) 222,442,236        236,734,500      238,691,316   243,711,587   257,572,514   265,972,726   271,561,634   280,747,267   284,407,734   289,805,263   308,264,013   

3) รายจา่ยในการดาํเนนิการ
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารและจัดการอาคาร (ปรับเพิม่ข ึน้ 4% ทกุปี)
-พืน้ทีพ่าณชิยกรรม 80               บาท/ตร.ม./เดอืน 428,640               445,786             463,617          482,162          501,448          521,506          542,366          564,061          586,623          610,088          634,492          
-พืน้ทีส่ํานักงาน 50               บาท/ตร.ม./เดอืน 29,381,934          30,557,211        31,779,500     33,050,680     34,372,707     35,747,615     37,177,520     38,664,621     40,211,206     41,819,654     43,492,440     
คา่ใชจ้า่ยทางการตลาด 1.5% ของรายไดท้ัง้หมด 3,336,634            3,551,018          3,580,370       3,655,674       3,863,588       3,989,591       4,073,425       4,211,209       4,266,116       4,347,079       4,623,960       
สํารองคา่ปรับปรงุตกแตง่และซอ่มแซมบํารงุรักษา 3.5% ของรายไดท้ัง้หมด 7,785,478            8,285,708          8,354,196       8,529,906       9,015,038       9,309,045       9,504,657       9,826,154       9,954,271       10,143,184     10,789,240     
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆและเบีย้ประกนัภัย 2.0% ของรายไดท้ัง้หมด 4,448,845            4,734,690          4,773,826       4,874,232       5,151,450       5,319,455       5,431,233       5,614,945       5,688,155       5,796,105       6,165,280       
ภาษีโรงเรอืน ,อตัรา 12.5% ที่ 40% ของรายไดจ้ากพืน้ทีเ่ชา่ 10,120,903          10,810,619        10,889,313     11,119,299     11,786,571     12,183,132     12,440,134     12,874,798     13,035,538     13,281,861     14,174,362     
คา่ใชจ้า่ยรวม 55,502,433          58,385,031        59,840,822     61,711,952     64,690,802     67,070,344     69,169,335     71,755,789     73,741,908     75,997,972     79,879,775     

4) คา่เชา่ทีด่นิ (บรเิวณทีจ่อดรถภายนอกอาคาร) 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     

5) รายไดส้ทุธจิากการดาํเนนิงาน 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   
 % NOP 74% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 71% 71% 70% 70%



ประมาณการกระแสเงนิสด (วนัทีป่ระเมนิมูลคา่ วนัที ่30 พฤษภาคม 2557)
อาคารสํานกังาน "บางนา ทาวเวอร"์
ปีที่ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
สมมตฐิานและคาดการณช์ว่งสถานการณเ์ศรษฐกจิ ชว่งไมป่รบัคา่เชา่

49,416.39 ตารางเมตร 49,416.39       49,416.39       49,416.39       49,416.39       49,416.39     49,416.39     49,416.39     49,416.39     49,416.39     49,416.39     49,416.39     49,416.39     49,416.39       49,416.39       49,416.39       49,416.39     49,416.39     49,416.39     49,416.39          
1.1 พืน้ทีเ่ชา่อาคาร A
-พืน้ทีพ่าณชิยกรรม (รา้นคา้) 374.50 ตารางเมตร
-พืน้ทีส่ํานักงาน (Office) 16,262.56 ตารางเมตร
-พืน้ทีส่ํานักงาน (Office Center) 1,737.00 ตารางเมตร
รวม 18,374.06 ตารางเมตร
1.2 พืน้ทีเ่ชา่อาคาร B 
-พืน้ทีพ่าณชิยกรรม (รา้นคา้) 72.00 ตารางเมตร
-พืน้ทีส่ํานักงานทั่วไป (Office) 16,152.00 ตารางเมตร
รวม 16,224.00 ตารางเมตร
1.3 พืน้ทีเ่ชา่อาคาร C 
-พืน้ทีส่ํานักงาน (Office) 6,802.50 ตารางเมตร
-พืน้ทีห่อ้งเก็บของ 37.83 ตารางเมตร
1.4 พืน้ทีส่ํานักงานของบรษิัทในเครอื
1) Prompt Techno Service 950.00 ตารางเมตร
2) SP Contracting Co., Ltd. 307.18 ตารางเมตร
3) บรษิัทในเครอืเตยีวฮงอืน่ๆ 592.00 ตารางเมตร
รวม 8,689.51 ตารางเมตร
รวมท ัง้หมด 43,287.57 ตารางเมตร
1.5 พืน้ทีท่ีจ่ะมกีารเชา่โดยเตยีวฮง และ/หรอืบรษิัททีจ่ะเขา้มาเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรัพย ์ภายหลังกองทนุรวมเขา้ลงทนุ
-พืน้ทีส่ํานักงาน (Office)
1) อาคาร B 1,054.00 ตารางเมตร
2) อาคาร C 512.82 ตารางเมตร
3)พืน้ทีห่อ้งประชมุ/จัดเลีย่ง 2,328.00 ตารางเมตร
4) พืน้ทีห่อ้งอาหาร 1,180.00 ตารางเมตร
5) พืน้ทีฟ่ิตเนส 1,054.00 ตารางเมตร
รวมท ัง้หมด 6,128.82 ตารางเมตร

2.1 พืน้ทีเ่ชา่ท ัว่ไปและพืน้ทีบ่รษิทัในเครอืฯ  (ไมร่วมพืน้ทีเ่ชา่สว่นของบรษิทั เตยีวฮงสลีม จํากดั) 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     43,287.57       43,287.57       43,287.57       43,287.57     43,287.57     43,287.57     43,287.57          
1) อาคาร A
พืน้ทีพ่าณชิยกรรม (รา้นคา้)
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 374.50            374.50            374.50            374.50            374.50          374.50          374.50          374.50          374.50          374.50          374.50          374.50          374.50            374.50            374.50            374.50          374.50          374.50          374.50               
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจุบันและประมาณการ 12% 0% 83% 12% 0% 83% 12% 0% 83% 12% 0% 83% 12% 0% 83% 12% 0% 83% 12%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 12% 0% 83% 12% 0% 83% 12% 0% 83% 12% 0% 83% 12% 0% 83% 12% 0% 83% 12%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 100.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 374.50         ตร.ม.(ตามสภาพปัจจุบัน) 355.78            355.78            355.78            355.78            355.78          355.78          355.78          355.78          355.78          355.78          355.78          355.78          355.78            355.78            355.78            355.78          355.78          355.78          355.78               
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0% 0% 8% 7% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 878                922                 968                 1,016              1,067            1,121            1,177            1,177            1,177            1,271            1,360            1,428            1,499              1,574              1,653              1,735            1,822            1,913            1,913                 
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 413.57         ณ วันทีป่ระเมนิ 828                828                 950                 959                 959               1,100            1,110            1,110            1,168            1,181            1,181            1,397            1,410              1,410              1,622              1,636            1,636            1,878            1,883                 
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 3,535,831       3,535,831       4,057,537       4,093,168       4,093,168     4,697,106     4,738,353     4,738,353     4,987,607     5,042,925     5,042,925     5,962,621     6,017,915       6,017,915       6,925,229       6,986,365     6,986,365     8,019,328     8,038,193          
พืน้ทีส่ํานกังาน (Office)
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 16,262.56       16,262.56       16,262.56       16,262.56       16,262.56     16,262.56     16,262.56     16,262.56     16,262.56     16,262.56     16,262.56     16,262.56     16,262.56       16,262.56       16,262.56       16,262.56     16,262.56     16,262.56     16,262.56          
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจุบันและประมาณการ 35% 10% 45% 35% 10% 45% 35% 10% 45% 35% 10% 45% 35% 10% 45% 35% 10% 45% 35%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 35% 10% 45% 35% 10% 45% 35% 10% 45% 35% 10% 45% 35% 10% 45% 35% 10% 45% 35%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 100.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 16,262.56    ตร.ม.(ตามสภาพปัจจุบัน) 14,636.30       14,636.30       14,636.30       14,636.30       14,636.30     14,636.30     14,636.30     14,636.30     14,636.30     14,636.30     14,636.30     14,636.30     14,636.30       14,636.30       14,636.30       14,636.30     14,636.30     14,636.30     14,636.30          
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 643                666                 689                 713                 738               764               791               791               791               846               888               919               952                 985                 1,019              1,055            1,092            1,130            1,130                 
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 348.59         ณ วันทีป่ระเมนิ 607                613                 651                 675                 682               723               749               754               772               801               811               865               899                 908                 964                 999               1,010            1,070            1,093                 
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 106,536,501   107,691,188   114,356,187   118,595,364   119,822,648 127,000,500 131,618,204 132,424,469 135,649,532 140,684,198 142,388,799 151,937,652 157,849,105   159,531,246   169,287,110   175,518,030 177,326,617 187,917,381 192,036,011      
พืน้ทีส่ํานกังาน (Office Center)
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 1,737.00         1,737.00         1,737.00         1,737.00         1,737.00       1,737.00       1,737.00       1,737.00       1,737.00       1,737.00       1,737.00       1,737.00       1,737.00         1,737.00         1,737.00         1,737.00       1,737.00       1,737.00       1,737.00            
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจุบันและประมาณการ 38% 12% 40% 38% 12% 40% 38% 12% 40% 38% 12% 40% 38% 12% 40% 38% 12% 40% 38%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 38% 12% 40% 38% 12% 40% 38% 12% 40% 38% 12% 40% 38% 12% 40% 38% 12% 40% 38%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 96.26% ณ วันทีป่ระเมนิ 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 1,672.00      ตร.ม.(ตามสภาพปัจจุบัน) 1,563.30         1,563.30         1,563.30         1,563.30         1,563.30       1,563.30       1,563.30       1,563.30       1,563.30       1,563.30       1,563.30       1,563.30       1,563.30         1,563.30         1,563.30         1,563.30       1,563.30       1,563.30       1,563.30            
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 743                769                 796                 824                 853               883               914               914               914               978               1,027            1,062            1,100              1,138              1,178              1,219            1,262            1,306            1,306                 
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 471.98         ณ วันทีป่ระเมนิ 701                710                 748                 780                 790               831               866               872               891               927               941               995               1,039              1,052              1,108              1,155            1,169            1,230            1,262                 
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 13,153,396     13,323,860     14,040,807     14,639,932     14,821,392   15,594,511   16,247,279   16,366,381   16,710,452   17,398,644   17,646,478   18,662,002   19,492,515     19,740,316     20,788,312     21,667,985   21,935,222   23,075,474   23,677,274        
2) อาคาร B
พืน้ทีพ่าณชิยกรรม (รา้นคา้)
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 72.00             72.00              72.00              72.00              72.00            72.00            72.00            72.00            72.00            72.00            72.00            72.00            72.00              72.00              72.00              72.00            72.00            72.00            72.00                 
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจุบันและประมาณการ 46% 18% 31% 46% 18% 31% 46% 18% 31% 46% 18% 31% 46% 18% 31% 46% 18% 31% 46%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 46% 18% 31% 46% 18% 31% 46% 18% 31% 46% 18% 31% 46% 18% 31% 46% 18% 31% 46%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 100.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 72.00           ตร.ม.(ตามสภาพปัจจุบัน) 68.40             68.40              68.40              68.40              68.40            68.40            68.40            68.40            68.40            68.40            68.40            68.40            68.40              68.40              68.40              68.40            68.40            68.40            68.40                 
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0% 0% 8% 7% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 1,138             1,195              1,255              1,318              1,384            1,453            1,525            1,525            1,525            1,647            1,763            1,851            1,943              2,041              2,143              2,250            2,362            2,480            2,480                 
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 681.39         ณ วันทีป่ระเมนิ 1,056             1,083              1,139              1,225              1,255            1,320            1,419            1,439            1,467            1,555            1,594            1,678            1,806              1,851              1,946              2,093            2,144            2,254            2,363                 
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 867,111          888,685          934,806          1,005,848       1,030,432     1,083,278     1,164,974     1,181,463     1,204,480     1,275,987     1,308,354     1,377,140     1,482,682       1,519,095       1,597,251       1,717,958     1,759,813     1,849,874     1,939,904          
พืน้ทีส่ํานกังานท ัว่ไป (Office)
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 16,152.00       16,152.00       16,152.00       16,152.00       16,152.00     16,152.00     16,152.00     16,152.00     16,152.00     16,152.00     16,152.00     16,152.00     16,152.00       16,152.00       16,152.00       16,152.00     16,152.00     16,152.00     16,152.00          
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจุบันและประมาณการ 2% 34% 54% 2% 34% 54% 2% 34% 54% 2% 34% 54% 2% 34% 54% 2% 34% 54% 2%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 2% 34% 54% 2% 34% 54% 2% 34% 54% 2% 34% 54% 2% 34% 54% 2% 34% 54% 2%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 100.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 16,152.00    ตร.ม.(ตามสภาพปัจจุบัน) 14,536.80       14,536.80       14,536.80       14,536.80       14,536.80     14,536.80     14,536.80     14,536.80     14,536.80     14,536.80     14,536.80     14,536.80     14,536.80       14,536.80       14,536.80       14,536.80     14,536.80     14,536.80     14,536.80          
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 586                607                 628                 650                 673               696               720               720               720               771               809               838               867                 897                 929                 961               995               1,030            1,030                 
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 329.82         ณ วันทีป่ระเมนิ 544                568                 604                 605                 630               670               671               690               708               709               747               802               803                 839                 893                 894               932               991               992                    
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 94,965,167     99,062,387     105,333,431   105,511,513   109,970,332 116,840,295 117,036,510 120,298,043 123,521,204 123,764,442 130,347,514 139,818,133 140,072,097   146,293,351   155,728,756   155,994,555 162,629,948 172,832,014 172,983,155      
3) อาคาร C
พืน้ทีส่ํานกังาน (Office)
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 6,802.50         6,802.50         6,802.50         6,802.50         6,802.50       6,802.50       6,802.50       6,802.50       6,802.50       6,802.50       6,802.50       6,802.50       6,802.50         6,802.50         6,802.50         6,802.50       6,802.50       6,802.50       6,802.50            
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจุบันและประมาณการ 53% 16% 21% 53% 16% 21% 53% 16% 21% 53% 16% 21% 53% 16% 21% 53% 16% 21% 53%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 53% 16% 21% 53% 16% 21% 53% 16% 21% 53% 16% 21% 53% 16% 21% 53% 16% 21% 53%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 100.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 6,802.50      ตร.ม.(ตามสภาพปัจจุบัน) 6,122.25         6,122.25         6,122.25         6,122.25         6,122.25       6,122.25       6,122.25       6,122.25       6,122.25       6,122.25       6,122.25       6,122.25       6,122.25         6,122.25         6,122.25         6,122.25       6,122.25       6,122.25       6,122.25            
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 543                562                 582                 602                 623               645               668               668               668               714               750               776               804                 832                 861                 891               922               954               954                    
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 338.47         ณ วันทีป่ระเมนิ 517                525                 538                 576                 584               599               639               644               650               688               699               717               768                 779                 798                 853               865               886               926                    
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 37,971,753     38,563,808     39,540,035     42,310,033     42,929,110   43,971,168   46,964,331   47,335,810   47,736,697   50,534,493   51,348,282   52,676,577   56,422,401     57,254,636     58,651,769     62,658,607   63,563,172   65,092,614   68,051,964        
พืน้ทีเ่ก็บของ
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 37.83             37.83              37.83              37.83              37.83            37.83            37.83            37.83            37.83            37.83            37.83            37.83            37.83              37.83              37.83              37.83            37.83            37.83            37.83                 
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจุบันและประมาณการ 27% 29% 34% 27% 29% 34% 27% 29% 34% 27% 29% 34% 27% 29% 34% 27% 29% 34% 27%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 27% 29% 34% 27% 29% 34% 27% 29% 34% 27% 29% 34% 27% 29% 34% 27% 29% 34% 27%

ชว่งสถานการณเ์ศรษฐกจิคงทีแ่ละมกีารปรบัเพิม่คา่เชา่ตอ่เนือ่งตามปกติ
1. พืน้ทีเ่ชา่สุทธ ิ(ตารางเมตร)

2. ประมาณการรายได้

ชว่งสถานการณเ์ศรษฐกจิคงทีแ่ละมกีารปรบัเพิม่คา่เชา่ตอ่เนือ่งตามปกติ ชว่งไมป่รบัคา่เชา่ ชว่งปรบัเพิม่คา่เชา่สูงกวา่ปกติ



ปีที่ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
สมมตฐิานและคาดการณช์ว่งสถานการณเ์ศรษฐกจิ ชว่งไมป่รบัคา่เชา่ชว่งสถานการณเ์ศรษฐกจิคงทีแ่ละมกีารปรบัเพิม่คา่เชา่ตอ่เนือ่งตามปกติชว่งสถานการณเ์ศรษฐกจิคงทีแ่ละมกีารปรบัเพิม่คา่เชา่ตอ่เนือ่งตามปกติ ชว่งไมป่รบัคา่เชา่ ชว่งปรบัเพิม่คา่เชา่สูงกวา่ปกติ

การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 100.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 37.83           ตร.ม.(ตามสภาพปัจจุบัน) 34.05             34.05              34.05              34.05              34.05            34.05            34.05            34.05            34.05            34.05            34.05            34.05            34.05              34.05              34.05              34.05            34.05            34.05            34.05                 
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 5% 4% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 500                518                 536                 555                 574               594               615               615               615               646               671               695               719                 744                 770                 797               825               854               854                    
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 351.93         ณ วันทีป่ระเมนิ 470                485                 504                 520                 537               559               575               588               598               612               631               655               675                 697                 725                 747               772               803               818                    
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 192,103          198,353          206,116          212,250          219,417        228,213        235,107        240,291        244,410        250,213        257,976        267,771        275,592          284,786          296,114          305,016        315,383        328,080        334,353             
พืน้ทีส่ํานกังานของบรษิทัในเครอื*
Prompt Techno Service
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร)
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจุบันและประมาณการ
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%)
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 100.00% ณ วันทีป่ระเมนิ
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 1,257.18      ตร.ม.(ตามสภาพปัจจุบัน)
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 346.26         ณ วันทีป่ระเมนิ
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) -                 -                  -                  -                  -                -                -                -                -                -                -                -                 -                  -                  -                  -                -                -                -                     
-สญัญาเชา่จะเริม่ ณ วันที ่30 พฤษภาคม 2557
Prompt Techno Service
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 950.00            950.00            950.00            950.00            950.00          950.00          950.00          950.00          950.00          950.00          950.00          950.00          950.00            950.00            950.00            950.00          950.00          950.00          950.00               
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจุบันและประมาณการ 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -              ตร.ม.(ตามสภาพปัจจุบัน) 855.00            855.00            855.00            855.00            855.00          855.00          855.00          855.00          855.00          855.00          855.00          855.00          855.00            855.00            855.00            855.00          855.00          855.00          855.00               
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 643                666                 689                 713                 738               764               791               791               791               846               888               919               952                 985                 1,019              1,055            1,092            1,130            1,130                 
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) -              ณ วันทีป่ระเมนิ 621                621                 689                 689                 689               764               764               764               791               791               791               919               919                 919                 1,019              1,019            1,019            1,130            1,130                 
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 6,376,393       6,376,393       7,069,620       7,069,620       7,069,620     7,838,215     7,838,215     7,838,215     8,112,552     8,112,552     8,112,552     9,433,458     9,433,458       9,433,458       10,459,044     10,459,044   10,459,044   11,596,129   11,596,129        
SP Contracting Co., Ltd.
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 307.18            307.18            307.18            307.18            307.18          307.18          307.18          307.18          307.18          307.18          307.18          307.18          307.18            307.18            307.18            307.18          307.18          307.18          307.18               
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจุบันและประมาณการ 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -              ตร.ม.(ตามสภาพปัจจุบัน) 276.46            276.46            276.46            276.46            276.46          276.46          276.46          276.46          276.46          276.46          276.46          276.46          276.46            276.46            276.46            276.46          276.46          276.46          276.46               
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 643                666                 689                 713                 738               764               791               791               791               846               888               919               952                 985                 1,019              1,055            1,092            1,130            1,130                 
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) -              ณ วันทีป่ระเมนิ 621                621                 689                 689                 689               764               764               764               791               791               791               919               919                 919                 1,019              1,019            1,019            1,130            1,130                 
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 2,061,790       2,061,790       2,285,943       2,285,943       2,285,943     2,534,466     2,534,466     2,534,466     2,623,172     2,623,172     2,623,172     3,050,284     3,050,284       3,050,284       3,381,904       3,381,904     3,381,904     3,749,578     3,749,578          
-บรษิัทในเครอืเตยีวฮงอืน่ๆ
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 592.00            592.00            592.00            592.00            592.00          592.00          592.00          592.00          592.00          592.00          592.00          592.00          592.00            592.00            592.00            592.00          592.00          592.00          592.00               
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจุบันและประมาณการ 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -              ตร.ม.(ตามสภาพปัจจุบัน) 532.80            532.80            532.80            532.80            532.80          532.80          532.80          532.80          532.80          532.80          532.80          532.80          532.80            532.80            532.80            532.80          532.80          532.80          532.80               
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 643                666                 689                 713                 738               764               791               791               791               846               888               919               952                 985                 1,019              1,055            1,092            1,130            1,130                 
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) -              ณ วันทีป่ระเมนิ 643                643                 643                 713                 713               713               791               791               791               846               846               846               952                 952                 952                 1,055            1,055            1,055            1,130                 
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 4,112,572       4,112,572       4,112,572       4,559,682       4,559,682     4,559,682     5,055,401     5,055,401     5,055,401     5,409,279     5,409,279     5,409,279     6,084,283       6,084,283       6,084,283       6,745,753     6,745,753     6,745,753     7,226,219          

รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ทีอ่าคาร A, B และ C (บาท) 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      

2.2 พืน้ทีท่ ีจ่ะมกีารเชา่โดยเตยีวฮง และ/หรอืบรษิทัจะเขา้มาเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยภ์ายหลงักองลงทนุรวมเขา้ลงทนุ 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) พืน้ทีส่ํานกังาน (Office)
อาคาร B
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00            
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจุบันและประมาณการ 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -              ตร.ม.(ตามสภาพปัจจุบัน) 948.60            948.60            948.60            948.60            948.60          948.60          948.60          948.60          948.60          948.60          948.60          948.60          948.60            948.60            948.60            948.60          948.60          948.60          948.60               
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 643                666                 689                 713                 738               764               791               791               791               846               888               919               952                 985                 1,019              1,055            1,092            1,130            1,130                 
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) -              ณ วันทีป่ระเมนิ 621                621                 689                 689                 689               764               764               764               791               791               791               919               919                 919                 1,019              1,019            1,019            1,130            1,130                 
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 7,074,440       7,074,440       7,843,558       7,843,558       7,843,558     8,696,293     8,696,293     8,696,293     9,000,663     9,000,663     9,000,663     10,466,174   10,466,174     10,466,174     11,604,034     11,604,034   11,604,034   12,865,600   12,865,600        
อาคาร C 
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 512.82            512.82            512.82            512.82            512.82          512.82          512.82          512.82          512.82          512.82          512.82          512.82          512.82            512.82            512.82            512.82          512.82          512.82          512.82               
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจุบันและประมาณการ 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -              ตร.ม.(ตามสภาพปัจจุบัน) 461.54            461.54            461.54            461.54            461.54          461.54          461.54          461.54          461.54          461.54          461.54          461.54          461.54            461.54            461.54            461.54          461.54          461.54          461.54               
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 643                666                 689                 713                 738               764               791               791               791               846               888               919               952                 985                 1,019              1,055            1,092            1,130            1,130                 
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) -              ณ วันทีป่ระเมนิ 621                621                 689                 689                 689               764               764               764               791               791               791               919               919                 919                 1,019              1,019            1,019            1,130            1,130                 
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 3,442,044       3,442,044       3,816,256       3,816,256       3,816,256     4,231,151     4,231,151     4,231,151     4,379,241     4,379,241     4,379,241     5,092,280     5,092,280       5,092,280       5,645,902       5,645,902     5,645,902     6,259,712     6,259,712          
3) พืน้ทีห่อ้งประชุม/จดัเลีย้ง
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 2,328.00         2,328.00         2,328.00         2,328.00         2,328.00       2,328.00       2,328.00       2,328.00       2,328.00       2,328.00       2,328.00       2,328.00       2,328.00         2,328.00         2,328.00         2,328.00       2,328.00       2,328.00       2,328.00            
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจุบันและประมาณการ 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -              ตร.ม.(ตามสภาพปัจจุบัน) 2,095.20         2,095.20         2,095.20         2,095.20         2,095.20       2,095.20       2,095.20       2,095.20       2,095.20       2,095.20       2,095.20       2,095.20       2,095.20         2,095.20         2,095.20         2,095.20       2,095.20       2,095.20       2,095.20            
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 357                370                 383                 396                 410               424               439               439               439               470               494               511               529                 547                 566                 586               607               628               628                    
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) -              ณ วันทีป่ระเมนิ 357                357                 357                 396                 396               396               439               439               439               470               470               470               529                 529                 529                 586               586               586               628                    
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 8,984,673       8,984,673       8,984,673       9,961,467       9,961,467     9,961,467     11,044,457   11,044,457   11,044,457   11,817,569   11,817,569   11,817,569   13,292,239     13,292,239     13,292,239     14,737,343   14,737,343   14,737,343   15,787,010        
4) พืน้ทีห่อ้งอาหาร
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00       1,180.00       1,180.00       1,180.00       1,180.00       1,180.00       1,180.00       1,180.00       1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00       1,180.00       1,180.00       1,180.00            
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจุบันและประมาณการ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -              ตร.ม.(ตามสภาพปัจจุบัน) 1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00       1,180.00       1,180.00       1,180.00       1,180.00       1,180.00       1,180.00       1,180.00       1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00       1,180.00       1,180.00       1,180.00            
อัตราคา่เชา่พืน้ทีค่งทีต่ลอดอายสุญัญา (บาท/ตารางเมตร) -              ณ วันทีป่ระเมนิ 250                250                 250                 250                 250               250               250               250               250               250               250               250               250                 250                 250                 250               250               250               250                    
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 3,540,000       3,540,000       3,540,000       3,540,000       3,540,000     3,540,000     3,540,000     3,540,000     3,540,000     3,540,000     3,540,000     3,540,000     3,540,000       3,540,000       3,540,000       3,540,000     3,540,000     3,540,000     3,540,000          
5) พืน้ทีฟ่ิตเนส
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00            
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจุบันและประมาณการ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ข ึน้ (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -              ตร.ม.(ตามสภาพปัจจุบัน) 1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00            
อัตราคา่เชา่พืน้ทีค่งทีต่ลอดอายสุญัญา (บาท/ตารางเมตร) -              ณ วันทีป่ระเมนิ 17                  17                   17                   17                   17                 17                 17                 17                 17                 17                 17                 17                  17                   17                   17                   17                 17                 17                 17                      
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 216,000          216,000          216,000          216,000          216,000        216,000        216,000        216,000        216,000        216,000        216,000        216,000        216,000          216,000          216,000          216,000        216,000        216,000        216,000             



ปีที่ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
สมมตฐิานและคาดการณช์ว่งสถานการณเ์ศรษฐกจิ ชว่งไมป่รบัคา่เชา่ชว่งสถานการณเ์ศรษฐกจิคงทีแ่ละมกีารปรบัเพิม่คา่เชา่ตอ่เนือ่งตามปกติชว่งสถานการณเ์ศรษฐกจิคงทีแ่ละมกีารปรบัเพิม่คา่เชา่ตอ่เนือ่งตามปกติ ชว่งไมป่รบัคา่เชา่ ชว่งปรบัเพิม่คา่เชา่สูงกวา่ปกติ

รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ทีส่ว่นของบรษิทั เตยีวฮงสลีม จํากดั (บาท) 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        

รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ทีท่ ัง้หมด (บาท) 293,029,773   299,072,024   316,337,541   325,660,634   332,179,025 350,992,344 361,160,741 365,740,792 374,025,870 384,049,378 393,438,803 419,726,939 432,787,025   441,816,063   467,497,946   481,178,495 490,846,500 518,824,879 528,301,102      
2.3 รายไดท้ีจ่อดรถ - ปีที ่1 กําหนดที่ 1,500,000    บาท/เดอืน 22,380,738     22,828,352     23,284,919     23,750,618     24,225,630   24,710,143   25,204,346   25,708,432   26,222,601   26,747,053   27,281,994   27,827,634   28,384,187     28,951,870     29,530,908     30,121,526   30,723,957   31,338,436   31,965,204        

ปรับเพิม่ขึน้ทกุปี@ 2.0%
2.4 รายไดอ้ืน่ๆ

(พืน่ทีเ่ชา่สว่นโปรโมชัน่ รายไดจ้ากป้าย และอืน่ๆ) 1.0% ของรายไดจ้ากพืน้ทีเ่ชา่ 2,930,298       2,990,720       3,163,375       3,256,606       3,321,790     3,509,923     3,611,607     3,657,408     3,740,259     3,840,494     3,934,388     4,197,269     4,327,870       4,418,161       4,674,979       4,811,785     4,908,465     5,188,249     5,283,011          
รวมรายไดจ้ากการดาํเนนิงานท ัง้หมด (บาท) 318,340,808   324,891,096   342,785,835   352,667,858   359,726,446 379,212,410 389,976,694 395,106,632 403,988,729 414,636,925 424,655,185 451,751,843 465,499,082   475,186,094   501,703,834   516,111,806 526,478,922 555,351,563 565,549,317      

3) รายจา่ยในการดาํเนนิการ
คา่ใชจ้่ายในการบรหิารและจัดการอาคาร (ปรับเพิม่ขึน้ 4% ทกุปี)
-พืน้ทีพ่าณชิยกรรม 80                บาท/ตร.ม./เดอืน 659,872          686,266          713,717          742,266          771,956        802,835        834,948        868,346        903,080        939,203        976,771        1,015,842     1,056,476       1,098,735       1,142,684       1,188,391     1,235,927     1,285,364     1,336,779          
-พืน้ทีส่ํานักงาน 50                บาท/ตร.ม./เดอืน 45,232,137     47,041,423     48,923,080     50,880,003     52,915,203   55,031,811   57,233,084   59,522,407   61,903,303   64,379,436   66,954,613   69,632,798   72,418,109     75,314,834     78,327,427     81,460,524   84,718,945   88,107,703   91,632,011        
คา่ใชจ้่ายทางการตลาด 1.5% ของรายไดท้ัง้หมด 4,775,112       4,873,366       5,141,788       5,290,018       5,395,897     5,688,186     5,849,650     5,926,599     6,059,831     6,219,554     6,369,828     6,776,278     6,982,486       7,127,791       7,525,558       7,741,677     7,897,184     8,330,273     8,483,240          
สํารองคา่ปรับปรงุตกแตง่และซอ่มแซมบํารงุรักษา 3.5% ของรายไดท้ัง้หมด 11,141,928     11,371,188     11,997,504     12,343,375     12,590,426   13,272,434   13,649,184   13,828,732   14,139,606   14,512,292   14,862,931   15,811,314   16,292,468     16,631,513     17,559,634     18,063,913   18,426,762   19,437,305   19,794,226        
คา่ใชจ้่ายอืน่ๆและเบีย้ประกันภัย 2.0% ของรายไดท้ัง้หมด 6,366,816       6,497,822       6,855,717       7,053,357       7,194,529     7,584,248     7,799,534     7,902,133     8,079,775     8,292,739     8,493,104     9,035,037     9,309,982       9,503,722       10,034,077     10,322,236   10,529,578   11,107,031   11,310,986        
ภาษีโรงเรอืน ,อัตรา 12.5% ที่ 40% ของรายไดจ้ากพืน้ทีเ่ชา่ 14,651,489     14,953,601     15,816,877     16,283,032     16,608,951   17,549,617   18,058,037   18,287,040   18,701,293   19,202,469   19,671,940   20,986,347   21,639,351     22,090,803     23,374,897     24,058,925   24,542,325   25,941,244   26,415,055        
คา่ใชจ้า่ยรวม 82,827,354     85,423,667     89,448,683     92,592,051     95,476,962   99,929,132   103,424,437 106,335,257 109,786,888 113,545,692 117,329,187 123,257,615 127,698,872   131,767,398   137,964,277   142,835,667 147,350,722 154,208,921 158,972,297      

4) คา่เชา่ทีด่นิ (บรเิวณทีจ่อดรถภายนอกอาคาร) 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        

5) รายไดสุ้ทธจิากการดาํเนนิงาน 220,884,204   223,634,845   237,161,320   243,349,807   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      
 % NOP 69% 69% 69% 69% 69% 69% 70% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69%



ภาคผนวก ก (2) 

สรุปรายงานการประเมินมูลคา่อสังหาริมทรัพย์โครงการอาคารบางนา ทาวเวอร ์โดยพิจารณาถึงโครงสร้างการ

ลงทนุของกองทนุรวม 

 

































 

 

VL/mk/R0113/2014-1 
 
วนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2557 
 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ 
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จาํกัด 
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ อาคาร 3 ชัน้ 21-22 
เลขท่ี 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร 
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
 
เรียน  ท่านผู้จัดการกองทุนฯ 

 
ตามท่ีท่านได้มอบหมายให้ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ทําการประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินได้แก่ สิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมอาคารสํานกังาน ภายใต้ช่ือ “อาคาร บางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)” 
เลขท่ี 2/3 หมู ่14 และ 40/14 หมู ่12 ติดถนนบางนา - บางปะกง (ทางหลวงหมายเลข 34) บริเวณหลกักิโลเมตรท่ี 
6+500 ในตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นัน้ บริษัทฯ ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ดัง
รายละเอียดแนบท้ายจดหมายนี ้

 
รายงานการประเมินมูลค่าท่ีส่งมาพร้อมจดหมายนีไ้ด้แสดงถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง และสมมติฐานการ

ประเมินมลูคา่ท่ีพิจารณาวา่มีความสําคญัในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินของบริษัทฯ อนึง่รายงานนีไ้ด้ถกูเตรียมขึน้
โดยเฉพาะสําหรับท่านและเพ่ือวตัถปุระสงค์สาธารณะ (เพ่ือการจดัตัง้/เพ่ิมทนุกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ (กองทนุ
รวม)) เพ่ือนําข้อมลูมาใช้ประกอบการพิจารณา ซือ้-ขาย หรือการให้เช่าทรัพย์สิน 

 
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั และข้าพเจ้าผู้ มีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัทฯ 

ข้างลา่งนี ้ขอรับรองวา่ ไมมี่ผลประโยชน์เก่ียวข้องไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมกบัทรัพย์สินท่ีทําการประเมินมลูคา่  
 

ขอแสดงความนบัถือ 
กระทําการแทนในนาม 

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

 
นายสุรศักดิ์ ลิมปอารยะกุล 

กรรมการบริหาร – หัวหน้าฝ่ายทีป่รึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  
 



รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน 
เลขที่อ้างอิง R0113/2014-1 
สิทธิการเชา่ที่ดินพร้อมอาคารสํานกังาน 
ภายใต้ช่ือ “บางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)”  
เลขที่ 2/3 หมู ่14 และ 40/14 หมู ่12 ถนนบางนา-ตราด 
ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

สําหรบั : กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ไพร์มออฟฟิศ 
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12.1.2   มูลค่าปัจจุบันสุทธิของสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี (ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557) ตามโครงสร้าง
การลงทุนของกองทุนรวม 

 
สมมตฐิานในการประเมินมูลค่า 

1) ในการกําหนดราคาค่าเช่าของพืน้ท่ีเช่าทั่วไป สําหรับพืน้ท่ีท่ีมีสญัญาเช่าเดิมผูกพันอยู่ พิจารณา
อ้างอิงคา่เช่าตามสญัญาเช่าเดิมจนสิน้สดุสญัญาเช่า (พิจารณาตามรายละเอียดสรุป (Rent Roll) ท่ี
ได้รับจากบริษัท เตียวฮงสีลม จํากดั และสญัญาเช่าท่ีจะมีการทําขึน้ระหว่างกองทุนรวมและเตียวฮง 
และ/หรือบริษัทในเครือ) สว่นพืน้ท่ีวา่งพิจารณาจากการเปรียบเทียบราคาค่าเช่าพืน้ท่ีสํานกังานและ
พืน้ท่ีพาณิชยกรรม-ร้านค้า ในอาคารบางนา ทาวเวอร์ เอง และอาคารสํานักงานอ่ืนๆ ท่ีตัง้อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียง โดยทําการเปรียบเทียบจากปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด เช่น ทําเลท่ีตัง้ สภาพ
อาคาร สาธารณูปโภค ขนาดพืน้ท่ีห้อง และจํานวนผู้ เช่าภายในอาคาร เป็นต้น ทัง้นีไ้ด้พิจารณาค่า
เช่าตลาด โดยคิดคํานวณจากข้อมลูตลาดเปรียบเทียบท่ีแนบมาในรายงานนี ้โดยปรับตามเง่ือนไข
การเช่าปกติ และพิจารณาจากปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ช่วงปลอดค่าเช่า และค่านายหน้าท่ีจ่าย
ตามอตัราค่าเช่าด้วย โดยมีรายละเอียดสมมติุฐานพืน้ท่ีให้เช่า อตัราการเช่าพืน้ท่ี และอตัราค่าเช่า
เฉลี่ย ของพืน้ท่ีแตล่ะประเภท ดงัตอ่ไปนี ้

พืน้ที่ให้เช่า 
ประเภทพืน้ที่ เนือ้ที่ (ตารางเมตร) 

1.1 พืน้ท่ีเช่าอาคาร A   
-พืน้ท่ีพาณิชยกรรม (ร้านค้า)                     374.50  
-พืน้ท่ีสํานกังาน (Office)                 16,262.56  
-พืน้ท่ีสํานกังาน (Office Center)                  1,737.00  
รวม                 18,374.06  

 
ประเภทพืน้ที่ เนือ้ที่ (ตารางเมตร) 

1.2 พืน้ท่ีเช่าอาคาร B    
-พืน้ท่ีพาณิชยกรรม (ร้านค้า)                       72.00  
-พืน้ท่ีสํานกังานทัว่ไป (Office)                 16,152.00  
รวม                 16,224.00  



รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน 
เลขที่อ้างอิง R0113/2014-1 
สิทธิการเชา่ที่ดินพร้อมอาคารสํานกังาน 
ภายใต้ช่ือ “บางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)”  
เลขที่ 2/3 หมู ่14 และ 40/14 หมู ่12 ถนนบางนา-ตราด 
ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

สําหรบั : กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ไพร์มออฟฟิศ 
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ประเภทพืน้ที่ เนือ้ที่ (ตารางเมตร) 
1.3 พืน้ท่ีเช่าอาคาร C   
-พืน้ท่ีสํานกังาน (Office)                  6,802.50  
-พืน้ท่ีห้องเก็บของ                       37.83  
รวม                  6,840.33  
1.4 พืน้ท่ีสํานกังานของบริษัทในเครือ*   
-Prompt Techno Service                     950.00  
- SP Contracting Co., Ltd.                     307.18  
- บริษัทในเครือของเตียวฮงอ่ืนๆ                     592.00  
รวม                  1,849.18  
1.5 พืน้ท่ีท่ีจะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรือบริษัทท่ีจะเข้ามาเป็น

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ภายหลงักองทนุรวมเข้าลงทนุ   
-พืน้ท่ีสํานกังาน (Office)   
1) อาคาร B                  1,054.00  
2) อาคาร C                     512.82  
4)พืน้ท่ีห้องประชมุ/ห้องจดัเลีย้ง                  2,328.00  
5) พืน้ท่ีห้องอาหาร                  1,180.00  
5) พืน้ท่ีฟิตเนส                  1,054.00  
รวม                  6,128.82  

รวมพืน้ที่ปล่อยเช่าสุทธิทัง้หมด               49,416.39  
 

หมายเหต ุ:  *เฉพาะพื้นที่ที่เช่าโดยบริษัทในเครือเตียวฮงบางส่วน ทัง้นี ้ภายหลงักองทุนรวมเข้า
ลงทุน จะมีพืน้ที่ที่เตียวฮง และ/หรือ บริษัทที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
และบริษทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเตียวฮงเช่ารวมทัง้ส้ินประมาณ 11,164.06 ตารางเมตร 

 
  



รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน 
เลขที่อ้างอิง R0113/2014-1 
สิทธิการเชา่ที่ดินพร้อมอาคารสํานกังาน 
ภายใต้ช่ือ “บางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)”  
เลขที่ 2/3 หมู ่14 และ 40/14 หมู ่12 ถนนบางนา-ตราด 
ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

สําหรบั : กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ไพร์มออฟฟิศ 
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อัตราการเช่าพืน้ที่ 

ประเภทพืน้ที่ ปีที่ 1 ปีที่ 2 
ปีที่ 3 - สิน้สุดการ
ประมาณการ 

1.1 พืน้ท่ีเช่าอาคาร A     
-พืน้ท่ีพาณิชยกรรม (ร้านค้า) 95% 95% 95% 
-พืน้ท่ีสํานกังาน (Office) 97% 93% 90% 
-พืน้ท่ีสํานกังาน (Office Center) 95% 93% 90% 
1.2 พืน้ท่ีเช่าอาคาร B        
-พืน้ท่ีพาณิชยกรรม (ร้านค้า) 95% 95% 95% 
-พืน้ท่ีสํานกังานทัว่ไป (Office) 95% 93% 90% 
1.3 พืน้ท่ีเช่าอาคาร C     
-พืน้ท่ีสํานกังาน (Office) 97% 95% 90-93% 
-พืน้ท่ีห้องเก็บของ 90% 90% 90% 
1.4 พืน้ท่ีสํานกังานของบริษัทในเครือ*     
-Prompt Techno Service 100% 100% 90-100% 
- SP Contracting Co., Ltd. 100% 100% 90-100% 
- บริษัทในเครือของเตียวฮงอ่ืนๆ 100% 100% 90-100% 
1.5 พืน้ท่ีท่ีจะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/

หรือบริษัทท่ีจะเข้ามาเป็นผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์     

-พืน้ท่ีสํานกังาน (Office)     
1) อาคาร B 100% 100% 90-100% 
2) อาคาร C 100% 100% 90-100% 
4)พืน้ท่ีห้องประชมุ/ห้องจดัเลีย้ง 100% 100% 90-100% 
5) พืน้ท่ีห้องอาหาร 100% 100% 100% 
5) พืน้ท่ีฟิตเนส 100% 100% 100% 

หมายเหต ุ:  *เฉพาะพื้นที่ที่เช่าโดยบริษัทในเครือเตียวฮงบางส่วน ทัง้นี ้ภายหลงักองทุนรวมเข้า
ลงทุน จะมีพืน้ที่ที่เตียวฮง และ/หรือ บริษัทที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
และบริษทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเตียวฮงเช่ารวมทัง้ส้ินประมาณ 11,164.06 ตารางเมตร 
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อัตราค่าเช่าพืน้ที่เช่าใหม่เฉล่ีย 

 

ประเภทพืน้ที่ ค่าเช่าเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

1.1 พืน้ท่ีเช่าอาคาร A 
-พืน้ท่ีพาณิชยกรรม (ร้านค้า)  อตัราคา่พืน้ท่ีเช่าใหม ่540 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือนในปี

แรก จากนัน้เติบโตในอตัรา 0.0-8.0% ตอ่ปี   
-พืน้ท่ีสํานกังาน (Office)  อตัราคา่พืน้ท่ีเช่าใหม ่450 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือนในปี

แรก จากนัน้เติบโตในอตัรา 0.0-7.0% ตอ่ปี   
-พืน้ท่ีสํานกังาน (Office Center)  อตัราคา่พืน้ท่ีเช่าใหม ่520 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือนในปี

แรก จากนัน้เติบโตในอตัรา 0.0-7.0% ตอ่ปี   
1.2 พืน้ท่ีเช่าอาคาร B  
-พืน้ท่ีพาณิชยกรรม (ร้านค้า)  อตัราคา่พืน้ท่ีเช่าใหม ่700 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือนในปี

แรก จากนัน้เติบโตในอตัรา 0.0-8.0% ตอ่ปี   
-พืน้ท่ีสํานกังานทัว่ไป (Office)  อตัราคา่พืน้ท่ีเช่าใหม ่410 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือนในปี

แรก จากนัน้เติบโตในอตัรา 0.0-7.0% ตอ่ปี   
1.3 พืน้ท่ีเช่าอาคาร C 
-พืน้ท่ีสํานกังาน (Office)  อตัราคา่พืน้ท่ีเช่าใหม ่380 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือนในปี

แรก จากนัน้เติบโตในอตัรา 0.0-7.0% ตอ่ปี   
-พืน้ท่ีห้องเก็บของ  อตัราคา่พืน้ท่ีเช่าใหม ่360 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือนในปี

แรก จากนัน้เติบโตในอตัรา 0.0-5.0% ตอ่ปี   
1.4 พืน้ท่ีสํานกังานของบริษัทในเครือ* 
-Prompt Techno Service  คา่เช่าในช่วงใน 10 ปีแรกเป็นไปตามสญัญาเช่าท่ีจะมีขึน้

ระหวา่งขกองทนุรวมและบริษัท เตียวฮงสีลม จํากดั และ
เติบโตในอตัราคา่เช่าตลาดภายหลงัจากนัน้  
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ประเภทพืน้ที่ ค่าเช่าเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

- SP Contracting Co., Ltd. คา่เช่าในช่วงใน 10 ปีแรกเป็นไปตามสญัญาเช่าท่ีจะมีขึน้
ระหวา่งกองทนุรวมและบริษัท เตียวฮงสีลม จํากดั และ
เติบโตในอตัราคา่เช่าตลาดภายหลงัจากนัน้  

- บริษัทในเครือของเตียวฮงอ่ืนๆ  คา่เช่าในช่วงใน 5 ปีแรกเป็นไปตามสญัญาเช่าท่ีจะมีขึน้
ระหวา่งกองทนุรวมและบริษัท เตียวฮงสีลม จํากดั และ
เติบโตในอตัราคา่เช่าตลาดภายหลงัจากนัน้  

1.5 พืน้ท่ีท่ีจะมีการเช่าโดยเตียวฮง 
และ/หรือบริษัทท่ีจะเข้ามาเป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ภายหลงั
กองทนุรวมเข้าลงทนุ 

  

-พืน้ท่ีสํานกังาน (Office) 
1) อาคาร B  คา่เช่าในช่วงใน 10 ปีแรกเป็นไปตามสญัญาเช่าท่ีจะมีขึน้

ระหวา่งกองทนุรวมและบริษัท เตียวฮงสีลม จํากดั และ
เติบโตในอตัราคา่เช่าตลาดภายหลงัจากนัน้  

2) อาคาร C คา่เช่าในช่วงใน 10 ปีแรกเป็นไปตามสญัญาเช่าท่ีจะมีขึน้
ระหวา่งกองทนุรวมและบริษัท เตียวฮงสีลม จํากดั และเติบโต
ในอตัราคา่เช่าตลาดภายหลงัจากนัน้  

4)พืน้ท่ีห้องประชมุ/ห้องจดัเลีย้ง คา่เช่าในช่วงใน 5 ปีแรกเป็นไปตามสญัญาเช่าท่ีจะมีขึน้
ระหวา่งกองทนุรวมและบริษัท เตียวฮงสีลม จํากดั และเติบโต
ในอตัราคา่เช่าตลาดภายหลงัจากนัน้  

5) พืน้ท่ีห้องอาหาร  คา่เช่าเป็นไปตามสญัญาเช่าท่ีจะมีขึน้ระหวา่งกองทนุรวม
และบริษัท เตียวฮงสีลม จํากดั ตลอดระยะเวลาการเช่า 30 
ปี  

5) พืน้ท่ีฟิตเนส  คา่เช่าเป็นไปตามสญัญาเช่าท่ีจะมีขึน้ระหวา่งกองทนุรวม
และบริษัท เตียวฮงสีลม จํากดั ตลอดระยะเวลาการเช่า 30 
ปี  

หมายเหต ุ:  *เฉพาะพื้นที่ที่เช่าโดยบริษัทในเครือเตียวฮงบางส่วน ทัง้นี ้ภายหลงักองทุนรวมเข้า
ลงทุน จะมีพืน้ที่ที่เตียวฮง และ/หรือ บริษัทที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
และบริษทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเตียวฮงเช่ารวมทัง้ส้ินประมาณ 11,164.06 ตารางเมตร 
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2) การกนัสํารองคา่ปรับปรุงตกแตง่อาคาร โดยปกติบริษัทฯ จะพิจารณาตามเกณฑ์ตลาดทัว่ไปท่ี
อตัรา 2.5% ของรายได้ทัง้หมด เน่ืองจากต้องสํารองไว้ปรับปรุงอาคารเม่ือจําเป็น นอกเหนือจาก
คา่ซอ่มแซมบํารุงรักษาปกติ  

3) รายได้ท่ีจอดรถ พิจารณาจากอตัราท่ีเกิดขึน้จริงในอดีต โดยเท่ากบั 1,500,000 บาทตอ่เดือนใน
ปีแรก และเติบโตปีละ 2.0% ในปีถดัมา 

4) รายได้อ่ืนๆ ได้แก ่ รายได้จากพืน้ท่ีสว่นโปรโมชัน่ รายได้จากป้าย และอ่ืนๆ พิจารณาท่ี 1.0% 
ของรายได้จากพืน้ท่ีเช่า   

5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประกอบด้วย ค่าทําความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภัย 
พิจารณาจากอตัราท่ีเกิดขึน้จริงในอดีต โดยกําหนดอตัราการเติบโตท่ี 4.0%ตอ่ปี  

6) คา่สาธารณปูโภค พิจารณาท่ี 5.40% ของรายได้รวม* 

7) คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ประกอบด้วย ค่าเก็บขยะ ค่ากําจดัแมลง ค่าวสัดสุิน้เปลือง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพาหนะ
และการเดินทาง ต้นทนุคา่อาหาร และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ พิจารณาท่ี 2.26% ของรายได้รวม* 

8) คา่ใช้จ่ายในการขาย (Commission) พิจารณาท่ี  0.5% ของรายได้รวมทัง้หมด 

9) คา่ซอ่มแซมบํารุงรักษา พิจารณาท่ี 2.0% ของรายได้รวมทัง้หมด 

10) คา่ประกนัภยั พิจารณาท่ี 0.06% ของต้นทนุก่อสร้างใหม ่

11) คา่ภาษีโรงเรือน พิจารณาท่ี 12.5% ท่ี 40%  ของรายได้จากพืน้ท่ีเช่า 

12) คา่เข่าท่ีดิน พิจารณาจากอตัราตามในสญัญาท่ีจะมีการทําขึน้ 

13) คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ คา่ตอบแทนฐาน กําหนดท่ี 1% ของรายได้จากการ
ดําเนินงานทัง้หมด และ 5.75% ของรายได้สทุธิจากการดําเนินงาน 

หมายเหต ุ: *ยกเว้นรายได้จากพื้นที่ที่จะมีการเช่าโดยเตียวฮง และ/หรือบริษัทจะเข้ามาเป็น
ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย์ภายหลงักองลงทนุรวมเขา้ลงทนุ 
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วิธีคดิลดกระแสเงนิสด 

การวิเคราะห์โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ได้คํานงึถงึความสามารถของทรัพย์สินในการสร้างรายได้
ตลอดช่วงระยะเวลาเช่าคงเหลือ 30 ปี บริษัทฯ เช่ือวา่วิธีการนีเ้ป็นวิธีการท่ีเหมาะสม เน่ืองจากการ
ประมาณการทัง้หมด มีบางส่วนนํามาจากทรัพย์สินประเภทเดียวกันในบริเวณใกล้เคียง ซึ่ง
ดําเนินการอยู่จริง ผนวกกบัการประมาณการอย่างมีเหตผุลประกอบ วิธีการนีเ้ป็นวิธีการท่ียอมรับ
โดยทัว่ไปในตลาดปัจจบุนันี ้

ผลการดําเนินงานสุทธิในแต่ละช่วงเวลา ได้ทําการคิดลดเพ่ือหามูลค่าปัจจุบันของเงินได้ใน
อนาคต และรวมเข้ากบัมลูคา่ปัจจบุนัจากการดําเนินงาน เพ่ือหาผลรวมมลูคา่ตลาดของทรัพย์สิน  

ในวิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) เป็นสิ่งสําคัญท่ีจะต้อง
ประมาณการอตัราคิดลดหรือผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเหมาะสม ทัง้นีบ้ริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์
เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ได้พิจารณาโดยอ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนการลงทุนจากพนัธบตัร
รัฐบาลอายุ 30 ปี ซึ่งโดยปัจจุบันมีอัตราผลตอบแทนอยู่ ท่ีประมาณร้อยละ 4.25 (ณ วันท่ี  
30 พฤษภาคม 2557) ซึ่งถือว่าเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งไม่มีความเสี่ยง บวกกับความ
เสี่ยงจากการลงทุนในตวัทรัพย์สิน ซึ่งเป็นสิทธิการเช่า ท่ีระยะเวลา 30 ปี และประกอบกิจการ
ประเภทอาคารสํานกังาน หรือสํานกังานให้เช่า ท่ีอตัราร้อยละ 6 ถงึร้อยละ 8 จากผลตอบแทนการ
ลงทนุจากพนัธบตัรรัฐบาลข้างต้น ซึง่อตัราคิดลดท่ีใช้ประกอบในการประเมินมลูค่าในครัง้นีจ้ะอยู่
ในช่วงร้อยละ 10.25 ถงึร้อยละ 12.25 

จากการประมาณการกระแสเงินสดตามสมมติฐาน บริษัทฯ ได้พิจารณาอตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทนุในทรัพย์สินท่ีประเมินมลูค่า (อาคารบางนา ทาวเวอร์) ซึง่เป็นสิทธิการเช่าตามสญัญาท่ี 30 
ปี และใช้ประโยชน์เป็นอาคารสํานกังานให้เช่า และวตัถุประสงค์เชิงพาณิชยกรรมอ่ืนๆ อาทิ พืน้ท่ี
ให้เช่าเชิงพาณิชยกรรม ในช่วงร้อยละ 10.0 ถึง 12.0 ทัง้นีไ้ด้มีการพิจารณาอ้างอิงประกอบกับ
อตัราผลตอบแทนท่ีได้รับจากการซือ้-ขายอาคารสํานักงานท่ีมีลกัษณะ และอยู่ในพืน้ท่ีใกล้เคียง
กัน บริษัทฯ มีความเห็นว่า อัตราร้อยละ 10.75% เหมาะสมและสะท้อนให้เห็นความเสี่ยงใน
ทรัพย์สินท่ีประเมินมลูคา่ ในขณะท่ีได้ให้อตัราผลตอบแทนท่ียอมรับได้แก่ผู้ลงทนุ 

 
 
 
 
 

 
 
 
  



รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน 
เลขที่อ้างอิง R0113/2014-1 
สิทธิการเชา่ที่ดินพร้อมอาคารสํานกังาน 
ภายใต้ช่ือ “บางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)”  
เลขที่ 2/3 หมู ่14 และ 40/14 หมู ่12 ถนนบางนา-ตราด 
ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

สําหรบั : กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ไพร์มออฟฟิศ 
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มูลค่าสิทธิการเช่าที่ระยะเวลา 30 ปี (นับตัง้แต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - 29 เมษายน 2586) 
(ตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จาํกัด) 

      การประเมินมูลค่าโดยวิธีคิดจากรายได้ (DISCOUNTED CASH FLOW METHOD) 

      
ช่วง

ระยะเวลา  
กระแสเงนิสด
จากทรัพย์สิน  

ค่าใช้จ่ายใน
การขาย 

กระแสเงนิสด
สุทธิ 

  
(บาท) 

 
(บาท) (บาท) 

ปีท่ี 1 
 

200,161,677 
  

200,161,677 
ปีท่ี 2 

 
199,920,269 

  
199,920,269 

ปีท่ี 3 
 

187,537,832 
  

187,537,832 
ปีท่ี 4 

 
184,629,630 

  
184,629,630 

ปีท่ี 5 
 

188,222,141 
  

188,222,141 
ปีท่ี 6 

 
186,614,345 

  
186,614,345 

ปีท่ี 7 
 

190,398,628 
  

190,398,628 
ปีท่ี 8 

 
194,227,071 

  
194,227,071 

ปีท่ี 9 
 

195,051,594 
  

195,051,594 
ปีท่ี 10 

 
198,072,366 

  
198,072,366 

ปีท่ี 11 
 

210,547,721 
  

210,547,721 
ปีท่ี 12 

 
215,036,980 

  
215,036,980 

ปีท่ี 13 
 

218,289,614 
  

218,289,614 
ปีท่ี 14 

 
231,089,574 

  
231,089,574 

ปีท่ี 15 
 

237,525,573 
  

237,525,573 
ปีท่ี 16 

 
242,326,124 

  
242,326,124 

ปีท่ี 17 
 

256,960,880 
  

256,960,880 
ปีท่ี 18 

 
265,182,492 

  
265,182,492 

ปีท่ี 19 
 

268,948,580 
  

268,948,580 
 
 



รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน 
เลขที่อ้างอิง R0113/2014-1 
สิทธิการเชา่ที่ดินพร้อมอาคารสํานกังาน 
ภายใต้ช่ือ “บางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)”  
เลขที่ 2/3 หมู ่14 และ 40/14 หมู ่12 ถนนบางนา-ตราด 
ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

สําหรบั : กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ไพร์มออฟฟิศ 
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      การประเมินมูลค่าโดยวิธีคิดจากรายได้ (DISCOUNTED CASH FLOW METHOD) 

      
ปีท่ี 20 

 
274,967,672 

  
274,967,672 

ปีท่ี 21 
 

282,031,691 
  

282,031,691 
ปีท่ี 22 

 
288,517,429 

  
288,517,429 

ปีท่ี 23 
 

308,185,095 
  

308,185,095 
ปีท่ี 24 

 
317,545,009 

  
317,545,009 

ปีท่ี 25 
 

323,646,728 
  

323,646,728 
ปีท่ี 26 

 
342,700,615 

  
342,700,615 

ปีท่ี 27 
 

352,423,482 
  

352,423,482 
ปีท่ี 28 

 
358,899,782 

  
358,899,782 

ปีท่ี 29 
 

379,617,225 
  

379,617,225 
ปีท่ี 30 

 
385,932,768 

  
385,932,768 

อัตราคิดลด 
    

10.75% 
มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ (NET PRESENT VALUE) 

  
1,902,408,645 

หรือประมาณ 
    

1,902,000,000 
บาท/ตารางเมตร 

  
38,489 

SENSITIVITY ANALYSIS 
    

    
อัตราคิดลด 

 
    

10.25% 1,992,211,014 

    
10.75% 1,902,408,645 

    
11.25% 1,819,292,196 

  



ประมาณการกระแสเงนิสด (วนัทีป่ระเมนิมลูคา่ วนัที ่30 พฤษภาคม 2557)
อาคารสาํนกังาน "บางนา ทาวเวอร"์
ปีที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
สมมตฐิานและคาดการณ์ชว่งสถานการณ์เศรษฐกจิ

49,416.39 ตารางเมตร 49,416.39             49,416.39           49,416.39       49,416.39       49,416.39       49,416.39       49,416.39       49,416.39       49,416.39       49,416.39        49,416.39       
1.1 พืน้ทีเ่ชา่อาคาร A
-พืน้ทีพ่าณชิยกรรม (รา้นคา้) 374.50 ตารางเมตร 43,287.57             
-พืน้ทีส่ํานักงาน (Office) 16,262.56 ตารางเมตร
-พืน้ทีส่ํานักงาน (Office Center) 1,737.00 ตารางเมตร
รวม 18,374.06 ตารางเมตร
1.2 พืน้ทีเ่ชา่อาคาร B 
-พืน้ทีพ่าณชิยกรรม (รา้นคา้) 72.00 ตารางเมตร
-พืน้ทีส่ํานักงานทั่วไป (Office) 16,152.00 ตารางเมตร
รวม 16,224.00 ตารางเมตร
1.3 พืน้ทีเ่ชา่อาคาร C 
-พืน้ทีส่ํานักงาน (Office) 6,802.50 ตารางเมตร
-พืน้ทีห่อ้งเก็บของ 37.83 ตารางเมตร
1.4 พืน้ทีส่ํานักงานของบรษิัทในเครอื
1) Prompt Techno Service 950.00 ตารางเมตร
2) SP Contracting Co., Ltd. 307.18 ตารางเมตร
3) บรษิัทในเครอืเตยีวฮงอืน่ๆ 592.00 ตารางเมตร
รวม 8,689.51 ตารางเมตร
รวมท ัง้หมด 43,287.57 ตารางเมตร
1.5 พืน้ทีท่ีจ่ะมกีารเชา่โดยเตยีวฮง และ/หรอืบรษิัททีจ่ะเขา้มาเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรัพย ์ภายหลังกองทนุรวมเขา้ลงทนุ
-พืน้ทีส่ํานักงาน (Office)
1) อาคาร B 1,054.00 ตารางเมตร
2) อาคาร C 512.82 ตารางเมตร
3)พืน้ทีห่อ้งประชมุ/จัดเลีย่ง 2,328.00 ตารางเมตร
4) พืน้ทีห่อ้งอาหาร 1,180.00 ตารางเมตร
5) พืน้ทีฟ่ิตเนส 1,054.00 ตารางเมตร
รวมท ัง้หมด 6,128.82 ตารางเมตร

2.1 พืน้ทีเ่ชา่ท ัว่ไปและพืน้ทีบ่รษิทัในเครอืฯ  (ไมร่วมพืน้ทีเ่ชา่สว่นของบรษิทั เตยีวฮงสลีม จํากดั) 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       
1) อาคาร A
พืน้ทีพ่าณิชยกรรม (รา้นคา้)
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 374.50                  374.50                374.50            374.50            374.50            374.50            374.50            374.50            374.50            374.50             374.50            
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 5% 83% 12% 0% 83% 12% 0% 83% 12% 0% 83%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 0% 83% 12% 0% 83% 12% 0% 83% 12% 0% 83%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 100.00% ณ วนัทีป่ระเมนิ 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 374.50                  ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 356.58                  357.07                355.78            355.78            355.78            355.78            355.78            355.78            355.78            355.78             355.78            
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ - 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0% 0% 8% 7%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 540                       567                     595                 625                 656                 689                 724                 724                 724                 782                  836                 
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 413.57                  ณ วนัทีป่ระเมนิ 414                       547                     553                 553                 643                 649                 649                 714                 715                 715                  821                 
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 1,769,645             2,344,367           2,361,878       2,361,878       2,746,628       2,771,353       2,771,353       3,049,301       3,054,377       3,054,377        3,505,052       
พืน้ทีส่าํนกังาน (Office)
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 16,262.56             16,262.56           16,262.56       16,262.56       16,262.56       16,262.56       16,262.56       16,262.56       16,262.56       16,262.56        16,262.56       
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 13% 48% 38% 10% 45% 35% 10% 45% 35% 10% 45%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 10% 45% 35% 10% 45% 35% 10% 45% 35% 10% 45%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 100.00% ณ วนัทีป่ระเมนิ 97% 93% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 16,262.56             ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 15,755.48             15,200.72           14,636.30       14,636.30       14,636.30       14,636.30       14,636.30       14,636.30       14,636.30       14,636.30        14,636.30       
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ - 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 450                       466                     482                 499                 516                 534                 553                 553                 553                 592                  621                 
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 348.59                  ณ วนัทีป่ระเมนิ 359                       410                     438                 445                 481                 502                 507                 530                 539                 545                  583                 
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 67,886,046           74,864,991         76,977,473     78,160,940     84,428,308     88,100,086     89,106,241     93,130,858     94,695,987     95,724,917      102,439,547   
พืน้ทีส่าํนกังาน (Office Center)
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 1,737.00               1,737.00             1,737.00         1,737.00         1,737.00         1,737.00         1,737.00         1,737.00         1,737.00         1,737.00          1,737.00         
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 13% 42% 41% 12% 40% 38% 12% 40% 38% 12% 40%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 12% 40% 38% 12% 40% 38% 12% 40% 38% 12% 40%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 96.26% ณ วนัทีป่ระเมนิ 95% 93% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 1,672.00               ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 1,647.44               1,614.66             1,563.30         1,563.30         1,563.30         1,563.30         1,563.30         1,563.30         1,563.30         1,563.30          1,563.30         
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ - 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 520                       538                     557                 577                 597                 618                 639                 639                 639                 684                  718                 
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 471.98                  ณ วนัทีป่ระเมนิ 478                       504                     526                 533                 561                 585                 592                 613                 624                 632                  670                 
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 9,450,852             9,764,228           9,874,250       9,999,754       10,530,565     10,976,138     11,111,503     11,502,558     11,708,948     11,858,524      12,575,763     
2) อาคาร B
พืน้ทีพ่าณิชยกรรม (รา้นคา้)
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 72.00                    72.00                  72.00              72.00              72.00              72.00              72.00              72.00              72.00              72.00               72.00              
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 23% 31% 46% 18% 31% 46% 18% 31% 46% 18% 31%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 18% 31% 46% 18% 31% 46% 18% 31% 46% 18% 31%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 100.00% ณ วนัทีป่ระเมนิ 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 72.00                    ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 68.46                    68.28                  68.40              68.40              68.40              68.40              68.40              68.40              68.40              68.40               68.40              
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ - 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0% 0% 8% 7%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 700                       735                     772                 810                 851                 893                 938                 938                 938                 1,013               1,084              
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 681.39                  ณ วนัทีป่ระเมนิ 685                       701                     735                 750                 783                 836                 856                 882                 909                 929                  980                 
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 562,668                574,605              603,620          615,274          642,393          686,411          702,243          724,342          746,433          762,563           804,073          
พืน้ทีส่าํนกังานท ัว่ไป (Office)
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 16,152.00             16,152.00           16,152.00       16,152.00       16,152.00       16,152.00       16,152.00       16,152.00       16,152.00       16,152.00        16,152.00       
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 39% 56% 5% 34% 54% 2% 34% 54% 2% 34% 54%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 34% 54% 2% 34% 54% 2% 34% 54% 2% 34% 54%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 100.00% ณ วนัทีป่ระเมนิ 95% 93% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 16,152.00             ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 15,369                  15,028.68           14,536.80       14,536.80       14,536.80       14,536.80       14,536.80       14,536.80       14,536.80       14,536.80        14,536.80       
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ - 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5%

1. พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร)

2. ประมาณการรายได้

ชว่งสถานการณ์เศรษฐกจิคงทีแ่ละมกีารปรบัเพิม่คา่เชา่ตอ่เนือ่งตามปกติ ชว่งไมป่รบัคา่เชา่ ชว่งปรบัเพิม่คา่เชา่สงูกวา่ปกติ



ปีที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
สมมตฐิานและคาดการณ์ชว่งสถานการณ์เศรษฐกจิ ชว่งสถานการณ์เศรษฐกจิคงทีแ่ละมกีารปรบัเพิม่คา่เชา่ตอ่เนือ่งตามปกติ ชว่งไมป่รบัคา่เชา่ ชว่งปรบัเพิม่คา่เชา่สงูกวา่ปกติ

อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 410                       424                     439                 455                 470                 487                 504                 504                 504                 539                  566                 
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 329.82                  ณ วนัทีป่ระเมนิ 358                       397                     398                 419                 450                 451                 471                 491                 491                 509                  543                 
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 66,110,814           71,543,401         69,366,583     73,117,950     78,490,414     78,633,840     82,141,053     85,607,005     85,658,352     88,836,794      94,799,998     
3) อาคาร C
พืน้ทีส่าํนกังาน (Office)
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 6,802.50               6,802.50             6,802.50         6,802.50         6,802.50         6,802.50         6,802.50         6,802.50         6,802.50         6,802.50          6,802.50         
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 22% 22% 55% 19% 21% 53% 16% 21% 53% 16% 21%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 19% 21% 53% 16% 21% 53% 16% 21% 53% 16% 21%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 100.00% ณ วนัทีป่ระเมนิ 97% 95% 93% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 6,802.50               ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 6,564.64               6,487.54             6,326.33         6,122.25         6,122.25         6,122.25         6,122.25         6,122.25         6,122.25         6,122.25          6,122.25         
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ - 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 380                       393                     407                 421                 436                 451                 467                 467                 467                 500                  525                 
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 338.47                  ณ วนัทีป่ระเมนิ 347                       357                     385                 392                 402                 431                 438                 444                 458                 465                  479                 
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 27,307,519           27,786,504         29,265,437     28,789,159     29,546,738     31,672,890     32,143,076     32,650,485     33,632,281     34,181,196      35,201,965     
พืน้ทีเ่ก็บของ
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 37.83                    37.83                  37.83              37.83              37.83              37.83              37.83              37.83              37.83              37.83               37.83              
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 39% 33% 27% 29% 34% 27% 29% 34% 27% 29% 34%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 29% 34% 27% 29% 34% 27% 29% 34% 27% 29% 34%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 100.00% ณ วนัทีป่ระเมนิ 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 37.83                    ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 33.87                    34.10                  34.05              34.05              34.05              34.05              34.05              34.05              34.05              34.05               34.05              
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ - 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 5% 4%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 360                       373                     386                 399                 413                 428                 443                 443                 443                 465                  483                 
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 351.93                  ณ วนัทีป่ระเมนิ 355                       361                     369                 378                 392                 402                 415                 426                 431                 442                  457                 
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 144,111                147,879              150,613          154,628          159,975          164,389          169,678          173,881          175,957          180,431           186,856          
พืน้ทีส่าํนกังานของบรษิทัในเครอื*
Prompt Techno Service
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 1,257.18               
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 100%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 100.00% ณ วนัทีป่ระเมนิ 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 1,257.18               ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) -                        
อตัราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 346.26                  ณ วนัทีป่ระเมนิ 346                       
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) -                        -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  
-สญัญาเชา่จะเริม่ ณ วนัที ่30 พฤษภาคม 2557 75%
Prompt Techno Service
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 950.00                  950.00                950.00            950.00            950.00            950.00            950.00            950.00            950.00            950.00             950.00            
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วนัทีป่ระเมนิ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -                        ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 950.00                  950.00                950.00            950.00            950.00            950.00            950.00            950.00            950.00            950.00             855.00            
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ - 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 450                       466                     482                 499                 516                 534                 553                 553                 553                 592                  621                 
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) -                        ณ วนัทีป่ระเมนิ 450                       450                     450                 450                 450                 518                 518                 518                 518                 518                  621                 
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 5,130,000             5,130,000           5,130,000       5,130,000       5,130,000       5,899,500       5,899,500       5,899,500       5,899,500       5,899,500        6,376,393       
SP Contracting Co., Ltd.
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 307.18                  307.18                307.18            307.18            307.18            307.18            307.18            307.18            307.18            307.18             307.18            
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วนัทีป่ระเมนิ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -                        ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 307.18                  307.18                307.18            307.18            307.18            307.18            307.18            307.18            307.18            307.18             276.46            
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ - 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 450                       466                     482                 499                 516                 534                 553                 553                 553                 592                  621                 
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) -                        ณ วนัทีป่ระเมนิ 450                       450                     450                 450                 450                 450                 450                 450                 450                 450                  621                 
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 1,658,772             1,658,772           1,658,772       1,658,772       1,658,772       1,658,772       1,658,772       1,658,772       1,658,772       1,658,772        2,061,790       
-บรษิัทในเครอืเตยีวฮงอืน่ๆ
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 592.00                  592.00                592.00            592.00            592.00            592.00            592.00            592.00            592.00            592.00             592.00            
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 90% 0% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 100% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วนัทีป่ระเมนิ 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -                        ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 592.00                  592.00                592.00            592.00            592.00            532.80            532.80            532.80            532.80            532.80             532.80            
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ - 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 450                       466                     482                 499                 516                 534                 553                 553                 553                 592                  621                 
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) -                        ณ วนัทีป่ระเมนิ 450                       450                     450                 450                 450                 534                 534                 534                 553                 553                  553                 
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 3,196,800             3,196,800           3,196,800       3,196,800       3,196,800       3,417,116       3,417,116       3,417,116       3,536,715       3,536,715        3,536,715       

รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ทีอ่าคาร A, B และ C (บาท) 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   

2.2 พืน้ทีท่ ีจ่ะมกีารเชา่โดยเตยีวฮง และ/หรอืบรษิทัจะเขา้มาเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยภ์ายหลงักองลงทนุรวมเขา้ลงทนุ 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) พืน้ทีส่าํนกังาน (Office)
อาคาร B
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 1,054.00               1,054.00             1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00          1,054.00         
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วนัทีป่ระเมนิ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -                        ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 1,054.00               1,054.00             1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00          948.60            
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ - 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 450                       466                     482                 499                 516                 534                 553                 553                 553                 592                  621                 
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) -                        ณ วนัทีป่ระเมนิ 450                       450                     450                 450                 450                 450                 450                 450                 450                 450                  621                 
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 5,691,600             5,691,600           5,691,600       5,691,600       5,691,600       5,691,600       5,691,600       5,691,600       5,691,600       5,691,600        7,074,440       
อาคาร C 



ปีที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
สมมตฐิานและคาดการณ์ชว่งสถานการณ์เศรษฐกจิ ชว่งสถานการณ์เศรษฐกจิคงทีแ่ละมกีารปรบัเพิม่คา่เชา่ตอ่เนือ่งตามปกติ ชว่งไมป่รบัคา่เชา่ ชว่งปรบัเพิม่คา่เชา่สงูกวา่ปกติ

พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 512.82                  512.82                512.82            512.82            512.82            512.82            512.82            512.82            512.82            512.82             512.82            
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วนัทีป่ระเมนิ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -                        ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 512.82                  512.82                512.82            512.82            512.82            512.82            512.82            512.82            512.82            512.82             461.54            
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ - 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 450                       466                     482                 499                 516                 534                 553                 553                 553                 592                  621                 
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) -                        ณ วนัทีป่ระเมนิ 450                       450                     450                 450                 450                 450                 450                 450                 450                 450                  621                 
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 2,769,228             2,769,228           2,769,228       2,769,228       2,769,228       2,769,228       2,769,228       2,769,228       2,769,228       2,769,228        3,442,044       
3) พืน้ทีห่อ้งประชุม/จดัเลีย้ง
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 2,328.00               2,328.00             2,328.00         2,328.00         2,328.00         2,328.00         2,328.00         2,328.00         2,328.00         2,328.00          2,328.00         
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 90% 0% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 100% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วนัทีป่ระเมนิ 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -                        ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 2,328.00               2,328.00             2,328.00         2,328.00         2,328.00         2,095.20         2,095.20         2,095.20         2,095.20         2,095.20          2,095.20         
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ - 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 250                       259                     268                 277                 287                 297                 307                 307                 307                 329                  345                 
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) -                        ณ วนัทีป่ระเมนิ 250                       250                     250                 250                 250                 297                 297                 297                 307                 307                  307                 
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 6,984,000             6,984,000           6,984,000       6,984,000       6,984,000       7,465,321       7,465,321       7,465,321       7,726,607       7,726,607        7,726,607       
4) พืน้ทีห่อ้งอาหาร
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 1,180.00               1,180.00             1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00          1,180.00         
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วนัทีป่ระเมนิ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -                        ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 1,180.00               1,180.00             1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00          1,180.00         
อัตราคา่เชา่พืน้ทีค่งทีต่ลอดอายสุญัญา (บาท/ตารางเมตร) -                        ณ วนัทีป่ระเมนิ 250                       250                     250                 250                 250                 250                 250                 250                 250                 250                  250                 
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 3,540,000             3,540,000           3,540,000       3,540,000       3,540,000       3,540,000       3,540,000       3,540,000       3,540,000       3,540,000        3,540,000       
5) พืน้ทีฟ่ิตเนส
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 1,054.00               1,054.00             1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00          1,054.00         
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสญัญา (%) พจิารณาตามสญัญาปัจจบุันและประมาณการ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วนัทีป่ระเมนิ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -                        ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 1,054.00               1,054.00             1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00          1,054.00         
อัตราคา่เชา่พืน้ทีค่งทีต่ลอดอายสุญัญา (บาท/ตารางเมตร) -                        ณ วนัทีป่ระเมนิ 17                         17                       17                   17                   17                   17                   17                   17                   17                   17                    17                   
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที ่(บาท) 216,000                216,000              216,000          216,000          216,000          216,000          216,000          216,000          216,000          216,000           216,000          

รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ทีส่ว่นของบรษิทั เตยีวฮงสลีม จํากดั (บาท) 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     

รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ทีท่ ัง้หมด (บาท) 202,418,055         216,212,376       217,786,254   222,385,983   235,731,421   243,662,645   248,802,684   257,495,965   260,710,757   265,637,224    283,487,241   
2.3 รายไดท้ีจ่อดรถ - ปีที ่1 กาํหนดที่ 1,500,000             บาท/เดอืน 18,000,000           18,360,000         18,727,200     19,101,744     19,483,779     19,873,454     20,270,924     20,676,342     21,089,869     21,511,666      21,941,900     

ปรับเพิม่ขึน้ทกุปี@ 2.0%
2.4 รายไดอ้ืน่ๆ

(พืน่ทีเ่ชา่สว่นโปรโมชัน่ รายไดจ้ากป้าย และอืน่ๆ) 1.0% ของรายไดจ้ากพืน้ทีเ่ชา่ 2,024,181             2,162,124           2,177,863       2,223,860       2,357,314       2,436,626       2,488,027       2,574,960       2,607,108       2,656,372        2,834,872       
รวมรายไดจ้ากการดาํเนนิงานท ัง้หมด (บาท) 222,442,236         236,734,500       238,691,316   243,711,587   257,572,514   265,972,726   271,561,634   280,747,267   284,407,734   289,805,263    308,264,013   
3. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารกจิการ

3.1 คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนนิการ
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารและจัดการอาคาร (ปรับเพิม่ขึน้ 4% ทกุปี) 4.00%
คา่ทําความสะอาดอาคาร 5,345,610             บาท (ขอ้มลูตามทีไ่ดร้ับแจง้, คา่ใชจ้า่ย ปี 2556) 5,559,434             5,781,812           6,013,084       6,253,608       6,503,752       6,763,902       7,034,458       7,315,836       7,608,470       7,912,809        8,229,321       
คา่ยามรักษาความปลอดภัย 5,352,040             บาท (ขอ้มลูตามทีไ่ดร้ับแจง้, คา่ใชจ้า่ย ปี 2556) 5,566,122             5,788,766           6,020,317       6,261,130       6,511,575       6,772,038       7,042,920       7,324,636       7,617,622       7,922,327        8,239,220       
คา่สาธารณูปโภค 5.40% ของรายไดท้ัง้หมด ยกเวน้ THS lease back 10,972,689           11,744,306         11,849,951     12,120,988     12,869,318     13,296,846     13,598,583     14,094,501     14,278,018     14,569,422      15,454,999     
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 2.26% ของรายไดท้ัง้หมด ยกเวน้ THS lease back 4,593,256             4,916,261           4,960,485       5,073,943       5,387,200       5,566,167       5,692,476       5,900,072       5,976,893       6,098,877        6,469,587       
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (Commisson) 0.5% ของรายไดท้ัง้หมด 1,112,211             1,183,673           1,193,457       1,218,558       1,287,863       1,329,864       1,357,808       1,403,736       1,422,039       1,449,026        1,541,320       
คา่ซอ่มแซมบํารงุรักษา 2.0% ของรายไดท้ัง้หมด 4,448,845             4,734,690           4,773,826       4,874,232       5,151,450       5,319,455       5,431,233       5,614,945       5,688,155       5,796,105        6,165,280       
รวมคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนนิการ (บาท) 32,252,556           34,149,507         34,811,121     35,802,458     37,711,158     39,048,272     40,157,478     41,653,727     42,591,196     43,748,566      46,099,728     
3.2 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ
คา่ประกันภัย 0.06% ของตน้ทนุคา่กอ่สรา้งใหม่ 1,396,646             1,396,646           1,396,646       1,396,646       1,396,646       1,396,646       1,396,646       1,396,646       1,396,646       1,396,646        1,396,646       
ภาษีโรงเรอืน ,อัตรา 12.5% ที่ 40% ของรายไดจ้ากพืน้ทีเ่ชา่ทัง้หมด (ยกเวน้ปีที ่1 และ 2 2,062,500             3,000,000           10,889,313     11,119,299     11,786,571     12,183,132     12,440,134     12,874,798     13,035,538     13,281,861      14,174,362     
รวมคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ (บาท) 3,459,146             4,396,646           12,285,959     12,515,945     13,183,217     13,579,779     13,836,780     14,271,445     14,432,184     14,678,507      15,571,008     
3.3 คา่เชา่ทีด่นิ (บรเิวณทีจ่อดรถภายนอกอาคาร)
คา่เชา่ทีด่นิรายปี 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     
รวมคา่ใชจ้า่ยจากการดาํเนนิงานท ัง้หมด (บาท) 37,680,327           43,754,154         52,305,080     53,526,404     56,362,775     58,096,450     59,462,658     64,245,172     66,894,880     68,886,907      73,423,736     
3.4 เตยีวฮงรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนนิงานบางสว่น (ระยะเวลา 5 ปี) 28,248,000           26,322,000         20,223,000     13,910,000     7,597,000       -                  -                  -                  -                  -                   -                  

รวมคา่ใชจ้า่ยจากการดาํเนนิงาน (บาท) 9,432,327             17,432,154         32,082,080     39,616,404     48,765,775     58,096,450     59,462,658     64,245,172     66,894,880     68,886,907      73,423,736     
3.5 สํารองคา่ปรับปรงุ และตกแตง่อาคาร 2.5% ของรายไดท้ัง้หมด (ยกเวน้ปีแรก) -                        5,918,363           5,967,283       6,092,790       6,439,313       6,649,318       6,789,041       7,018,682       7,110,193       7,245,132        7,706,600       

รวมคา่ใชจ้า่ยสทุธจิากการดาํเนนิงานท ัง้หมด (บาท) 9,432,327             23,350,516         38,049,362     45,709,193     55,205,088     64,745,768     66,251,699     71,263,853     74,005,073     76,132,038      81,130,336     
รายไดส้ทุธจิากการดาํเนนิงาน (บาท) 213,009,909         213,383,984       200,641,954   198,002,394   202,367,426   201,226,958   205,309,935   209,483,414   210,402,661   213,673,224    227,133,677   

4) คา่ธรรมเนยีมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
คา่ตอบแทนฐาน กําหนดที่ 1.00% ของรายไดจ้ากการดําเนนิงานทัง้หมด 2,224,422             2,367,345           2,386,913       2,437,116       2,575,725       2,659,727       2,715,616       2,807,473       2,844,077       2,898,053        3,082,640       
และ 5.75% ของรายไดส้ทุธจิากการดําเนนิงาน 10,623,810           11,096,370         10,717,209     10,935,648     11,569,560     11,952,886     12,195,691     12,448,870     12,506,989     12,702,805      13,503,316     
รวมคา่จา้งบรหิารทรพัยส์นิ 12,848,232           13,463,715         13,104,122     13,372,764     14,145,285     14,612,613     14,911,307     15,256,343     15,351,066     15,600,858      16,585,956     

-                        
5) รายไดส้ทุธจิากการดาํเนนิงานหลงัหกัคา่ธรรมเนยีมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(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   

 % NOP 90% 84% 79% 76% 73% 70% 70% 69% 69% 68% 68%



ประมาณการกระแสเงนิสด (วนัทีป่ระเมนิมูลคา่ วนัที ่30 พฤษภาคม 2557)
อาคารสาํนกังาน "บางนา ทาวเวอร"์
ปีท ี่ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
สมมตฐิานและคาดการณ์ชว่งสถานการณ์เศรษฐกจิ ชว่งไมป่รบัคา่เช

49,416.39 ตารางเมตร 49,416.39       49,416.39       49,416.39       49,416.39     49,416.39     49,416.39     49,416.39     49,416.39     49,416.39     49,416.39     49,416.39     49,416.39      49,416.39       49,416.39       49,416.39       49,416.39     49,416.39     49,416.39     49,416.39     
1.1 พืน้ทีเ่ชา่อาคาร A
-พืน้ทีพ่าณิชยกรรม (รา้นคา้) 374.50 ตารางเมตร
-พืน้ทีส่ํานักงาน (Office) 16,262.56 ตารางเมตร
-พืน้ทีส่ํานักงาน (Office Center) 1,737.00 ตารางเมตร
รวม 18,374.06 ตารางเมตร
1.2 พืน้ทีเ่ชา่อาคาร B 
-พืน้ทีพ่าณิชยกรรม (รา้นคา้) 72.00 ตารางเมตร
-พืน้ทีส่ํานักงานทั่วไป (Office) 16,152.00 ตารางเมตร
รวม 16,224.00 ตารางเมตร
1.3 พืน้ทีเ่ชา่อาคาร C 
-พืน้ทีส่ํานักงาน (Office) 6,802.50 ตารางเมตร
-พืน้ทีห่อ้งเก็บของ 37.83 ตารางเมตร
1.4 พืน้ทีส่ํานักงานของบรษิัทในเครอื
1) Prompt Techno Service 950.00 ตารางเมตร
2) SP Contracting Co., Ltd. 307.18 ตารางเมตร
3) บรษิัทในเครอืเตยีวฮงอืน่ๆ 592.00 ตารางเมตร
รวม 8,689.51 ตารางเมตร
รวมท ัง้หมด 43,287.57 ตารางเมตร
1.5 พืน้ทีท่ ีจ่ะมกีารเชา่โดยเตยีวฮง และ/หรอืบรษิัททีจ่ะเขา้มาเป็นผูบ้รหิารอสังหารมิทรัพย ์ภายหลังกองทนุรวมเขา้ลงทนุ
-พืน้ทีส่ํานักงาน (Office)
1) อาคาร B 1,054.00 ตารางเมตร
2) อาคาร C 512.82 ตารางเมตร
3)พืน้ทีห่อ้งประชมุ/จัดเลีย่ง 2,328.00 ตารางเมตร
4) พืน้ทีห่อ้งอาหาร 1,180.00 ตารางเมตร
5) พืน้ทีฟ่ิตเนส 1,054.00 ตารางเมตร
รวมท ัง้หมด 6,128.82 ตารางเมตร

2.1 พืน้ทีเ่ชา่ท ัว่ไปและพืน้ท ีบ่รษิทัในเครอืฯ  (ไมร่วมพืน้ท ีเ่ชา่สว่นของบรษิทั เตยีวฮงสลีม จํากดั) 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      43,287.57       43,287.57       43,287.57       43,287.57     43,287.57     43,287.57     43,287.57     
1) อาคาร A
พืน้ทีพ่าณิชยกรรม (รา้นคา้)
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 374.50            374.50            374.50            374.50          374.50          374.50          374.50          374.50          374.50          374.50          374.50          374.50           374.50            374.50            374.50            374.50          374.50          374.50          374.50          
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสัญญา (%) พจิารณาตามสัญญาปัจจบุันและประมาณการ 12% 0% 83% 12% 0% 83% 12% 0% 83% 12% 0% 83% 12% 0% 83% 12% 0% 83% 12%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 12% 0% 83% 12% 0% 83% 12% 0% 83% 12% 0% 83% 12% 0% 83% 12% 0% 83% 12%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 100.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 374.50                  ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 355.78            355.78            355.78            355.78          355.78          355.78          355.78          355.78          355.78          355.78          355.78          355.78           355.78            355.78            355.78            355.78          355.78          355.78          355.78          
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0% 0% 8% 7% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 878                 922                 968                 1,016            1,067            1,121            1,177            1,177            1,177            1,271            1,360            1,428             1,499              1,574              1,653              1,735            1,822            1,913            1,913            
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 413.57                  ณ วันทีป่ระเมนิ 828                 828                 950                 959               959               1,100            1,110            1,110            1,168            1,181            1,181            1,397             1,410              1,410              1,622              1,636            1,636            1,878            1,883            
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ท ี ่(บาท) 3,535,831       3,535,831       4,057,537       4,093,168     4,093,168     4,697,106     4,738,353     4,738,353     4,987,607     5,042,925     5,042,925     5,962,621      6,017,915       6,017,915       6,925,229       6,986,365     6,986,365     8,019,328     8,038,193     
พืน้ทีส่าํนกังาน (Office)
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 16,262.56       16,262.56       16,262.56       16,262.56     16,262.56     16,262.56     16,262.56     16,262.56     16,262.56     16,262.56     16,262.56     16,262.56      16,262.56       16,262.56       16,262.56       16,262.56     16,262.56     16,262.56     16,262.56     
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสัญญา (%) พจิารณาตามสัญญาปัจจบุันและประมาณการ 35% 10% 45% 35% 10% 45% 35% 10% 45% 35% 10% 45% 35% 10% 45% 35% 10% 45% 35%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 35% 10% 45% 35% 10% 45% 35% 10% 45% 35% 10% 45% 35% 10% 45% 35% 10% 45% 35%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 100.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 16,262.56             ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 14,636.30       14,636.30       14,636.30       14,636.30     14,636.30     14,636.30     14,636.30     14,636.30     14,636.30     14,636.30     14,636.30     14,636.30      14,636.30       14,636.30       14,636.30       14,636.30     14,636.30     14,636.30     14,636.30     
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 643                 666                 689                 713               738               764               791               791               791               846               888               919                952                 985                 1,019              1,055            1,092            1,130            1,130            
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 348.59                  ณ วันทีป่ระเมนิ 607                 613                 651                 675               682               723               749               754               772               801               811               865                899                 908                 964                999               1,010            1,070            1,093            
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ท ี ่(บาท) 106,536,501   107,691,188   114,356,187   118,595,364 119,822,648 127,000,500 131,618,204 132,424,469 135,649,532 140,684,198 142,388,799 151,937,652 157,849,105   159,531,246   169,287,110   175,518,030 177,326,617 187,917,381 192,036,011 
พืน้ทีส่าํนกังาน (Office Center)
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 1,737.00         1,737.00         1,737.00         1,737.00       1,737.00       1,737.00       1,737.00       1,737.00       1,737.00       1,737.00       1,737.00       1,737.00        1,737.00         1,737.00         1,737.00         1,737.00       1,737.00       1,737.00       1,737.00       
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสัญญา (%) พจิารณาตามสัญญาปัจจบุันและประมาณการ 38% 12% 40% 38% 12% 40% 38% 12% 40% 38% 12% 40% 38% 12% 40% 38% 12% 40% 38%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 38% 12% 40% 38% 12% 40% 38% 12% 40% 38% 12% 40% 38% 12% 40% 38% 12% 40% 38%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 96.26% ณ วันทีป่ระเมนิ 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 1,672.00               ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 1,563.30         1,563.30         1,563.30         1,563.30       1,563.30       1,563.30       1,563.30       1,563.30       1,563.30       1,563.30       1,563.30       1,563.30        1,563.30         1,563.30         1,563.30         1,563.30       1,563.30       1,563.30       1,563.30       
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 743                 769                 796                 824               853               883               914               914               914               978               1,027            1,062             1,100              1,138              1,178              1,219            1,262            1,306            1,306            
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 471.98                  ณ วันทีป่ระเมนิ 701                 710                 748                 780               790               831               866               872               891               927               941               995                1,039              1,052              1,108              1,155            1,169            1,230            1,262            
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ท ี ่(บาท) 13,153,396     13,323,860     14,040,807     14,639,932   14,821,392   15,594,511   16,247,279   16,366,381   16,710,452   17,398,644   17,646,478   18,662,002    19,492,515     19,740,316     20,788,312     21,667,985   21,935,222   23,075,474   23,677,274   
2) อาคาร B
พืน้ทีพ่าณิชยกรรม (รา้นคา้)
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 72.00              72.00              72.00              72.00            72.00            72.00            72.00            72.00            72.00            72.00            72.00            72.00             72.00              72.00              72.00              72.00            72.00            72.00            72.00            
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสัญญา (%) พจิารณาตามสัญญาปัจจบุันและประมาณการ 46% 18% 31% 46% 18% 31% 46% 18% 31% 46% 18% 31% 46% 18% 31% 46% 18% 31% 46%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 46% 18% 31% 46% 18% 31% 46% 18% 31% 46% 18% 31% 46% 18% 31% 46% 18% 31% 46%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 100.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 72.00                    ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 68.40              68.40              68.40              68.40            68.40            68.40            68.40            68.40            68.40            68.40            68.40            68.40             68.40              68.40              68.40              68.40            68.40            68.40            68.40            
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0% 0% 8% 7% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 1,138              1,195              1,255              1,318            1,384            1,453            1,525            1,525            1,525            1,647            1,763            1,851             1,943              2,041              2,143              2,250            2,362            2,480            2,480            
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 681.39                  ณ วันทีป่ระเมนิ 1,056              1,083              1,139              1,225            1,255            1,320            1,419            1,439            1,467            1,555            1,594            1,678             1,806              1,851              1,946              2,093            2,144            2,254            2,363            
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ท ี ่(บาท) 867,111          888,685          934,806          1,005,848     1,030,432     1,083,278     1,164,974     1,181,463     1,204,480     1,275,987     1,308,354     1,377,140      1,482,682       1,519,095       1,597,251       1,717,958     1,759,813     1,849,874     1,939,904     
พืน้ทีส่าํนกังานท ัว่ไป (Office)
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 16,152.00       16,152.00       16,152.00       16,152.00     16,152.00     16,152.00     16,152.00     16,152.00     16,152.00     16,152.00     16,152.00     16,152.00      16,152.00       16,152.00       16,152.00       16,152.00     16,152.00     16,152.00     16,152.00     
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสัญญา (%) พจิารณาตามสัญญาปัจจบุันและประมาณการ 2% 34% 54% 2% 34% 54% 2% 34% 54% 2% 34% 54% 2% 34% 54% 2% 34% 54% 2%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 2% 34% 54% 2% 34% 54% 2% 34% 54% 2% 34% 54% 2% 34% 54% 2% 34% 54% 2%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 100.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 16,152.00             ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 14,536.80       14,536.80       14,536.80       14,536.80     14,536.80     14,536.80     14,536.80     14,536.80     14,536.80     14,536.80     14,536.80     14,536.80      14,536.80       14,536.80       14,536.80       14,536.80     14,536.80     14,536.80     14,536.80     
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 586                 607                 628                 650               673               696               720               720               720               771               809               838                867                 897                 929                961               995               1,030            1,030            
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 329.82                  ณ วันทีป่ระเมนิ 544                 568                 604                 605               630               670               671               690               708               709               747               802                803                 839                 893                894               932               991               992               
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ท ี ่(บาท) 94,965,167     99,062,387     105,333,431   105,511,513 109,970,332 116,840,295 117,036,510 120,298,043 123,521,204 123,764,442 130,347,514 139,818,133 140,072,097   146,293,351   155,728,756   155,994,555 162,629,948 172,832,014 172,983,155 
3) อาคาร C
พืน้ทีส่าํนกังาน (Office)
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 6,802.50         6,802.50         6,802.50         6,802.50       6,802.50       6,802.50       6,802.50       6,802.50       6,802.50       6,802.50       6,802.50       6,802.50        6,802.50         6,802.50         6,802.50         6,802.50       6,802.50       6,802.50       6,802.50       
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสัญญา (%) พจิารณาตามสัญญาปัจจบุันและประมาณการ 53% 16% 21% 53% 16% 21% 53% 16% 21% 53% 16% 21% 53% 16% 21% 53% 16% 21% 53%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 53% 16% 21% 53% 16% 21% 53% 16% 21% 53% 16% 21% 53% 16% 21% 53% 16% 21% 53%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 100.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 6,802.50               ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 6,122.25         6,122.25         6,122.25         6,122.25       6,122.25       6,122.25       6,122.25       6,122.25       6,122.25       6,122.25       6,122.25       6,122.25        6,122.25         6,122.25         6,122.25         6,122.25       6,122.25       6,122.25       6,122.25       
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 543                 562                 582                 602               623               645               668               668               668               714               750               776                804                 832                 861                891               922               954               954               
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 338.47                  ณ วันทีป่ระเมนิ 517                 525                 538                 576               584               599               639               644               650               688               699               717                768                 779                 798                853               865               886               926               
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ท ี ่(บาท) 37,971,753     38,563,808     39,540,035     42,310,033   42,929,110   43,971,168   46,964,331   47,335,810   47,736,697   50,534,493   51,348,282   52,676,577    56,422,401     57,254,636     58,651,769     62,658,607   63,563,172   65,092,614   68,051,964   
พืน้ทีเ่ก็บของ

ชว่งสถานการณ์เศรษฐกจิคงทีแ่ละมกีารปรบัเพิม่คา่เชา่ตอ่เนือ่งตามปกติ
1. พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร)

2. ประมาณการรายได้

ชว่งสถานการณ์เศรษฐกจิคงทีแ่ละมกีารปรบัเพิม่คา่เชา่ตอ่เนือ่งตามปกติ ชว่งไมป่รบัคา่เชา่ ชว่งปรบัเพิม่คา่เชา่สงูกวา่ปกติ



ปีท ี่ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
สมมตฐิานและคาดการณ์ชว่งสถานการณ์เศรษฐกจิ ชว่งไมป่รบัคา่เชชว่งสถานการณ์เศรษฐกจิคงทีแ่ละมกีารปรบัเพิม่คา่เชา่ตอ่เนือ่งตามปกติชว่งสถานการณ์เศรษฐกจิคงทีแ่ละมกีารปรบัเพิม่คา่เชา่ตอ่เนือ่งตามปกติ ชว่งไมป่รบัคา่เชา่ ชว่งปรบัเพิม่คา่เชา่สงูกวา่ปกติ

พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 37.83              37.83              37.83              37.83            37.83            37.83            37.83            37.83            37.83            37.83            37.83            37.83             37.83              37.83              37.83              37.83            37.83            37.83            37.83            
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสัญญา (%) พจิารณาตามสัญญาปัจจบุันและประมาณการ 27% 29% 34% 27% 29% 34% 27% 29% 34% 27% 29% 34% 27% 29% 34% 27% 29% 34% 27%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 27% 29% 34% 27% 29% 34% 27% 29% 34% 27% 29% 34% 27% 29% 34% 27% 29% 34% 27%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 100.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 37.83                    ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 34.05              34.05              34.05              34.05            34.05            34.05            34.05            34.05            34.05            34.05            34.05            34.05             34.05              34.05              34.05              34.05            34.05            34.05            34.05            
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 5% 4% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 500                 518                 536                 555               574               594               615               615               615               646               671               695                719                 744                 770                797               825               854               854               
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 351.93                  ณ วันทีป่ระเมนิ 470                 485                 504                 520               537               559               575               588               598               612               631               655                675                 697                 725                747               772               803               818               
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ท ี ่(บาท) 192,103          198,353          206,116          212,250        219,417        228,213        235,107        240,291        244,410        250,213        257,976        267,771         275,592          284,786          296,114          305,016        315,383        328,080        334,353        
พืน้ทีส่าํนกังานของบรษิทัในเครอื*
Prompt Techno Service
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร)
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสัญญา (%) พจิารณาตามสัญญาปัจจบุันและประมาณการ
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%)
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 100.00% ณ วันทีป่ระเมนิ
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) 1,257.18               ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน)
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) 346.26                  ณ วันทีป่ระเมนิ
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ท ี ่(บาท) -                  -                  -                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                 -                  -                  -                 -                -                -                -                
-สัญญาเชา่จะเริม่ ณ วันที ่30 พฤษภาคม 2557
Prompt Techno Service
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 950.00            950.00            950.00            950.00          950.00          950.00          950.00          950.00          950.00          950.00          950.00          950.00           950.00            950.00            950.00            950.00          950.00          950.00          950.00          
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสัญญา (%) พจิารณาตามสัญญาปัจจบุันและประมาณการ 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -                        ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 855.00            855.00            855.00            855.00          855.00          855.00          855.00          855.00          855.00          855.00          855.00          855.00           855.00            855.00            855.00            855.00          855.00          855.00          855.00          
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 643                 666                 689                 713               738               764               791               791               791               846               888               919                952                 985                 1,019              1,055            1,092            1,130            1,130            
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) -                        ณ วันทีป่ระเมนิ 621                 621                 689                 689               689               764               764               764               791               791               791               919                919                 919                 1,019              1,019            1,019            1,130            1,130            
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ท ี ่(บาท) 6,376,393       6,376,393       7,069,620       7,069,620     7,069,620     7,838,215     7,838,215     7,838,215     8,112,552     8,112,552     8,112,552     9,433,458      9,433,458       9,433,458       10,459,044     10,459,044   10,459,044   11,596,129   11,596,129   
SP Contracting Co., Ltd.
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 307.18            307.18            307.18            307.18          307.18          307.18          307.18          307.18          307.18          307.18          307.18          307.18           307.18            307.18            307.18            307.18          307.18          307.18          307.18          
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสัญญา (%) พจิารณาตามสัญญาปัจจบุันและประมาณการ 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -                        ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 276.46            276.46            276.46            276.46          276.46          276.46          276.46          276.46          276.46          276.46          276.46          276.46           276.46            276.46            276.46            276.46          276.46          276.46          276.46          
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 643                 666                 689                 713               738               764               791               791               791               846               888               919                952                 985                 1,019              1,055            1,092            1,130            1,130            
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) -                        ณ วันทีป่ระเมนิ 621                 621                 689                 689               689               764               764               764               791               791               791               919                919                 919                 1,019              1,019            1,019            1,130            1,130            
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ท ี ่(บาท) 2,061,790       2,061,790       2,285,943       2,285,943     2,285,943     2,534,466     2,534,466     2,534,466     2,623,172     2,623,172     2,623,172     3,050,284      3,050,284       3,050,284       3,381,904       3,381,904     3,381,904     3,749,578     3,749,578     
-บรษิัทในเครอืเตยีวฮงอืน่ๆ
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 592.00            592.00            592.00            592.00          592.00          592.00          592.00          592.00          592.00          592.00          592.00          592.00           592.00            592.00            592.00            592.00          592.00          592.00          592.00          
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสัญญา (%) พจิารณาตามสัญญาปัจจบุันและประมาณการ 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -                        ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 532.80            532.80            532.80            532.80          532.80          532.80          532.80          532.80          532.80          532.80          532.80          532.80           532.80            532.80            532.80            532.80          532.80          532.80          532.80          
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 643                 666                 689                 713               738               764               791               791               791               846               888               919                952                 985                 1,019              1,055            1,092            1,130            1,130            
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) -                        ณ วันทีป่ระเมนิ 643                 643                 643                 713               713               713               791               791               791               846               846               846                952                 952                 952                1,055            1,055            1,055            1,130            
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ท ี ่(บาท) 4,112,572       4,112,572       4,112,572       4,559,682     4,559,682     4,559,682     5,055,401     5,055,401     5,055,401     5,409,279     5,409,279     5,409,279      6,084,283       6,084,283       6,084,283       6,745,753     6,745,753     6,745,753     7,226,219     

รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ท ีอ่าคาร A, B และ C (บาท) 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 

2.2 พืน้ทีท่ ีจ่ะมกีารเชา่โดยเตยีวฮง และ/หรอืบรษิทัจะเขา้มาเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยภ์ายหลงักองลงทนุรวมเขา้ลงทนุ 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) พืน้ทีส่าํนกังาน (Office)
อาคาร B
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00        1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสัญญา (%) พจิารณาตามสัญญาปัจจบุันและประมาณการ 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -                        ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 948.60            948.60            948.60            948.60          948.60          948.60          948.60          948.60          948.60          948.60          948.60          948.60           948.60            948.60            948.60            948.60          948.60          948.60          948.60          
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 643                 666                 689                 713               738               764               791               791               791               846               888               919                952                 985                 1,019              1,055            1,092            1,130            1,130            
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) -                        ณ วันทีป่ระเมนิ 621                 621                 689                 689               689               764               764               764               791               791               791               919                919                 919                 1,019              1,019            1,019            1,130            1,130            
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ท ี ่(บาท) 7,074,440       7,074,440       7,843,558       7,843,558     7,843,558     8,696,293     8,696,293     8,696,293     9,000,663     9,000,663     9,000,663     10,466,174    10,466,174     10,466,174     11,604,034     11,604,034   11,604,034   12,865,600   12,865,600   
อาคาร C 
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 512.82            512.82            512.82            512.82          512.82          512.82          512.82          512.82          512.82          512.82          512.82          512.82           512.82            512.82            512.82            512.82          512.82          512.82          512.82          
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสัญญา (%) พจิารณาตามสัญญาปัจจบุันและประมาณการ 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -                        ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 461.54            461.54            461.54            461.54          461.54          461.54          461.54          461.54          461.54          461.54          461.54          461.54           461.54            461.54            461.54            461.54          461.54          461.54          461.54          
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 643                 666                 689                 713               738               764               791               791               791               846               888               919                952                 985                 1,019              1,055            1,092            1,130            1,130            
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) -                        ณ วันทีป่ระเมนิ 621                 621                 689                 689               689               764               764               764               791               791               791               919                919                 919                 1,019              1,019            1,019            1,130            1,130            
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ท ี ่(บาท) 3,442,044       3,442,044       3,816,256       3,816,256     3,816,256     4,231,151     4,231,151     4,231,151     4,379,241     4,379,241     4,379,241     5,092,280      5,092,280       5,092,280       5,645,902       5,645,902     5,645,902     6,259,712     6,259,712     
3) พืน้ทีห่อ้งประชุม/จดัเล ีย้ง
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 2,328.00         2,328.00         2,328.00         2,328.00       2,328.00       2,328.00       2,328.00       2,328.00       2,328.00       2,328.00       2,328.00       2,328.00        2,328.00         2,328.00         2,328.00         2,328.00       2,328.00       2,328.00       2,328.00       
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสัญญา (%) พจิารณาตามสัญญาปัจจบุันและประมาณการ 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90% 0% 0% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -                        ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 2,095.20         2,095.20         2,095.20         2,095.20       2,095.20       2,095.20       2,095.20       2,095.20       2,095.20       2,095.20       2,095.20       2,095.20        2,095.20         2,095.20         2,095.20         2,095.20       2,095.20       2,095.20       2,095.20       
การเพิม่ของอัตราคา่เชา่ใหม่ 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 0% 7% 5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0%
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ชา่ใหม ่(บาท/ตารางเมตร) 357                 370                 383                 396               410               424               439               439               439               470               494               511                529                 547                 566                586               607               628               628               
อัตราคา่เชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร) -                        ณ วันทีป่ระเมนิ 357                 357                 357                 396               396               396               439               439               439               470               470               470                529                 529                 529                586               586               586               628               
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ท ี ่(บาท) 8,984,673       8,984,673       8,984,673       9,961,467     9,961,467     9,961,467     11,044,457   11,044,457   11,044,457   11,817,569   11,817,569   11,817,569    13,292,239     13,292,239     13,292,239     14,737,343   14,737,343   14,737,343   15,787,010   
4) พืน้ทีห่อ้งอาหาร
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00       1,180.00       1,180.00       1,180.00       1,180.00       1,180.00       1,180.00       1,180.00       1,180.00        1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00       1,180.00       1,180.00       1,180.00       
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสัญญา (%) พจิารณาตามสัญญาปัจจบุันและประมาณการ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -                        ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00       1,180.00       1,180.00       1,180.00       1,180.00       1,180.00       1,180.00       1,180.00       1,180.00        1,180.00         1,180.00         1,180.00         1,180.00       1,180.00       1,180.00       1,180.00       
อัตราคา่เชา่พืน้ทีค่งทีต่ลอดอายสุัญญา (บาท/ตารางเมตร) -                        ณ วันทีป่ระเมนิ 250                 250                 250                 250               250               250               250               250               250               250               250               250                250                 250                 250                250               250               250               250               
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ท ี ่(บาท) 3,540,000       3,540,000       3,540,000       3,540,000     3,540,000     3,540,000     3,540,000     3,540,000     3,540,000     3,540,000     3,540,000     3,540,000      3,540,000       3,540,000       3,540,000       3,540,000     3,540,000     3,540,000     3,540,000     
5) พืน้ทีฟ่ิตเนส
พืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิ(ตารางเมตร) 1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00        1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       
พืน้ทีเ่ชา่ทีห่มดสัญญา (%) พจิารณาตามสัญญาปัจจบุันและประมาณการ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%



ปีท ี่ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
สมมตฐิานและคาดการณ์ชว่งสถานการณ์เศรษฐกจิ ชว่งไมป่รบัคา่เชชว่งสถานการณ์เศรษฐกจิคงทีแ่ละมกีารปรบัเพิม่คา่เชา่ตอ่เนือ่งตามปกติชว่งสถานการณ์เศรษฐกจิคงทีแ่ละมกีารปรบัเพิม่คา่เชา่ตอ่เนือ่งตามปกติ ชว่งไมป่รบัคา่เชา่ ชว่งปรบัเพิม่คา่เชา่สงูกวา่ปกติ

การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่ทีเ่พิม่ขึน้ (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (%) 0.00% ณ วันทีป่ระเมนิ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
การครอบครองพืน้ทีเ่ชา่รวม (ตารางเมตร) -                        ตร.ม.(ตามสภาพปัจจบุัน) 1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00        1,054.00         1,054.00         1,054.00         1,054.00       1,054.00       1,054.00       1,054.00       
อัตราคา่เชา่พืน้ทีค่งทีต่ลอดอายสุัญญา (บาท/ตารางเมตร) -                        ณ วันทีป่ระเมนิ 17                   17                   17                  17                 17                 17                 17                 17                 17                 17                 17                 17                  17                   17                   17                  17                 17                 17                 17                 
รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ท ี ่(บาท) 216,000          216,000          216,000          216,000        216,000        216,000        216,000        216,000        216,000        216,000        216,000        216,000         216,000          216,000          216,000          216,000        216,000        216,000        216,000        

รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ท ีส่ว่นของบรษิทั เตยีวฮงสลีม จํากดั (บาท) 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   

รวมรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ท ีท่ ัง้หมด (บาท) 293,029,773   299,072,024   316,337,541   325,660,634 332,179,025 350,992,344 361,160,741 365,740,792 374,025,870 384,049,378 393,438,803 419,726,939 432,787,025   441,816,063   467,497,946   481,178,495 490,846,500 518,824,879 528,301,102 
2.3 รายไดท้ ีจ่อดรถ - ปีท ี ่1 กําหนดที่ 1,500,000             บาท/เดอืน 22,380,738     22,828,352     23,284,919     23,750,618   24,225,630   24,710,143   25,204,346   25,708,432   26,222,601   26,747,053   27,281,994   27,827,634    28,384,187     28,951,870     29,530,908     30,121,526   30,723,957   31,338,436   31,965,204   

ปรับเพิม่ขึน้ทกุปี@ 2.0%
2.4 รายไดอ้ืน่ๆ

(พืน่ทีเ่ชา่สว่นโปรโมชัน่ รายไดจ้ากป้าย และอืน่ๆ) 1.0% ของรายไดจ้ากพืน้ทีเ่ชา่ 2,930,298       2,990,720       3,163,375       3,256,606     3,321,790     3,509,923     3,611,607     3,657,408     3,740,259     3,840,494     3,934,388     4,197,269      4,327,870       4,418,161       4,674,979       4,811,785     4,908,465     5,188,249     5,283,011     
รวมรายไดจ้ากการดาํเนนิงานท ัง้หมด (บาท) 318,340,808   324,891,096   342,785,835   352,667,858 359,726,446 379,212,410 389,976,694 395,106,632 403,988,729 414,636,925 424,655,185 451,751,843 465,499,082   475,186,094   501,703,834   516,111,806 526,478,922 555,351,563 565,549,317 
3. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารกจิการ

3.1 คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนนิการ
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารและจัดการอาคาร (ปรับเพิม่ขึน้ 4% ทกุปี) 4.00%
คา่ทําความสะอาดอาคาร 5,345,610             บาท (ขอ้มลูตามทีไ่ดร้ับแจง้, คา่ใชจ้า่ย ปี 2556) 8,558,494       8,900,834       9,256,867       9,627,142     10,012,227   10,412,716   10,829,225   11,262,394   11,712,890   12,181,405   12,668,662   13,175,408    13,702,424     14,250,521     14,820,542     15,413,364   16,029,898   16,671,094   17,337,938   
คา่ยามรักษาความปลอดภัย 5,352,040             บาท (ขอ้มลูตามทีไ่ดร้ับแจง้, คา่ใชจ้า่ย ปี 2556) 8,568,788       8,911,540       9,268,002       9,638,722     10,024,271   10,425,241   10,842,251   11,275,941   11,726,979   12,196,058   12,683,900   13,191,256    13,718,906     14,267,663     14,838,369     15,431,904   16,049,180   16,691,147   17,358,793   
คา่สาธารณูปโภค 5.40% ของรายไดท้ัง้หมด ยกเวน้ THS lease back 15,931,109     16,284,749     17,189,131     17,669,911   18,050,993   19,034,573   19,557,251   19,834,208   20,289,311   20,822,452   21,363,322   22,708,612    23,371,189     23,894,176     25,234,507     25,934,352   26,494,057   27,951,597   28,445,488   
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 2.26% ของรายไดท้ัง้หมด ยกเวน้ THS lease back 6,668,891       6,816,927       7,195,509       7,396,767     7,556,291     7,968,025     8,186,823     8,302,759     8,493,269     8,716,446     8,942,859     9,506,008      9,783,368       10,002,294     10,563,368     10,856,329   11,090,626   11,700,764   11,907,510   
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (Commisson) 0.5% ของรายไดท้ัง้หมด 1,591,704       1,624,455       1,713,929       1,763,339     1,798,632     1,896,062     1,949,883     1,975,533     2,019,944     2,073,185     2,123,276     2,258,759      2,327,495       2,375,930       2,508,519       2,580,559     2,632,395     2,776,758     2,827,747     
คา่ซอ่มแซมบํารงุรักษา 2.0% ของรายไดท้ัง้หมด 6,366,816       6,497,822       6,855,717       7,053,357     7,194,529     7,584,248     7,799,534     7,902,133     8,079,775     8,292,739     8,493,104     9,035,037      9,309,982       9,503,722       10,034,077     10,322,236   10,529,578   11,107,031   11,310,986   
รวมคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนนิการ (บาท) 47,685,802     49,036,327     51,479,155     53,149,238   54,636,943   57,320,866   59,164,967   60,552,968   62,322,167   64,282,284   66,275,122   69,875,080    72,213,365     74,294,307     77,999,382     80,538,744   82,825,734   86,898,392   89,188,463   
3.2 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ
คา่ประกนัภัย 0.06% ของตน้ทนุคา่กอ่สรา้งใหม่ 1,396,646       1,396,646       1,396,646       1,396,646     1,396,646     1,396,646     1,396,646     1,396,646     1,396,646     1,396,646     1,396,646     1,396,646      1,396,646       1,396,646       1,396,646       1,396,646     1,396,646     1,396,646     1,396,646     
ภาษีโรงเรอืน ,อัตรา 12.5% ที่ 40% ของรายไดจ้ากพืน้ทีเ่ชา่ทัง้หมด (ยกเวน้ปีที่ 1 และ 2 14,651,489     14,953,601     15,816,877     16,283,032   16,608,951   17,549,617   18,058,037   18,287,040   18,701,293   19,202,469   19,671,940   20,986,347    21,639,351     22,090,803     23,374,897     24,058,925   24,542,325   25,941,244   26,415,055   
รวมคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ (บาท) 16,048,135     16,350,247     17,213,523     17,679,678   18,005,598   18,946,263   19,454,683   19,683,686   20,097,940   20,599,115   21,068,586   22,382,993    23,035,998     23,487,449     24,771,544     25,455,571   25,938,971   27,337,890   27,811,701   
3.3 คา่เชา่ทีด่นิ (บรเิวณทีจ่อดรถภายนอกอาคาร)
คา่เชา่ทีด่นิรายปี 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   
รวมคา่ใชจ้า่ยจากการดาํเนนิงานท ัง้หมด (บาท) 78,363,187     81,219,158     84,868,511     87,554,916   89,257,957   92,492,713   94,134,067   95,077,654   97,243,607   100,001,399 102,766,209 107,989,074 111,294,862   114,148,173   119,464,842   123,021,732 126,132,455 131,951,532 135,069,748 
3.4 เตยีวฮงรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนนิงานบางสว่น (ระยะเวลา 5 ปี) -                  -                  -                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                 -                  -                  -                 -                -                -                -                

รวมคา่ใชจ้า่ยจากการดาํเนนิงาน (บาท) 78,363,187     81,219,158     84,868,511     87,554,916   89,257,957   92,492,713   94,134,067   95,077,654   97,243,607   100,001,399 102,766,209 107,989,074 111,294,862   114,148,173   119,464,842   123,021,732 126,132,455 131,951,532 135,069,748 
3.5 สํารองคา่ปรับปรงุ และตกแตง่อาคาร 2.5% ของรายไดท้ัง้หมด (ยกเวน้ปีแรก) 7,958,520       8,122,277       8,569,646       8,816,696     8,993,161     9,480,310     9,749,417     9,877,666     10,099,718   10,365,923   10,616,380   11,293,796    11,637,477     11,879,652     12,542,596     12,902,795   13,161,973   13,883,789   14,138,733   

รวมคา่ใชจ้า่ยสทุธจิากการดาํเนนิงานท ัง้หมด (บาท) 86,321,707     89,341,435     93,438,157     96,371,612   98,251,119   101,973,023 103,883,484 104,955,320 107,343,325 110,367,322 113,382,588 119,282,870 122,932,339   126,027,825   132,007,438   135,924,527 139,294,428 145,835,321 149,208,481 
รายไดส้ทุธจิากการดาํเนนิงาน (บาท) 232,019,101   235,549,661   249,347,678   256,296,246 261,475,327 277,239,387 286,093,210 290,151,312 296,645,404 304,269,603 311,272,597 332,468,973 342,566,742   349,158,269   369,696,395   380,187,279 387,184,493 409,516,242 416,340,837 

4) คา่ธรรมเนยีมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
คา่ตอบแทนฐาน กําหนดที่ 1.00% ของรายไดจ้ากการดําเนนิงานทัง้หมด 3,183,408       3,248,911       3,427,858       3,526,679     3,597,264     3,792,124     3,899,767     3,951,066     4,039,887     4,146,369     4,246,552     4,517,518      4,654,991       4,751,861       5,017,038       5,161,118     5,264,789     5,553,516     5,655,493     
และ 5.75% ของรายไดส้ทุธจิากการดําเนนิงาน 13,798,713     14,011,136     14,830,246     15,243,994   15,551,938   16,486,383   17,010,951   17,251,666   17,637,845   18,091,543   18,508,616   19,766,359    20,366,743     20,759,680     21,978,742     22,602,679   23,019,922   24,345,502   24,752,575   
รวมคา่จา้งบรหิารทรพัยส์นิ 16,982,121     17,260,047     18,258,104     18,770,673   19,149,203   20,278,507   20,910,718   21,202,733   21,677,732   22,237,912   22,755,168   24,283,878    25,021,733     25,511,541     26,995,780     27,763,797   28,284,711   29,899,017   30,408,068   

5) รายไดส้ทุธจิากการดาํเนนิงานหลงัหกัคา่ธรรมเนยีมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บาท) 215,036,980   218,289,614   231,089,574   237,525,573 242,326,124 256,960,880 265,182,492 268,948,580 274,967,672 282,031,691 288,517,429 308,185,095 317,545,009   323,646,728   342,700,615   352,423,482 358,899,782 379,617,225 385,932,768 
 % NOP 68% 67% 67% 67% 67% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68%



รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน 
เลขที่อ้างอิง R0113/2014-1 
สิทธิการเชา่ที่ดินพร้อมอาคารสํานกังาน 
ภายใต้ช่ือ “บางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)”  
เลขที่ 2/3 หมู ่14 และ 40/14 หมู ่12 ถนนบางนา-ตราด 
ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

สําหรบั : กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ไพร์มออฟฟิศ 
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13.0 ความเหน็ขัน้สุดท้าย 

จากการพิจารณาถึงปัจจยั และสภาพของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจุบนั และรายละเอียดของทรัพย์สิน 
ดงัท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ประกอบกบัรายละเอียดของข้อมลูตลาด และสรุปผลการประเมินมูลค่าข้างต้น 
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั มีความเห็นว่า ทรัพย์สินท่ีประเมินมลูค่า มีมูลค่าตลาด
ของสิทธิการเช่าในฐานะผู้เช่าตามสภาพการใช้ประโยชน์ปัจจุบันและผู้เช่ารายย่อยปัจจุบัน 
(Market Value of Leasehold Interest for the Existing Use and Existing Tenancies)  ณ วนัท่ี 30 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ดงัรายละเอียดของเง่ือนไขและข้อจํากดัท่ีได้ระบไุว้ในรายงานนี ้ดงันี ้
 

13.1 มูลค่าทรัพย์สินตามเกณฑ์ตลาดปกต ิ   
 มูลค่าสิทธิการเช่าในฐานะผู้ เช่าที่ระยะเวลาเช่า 

30 ปี ตามสภาพการใช้ประโยชน์ปัจจุบนั  
: 1,862,000,000.- บาท  

(หน่ึงพนัแปดร้อยหกสิบสองล้านบาท
ถ้วน) 

    
13.2 มูลค่าทรัพย์สินตามโครงสร้างของกองทุนรวมฯ   

 มูลค่าสิทธิการเช่าในฐานะผู้ เช่าที่ระยะเวลาเช่า 
30 ปี ตามสภาพการใช้ประโยชน์ปัจจุบนั  

: 1,902,000,000.- บาท  
(หน่ึงพนัเก้าร้อยสองล้านบาทถ้วน) 

หมายเหต:ุ- มูลค่าทรัพย์สินดงักล่าวขา้งตน้นัน้ เป็นมูลค่าสิทธิการเช่าทีร่ะยะเวลาเช่า 30 ปี ตามสภาพการ
ใช้ประโยชน์และตามสญัญาผูเ้ช่ารายย่อยปัจจุบนั และพิจารณาภายใตเ้งือ่นไขสญัญาจดัหา
ประโยชน์ การแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซ่ึงมีการกําหนดค่าตอบแทน และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของรายงาน รวมถึงพิจารณาบนสมมติฐานว่าไม่มี
ภาระผูกพนัในการจํานอง หรือนิติกรรมอื่นๆ และทรัพย์สินสามารถใช้ที่จอดรถจากที่ดินเช่า
บริเวณดา้นขา้ง และนอกจากนัน้ทรัพย์สินยงัสามารถเขา้-ออกบริเวณถนนรอบอาคารเข้า-ออก
ไดต้ลอดอายสุญัญาเช่าโดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ตามทีร่ะบไุวใ้นรายงานนีเ้ท่านัน้ 

 

กระทําการแทนในนาม 
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

 
  
นายปรัชญา บุษยพันธ์ 
ผู้อาํนวยการ – ฝ่ายทีป่รึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
ผูป้ระเมินหลกัชัน้วฒิุ เลขที ่วฒ.175 



ภาคผนวก ข 

รายงานประมาณการงบก าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้สทุธิของอสงัหาริมทรัพย์                    
ตามสมมตฐิาน 
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ภาคผนวก ค 

 ข้อมูลปัจจุบนัของอสังหาริมทรัพย์โครงการเดิม 
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(1) โครงการอาคารยูบีซี 2 

โครงสร้างการลงทุน 

1. สิทธิการเช่าที่ดินจ านวน 2 แปลง ระยะเวลา 30 ปี ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารยูบีซี 2 โดยมี  ภิ
รัชบุรี เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 

2.  สิทธิการเช่าอาคารยูบีซี 2 ระยะเวลา 30 ปี โดยมีภิรัชบุรี เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 

3. อุปกรณ์และงานระบบที่เกี่ยวเนื่องของอาคารยูบีซี 2 จากเพนต้า 591 

สถานท่ีตั้ง 

อาคารยูบีซี 2 เป็นอาคารส านักงานซึ่งสร้างเสร็จเมื่อปี 2538 โดยตั้งอยู่ ณ เลขที่ 591 ถนน
สุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่บนถนนสุขุมวิทใกล้กับสถานี
รถไฟฟ้า (BTS) สถานีพร้อมพงษ์ 

 
ลักษณะและรายละเอียดทรัพย์สินและพื้นที่โดยรวม 

อาคารยูบีซี 2 ซึ่งเป็นอาคารส านักงานให้เช่า 23 ชั้น (ไม่รวมดาดฟ้า) และมีชั้นใต้ดิน 5 ชั้น ซึ่งมี
พื้นที่รวม 83,502 ตารางเมตร และมีพื้นที่ในชั้น B1 ถึงชั้น B5 และชั้น 3 ถึง ชั้น 9 เป็นพื้นที่
ส าหรับจอด 

อาคารยบูีซี 2
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รถโดยสามารถจอดรถได้ประมาณ 820 คัน คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่ส านักงาน 40 ตารางเมตรต่อที่
จอดรถ 1 คัน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กรุงเทพมหานครก าหนดคือ 60 ตารางเมตรต่อคัน 
ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่จ านวน 2 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

โฉนดเลขที ่ เลขทีด่นิ หน้าส ารวจ 
เนือ้ที่  

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

4619 4805 1287 2-0-70 

3421 4804 336 0-2-92 

รวม 2-3-62 

 
ที่ดินดังกล่าวข้างต้นตามโฉนดตั้งอยู่ที่แขวงคลองตัน (บางกะปิฝ่ังใต้) เขตพระโขนง (บางกะปิ) 
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันในกรุงเทพมหานครได้แบ่งเขตการปกครองใหม่เรียกวา่ แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยที่อาคารมีการใช้พื้นที่แบ่งตามการใช้สอยดังนี้ 

พื้นที่อาคาร การใช้สอย 

ชั้น 3-9 ส่วนจอดรถยนต ์ 

ชั้น B1 และ ชั้น G พื้นที่ร้านค้า และจุดรับส่งสินค้า  

ชั้น 10-24 พื้นที่ส านักงาน 

 
ซึ่งแบ่งเป็นสัดส่วนของพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดได้ดังนี้ 

พื้นที ่ พื้นที ่(ตร.ม.) 
ร้อยละของพืน้ที่ใช้

สอย 

1. พื้นที่ส านักงานให้เช่า 32,095.18 39.11 
2. พื้นที่ห้องเก็บของ 1,105.00 1.35 
3. พื้นที่ติดตั้งเครือขา่ย 21.80 0.03 
4. พื้นที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร ์ 576.00 0.70 
รวมพื้นที่ให้เช่าทัง้หมด 33,797.98 41.19 
5. พื้นที่จอดรถยนต ์ 38,034.00 46.35 
6. พื้นที่ส่วนกลาง 10,226.02 12.46 
รวมพื้นที่ใช้สอย 82,058.00 100.00 
7. พื้นที่นอกอาคาร 1,444.00   

หมายเหตุ: *ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
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ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้ 

ระบบสาธารณูปโภค รายละเอียด 

ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าของอาคาร มี 4 ลูก ขนาด 1600 KVA  ชนิด Dry 
type ปัจจุบันจา่ยกระแสอยู่ที่ 60% ของ Capacity Load รวมทัง้ 
ระบบไฟฟ้าส ารอง 

ระบบประปา การเก็บน้ าของอาคาร มีถงัส าหรับส ารองน้ า ปริมาณรวม  3,400  
ลูกบาศกเ์มตร แบง่เป็น 

 - ชั้นใตด้ิน 5  ปริมาณ   2,200    ลูกบาศก์เมตร 

 - ชั้นใตด้ิน 1  ปริมาณ      960    ลูกบาศก์เมตร 

 - ชั้นดาดฟ้า  ปริมาณ      240    ลูกบาศก์เมตร
สามารถใชเ้พื่ออุปโภคได้ 15 วัน และเพียงพอส าหรับระบบ
ดับเพลิงภายในอาคาร 

ระบบปรับอากาศ ระบบ Package Water Cooled 

ระบบป้องกันอัคคีภัย มีตู้ควบคุมระบบ Fire Alarm Control มีเครื่องตรวจจับควันและ
ความร้อน  มีสปริงเกอร์ ท างานระบบอัตโนมัติ 

ระบบดูแลรักษาความ
ปลอดภัย 

ระบบ Closed Circuit Television (CCTV) และระบบรักษา
ความปลอดภัย 24 ชั่วโมง 

ลิฟท์โดยสาร อาคารมีลิฟท์ให้บริการทั้งหมด 12 ชุด แบ่งเป็น ลิฟท์โดยสาร
จ านวน 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
ส านักงานท้ังส้ิน 59 ราย โดยสัดส่วนรายได้ค่าเช่ารวมของผู้เช่า 10 อันดับแรกต่อรายได้ค่าเช่า
รวมทั้งหมดของโครงการอาคารยูบีซี 2 คิดเป็นร้อยละ 79.38 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 
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ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลผู้เช่ารายใหญ่ 10 รายแรกของโครงการอาคารยูบีซี 2 ตามรายได้
รวม(1) ส าหรับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557  

ล าดับที ่ บริษัท 

สัดส่วนรายไดค้่าเช่า
รวมต่อรายไดค้่าเช่า

รวมทั้งหมด(1) 
(ร้อยละ) 

ปีที่สิน้สุดสัญญา 

1 บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 37.85 พ.ศ. 2560 
2 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 14.26 พ.ศ. 2558 
3 บริษัท ดับบลิวพีพี มาร์เก็ตติ้ง คอมมู

นิเคชั่นส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
9.22 พ.ศ. 2559 

4 บริษัท เมอร์เคเตอร์ เอเชีย จ ากัด  4.05 พ.ศ. 2557 และ
พ.ศ. 2558 

5 บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จ ากัด 3.08 พ.ศ. 2559 และ 
พ.ศ. 2560 

6 บริษัท มาร์ช พี บี จ ากัด  2.61 พ.ศ. 2557 และ 
พ.ศ. 2558 

7 สถานทูตนอร์เวย์ 2.47 พ.ศ. 2558 
8 เดอะ ลอนดอน บริวเวอรี่ จ ากัด 2.47 พ.ศ. 2557 
9 บริษัท ครีเอทีฟ สไปค์ จ ากัด 1.73 พ.ศ. 2558 
10 บริษัท ไดกิ้น อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด  
1.63 พ.ศ. 2558 

รวมผู้เช่า 10 อันดับแรก 79.38  
ผู้เช่ารายย่อยอื่นๆ (49 ราย) 20.62  
สัดส่วนรายได้รวมทั้งหมด 100.00  

หมายเหตุ: (1) รายได้ค่าเช่ารวม ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าพื้นที่ และรายได้ค่าบริการ โดยค านวนจากรายได้รวมเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

 

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของผู้เช่าพืน้ที่ของโครงการอาคารยูบีซี 2 จ าแนกตามประเภทธุรกิจ
ของผู้เช่า และสัดส่วนของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

ประเภทธุรกิจ พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม) สัดส่วนของพืน้ที่ให้เช่า
รวม (ร้อยละ) 

การเงินและการธนาคาร 16,070.00 47.55 
โฆษณาและการตลาด 3,902.00 11.55 
ซอฟแวร์ คอมพวิเตอร์ และโทรคมนาคม 1,533.80 4.54 
บรรจุภัณฑ์ 1,438.00 4.25 

http://www.ktc.co.th/
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ประเภทธุรกิจ พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม) สัดส่วนของพืน้ที่ให้เช่า
รวม (ร้อยละ) 

อาหารและเครื่องดืม่ 1,133.58 3.35 
ประกันภัย 960.00 2.84 
อสังหาริมทรัพย ์ก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง 700.60 2.07 
ท่องเที่ยว 468.00 1.38 
ธุรกิจประเภทอื่น ๆ 6,758.00 20.00 
พื้นที่ว่าง 834.00 2.47 
รวม 33,797.98 100.00 

 
 

ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลของสัญญาเช่าที่จะครบก าหนดตามอายุสัญญาเช่าของโครงการ
อาคารยูบีซี 2 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

ปีที่สัญญาเช่าครบก าหนด 

 

พื้นที่ให้เช่าทีค่รบก าหนดอายุ
สัญญาเช่าโดยประมาณ 

(ตารางเมตร) 

สัดส่วนพืน้ที่เช่าที่สัญญาเช่า
ครบก าหนดคดิเทียบกับพื้นที่
ให้เช่ารวมโดยประมาณ 

(ร้อยละ) 

พ.ค. – ธ.ค. พ.ศ. 2557 1,952.50 5.78 
พ.ศ. 2558 9,134.28 27.03 
พ.ศ. 2559 5,067.60 14.99 
พ.ศ. 2560 16,591.60 49.09 
หลัง พ.ศ.2560 218.00 0.65 
พื้นที่ว่าง 834.00 2.47 
รวม 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) 

อัตราการเช่าพื้นที่
(ร้อยละ) 

อัตราค่าเช่าพืน้ที่
เฉลี่ย (บาท/
ตารางเมตร/

เดือน) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 33,782.00 99.84 554.17 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 33,794.48 99.70 570.10 
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ณ วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556 33,797.98 98.93 588.95 

ณ วันท่ี 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
ควบของที่ดินซึ่ ง เป็นที่ตั้ งของอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์  รวมถึงงานระบบ
สาธารณูปโภค และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (“อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์”) โดยมีเอราวัณ 
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ซึ่ง ตามสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว
ได้มีเงื่อนไขก าหนดว่ากรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ จะตกเป็นของเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินเมื่อสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวส้ินสุดลง โดยกองทุนรวมจะสามารถหา
ประโยชน์จากอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2568 ซึ่งเป็นวัน
ส้ินสุดสัญญาเช่าที่ดิน   

2.  สิทธิการเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ โดยกองทุนจะรับโอนสิทธิ
การเช่าที่ดินระยะยาวจากเอราวัณซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าที่ดินตามระยะเวลาเช่า
ที่ดินคงเหลือ ซึ่งส้ินสุดวันท่ี 23 มกราคม 2568 

สถานท่ีตั้ง 

อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เป็นอาคารส านักงานให้เชา่และพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อ
ปี 2539 โดยตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
อยู่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจและตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า (BTS) สถานีเพลินจิต และสถานี
นานา 

เพลินจิตเซน็เตอร์
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ลักษณะและรายละเอียดทรัพย์สินและพื้นที่โดยรวม 

อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นอาคารส านักงานให้เช่า มีจ านวน 24 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 3 ชั้น 
และชั้นดาดฟ้า มีพื้นที่ใช้สอย รวมทั้งส้ินประมาณ 76,025 ตารางเมตร และอาคารเก็บของ ซึ่ง
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ 54 ตารางเมตร โดยส่ิงปลูกสร้างดังกล่าว ตั้งอยู่บนที่ดิน
เนื้อท่ีจ านวน 5 ไร่ 2 งาน 75.6 ตารางวา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

โฉนดเลขที ่ เลขทีด่นิ หน้าส ารวจ 
เนือ้ที่  

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

4310 1290 1002 0-2-66.3 

5438 1291 1765 0-2-21.6 

5440 1292 1767 0-2-27 

22249 1293 2637 0-2-22 

22250 1294 2638 1-2-15 

13980 1296 3902 0-1-59 

2647 1295 126 1-1-64.7 

รวม 5-2-75.6 

ที่ดินดังกล่าวข้างต้นตามโฉนดตั้งอยู่ที่ แขวงคลองตัน (บางกะปิฝ่ังใต้) เขตพระโขนง (บางกะปิ) 
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันในกรุงเทพมหานครได้แบ่งเขตการปกครองใหม่ เรียกว่า แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  โดยที่อาคารมีการใช้พื้นที่แบ่งตามการใช้สอยดังนี้ 

พื้นที่อาคาร การใช้สอย 

ชั้นใตด้ิน B2 - B3 ส่วนจอดรถยนต ์ 

ชั้นใตด้ิน B1 พื้นที่ร้านค้า และจุดรับส่งสินค้า  

ชั้นที ่1-3 พื้นที่ร้านค้า และส านักงาน 

ชั้นที ่4-5 พื้นที่ส านักงาน 

ชั้นที่ 6 พื้นที่ศูนย์อาหาร และส านักงาน 

ชั้นที่ 7 พื้นที่ส านักงานและร้านคา้ 

ชั้นที ่8-24 พื้นที่ส านักงาน 
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ซึ่งแบ่งเป็นสัดส่วนของพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดได้ดังนี้ 

พื้นที ่ พื้นที ่ 
(ตร.ม.) 

ร้อยละ 
ของพืน้ที่ใช้สอย 

1. พื้นที่ส านักงานให้เช่า  35,340.71   46.49  

2. พื้นที่ร้านค้า  5,498.25    7.23  

3.  พื้นที่ศูนย์อาหาร*  2,006.00   2.64  

พื้นที่ให้เช่าทัง้หมด  42,844.96   56.36  

4. พื้นที่จอดรถยนต ์  8,721.00   11.47  

5. พื้นที่ส่วนกลาง 24,459.04    32.17  

พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด  76,025.00   100.00  

6. พื้นที่นอกอาคาร (รวมอาคารเก็บของ)  808.00   
หมายเหตุ : *พื้นที่เช่าศูนย์อาหารในโครงการเพลินจิตเซ็นเตอร์ ซึ่งเช่าโดยบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) 
**ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

 
ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้ 

ระบบสาธารณูปโภค รายละเอียด 
ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า 5 ชุด เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 2 ชุด และ ตู้จ่ายไฟฟ้า

หลัก 5 ชุด รวมทั้งมีระบบไฟฟ้าส ารอง 
ระบบประปา ถังเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก และเครื่องสูบน้ า 

ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ Chiller System 
ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และตู้จ่ายน้ าดับเพลิง (Fire Hose 

Cabinet) 
ระบบดูแลรักษาความ

ปลอดภัย 
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด  (Closed Circuit Televisions CCTV) 

ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์โดยสารจ านวน 7 ชุด บรรทุก 1,350 กิโลกรัม 
ลิฟท์โดยสารจ านวน 7 ชุด บรรทุก 1,000 กิโลกรัม 
ลิฟท์ขนของจ านวน 1 ชุด บรรทุก 1,600 กิโลกรัม 
บันไดเล่ือนจ านวน 14 ชุด  

หมายเหตุ: *ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
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ข้อมูลผู้เช่ารายย่อย 

ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ มีผู้เช่ารายย่อยทั้งที่เป็น
ร้านค้าและส านักงาน 90 ราย โดยสัดส่วนรายได้ค่าเช่ารวมของผู้เช่า 10 อันดับแรกต่อรายได้ค่า
เช่ารวมทั้งหมดของโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 65.25 ของพื้นที่ให้เช่า
ทั้งหมด  

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลผู้เช่ารายใหญ่ 10 รายแรกของโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ 
ตามรายได้รวม(1)(2) ส าหรับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557  

ล าดับ
ที ่

บริษัท 

สัดส่วนรายไดค้่าเช่า
รวมต่อรายไดค้่าเช่า
รวมทั้งหมด(1)(2) 

(ร้อยละ) 

ปีที่สิน้สุดสัญญา 

1 บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากดั  17.07 พ.ศ. 2559 
2 บริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จ ากัด 12.23 พ.ศ. 2559 

3 
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั และบริษัทใน
เครือ 

11.36 พ.ศ. 2559 

4 
บริษัท เอพีเอ็ม เซ็นทรัล เซอรว์ิสเซส จ ากดั 
และบริษัทในเครือ 

6.20 พ.ศ. 2560 

5 
บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

5.53 พ.ศ. 2558 

6 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 3.08 พ.ศ. 2560 
7 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 2.70 พ.ศ. 2558 
8 บริษัท อีลีท ออฟฟิส จ ากัด 2.55 พ.ศ. 2559 

9 
บริษัท ฮาเวลส์ ซิลวาเนีย (ประเทศไทย )  
จ ากดับริษัท 

2.39 พ.ศ. 2559 

10 วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จ ากดั 2.14 พ.ศ. 2558 
รวมผู้เช่า 10 อนัดับแรก 65.25  
ผู้เช่ารายย่อยอื่นๆ (80 ราย) 34.75  
สัดส่วนรายได้รวมทั้งหมด 100.00  

หมายเหตุ: (1) รายได้ค่าเช่ารวม ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าพื้นที่ และรายได้ค่าบริการ โดยค านวนจากรายได้รวมเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

 (2) ไม่รวมรายได้จากสัญญาเช่าศูนย์อาหารในโครงการเพลินจิตเซ็นเตอร์  ซึ่งเช่าโดยบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของผู้เช่าพื้นที่ของโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ จ าแนกตาม
ประเภทธุรกิจของผู้เช่า และสัดส่วนของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 
2557 

ประเภทธุรกิจ พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม)* สัดส่วนของพืน้ที่ให้เช่า
รวม (ร้อยละ)* 

เวชภัณฑ์และโรงพยาบาล 7,671.58 18.78 
ธุรกิจการเกษตร 7,659.51 18.76 
ส่ือและส่ิงพิมพ์ 5,462.31 13.38 
ที่ปรึกษาต่าง ๆ 4,626.27 11.33 
ท่องเที่ยว 3,002.49 7.35 
อาหารและเครื่องดืม่ 1,843.84 4.51 
การเงินและการธนาคาร 1,830.73 4.48 
ร้านค้าปลีกและซูเปอร์มาร์เก็ต 1,291.10 3.16 
ธุรกิจประเภทอื่น ๆ 6,544.11 16.02 
พื้นที่ว่าง 907.02 2.22 
รวม 40,838.96 100.00 

หมายเหตุ : *ไม่รวมพื้นที่เช่าศูนย์อาหารในโครงการเพลินจิตเซ็นเตอร์ เนื้อที่ประมาณ 2,006.00 ตารางเมตร ซึ่งเช่าโดย
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลของสัญญาเช่าที่จะครบก าหนดตามอายุสัญญาเช่าของโครงการ
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

ปีที่สัญญาเช่าครบก าหนด 

 

พื้นที่ให้เช่าทีค่รบก าหนดอายุ
สัญญาเช่าโดยประมาณ 

(ตารางเมตร)* 

สัดส่วนพืน้ที่เช่าที่สัญญาเช่า
ครบก าหนดคดิเทียบกับพื้นที่
ให้เช่ารวมโดยประมาณ 

(ร้อยละ)* 

พ.ค. – ธ.ค. พ.ศ. 2557 2,778.77 6.80 
พ.ศ. 2558 7,849.07 19.22 
พ.ศ. 2559 24,224.81 59.32 
พ.ศ. 2560 5,079.29 12.44 
หลัง พ.ศ.2560 0.00 0.00 
พื้นที่ว่าง 907.02 2.22 
รวม 40,838.96 100.00 

หมายเหตุ: *ไม่รวมพื้นที่เช่าศูนย์อาหารในโครงการเพลินจิตเซ็นเตอร์ เนื้อที่ประมาณ 2,006.00 ตารางเมตร ซึ่งเช่าโดย
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ ากัด (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)* 

อัตราการเช่าพื้นที่
(ร้อยละ)* 

อัตราค่าเช่าพืน้ที่
เฉลี่ย (บาท/
ตารางเมตร/
เดือน)* 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 42,686.09 99.21 498.51 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 42,836.96 100.00 559.18 

ณ วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556 42,836.96 99.75 566.87 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 42,844.96 97.88 599.18 
หมายเหตุ : *รวมพ้ืนที่เช่าศูนย์อาหารในโครงการเพลินจิตเซ็นเตอร์ เนื้อที่ประมาณ 2,006.00 ตารางเมตร ซึ่งเช่าโดย

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
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ภาคผนวก ง 

รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โครงการเดิม 
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3.2.1 การลงทุนคร้ังแรก 

บริษัทจัดการจะน าเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไปลงทุนใน
ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 

(1) อาคารสมัชชาวาณิช 2 (United Business Center II) ("อาคารยูบีซี 2”) โดยการเช่าที่ดินและ
อาคารและส่ิงปลูกสร้างที่เป็นส่วนควบกับที่ดิน พร้อมซื้ออุปกรณ์และงานระบบที่เกี่ยวเนื่องกับ
อาคารยูบีซี 2 จากบริษัท ภิรัชบุรี จ ากัด (“ภิรัชบุร”ี) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร
และส่ิงปลูกสร้างดังกล่าว และจากบริษัท เพนต้า 591 จ ากัด (“เพนต้า 591”) ซึ่งเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับอาคารยูบีซี 2 ดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่กองทุน
รวมจะเข้าลงทุน 

(2) อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ โดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและส่ิงปลูกสร้างที่เป็นส่วนควบกับ
ที่ดิน พร้อมงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับอาคาร และรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินซึ่งเป็น
ที่ตั้งของอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ดังกล่าวจากบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
(“เอราวัณ”) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ และผู้ทรงสิทธิการเช่าที่ดิน
อันเป็นท่ีตั้งดังกล่าวอยู่ก่อนวันท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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(1) โครงการอาคารยูบีซี 2 

โครงสร้างการลงทุน 

1. สิทธิการเช่าที่ดินจ านวน 2 แปลง ระยะเวลา 30 ปี ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารยูบีซี 2 โดยมี  ภิ
รัชบุรี เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 

2.  สิทธิการเช่าอาคารยูบีซี 2 ระยะเวลา 30 ปี โดยมีภิรัชบุรี เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 

3. อุปกรณ์และงานระบบที่เกี่ยวเนื่องของอาคารยูบีซี 2 จากเพนต้า 591 

สถานท่ีตั้ง 

อาคารยูบีซี 2 เป็นอาคารส านักงานซึ่งสร้างเสร็จเมื่อปี 2538 โดยตั้งอยู่ ณ เลขที่ 591 ถนน
สุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่บนถนนสุขุมวิทใกล้กับสถานี
รถไฟฟ้า (BTS) สถานีพร้อมพงษ์ 

 
ลักษณะและรายละเอียดทรัพย์สินและพื้นที่โดยรวม 

อาคารยูบีซี 2 ซึ่งเป็นอาคารส านักงานให้เช่า 23 ชั้น (ไม่รวมดาดฟ้า) และมีชั้นใต้ดิน 5 ชั้น ซึ่งมี
พื้นที่รวม 83,502 ตารางเมตร และมีพื้นที่ในชั้น B1 ถึงชั้น B5 และชั้น 3 ถึง ชั้น 9 เป็นพื้นที่
ส าหรับจอดรถโดยสามารถจอดรถได้ประมาณ 820 คัน คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่ส านักงาน 40 

อาคารยบูีซี 2
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ตารางเมตรต่อที่จอดรถ 1 คัน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กรุงเทพมหานครก าหนดคือ 60 
ตารางเมตรต่อคัน ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่จ านวน 2 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

โฉนดเลขที ่ เลขทีด่นิ หน้าส ารวจ 
เนือ้ที่  

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

4619 4805 1287 2-0-70 

3421 4804 336 0-2-92 

รวม 2-3-62 

 
ที่ดินดังกล่าวข้างต้นตามโฉนดตั้งอยู่ที่แขวงคลองตัน (บางกะปิฝ่ังใต้) เขตพระโขนง (บางกะปิ) 
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันในกรุงเทพมหานครได้แบ่งเขตการปกครองใหม่เรียกวา่ แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยที่อาคารมีการใช้พื้นที่แบ่งตามการใช้สอยดังนี้ 

พื้นที่อาคาร การใช้สอย 

ชั้น 3-9 ส่วนจอดรถยนต ์ 

ชั้น B1 และ ชั้น G พื้นที่ร้านค้า และจุดรับส่งสินค้า  

ชั้น 10-24 พื้นทีส่ านักงาน 

 
ซึ่งแบ่งเป็นสัดส่วนของพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดได้ดังนี้ 

พื้นที ่ พื้นที ่(ตร.ม.) 
ร้อยละของพืน้ที่ใช้

สอย 

1. พื้นที่ส านักงานให้เช่า 32,636 39.77 

2. พื้นที่ห้องเก็บของ 1,105 1.35 

3. พื้นที่ติดตั้งเครือขา่ย 22 0.03 

4. พื้นที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร ์ 576 0.70 

รวมพื้นที่ใหเ้ชา่ทั้งหมด 34,339 41.85 

5. พื้นที่จอดรถยนต ์ 38,034 46.35 

6. พื้นที่ส่วนกลาง 9,685 11.80 

รวมพื้นที่ใช้สอย 82,058 100.00 

7. พื้นที่นอกอาคาร 1,444   

*  ข้อมูล ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2554 



5 

 

ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี ้

ระบบสาธารณูปโภค รายละเอียด 
ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าของอาคาร มี 4 ลูก ขนาด 1600 KVA  ชนิด Dry 

type ปัจจุบันจา่ยกระแสอยู่ที่ 60% ของ Capacity Load รวมทัง้ 
ระบบไฟฟ้าส ารอง 

ระบบประปา การเก็บน้ าของอาคาร มีถงัส าหรับส ารองน้ า ปริมาณรวม  3,400  
ลูกบาศกเ์มตร แบง่เป็น 
 - ชั้นใตด้ิน 5  ปริมาณ   2,200    ลูกบาศก์เมตร 
 - ชั้นใตด้ิน 1  ปริมาณ      960    ลูกบาศก์เมตร 
 - ชั้นดาดฟ้า  ปริมาณ      240    ลูกบาศก์เมตร
สามารถใชเ้พื่ออุปโภคได้ 15 วัน และเพียงพอส าหรับระบบ
ดับเพลิงภายในอาคาร 

ระบบปรับอากาศ ระบบ Package Water Cooled 
ระบบป้องกันอัคคีภัย มีตู้ควบคุมระบบ Fire Alarm Control มีเครื่องตรวจจับควันและ

ความร้อน  มีสปริงเกอร์ ท างานระบบอัตโนมัติ 
ระบบดูแลรักษาความ

ปลอดภัย 
ระบบ Closed Circuit Television (CCTV) และระบบรักษา
ความปลอดภัย 24 ชั่วโมง 

ลิฟท์โดยสาร อาคารมีลิฟท์ให้บริการทั้งหมด 12 ชุด แบ่งเป็น ลิฟท์โดยสาร
จ านวน 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 วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

ทั้งนี้  ภิรัชบุรีและเพนต้า 591 ได้จัดให้มีการประกันความเส่ียงภัยในทรัพย์สิน (All Risk 
Insurance) และการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก( Public Liability Insurance) 
ส าหรับอาคารยูบีซี ซึ่งกรมธรรม์ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2554  โดยจะ
มีการด าเนินการให้กองทุนรวมเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันความเส่ียงภัยใน
ทรัพย์สิน และกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งจะมีผลในวันที่กองทุน
รวมเข้าลงทุนในทรัพย์สิน  นอกจากนี้  ภายหลังจากการลงทุน กองทุนรวมจะจัดให้มีการ
ประกันภัยส าหรับการหยุดชะงักทางธุรกิจ (Business Interruption Insurance) เพิ่มเติม 

การจัดการ 

ก่อนวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก ภิรัชบุรีและเพนต้า 591 เป็นผู้ด าเนินการและบริหาร
จัดการอาคารยูบีซี 2 โดยภายหลังจากที่กองทุนรวมได้เข้าลงทุนในอาคารยูบีซี 2 แล้ว เพนต้า 
591 จะยังคงท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของอาคารยูบีซี 2 เพื่อประโยชน์ของกองทุน
รวมต่อไป 

ข้อมูลผู้เช่ารายย่อย 
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ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 โครงการอาคารยูบีซี 2 มีผู้เช่ารายย่อยทั้งที่เป็นร้านค้าและ
ส านักงานทั้งส้ิน 45 ราย โดยผู้เช่า 10 อันดับแรกของโครงการอาคารยูบีซี 2 คิดเป็นร้อยละ 
72.44 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด ดังนี้ 

ล าดับที ่ บริษัท ร้อยละของพื้นที่ให้เช่า
ทั้งหมด 

1 บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด 36.74 

2 บริษัท เจ.วอลเตอร์ ธอมสัน จ ากัด 9.33 

3 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  7.71 

4 บริษัท มาร์ช พี บี จ ากัด  3.44 

5 ภิรัชบุรี และบริษัทในเครือ 3.32 

6 บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จ ากัด 2.97 

7 บริษัท เมอร์เคเตอร์ เอเชีย จ ากัด  2.61 

8 เดอะ ลอนดอน 2.37 

9 สถานทูตนอร์เวย์ 2.27 

10 บริษัท ไดกิ้น อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จ ากัด  1.67 

 ผู้เช่ารายย่อยอื่นๆ (34 ราย) 27.11 

 พื้นที่ว่าง 0.45 

 รวม 100.00 

 
ตารางต่อไปนี้ แสดงข้อมูล วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554  ซึ่งแสดงถึงประเภทการประกอบธุรกิจ
ของผู้เช่ารายย่อย และเทียบเป็นสัดส่วนของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 

ประเภทธุรกิจ พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม) สัดส่วนของพืน้ที่ให้เช่า
รวม (ร้อยละ) 

บริการบัตรเครดิต 12,617 36.74 

ส่ือและโฆษณา 3,790 11.04 

การธนาคาร 2,647 7.71 

บรรจุภัณฑ์ 1,250 3.64 

อสังหาริมทรัพย ์ 1,239 3.61 

ซอฟแวร ์ 1,227 3.57 

ประกันภัย 1,180 3.44 
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ประเภทธุรกิจ พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม) สัดส่วนของพืน้ที่ให้เช่า
รวม (ร้อยละ) 

อาหารและเครื่องดืม่ 1,043 3.04 

ธุรกิจประเภทอื่น ๆ 9,191 26.77 

พื้นที่ว่าง 155 0.45 

รวม 34,339 100.00 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูล วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งแสดงถึงปีท่ีครบก าหนดอายุสัญญาเช่า
ของผู้เช่ารายย่อยในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก  สัญญาเช่าพื้นที่ระหว่างภิรัชบุรี 
(และสัญญาบริการระหว่างเพนต้า 591) กับผู้เช่าพื้นที่รายย่อยส่วนใหญ่มีระยะเวลาการเช่า 3 
ปี และผู้เช่ารายย่อยจะต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่ทุกๆ 3 ปี เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่า 

ปีที่สัญญาเช่าครบก าหนด 

 

พื้นที่ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่า
ที่คาดว่าจะครบก าหนด 

(ตร.ม.) 

สัดส่วนพืน้ที่ให้เช่าภายใต้
สัญญาเช่าทัง้หมด 

(ร้อยละ) 

ปี 2554 2,433 7.49 

ปี 2555 8,450 26.38 

ปี 2556 9,130 28.50 

ปี 2557 และหลังจากนั้น 12,024 37.02 

หมายเหตุ : รวมหนังสือเสนอให้เช่า (Offer Letter) ที่ผู้เช่าได้มกีารลงนามแล้ว 
 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกบัอัตราการเช่าพ้ืนท่ี และอัตราค่าเช่าเฉล่ียในทรัพย์สินที่กองทนุ
รวมจะลงทุนครั้งแรก 

 
ปี อัตราการเช่า

พื้นที ่
(ร้อยละ) 

อัตราค่าเช่า
เฉลี่ย 

(บาท / ตร.ม. / 
เดือน) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ก าไรก่อนดอกเบี้ย 
ภาษ ีค่าเสือ่มราคา
และค่าตัดจ าหน่าย 

(EBITDA)* 
(ล้านบาท) 

ปี 2549 98 380 194 105 

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 

* รวมค่าใช้จ่ายบางรายการท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการของกองทุนรวม (เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับพนักงาน เป็นต้น) และไม่รวมค่าบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

 
 

(ก) การจัดหาผลประโยชน์จากโครงการอาคารยูบีซี 2 ของกองทุนรวม 

การจัดการประโยชน์ในโครงการอาคารยูบีซี 2 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) แผนภาพการน าโครงการอาคารยูบีซี 2 ออกหาประโยชน ์ 

  
 

(2) การน าอาคารยูบีซี 2 ออกหาประโยชน์  

 ในการน าอาคารยูบีซี 2 ออกหาประโยชน์ กองทุนรวมจะให้เช่าพื้นที่ในอาคารแก่
ผู้เช่ารายย่อย  โดยกองทุนรวมจะเข้าท าสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร และสัญญา
บริการกับผู้เช่ารายย่อย (รวมเรียกว่า “สัญญาเช่ารายย่อย”) ซึ่งมีผู้เช่ารายย่อย
จ านวนประมาณ 50 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)  โดย ภิรัชบุรีและ 
เพนต้า 591 ตกลงโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่ารายย่อยดังกล่าวให้แก่
กองทุนรวม และด าเนินการเพื่อให้ได้รับความยินยอมจากผู้เช่ารายย่อยล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ ในกรณีที่ภิรัชบุรี

สิทธิการใช้ประโยชน์ภายใต้
สัญญาเช่าระยะยาว

ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุน

ถือหน่วยลงทุน

บริหารจัดการ

กระท าการแทน
ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัท
จัดการ

ผู้ถอืหน่วยลงทุน

กองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้เช่า
สัญญาเช่าและ
สัญญาบริการ

ค่าธรรมเนียม
การบริหารทรัพย์สิน

บริหารทรัพย์สิน

รายได้จาก
อสังหาริมทรัพย์

บริหารอสังหาริมทรัพย์

บจ. เพนต้า 591
(“ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์”)

UBC II

สิทธิการใช้ประโยชน์ภายใต้
สัญญาเช่าระยะยาว

ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุน

ถือหน่วยลงทุน

บริหารจัดการ

กระท าการแทน
ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัท
จัดการ

ผู้ถอืหน่วยลงทุน

กองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้เช่า
สัญญาเช่าและ
สัญญาบริการ

ค่าธรรมเนียม
การบริหารทรัพย์สิน

บริหารทรัพย์สิน

รายได้จาก
อสังหาริมทรัพย์

บริหารอสังหาริมทรัพย์

บจ. เพนต้า 591
(“ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์”)

UBC II
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ไม่สามารถด าเนินการเพื่อให้ได้รับความยินยอมจากผู้เช่ารายย่อย ภิรัชบุรีจะ
น าส่งผลประโยชน์ใดๆ ท่ีได้รับจากผู้เช่ารายย่อยให้แก่กองทุนรวม โดยภิรัชบุรีจะ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจนกว่าผู้เช่ารายย่อยจะให้ความยินยอมแก่การรับโอนสิทธิ
และหน้าที่ตามสัญญาเช่ารายย่อย 

 ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการอาคารยูบีซี 2 กองทุนรวมจะแต่งตั้งเพนต้า 591 เป็น
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อด าเนินการบริหารจัดการอาคารยูบีซี 2 ต่อไป 

 (ข) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเกี่ยวกับโครงการอาคารยูบีซี 2 

กองทุนรวมจะเข้าท าสัญญาที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสิทธิการเช่าตามที่
ก าหนดในโครงการดังนี้ 

 (1) สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร 

คู่สัญญา  ภิรัชบุรีในฐานะ “ผู้ให้เช่า” 

 กองทุนรวมในฐานะ “ผู้เช่า” 

ทรัพย์สินที่
เช่า 

ที่ดินจ านวน 2 แปลง โฉนดที่ดินเลขท่ี 4619 ตั้งอยู่ที่ ต าบลคลองตัน (บางกะปิฝ่ังใต้) อ าเภอพระโขนง 
(บางกะปิ) กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 2 ไร่ 70 ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขท่ี 3421 ตั้งอยู่ที่ต าบลคลอง
ตัน (บางกะปิฝ่ังใต้) อ าเภอคลองเตย (บางกะปิ) กรุงเทพมหานาคร มีพื้นที่ 2 งาน 92 ตารางวา และ
อาคารยูบีซี 2 ซึ่งเป็นอาคารส านักงานขนาด 23 ชั้น ชั้นใต้ดิน 5 ชั้น มีพื้นที่รวม 83,502 ตารางเมตร
(ที่ตั้งของที่ดินตามที่ปรากฏในโฉนดที่ดินจะไม่ตรงกับการแบ่งเขตการปกครองในปัจจุบัน จึงท าให้ที่
อยู่ดังกล่าวไม่ตรงกับท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของอาคาร) 

ระยะเวลา
การเช่า 

ผู้ให้เช่าตกลงให้กองทุนรวมเช่าทรัพย์สินท่ีเช่ามีก าหนดระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนการ
เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตามที่ก าหนดในสัญญาฉบับน้ี  

ค่าเช่า กองทุนรวมตกลงช าระคา่เช่าทรัพย์สินที่เช่าส าหรับสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเชา่ตลอดระยะเวลาการเช่า
เป็นจ านวน ไม่เกิน 1,790,000,000 บาท (ไม่เกินหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ ล้านบาทถ้วน) ซึ่งจะช าระ
เต็มจ านวนภายหลังจากการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอัตราที่กฎหมายก าหนดในวันจดทะเบียนสิทธิการ
เช่าตามที่ก าหนดในสัญญาฉบับน้ี  

หน้าที่ใน
การ
บ ารุงรักษา
ทรัพย์สินที่
เช่า 

กองทุนรวมตกลงจะจัดหาทดแทนหรือซ่อมบ ารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่าหรือ
กระท าการใดๆ ทั้งปวง เพื่อให้ทรัพย์สินที่เช่าอยู่ในสภาพที่ดี หรือเหมาะสมแก่การใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ในสัญญานี้ตลอดระยะเวลาการเช่า ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมทั้งส้ิน 

การโอน
สิทธกิารเช่า
และการให้

ภายในระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี้ กองทุนรวมจะไม่น าสิทธิการเช่าทรัพย์สินที่เช่านี้ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน ออกให้เช่าช่วงแก่บุคคลใดๆ หรือให้บุคคลใดๆ เข้ามาอยู่แทน หรือก่อให้เกิด
ภาระผูกพันใดๆ ที่ท าให้บุคคลอื่นมีสิทธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า หรือโอนสิทธิการเช่าไม่
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เช่าช่วง ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลใดๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการอาคารส านักงาน
และพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ให้เช่าตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่ายินยอมให้
กองทุนรวมน าทรัพย์สินที่เช่าออกให้บุคคลภายนอกเช่าช่วงพื้นที่ภายในทรัพย์สินที่เช่าไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน  

การ
ประกันภัย 

 

เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยสัญญาฉบับนี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ด าเนินการเกี่ยวกับการประกันภัยและการ
ใช้เงินท่ีได้รับเป็นค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยตามที่ก าหนดในสัญญาฉบับนี้ เพื่อน ามาใช้
ในการก่อสร้างและ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ให้เช่าจะจัดให้มีการด าเนินการให้กองทุนรวมเป็นผู้เอาประกันภัยร่วมและระบุชื่อกองทุนรวม
เป็นผู้รับประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกันภัยที่จัดท าขึ้นส าหรับทรัพย์สินที่เช่ากับผู้รับ
ประกันภัยทุกประเภทที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน (All Risk Insurance) และส าหรับระยะเวลาประกันภัย
ที่เหลือของกรมธรรม์ประกันภัยภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ โดยให้มีผลเป็น
การเปล่ียนแปลงในวันจดทะเบียน และก าหนดให้กองทุนรวมเป็นผู้ได้รับค่าสินไหมทดแทนจาก
การประกันภัยดังกล่าวทั้งหมดเพื่อน าไปด าเนินการตามที่ก าหนดในหัวข้อทรัพย์สินที่เช่า
เสียหายหรือถูกท าลายตามที่ก าหนดสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ กองทุนรวมตกลงที่จะรับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องจากการด าเนินการดังกล่าวและการ
ช าระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวตลอดระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวม 
นับตั้งแต่วันท่ีกองทุนรวมได้ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวนอกจากนี้ กองทุนรวมจะจัดให้มีการท า
ประกันภัยส าหรับทรัพย์สินท่ีเช่าตลอดระยะเวลาเช่าในลักษณะการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
(Business Interruption Insurance) ตามเงื่อนไขและข้อก าหนดที่กองทุนรวมเห็นสมควรและ
ก าหนดให้กองทุนรวมเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ โดยกองทุนรวมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าว 

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าเกิดความเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้น า
ข้อก าหนดในหัวข้อทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายหรือถูกท าลายมาใช้บังคับ 

3. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าเกิดความเสียหายบางส่วน ให้สัญญาฉบับน้ียังคงมีผลบังคับใช้ได้ต่อไป 
ทั้งนี้เฉพาะทรัพย์สินที่เช่าในส่วนท่ีไม่เสียหายและยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดย
ให้ถือว่าทรัพย์สินดังกล่าวยังคงเป็นทรัพย์สินท่ีเช่ากันตามสัญญาฉบับนี้ต่อไป 

ทรัพย์สินที่
เช่าเสียหาย
หรือถูก
ท าลาย 

เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี้ให้  

“ค่าสินไหมทดแทนพื้นฐาน” หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย ซึ่งไม่รวมถึงค่าสินไหม
ทดแทนซึ่งได้รับจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และ/หรือ
การประกันภัยอื่นใดที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้เอาประกันภัยเพิ่มเติมด้วยค่าใช้จ่ายของคู่สัญญาฝ่าย
นั้นเองทั้งส้ิน  

“ความเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนัยส าคัญ” ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว และหน่วยงานราชการ
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ที่เกี่ยวข้องได้ประเมินความเสียหายแล้วและให้เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการรื้อถอนโดยไม่สามารถ
ด าเนินการขออนุญาตซ่อมแซมหรือปรับปรุงเพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพหรือลักษณะการใช้ประโยชน์
เช่นเดิมก่อนเกิดความเสียหายได้” 

“ความเสียหายแต่เพียงบางส่วน” หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว และหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องได้ประเมินความเสียหายแล้วและสามารถให้เจ้าของทรัพย์สินสามารถด าเนินการขอ
อนุญาตซ่อมแซมหรือปรับปรุงเพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพหรือลักษณะการใช้ประโยชน์เช่นเดิมก่อนเกิด
ความเสียหายได้ 

1. ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ โดยยังคง
สามารถใช้ทรัพย์สินที่เช่าบางส่วนเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ ผู้ให้เช่ามีหน้าที่
ต้องซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าให้คงเดิม โดยกองทุนรวมจะส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนพ้ืนฐานท่ี
กองทุนรวมได้รับให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าว 

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนัยส าคัญไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ จน
ไม่อาจใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตก
ลงจะสร้างทรัพย์สินที่เช่าขึ้นใหม่ โดยกองทุนรวมจะส่งมอบเงินที่ได้รับจากค่าสินไหมทดแทน
พื้นฐานทั้งหมดมามอบให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อใช้ในการด าเนินการก่อสร้างดังกล่าว ทั้งนี้ การก่อสร้าง
ทรัพย์สินที่เช่าขึ้นใหม่ดังกล่าวจะต้องด าเนินการเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ใน
เวลาที่จะมีการก่อสร้าง โดยผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ด าเนินการจัดให้มีการก่อสร้างภายใต้แบบแปลน 
แผนงาน และงบประมาณที่คู่สัญญาจะได้ตกลงร่วมกันและจะต้องท าการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 
3 (สาม) ปีนับแต่เกิดความเสียหายดังกล่าว รวมถึงด าเนินการขอความยินยอมจากบุคคลใดๆ หรือขอ
อนุญาตต่อหน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้อง(ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ภายใต้
สัญญาฉบับนี้ และให้ถือว่าสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาตามสัญญาฉบับนี้ยงัคงมีผลต่อไปจนกว่าจะ
ได้มีการก่อสร้างทรัพย์สินใหม่ขึ้นมาแทนที่ทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้โดยคู่สัญญาจะจัดให้มี
การท าสัญญาเช่าทรัพยสิ์นขึ้นใหม่ (โดยให้มีข้อก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ เช่นเดียวกับสัญญาฉบับนี้) 
โดยเริ่มนับอายุระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ต่อไปทันทีท่ีการก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยระยะเวลา
การเช่าดังกล่าวจะส้ินสุดในวันเดียวกันกับที่ก าหนดในสัญญาฉบับนี้  (แต่ทั้งนี้กองทุนรวมจะไม่มี
ภาระหน้าที่ในการช าระค่าเช่าตามสัญญาเช่าฉบับใหม่อีกแต่อย่างใด) 

3. ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนัยส าคัญไมว่่าด้วยเหตุใดๆ จนไม่อาจ
ใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้และ (ก) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน
ที่จะไม่ก่อสร้างทรัพยสิ์นที่เชา่ขึ้นมาใหม่ หรือ (ข) ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกัน
ว่าจะด าเนินการก่อสร้างทรัพย์สินที่เช่าขึ้นมาใหม่หรือไม่ ให้ถือเป็นกรณีที่จะไม่มีการด าเนินการ
ก่อสร้างทรัพย์สินที่เช่าขึ้นใหม่ ในการนี้ กองทุนรวมตกลงจะน าเงินค่าสินไหมทดแทนพื้นฐานที่ได้
รับมาแบ่งตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ โดยแบ่งเงินทั้งหมดออกเป็น 360 ส่วน โดย
กองทุนจะได้รับส่วนแบ่งเท่ากับจ านวนระยะเวลาการเช่าที่ยังคงเหลืออยู่ และผู้ให้เช่าจะได้รับส่วน
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แบ่งเท่ากับจ านวนระยะเวลาการเช่าที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งกองทุนรวมจะได้รับเงินเท่ากับ 1,825,000,000* 
คูณด้วยจ านวนเดือนที่เหลือหารด้วย 360 ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการเช่าดังกล่าวให้นับเป็นเดือน โดย
เริ่มนับแต่ในเดือนที่เกิดกรณีทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนัยส าคัญไม่ว่า
ด้วยเหตุใดๆ จนไม่อาจใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ และให้ถือเอา
ระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่เช่าที่ผ่านมาแล้ว โดย 1 เดือน เท่ากับ 1 ส่วน  ทั้งนี้ กองทุนรวมจะ
ส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนพื้นฐานในส่วนที่เกินกว่าที่กองทุนรวมจะได้รับให้แก่ผู้ให้เช่าโดยไม่
ชักช้า 

เป็นตัวเลขที่กองทุนรวมและผู้ให้เช่าได้ตกลงร่วมกัน ซึ่งกองทุนรวมเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลส าหรับใช้ในการ
ค านวณการช าระคืนค่าเช่าแม้ว่าจ านวนดังกล่าวจะต่ ากว่ามูลค่าในการลงทุนของกองทุนรวมก็ตาม 

ภาษีอากร
และ        
ค่าธรรม 
เนียมเช่า 

ผู้ให้เช่าตกลงรับผิดชอบช าระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เกี่ยวเนื่องกับรายได้จากทรัพย์สินที่เช่าที่
เกิดขึ้นก่อนวันจดทะเบียน โดยกองทุนรวมตกลงจะรับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เกี่ยวเนื่อง
กับรายได้จากทรัพย์สินที่เช่านับตั้งแต่วันจดทะเบียนเป็นต้นไปจนกว่าสัญญาฉบับนี้จะส้ินสุดลง 
นอกจากนี้ กองทุนรวมตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเช่า
ทรัพย์สินท่ีเช่าที่ใช้บังคับอยู่ตลอดระยะเวลาการเช่าตามที่ก าหนดในสัญญาฉบับน้ี  
ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นใด
แทนคู่สัญญาอีกฝ่ายไปก่อน คู่สัญญาฝ่ายที่ต้องช าระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินตกลงช าระคืนให้แก่
คู่สัญญาฝ่ายที่ได้ช าระไปก่อนจนครบถ้วนทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากคู่สัญญาฝ่ายนั้น  

เหตุแห่งการ
เลิกสัญญา 

ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามที่ระบุในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้  

1. ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าจงใจฝา่ฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือผิดค า
รับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี้ และผู้ให้เช่าไม่สามารถด าเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
สัญญาภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งหรือทราบถงึเหตุแห่งการผิดสัญญานั้นหรือภายใน
ระยะเวลาใดๆ ที่คู่สัญญาไดต้กลงกัน เว้นแต่ กรณีท่ีผู้ใหเ้ชา่ไม่ท าการจดทะเบียนสิทธิการเช่า
ให้แก่กองทุนรวมในวันท่ีกองทุนรวมก าหนดในสัญญาฉบับน้ี ให้ถอืว่าเป็นเหตุผิดนดัตาม
สัญญานี้ทันที  

2. ในกรณีผู้ให้เช่าปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากูย้ืมเงินหรือภาระผูกพันหรือภาระหนี้สินอื่นใดกับ
บุคคลใดๆ ก็ตามซึง่อาจน าผู้ใหเ้ช่าไปสู่ภาวะล้มละลายหรือฟ้ืนฟูกิจการ โดยผู้ให้เช่าไม่สามารถ
ท าการแก้ไขเหตดุังกลา่วให้เสร็จส้ินภายใน 180 วัน นับจากวันท่ีทราบหรือมีเหตุอันควรทราบถึง
เหตุการณ์ดังกล่าว เว้นแต่ผู้ให้เชา่สามารถพิสูจน์และยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจนเป็นที่
พอใจแกก่องทุนรวมวา่การผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคัญต่อฐานะทางการเงิน
ของผู้ให้เช่าซึ่งจะน าผู้ใหเ้ชา่ไปสู่สภาวะล้มละลาย และการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการ
ใช้สิทธิของกองทุนรวมตามสัญญาฉบับนี้ 

3. ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าถูกศาลส่ังพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลส่ังให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขั้นตอนการเลิก
บริษัท การช าระบัญชี หรือศาลมคี าส่ังให้ฟ้ืนฟูกิจการของผู้ให้เช่า ซึ่งกองทุนรวมเห็นวา่มี
ผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้เชา่ในการช าระหนี้ หรือปฏิบัติตามสัญญานี้ 

4. ในกรณีท่ีกองทุนรวมจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือผิดค า
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รับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี้ และกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
สัญญาภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งหรือทราบถงึเหตุแห่งการผิดสัญญานั้นหรือภายใน
ระยะเวลาใดๆ ที่คู่สัญญาไดต้กลงกัน เว้นแต่ในกรณีที่การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในสัญญาฉบับน้ีเป็นผลเนือ่งมาจากผู้ให้เช่า หรือบริษัทในเครือของผู้ใหเ้ชา่ในฐานะ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัตหิน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือโครงการจัดการกองทนุรวม 

5. เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินที่เช่าตามที่ก าหนดในสัญญาฉบับนี้ 
6. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา  
7. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอยีดที่ก าหนดในโครงการ และกองทุนรวมได้แจง้ให้

ผู้ให้เชา่ทราบถงึการเลิกกองทุนรวมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว  
ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าทั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืนหรือเขตสงวนหรือเขต

ส ารวจเพื่อการเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืนหรือกฎหมายอื่นๆ ซึ่งท าให้
กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าได้อย่างมีนัยส าคัญ 

ผลของการ
เลิกสัญญา 

1. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1. ของหัวข้อเหตุแห่งการเลิกสัญญา และเหตุการณ์
ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด หรือปฏิบัติ
บกพร่องต่อหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ กองทุนรวมจะเรียกค่าเสียหายจากผู้ให้เช่าจากเหตุ
ดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบับน้ีส้ินสุดลง เว้นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากผู้ให้เช่า
จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ และมีผลกระทบอย่างร้ายแรง
ต่อทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สัญญาฉบับนี้ และกระทบสิทธิของกองทุนรวมภายใต้สัญญาฉบับนี้
อย่างมีนัยส าคัญ กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที และผู้ให้เช่าจะต้องช าระคืน
ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ผู้ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทุน
รวมให้แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จาก
การที่กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาฉบับน้ี ท้ังนี้ ไม่ตัดสิทธิของกองทุนรวมในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น
ใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นน้ัน 

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. และ 3. ของหัวข้อเหตุแห่งการเลิกสัญญา  กองทุน
รวมมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที และในกรณีที่กองทุนรวมใช้สิทธิดังกล่าว ผู้ให้เช่า
จะต้องช าระคืนค่าเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ผู้ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทุน
รวมให้แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ด้วยวิธีการค านวณตามที่
ปรากฏในข้อ 3 หัวข้อทรัพย์สินที่เช่าเสียหายหรือถูกท าลายของสัญญาฉบับนี้ ค่าขาดประโยชน์
จากการที่กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาฉบับน้ี ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของกองทุนรวมในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น
ใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นนั้น เว้นแต่เหตุผิดนัดของผู้ให้เช่าตามข้อ 2. และ 3. ของ
เหตุแหง่การเลิกสัญญา ดังกล่าวเกิดจากการท่ีกองทุนรวมไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่
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ผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี้ 

3. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. ของหัวข้อเหตุแห่งการเลิกสัญญา  ผู้ให้เช่าจะเรียก
ค่าเสียหายจากกองทุนรวมจากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง เว้นแต่ 
ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากกองทุนรวมจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ใน
สัญญานี้ และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาฉบบัน้ีได้ทันที โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่าคงเหลือให้แก่กองทุนรวม ทั้งนี้ 
ไม่ตัดสิทธิของผู้ให้เช่าในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุ
ผิดนัดเกิดขึ้นน้ัน 

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5. ข้อ 6. ข้อ 7. หรือข้อ 8. ของหัวข้อเหตุแห่งการเลิก
สัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง โดยที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย 
ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้ 
โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือให้แก่กองทุนรวม ทั้งนี้ เว้นแต่คู่สัญญา
จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น 

5. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9. ของหัวข้อเหตุแห่งการเลิกสัญญา  กองทุนรวมมี
สิทธิพิจารณาว่าจะให้สัญญาฉบับน้ีส้ินสุดลงหรือไม่ โดยกองทุนรวมจะพิจารณาจากผลกระทบ
จากการเวนคืนดังกล่าวว่ามีนัยส าคัญเพียงใด ซึ่งในกรณีที่กองทุนรวมเห็นควรให้สัญญาฉบับนี้
ส้ินสุดลง ผู้ให้เช่าตกลงจะน าเงินค่าชดเชยที่ผู้ให้เช่าได้รับจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากการเวนคืนดังกล่าวบางส่วนคืนให้แก่กองทุนรวม โดยแบ่งตามสัดส่วนของระยะเวลา
การเช่าที่เหลืออยู่ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาฉบับน้ี โดยให้น าจ านวนเดือนคงเหลือคูณ
ด้วยจ านวนเงินค่าชดเชยที่ผู้ให้เช่าได้รับเนื่องจากการเวนคืนหารด้วย 360 

6. เมื่อสัญญาเช่าฉบับนี้ส้ินสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ กองทุน
รวมจะส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนตามสภาพที่มีการใช้ประโยชน์ตามปรกติของทรัพย์สินที่เช่าซึ่ง
เป็นอยู่ ณ เวลานั้น พร้อมกับส่วนควบและอุปกรณ์ที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินที่
เช่า ซึ่งกองทุนรวมได้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลรักษาทรัพย์สินดังกล่าวดุจวิญญูชนรักษา
ทรัพย์ของตนเอง เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบส่วนควบและอุปกรณ์ที่ติดตรึงตราและไม่
ติดตรึงตรากับทรัพย์สินที่เช่าได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือการเส่ือมสภาพของทรัพย์สินนั้นๆ 
เนื่องจากการใช้งานตามปกติหรืออายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้น นอกจากนี้ กองทุนรวมจะส่ง
มอบเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนรวมได้รับไว้แทนผู้ให้เช่า (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้เช่ารวมถึงการคืน
เงินประกันการเช่าที่กองทุนรวมได้รับจากผู้เช่าช่วงพื้นที่ในทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้เช่าช่วงหรือผู้ให้
เช่า (แล้วแต่กรณี) 

7. ในกรณีที่กองทุนรวมได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ 1. และ 2. ของหัวข้อผลของการเลิก
สัญญาแล้ว กองทุนรวมสงวนสิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าจนกว่ากองทุนรวมจะได้รับ
ช าระค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดดงักล่าวผู้ให้เช่า
แล้วเสร็จ โดยกองทุนรวมไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่ าคงเหลือรวมถึง
เงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากส าหรับระหว่างระยะเวลานี้ เว้นแต่กองทุนรวมจะพิสูจน์ได้ว่า
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กองทุนรวมได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ที่กองทุนรวมได้รับส าหรับ
ช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ให้เช่ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกินดังกล่าว 

8. ในกรณีที่สัญญาเช่าฉบับนี้ส้ินสุดลงด้วยเหตุใดๆ ในระหว่างเวลา 6 เดือนหลังจากสัญญาเช่า
ฉบับนี้ส้ินสุดลงกองทุนรวมจะให้ความช่วยเหลือตามค าร้องขอที่สมเหตุสมผลจากผู้ให้เช่าในการ
ด าเนินการให้ผู้เช่าพื้นที่ในทรัพย์สินที่เช่ามาท าสัญญาเช่าพื้นที่กับผู้ให้เช่าใหม่พร้อมทั้งส่งมอบ
เงินประกันการเช่าที่กองทุนรวมได้รับไว้จากผู้เช่าพื้นที่ในทรัพย์สินที่เช่าก่อนวันท าสัญญาเช่า
พื้นที่ฉบับใหม่ดังกล่าว (ภายหลังจากที่ได้หักค่าเช่า ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของผู้เช่า
พื้นที่แต่ละราย (ถ้ามี))ให้แก่ผู้ให้เช่า (ภายใต้ความยินยอมของผู้เช่าพื้นที่นั้นๆ) หรือคืนให้แก่ผู้
เช่าพื้นที่นั้นๆ (หากผู้เช่าพื้นที่ไม่ประสงค์จะเช่าพื้นที่ดังกล่าวกับผู้ให้เช่าอีกต่อไป) แล้วแต่กรณี  
ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินการดังกล่าวกองทุนรวมและผู้ให้เช่าจะร่วมกัน
รับผิดชอบ (เว้นแต่กรณีที่สัญญาเชา่ฉบับนี้ส้ินสุดลงโดยเป็นผลจากการท่ีกองทุนรวมเป็นฝ่ายผิด
หรือในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8. ของหัวข้อเหตุแห่งการเลิกสัญญา กองทุนรวม
จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว) 

 

 

 

(2) สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ 

คู่สัญญา  เพนต้า 591 ในฐานะ “ผู้ขาย” 

 กองทุนรวมในฐานะ “ผู้ซื้อ” 

ทรัพย์สินที่ซื้อขาย อุปกรณ์และงานระบบตา่งๆ ท่ีเกีย่วเนื่องซึง่ใช้ในการด าเนินกจิการอาคารยูบีซี 2 ตาม
รายละเอียดที่ก าหนดในสัญญาฉบับนี้ 

ราคาทรัพย์สินที่ซื้อขาย คู่สัญญาตกลงกันซื้อขายอุปกรณ์และงานระบบ ในราคาสุทธิ 98,800,000 บาท (เก้า
สิบแปดล้านแปดแสนบาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยผู้ซื้อจะช าระราคาซื้อขาย
ดังกล่าวทั้งสิ้นภายในวันสัญญามีผลใช้บังคับ 

หมายเหตุ : สัญญาเชา่ที่ดินและอาคารไดก้ าหนดให้คืนอาคารพร้อมสังหาริมทรัพย์ รายละเอยีดตามหัวขอ้ผลของการเลิก
สัญญา ข้อย่อย 6. 
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(2) โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ์(“Ploenchit Center”) 

โครงสร้างการลงทุน 

1.  กรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ รวมทั้งอาคารเก็บของ ที่มีลักษณะเป็นส่วน
ควบของที่ดินซึ่ ง เป็นที่ตั้ งของอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์  รวมถึงงานระบบ
สาธารณูปโภค และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (“อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์”) โดยมีเอราวัณ 
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ซึ่ง ตามสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว
ได้มีเงื่อนไขก าหนดว่ากรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ จะตกเป็นของเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินเมื่อสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวส้ินสุดลง โดยกองทุนรวมจะสามารถหา
ประโยชน์จากอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2568 ซึ่งเป็นวัน
ส้ินสุดสัญญาเช่าที่ดิน   

2.  สิทธิการเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ โดยกองทุนจะรับโอนสิทธิ
การเช่าที่ดินระยะยาวจากเอราวัณซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าที่ดินตามระยะเวลาเช่า
ที่ดินคงเหลือ ซึ่งส้ินสุดวันท่ี 23 มกราคม 2568 

สถานท่ีตั้ง 

อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เป็นอาคารส านักงานให้เชา่และพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อ
ปี 2539 โดยตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
อยู่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจและตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า (BTS) สถานีเพลินจิต และสถานี
นานา 

เพลินจิตเซน็เตอร์
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ลักษณะและรายละเอียดทรัพย์สินและพื้นที่โดยรวม 

อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นอาคารส านักงานให้เช่า มีจ านวน 24 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 3 ชั้น 
และชั้นดาดฟ้า มีพื้นที่ใช้สอย รวมทั้งส้ินประมาณ 76,025 ตารางเมตร และอาคารเก็บของ ซึ่ง
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ 54 ตารางเมตร โดยส่ิงปลูกสร้างดังกล่าว ตั้งอยู่บนที่ดิน
เนื้อท่ีจ านวน 5 ไร่ 2 งาน 75.6 ตารางวา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

โฉนดเลขที ่ เลขทีด่นิ หน้าส ารวจ 
เนือ้ที่  

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

4310 1290 1002 0-2-66.3 

5438 1291 1765 0-2-21.6 

5440 1292 1767 0-2-27 

22249 1293 2637 0-2-22 

22250 1294 2638 1-2-15 

13980 1296 3902 0-1-59 

2647 1295 126 1-1-64.7 

รวม 5-2-75.6 

ที่ดินดังกล่าวข้างต้นตามโฉนดตั้งอยู่ที่ แขวงคลองตัน (บางกะปิฝ่ังใต้) เขตพระโขนง (บางกะปิ) 
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันในกรุงเทพมหานครได้แบ่งเขตการปกครองใหม่ เรียกว่า แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  โดยที่อาคารมีการใช้พื้นที่แบ่งตามการใช้สอยดังนี้ 

พื้นที่อาคาร การใช้สอย 

ชั้นใตด้ิน B2 - B3 ส่วนจอดรถยนต ์ 

ชั้นใตด้ิน B1 พื้นที่ร้านค้า และจุดรับส่งสินค้า  

ชั้นที ่1-3 พื้นที่ร้านค้า และส านักงาน 

ชั้นที ่4-5 พื้นที่ส านักงาน 

ชั้นที่ 6 พื้นที่ศูนย์อาหาร และส านักงาน 

ชั้นที่ 7 พื้นที่ส านักงานและร้านคา้ 

ชั้นที ่8-24 พื้นที่ส านักงาน 

 
ซึ่งแบ่งเป็นสัดส่วนของพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดได้ดังนี้ 
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พื้นที ่ พื้นที ่ 
(ตร.ม.) 

ร้อยละ 
ของพืน้ที่ใช้สอย 

1. พื้นที่ส านักงานให้เช่า 35,220 46.33 
2. พื้นที่ร้านค้า 5,460 7.18 
3.  พื้นที่ศูนย์อาหาร 2,006 2.64 
พื้นที่ให้เชา่ทั้งหมด 42,686 56.15 
4. พื้นที่จอดรถยนต ์ 8,721 11.47 
5. พื้นที่ส่วนกลาง 24,613 32.37 

พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 76,025 100.00 
6. พื้นที่นอกอาคาร (รวมอาคารเก็บของ) 808  

*  ข้อมูล ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2554 
 

ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้ 

ระบบสาธารณูปโภค รายละเอียด 
ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า 5 ชุด เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 2 ชุด และ ตู้จ่ายไฟฟ้า

หลัก 5 ชุด รวมทั้งมีระบบไฟฟ้าส ารอง 

ระบบประปา ถังเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก และเครื่องสูบน้ า 

ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ Chiller System 

ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และตู้จ่ายน้ าดับเพลิง (Fire Hose 
Cabinet) 

ระบบดูแลรักษาความ
ปลอดภัย 

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด  (Closed Circuit Televisions CCTV) 

ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์โดยสารจ านวน 7 ชุด บรรทุก 1,350 กิโลกรัม 

ลิฟท์โดยสารจ านวน 7 ชุด บรรทุก 1,000 กิโลกรัม 

ลิฟท์ขนของจ านวน 1 ชุด บรรทุก 1,600 กิโลกรัม 

บันไดเล่ือนจ านวน 14 ชุด  

*  ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
ทั้งนี้  เอราวัณ ได้จัดให้มีการประกันความเส่ียงภัยในทรัพย์สิน (All Risk Insurance) การ
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก( Public Liability Insurance) และการประกันภัย
ส าหรับการหยุดชะงักทางธุรกิจ(Business Interruption Insurance) ส าหรับอาคารเพลิตจิตเซ็น
เตอร์ ซึ่งกรมธรรม์ทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวจะส้ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม  2554  โดยจะมีการ
ด าเนินการให้กองทุนรวมเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันความเส่ียงภัยในทรัพย์สิน 
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และประกันภัยส าหรับการหยุดชะงักทาง
ธุรกิจ ซึ่งจะมีผลในวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สิน  
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การจัดการ 

ก่อนวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก เอราวณัในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิตเซน็
เตอร์เป็นผู้บริหารทรัพย์สินในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้เช่าพื้นที่และการ
ให้บริการงานระบบสาธารณูปโภคแก่ผู้เช่าพื้นที่ในอาคารดังกล่าว ทั้งนี้ เอราวัณได้ว่าจ้าง
บุคคลภายนอก เพื่อด าเนินการและ จัดการทางด้านวิศวกรรมอาคาร การบริการต่างๆ รวมทั้ง
การท าความสะอาด และการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น  

โดยภายหลังจากที่กองทุนรวมได้เข้าลงทุนในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ แล้ว กองทุนรวมจะ
แต่งตั้งให้เอราวัณท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ในการบริหารจัดการอาคารเพลินจิต
เซ็นเตอร์เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไป 

ข้อมูลผู้เช่ารายย่อย (ก่อนกองทุนรวมเข้าลงทุน) 

ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2554 โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ มีผู้เช่ารายย่อยทั้งที่เป็นร้านค้า
และส านักงาน 96 ราย โดยผู้เช่า 10 อันดับแรกของโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ คิดเป็น
ร้อยละ 77.95  ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด ดังนี้ 

ล าดับที ่ บริษัท 
ร้อยละของพื้นที่ให้เช่า

ทั้งหมด 

1 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั และบริษัทในเครือ 21.57 

2 บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากดั และบริษัทในเครือ 20.14 

3 บริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จ ากัด 10.28 

4 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ จ ากัด 6.59 

5 บริษัท เอพีเอ็ม เซ็นทรัล เซอรว์ิสเซส จ ากดั 6.10 

6 บริษัท วิลล่า มารเ์ก็ท เจพี จ ากัด 3.33 

7 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เพ็ญประพรรณ เทรดดิ้ง 2.64 

8 บริษัท อีลีท ออฟฟิส จ ากัด 2.59 

9 บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง จ ากัด 2.38 

10 บริษัท ฮาเวลส์ ซิลวาเนีย (ประเทศไทย )  จ ากดั 2.32 

 ผู้เช่ารายย่อยอื่นๆ (72 ราย) 19.86 

 พื้นที่ว่าง 2.19 

 รวม 100.00 

 
ตารางต่อไปนี้ แสดงข้อมูล ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งแสดงถึงประเภทการประกอบธุรกิจ
ของผู้เช่ารายย่อย และเทียบเป็นสัดส่วนของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 
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ประเภทธุรกิจ พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม) สัดส่วนของพืน้ที่ให้เช่า

รวม (ร้อยละ) 

ธุรกิจการเกษตร 8,349 21.51 

เวชภัณฑ ์ 5,132 13.22 

ที่ปรึกษาต่าง ๆ 4,639 11.95 

ส่ือและโฆษณา 3,162 8.15 

ประกันภัย 2,573 6.63 

อาหารและเครื่องดืม่ 1,908 4.92 

ซูเปอร์มาร์เกต็ 1,291 3.33 

ท่องเที่ยว 967 2.49 

ธุรกิจประเภทอื่น ๆ 9,942 25.61 

พืน้ท่ีว่าง 851 2.19 

รวม 38,815 100.00 
  หมายเหตุ : ไม่รวมพ้ืนที่ประมาณ 3,870 ตารางเมตร ที่เอราวัณจะเข้าท าสญัญาเช่าพื้นที่ส านักงานและศูนย์อาหาร  

 

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูล ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งแสดงถึงปีที่ครบก าหนดอายุสัญญา
เช่าของผู้เช่ารายย่อยในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก สัญญาเช่าพื้นที่ระหว่าง
เอราวัณกับผู้เช่าพื้นที่รายย่อยส่วนใหญ่มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี และผู้เช่ารายย่อยจะต่ออายุ
สัญญาเช่าพื้นที่ทุกๆ 3 ปี เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่า 

ปีที่สัญญาเช่าครบก าหนด 
 

พื้นที่ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่า
ที่คาดว่าจะครบก าหนด 

(ตร.ม.) 

สัดส่วนของพืน้ที่ให้เช่า
ภายใต้สัญญาเช่า (ร้อยละ) 

ปี 2554 11,529 30.37 

ปี 2555 3,147 8.29 

ปี 2556 15,218 40.09 

ปี 2557 และหลังจากนั้น 8,070 21.26 

หมายเหตุ : รวมหนังสือเสนอให้เช่า (Offer Letter) ที่ผู้เช่าได้มกีารลงนามแล้ว 
 

ทัง้นี้ พื้นที่ให้เช่าใน 3 ตารางข้างต้น ไม่รวมพื้นที่ประมาณ 3,870 ตารางเมตร ที่เอราวัณจะเข้า
ท าสัญญาเช่าพื้นที่ส านักงานและศูนย์อาหารในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ หลังกองทุนเข้าลงทุน
ในโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ คิดเป็นประมาณร้อยละ 9 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดหลังนับ
รวมพื้นที่ดังกล่าว 
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ผลการด าเนินงานในอดีต 

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกบัอัตราการเช่าพ้ืนท่ี และอัตราค่าเช่าเฉล่ียในทรัพย์สินที่กองทนุ
รวมจะลงทุนครั้งแรก 

ปี อัตราการเช่า
พื้นที ่

(ร้อยละ) 

อัตราค่าเช่า
เฉลี่ย 

(บาท / ตร.ม. / 
เดือน) 

รายได้ 
(ล้านบาท)* 

ก าไรก่อนดอกเบี้ย 
ภาษ ีค่าเสือ่มราคา
และค่าตัดจ าหน่าย 

(EBITDA)* 
(ล้านบาท) 

ปี 2549 95 386 235 101 

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 

การจัดการประโยชน์ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

(1) แผนภาพการน าทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกออกหาประโยชน์ 

 
(2) การน าอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ออกหาประโยชน์ 

 ในการน าอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ออกหาประโยชน์ กองทุนรวมจะให้เช่าพื้นที่
ในอาคารแก่ ผู้เช่ารายย่อย โดยภายหลังจากที่กองทุนรวมได้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ กองทุนรวมจะเป็นคู่สัญญาเช่าพื้นที่
อาคาร สัญญาเช่าอุปกรณ์ และสัญญาจ้างบริการกับผู้เช่ารายย่อย (รวมเรียกว่า 
“สัญญาเช่ารายย่อย”) ซึ่งมีผู้เช่ารายย่อยจ านวน 97 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2553) นอกจากนี้ เอราวัณจะเข้าท าสัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์อาหารและ
ส านักงานกับกองทุนรวม โดยกองทุนรวมในฐานะผู้ให้เช่าจะได้รับค่าตอบแทน
การเช่าจากเอราวัณในลักษณะเดียวกับผู้เช่ารายอื่นในลักษณะที่เป็นธรรมเนียม
ทางค้าปกติเสมือนเป็นการท าธุรกรรมกับคู่ค้าทั่วไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกัน
เป็นพิเศษ (at arm’s length transaction) 

 ทั้งนี้  ในการบริหารจัดการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ กองทุนรวมจะแต่งตั้ง
เอราวัณหรือบริษัทย่อยของเอราวัณเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อด าเนินการ
บริหารจัดการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ต่อไป 

ถือครองกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
การใช้ประโยชน์ภายใต้
สัญญาเช่าระยะยาว

ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุน

ถือหน่วยลงทุน

บริหารจัดการ

กระท าการแทน
ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัท
จัดการ

ผู้ถอืหน่วยลงทุน

กองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้เช่า
สัญญาเช่าและ
สัญญาบริการ

ค่าธรรมเนียม
การบริหารทรัพย์สิน

บริหารทรัพย์สิน

รายได้จาก
อสังหาริมทรัพย์

บริหารอสังหาริมทรัพย์

บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป 
(“ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์”)

เพลินจติเซน็เตอร์

ถือครองกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
การใช้ประโยชน์ภายใต้
สัญญาเช่าระยะยาว

ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุน

ถือหน่วยลงทุน

บริหารจัดการ

กระท าการแทน
ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัท
จัดการ

ผู้ถอืหน่วยลงทุน

กองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้เช่า
สัญญาเช่าและ
สัญญาบริการ

ค่าธรรมเนียม
การบริหารทรัพย์สิน

บริหารทรัพย์สิน

รายได้จาก
อสังหาริมทรัพย์

บริหารอสังหาริมทรัพย์

บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป 
(“ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์”)

เพลินจติเซน็เตอร์
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(ข) สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเกี่ยวกับอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ 

กองทุนรวมจะเข้าท าสัญญาที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าตามที่ก าหนดในโครงการดังนี้ 

(1) สัญญาโอนสิทธิการเช่าที่ดิน 

คู่สัญญา  บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในฐานะ “ผู้โอน” 

 กองทุนรวม ในฐานะ “ผู้รับโอน” 

ข้อก าหนดในสัญญา  ผู้โอนเป็นผู้มีสิทธิการเช่าที่ดินจ านวน 7 แปลงตามสัญญาเช่าที่ดินระหว่างนาย
วิศาล คุณวิศาล และนายอนน คุณวิศาลและผู้โอน 

 ผู้โอนตกลงโอนและผู้รับโอนตกลงรับโอนสิทธิและหน้าที่ทุกประการตามสัญญา
เช่าที่ดิน โดยมีผลนับแต่วันท่ีสัญญาฉบับน้ีมีผลใช้บังคับ เป็นต้นไป  ในมูลค่าไม่
เกิน 280 ,000,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านบาท) ซึ่งเป็นราคาซึ่งรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

 ผู้รับโอนขอให้ค ารับรองแก่ผู้โอนว่า ผู้รับโอนได้ทราบรายละเอียดและเงื่อนไข
ต่างๆ ท้ังหมด ตามสัญญาเช่าที่ดินแล้ว และตกลงปฏิบัติตนในฐานะผู้เช่าตาม
สัญญาเช่าที่ดินตามรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า
ที่ดิน และสัญญาโอนสิทธิการเช่าทุกประการ 

 ผู้โอนและผู้รับโอนตกลงด าเนินการจดทะเบียนโอนสิทธิการเช่านี้ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่โดยแนบสัญญาฉบับนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าที่ดิน ทั้งนี้ ใน
การจดทะเบียนโอนสิทธิการเช่านี้ ผู้รับโอนตกลงรับผิดชอบช าระอากรแสตมป์ 
และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 สัญญาโอนสิทธิการเช่าฉบับนี้ ถือให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าที่ดินระหว่างผู้
โอนและผู้มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน 

 ผู้รับโอนตกลงรับผิดชอบในบรรดาภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ
ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นที่มีอยู่ในขณะท าสัญญาและที่จะพึงเกิดขึ้นใน
อนาคต อันเนื่องมาจากการท าสัญญาโอนสิทธิการเช่านี้แทนผู้ให้เช่าตาม
สัญญาเช่าที่ดินด้วยทุกประการ (หากมี) 
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 (2) สัญญาเช่าที่ดิน (ตามที่กองทุนรวมได้รับโอนสิทธิจากสัญญาโอนสิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าวข้างต้น) 

คู่สัญญา  นายวิศาล คุณวิศาล และนายอนน คุณวิศาล ในฐานะ “ผู้ให้เช่า” 
 กองทุนรวม ในฐานะ “ผู้เช่า” 

ทรัพย์สินที่เช่า ที่ดินจ านวน 7 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 4310, 5438, 5440, 22249, 22250, 13980 และ 
2647 ตั้ งอยู่ที่ต าบลคลองตัน (บางกะปิ ฝ่ั งใต้ ) อ าเภอพระโขนง (บางกะปิ ) 
กรุงเทพมหานคร (ที่ตั้งของที่ดินตามที่ปรากฏในโฉนดที่ดินจะไม่ตรงกับการแบ่งเขตการ
ปกครองในปัจจุบัน จึงท าให้ท่ีอยู่ดังกล่าวไม่ตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของอาคาร) 

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับแต่วันท่ี 24 มกราคม 2538 – 23 มกราคม 2568* 
ค่าเช่า 
 

ค่าเช่ารายปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
สัญญาเช่าที่ดินฉบับลงวันท่ี 25 มกราคม 2534 ประกอบด้วยค่าตอบแทนการเช่าที่
กองทุนรวมจะต้องช าระดังนี้ 

 ค่าตอบแทนการเช่าส่วนที่หนึ่งจ านวน 95,300,000 บาท ช าระในวันรับมอบที่ดิน 
 ค่าตอบแทนการเช่าส่วนที่สองจ านวน 180,000,000 บาท* ช าระในเดือน

เริ่มต้นของปีที่ 30 ของการเช่า  
สัญญาเช่าที่ดินฉบับลงวันที่ 1 เมษายน 2545   คงเหลือค่าตอบแทนการเช่าที่
กองทุนรวมจะต้องช าระดังนี้ 

 ค่าตอบแทนการเช่าส่วนที่สาม จ านวน 9 ,612,840 บาท ช าระในเดือน
มกราคม 2568 

 ปีที่ 1 – ปีที่ 10 เท่ากับปีละ 7,837,500 บาท   และ ระหว่างวันที่ 1 
เมษายน 2545 – 23 มกราคม 2548 เท่ากับปีละ 837,118 บาท 

 ปีท่ี 11 – ปีท่ี 20 เท่ากับปีละ 14,510,270 บาท 
 ปีท่ี 21 – ปีท่ี 30 เท่ากับปีละ 29,073,115 บาท 

ทั้งนี้ กองทุนรวมมีหน้าที่จะต้องช าระค่าเช่านับแต่วันที่เอราวัณได้จด
ทะเบียนโอนสิทธิการเช่าให้แก่กองทุนรวมเป็นต้นไป  

หลักประกันการช าระค่าเช่า ผู้เช่าได้จ่ายเงินประกันการช าระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าจ านวน 90,000,000 บาท*ภายใน 6 
เดือน นับแต่วันท าสัญญาเป็นต้นไป (ซึ่งเอราวัณได้ช าระเงินประกันการช าระค่าเช่า
ดังกล่าวให้แก่ผู้ให้เช่าแล้ว) และหากผู้เช่ามิได้มีการท าผิดสัญญา ผู้ให้เช่าจะจ่ายคืน
ให้แก่ผู้เช่า (ซึ่งในที่น้ีหมายถงึกองทุนรวม) ทันทีในเดือนเริ่มต้นของการเช่าในปีท่ี 30 (โดย
กองทุนรวมไม่ต้องช าระเงินประกันการช าระค่าเช่าดังกล่าวให้แก่เอราวัณ) 

หน้าที่ในการบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินที่เชา่ 

ผู้เช่ามีหน้าที่ในการบ ารุงรักษา และซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้าง ส่วนควบ และอุปกรณ์
ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีและครบถ้วน  

ภาษีอากร ผู้เช่าเป็นผู้ช าระค่าภาษีอากรที่ทางราชการเรียกเก็บจากการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน รวมถึงภาษีอื่นใด ยกเว้นภาษีเงินได้ของผู้ให้เช่า 

การโอนสิทธิการเช่าและการให้
เช่าช่วง 

การโอนสิทธิการเช่าทั้งหมดหรือบางส่วนสามารถท าได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลา
การเช่าตามที่ก าหนดในสัญญา 

ระยะเวลาการเช่าทีด่ินคงเหลือประมาณ 13 ปี 10 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554) ซึ่งเป็นระยะเวลาการเช่าที่กองทุนรวมเข้าเป็น
คู่สัญญาในฐานะผู้เช่า  
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* ในปี 2568 กองทุนรวมจะต้องช าระเงินค่าตอบแทนการเช่าส่วนที่ 2 จ านวน 180 ล้านบาท แต่ในปีดังกล่าวกองทุนรวมมีสิทธิตามสัญญาที่จะ
ได้รับเงินประกันการช าระค่าเช่าคืนจ านวน 90 ล้านบาท ส่งผลให้กองทุนมีภาระสุทธิจ านวน 90 ล้านบาท ซึ่งกองทุนรวมจะด าเนินการใดๆ เพื่อให้
สามารถจ่ายเงนิค่าตอบแทนการเช่าดังกล่าวได้ เช่น การลดอัตราการจ่ายเงินปันผลในช่วงก่อนการจ่ายเงินดังกล่าว 

การสิ้นสุดของสัญญา 1. เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่า 

2. เมื่อผู้เช่าไม่ช าระค่าเช่า และผู้ให้เช่าได้บอกกล่าวให้ช าระค่าเช่าภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนแล้ว ผู้เช่ายังคงเพิกเฉยไม่ช าระค่าเช่า 

3. ถ้าสัญญาส้ินสุดลงโดยเหตุที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ ผู้ให้เช่ายังคงมีสิทธิเรียก
ค่าเสียหายเพิ่มขึ้นต่างหาก 

4. กรณีที่มีการเลิกสัญญาหรือเมื่อสัญญาระงับลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  ผู้เช่าไม่มี
สิทธิเรียกเงินท่ีผู้เช่าได้ช าระให้ผู้ให้เช่าแล้ว  และผู้เช่าจะหมดสิทธิครอบครอง 
และหมดสิทธิได้รับประโยชน์จากอาคารก่อสร้างตามโครงการที่ระบุในสัญญา
นี้ทันที 

การประกันภัย** ตลอดระยะเวลาการเช่าตามที่ก าหนดในสัญญาฉบับนี้  ผู้เช่าจะจัดให้มีประกัน
อัคคีภัยและวินาศภัยทุกชนิดรวมภัยพิเศษ 4 ประเภท คือ ก.การจราจล การนัดหยุด
งาน ข. การระเบิดทุกชนิด รวมทั้งการระเบิดของแก๊สในโรงงานแก๊สหรือการระเบิด
ของแก๊สที่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือการผลิต ค. ภัยทางอากาศ เครื่องบินตก 
ง. แผ่นดินไหวหรือการผันแปรผิดปกติของธรรมชาตสิ าหรับส่ิงปลูกสร้างส่วนควบคุม
อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ตามโครงการที่มีอยู่บนที่ดินในวงเงินทั้งส้ินไม่ต่ ากว่า
มูลค่าแท้จริงของทรัพย์สินแต่ละรายการ ในการเอาประกันดังกล่าวผู้เช่าเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่าย และเบี้ยประกันภัย โดยระบุให้ผู้ให้เช่าเป็นผู้รับประโยชน์ 

อนึ่ง หากเป็นกรณีที่ผู้ให้เช่าเป็นผู้รับประโยชน์** ตามสัญญาประกันภัย ค่าสินไหม
ทดแทนที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยภายใต้สัญญาประกันภัย คู่สัญญาตกลงให้การ
รักษาค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวไว้ที่สถาบันการเงินที่คู่สัญญาให้ความยินยอม
ร่วมกันและให้สิทธิแก่ผู้เช่าโดยการรับรู้ยินยอมของผู้ให้เช่าเป็นผู้เบิกจ่าย เพื่อใช้ใน
การซ่อมแซมหรือจัดสร้างขึ้นใหม่เหมือนเดิม  อย่างไรก็ตาม หากผู้เช่าไม่เริ่ม
ด าเนินการซ่อมแซมหรือจัดสร้างขึ้นใหม่ภายใน 6 (หก) เดือน และแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาอันเหมาะสมตามที่ก าหนดระยะเวลาก่อสร้างทั่วไปให้ค่าสินไหมทดแทน
และดอกผลที่เกิดขึ้นตกแก่ผู้ให้เช่าทั้งสิ้น เพื่อใช้ในการซ่อมแซมหรือจัดสร้างขึ้นใหม่ 
และผู้เช่าจะต้องช าระค่าปรับอีกจ านวน 1 (หนึ่ง) เท่าของมูลค่าซ่อมแซมจริงให้แก่
ผู้ให้เช่า  

หากอาคาร และ/หรือทรัพย์สินต่างๆ  เสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม ผู้เช่า
จะต้องซ่อมแซมหรือจัดสร้างขึ้นใหม่ให้เหมอืนเดิม หากเงินค่าสินไหมทดแทนท่ีได้รับ
จากบริษัทประกันภัยไม่เพียงพอที่จะซ่อมแซมหรือจัดสร้างขึ้นใหม่ ผู้เช่าต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในส่วนท่ีเกินเองทั้งส้ิน 

อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาจัดให้มีการประกันภัย กองทุนรวมจะก าหนดให้มีวงเงิน
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คุ้มครองที่มีมูลค่าเพียงพอต่อการก่อสร้างทรัพย์สินต่างๆ ที่เสียหายทั้งหมดหรือ
บางส่วนขึ้นใหม่ โดยจัดให้มีที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการประเมินมูลค่า
ก่อสร้างโครงการ ประกอบการพิจารณาก าหนดวงเงินในการประกันภัยดังกล่าว 
และให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมดูแลการด าเนินการก่อสร้างให้อยู่
ภายใต้ค่าสินไหมทดแทนท่ีได้รับจากบริษัทประกันภัย และในกรณีที่จ านวนเงินที่ใช้
ในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ที่เสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนขึ้นใหม่
เกินกว่าเงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากบริษัทประกันภัย กองทุนรวมจะพิจารณา
ด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป  

การส่งมอบทรัพย์สิน เมื่อสัญญาเช่าส้ินสุดหรือเลิกกัน ผู้เช่าจะต้องส่งมอบส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งเครื่อง
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีส่วนส าคัญในการด าเนินการตาม
โครงการซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าให้แก่ผู้ให้เช่าโดยเด็ดขาดและปราศจากภาระ
ผูกพันใดๆ 

** กองทุนรวมจะจัดให้มีการประกันความเสี่ยงภัยที่มีความคุ้มครองตามที่ก าหนดไว้ตามสัญญาเช่าที่ดิน โดยก าหนดให้กองทุนรวมเป็นผู้รับ
ผลประโยชน์หรือผู้รับผลประโยชน์ร่วมตามกรมธรรม์ดังกล่าว  

**   ในกรณีที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกท าลาย    เม่ือมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย สัญญาเช่าที่ดินก าหนดให้ต้องน าค่า
สินไหมทดแทนดังกล่าวฝากไว้ในบัญชี  Escow Account  และเพื่อให้การซ่อมแซมหรือสร้างขึ้นใหม่แล้วเสร็จ   การเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อการ
ซ่อมแซมหรือสร้างขึ้นใหม่จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของสัญญาเช่าที่ดิน   ซึ่งจะสอดคล้องกับสัญญาว่าจ้างผู้ซ่อมแซมหรือผู้ก่อสร้าง โดยกองทุนรวมไม่
ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์สินในการเบิกจ่ายเพื่อการดังกล่าว 

(3) สัญญาซื้อขายอาคาร (ซึ่งตั้งอยู่บนท่ีดินที่กองทุนรวมจะมีสิทธิการเช่าคงเหลืออยู่
ประมาณ 13 ปี 10 เดือน ซึ่งกองทุนรวมจะสามารถหาประโยชน์ในอาคารได้
จนถึงวันท่ี 23 มกราคม 2568) 

คู่สัญญา  บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในฐานะ “ผู้ขาย” 

 กองทุนรวม ในฐานะ “ผู้ซื้อ” 
ทรัพย์สินที่ซื้อขาย อาคารส่ิงปลูกสร้างเลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันใช้ประโยชน์เป็นอาคารส านักงานให้เช่าและพื้นที่เช่าเพื่อ
การพาณิชย์ รวมถึงส่วนควบของอาคารดังกล่าว และอาคารเก็บของ 1 ชั้น 1 หลัง ซึ่ง
มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันประมาณ 76,079 ตารางเมตร  

ราคาทรัพย์สินที่ซื้อขาย จ านวนเงิน ไม่เกิน 870,000,000 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) โดยผู้ซื้อจะช าระท้ัง
จ านวนให้แก่ผู้ขายในวันจดทะเบียน 

ภาษีอากรและค่าใช้จ่าย  ผู้ซื้อมีหน้าที่ช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ส าหรับระยะเวลานับตั้งแต่วันจด
ทะเบียนจนถึงวันที่ 23 มกราคม 2568 และภาษีบ ารุงท้องที่ รวมตลอดถึงภาษี
ป้าย ภาษีอื่นๆ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่อาจเรียกเก็บโดยหน่วยงานราชการ
เนื่องด้วยหรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่จะซื้อขายนับจากวัน
จดทะเบียน 
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 ผู้ซื้อตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียม และภาษีอากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซื้อขายตามสัญญาฉบับนี้ (ยกเว้นภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายของ
ผู้ขาย ส าหรับเงินได้ที่ผู้ขายได้รับภายใต้สัญญาฉบับนี้) 

เหตุผิดนัด 1. ให้ถือว่าคู่สัญญาตกเป็นผู้ผิดสัญญา หากในระยะเวลาใดๆ ก่อนวันจดทะเบียน 
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้หรือผิดค ารับรองและ
รับประกันที่ให้ไว้ในสัญญาฉบับนี้และส่งผลให้ผู้ซื้อไม่สามารถใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินท่ีจะซื้อขาย ได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับน้ี   

2. คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา  
3. ในระยะเวลาก่อนวันจดทะเบียน ทรัพย์สินท่ีจะซื้อขาย ได้รับความเสียหายอย่าง

มีนัยส าคัญหรือการประกอบกิจการของทรัพย์สินที่จะซื้อขาย มีการเปล่ียนแปลง
ในทางลบอย่างมีนัยส าคัญ 

4. หากไม่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขาย ภายใน 15 วันนับ
จากวันท่ีสัญญามีผลใช้บังคับ 

การเลิกสัญญา 1. ในกรณีคู่สัญญาตกเป็นผู้ผิดสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 1. หรือข้อ 3. ในหัวข้อ
เหตุผิดนัด คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่มิได้เป็นผู้ผิดนัดอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้
โดยแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายที่ผิดนัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ คู่สัญญา
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 

2. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. ในหัวข้อเหตุผิดนัด ให้ถือว่า
สัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง โดยที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย 
ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้ เว้น
แต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น 

3. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. ในหัวข้อเหตุผิดนัด ผู้ซื้อมีสิทธิใน
การบอกเลิกสัญญาฉบับนี้หรือขยายระยะเวลาการจดทะเบียนออกไป ทั้งนี้ ไม่
เกิน 6 เดือนหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน ทั้งนี้ การบอก
เลิกหรือขยายระยะเวลาดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของผู้ซื้อ หากผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้
ส้ินสุดลงโดยที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงิน
หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้ 

หมายเหตุ : สัญญาเช่าที่ดินได้ก าหนดให้ผู้เช่าจะต้องส่งมอบสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งเครื่องอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีส่วนส าคัญ
ในการด าเนินการเม่ือสิ้นสดุสัญญาเช่า ในหัวข้อการส่งมอบทรัพย์สิน 

(4) สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ส านกังานและงานระบบสาธารณูปโภค 
คู่สัญญา  บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในฐานะ “ผู้ขาย” 

 กองทุนรวม ในฐานะ “ผู้ซื้อ” 
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ทรัพย์สินที่ซื้อขาย อุปกรณ์อาคารส านักงานที่ตั้งอยู่ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 2 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (“อาคารส านักงาน”) และ
งานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น งานระบบไฟฟ้า งานระบบน้ าประปา ระบบ
โทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเล่ือน ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกร
และระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ ซึ่งติดตั้งและใช้งานอยู่ในอาคารส านักงาน รวมถึงสิทธิ
ใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับงานระบบสาธารณูปโภคดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) 

ราคาทรัพย์สินที่ซื้อขาย คู่สัญญาตกลงกันซื้อขายอุปกรณ์อาคารส านักงานและงานระบบในราคาสุทธิไม่เกิน 
260,000,000 บาท (สองร้อยหกสิบล้านบาท) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยกองทุน
รวมจะช าระราคาซื้อขายดังกล่าวทั้งสิ้นภายในวันที่สัญญามีผลใช้บังคับ 

หมายเหตุ : สัญญาเช่าที่ดินได้ก าหนดให้ผู้เช่าจะต้องส่งมอบสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งเครื่องอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีส่วนส าคัญ
ในการด าเนินการเม่ือสิ้นสดุสัญญาเช่า ในหัวข้อการส่งมอบทรัพย์สิน 

(5) สัญญาเช่าพื้นที่จอดรถ 

คู่สัญญา  บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในฐานะ “ผู้ให้เช่า” 

 กองทุนรวม ในฐานะ “ผู้เช่า” 

ทรัพย์สินที่จะเช่า พื้นที่จอดรถอาคารโรงแรมเจดับบลิว แมริออท เพื่อเป็นที่จอดรถจ านวนไม่น้อยกว่า 
265 คัน 

ระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าเช่าทรัพย์สินที่เช่ามีก าหนดระยะเวลานับตั้งแต่วันจดทะเบียน
การเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตามที่ก าหนดในสัญญาฉบับน้ีจนถึงวันท่ี 23 มกราคม 2568 

ค่าเช่า กองทุนรวมตกลงช าระค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าส าหรับสิทธิการเช่าทรัพย์สินที่เช่าตลอด
ระยะเวลาการเช่า ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี้เป็นจ านวนเงิน ไม่
เกิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) 

 

 




