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หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการกองทุนรวม ดังน้ัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงิน หรือ
ผลการดาํเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั  

 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุน
รวมเช่นเดยีวกนักบัทีบ่ริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่เพือ่กองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพือ่ให้เกดิความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

 ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูล
โครงการได้ทีบ่ริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมนี้มีการรับประกันรายได้ขั้นตํ่าเป็นระยะเวลา 4 ปี และเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการ
ประกันรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผลตอบแทนที่กองทุนรวมจะได้รับ
น้ันจะขึน้อยู่กับผลการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนซ่ึงอาจไม่เท่ากับผลตอบแทนที่
กองทุนรวมเคยได้รับในช่วงมกีารประกนัรายได้ 

 การประกันรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม ขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
ปฏิบัติตามสัญญาของผู้รับประกันรายได้ ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของการประกัน
รายได้ ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของผู้รับประกนัรายได้ก่อนตดัสินใจลงทุน 

 โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ อยู่ภายใต้ข้อพิพาทเกี่ยวกับ
ทางเข้า-ออกโครงการ ซ่ึงศาลอุทธรณ์และศาลช้ันต้นมีคําพพิากษาให้ยกฟ้อง อย่างไรกต็าม หาก
ศาลฎกีาพพิากษากลบัคาํพพิากษาศาลอุทธรณ์และศาลช้ันต้น อาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้ทางเข้า-
ออกโครงการทางด้านหน้าถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมอาจขอ
เจรจาขอเช่าที่ดินประมาณ 5 ตารางวา เพื่อใช้เป็นทางเข้าออกของโครงการหรืออาจพิจารณา
เปลี่ยนแปลงทางเข้า-ออกของโครงการจากเดิมเป็นการเข้า-ออกผ่านทางซอยทองหล่อ 8 เข้าสู่
ถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ซ่ึงเป็นทางสาธารณประโยชน์ และไม่มีพบว่ามีคดีพิพาทใดๆ
กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ –II และกองทุนรวมอาจ
ต้องชดใช้ค่าเสียหายและค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความให้โจทก์รวมเป็นเงินประมาณ 1.64 
ล้านบาท คดิเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่าย 0.05% ของขนาดเงนิกองทุนรวม 3,300 ล้านบาท 
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จัดตั้งและจดัการโดย 
บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 

 

เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป 
มูลค่าโครงการ 3,300,000,000 บาท จาํนวนหน่วยลงทุน 330,000,000 หน่วย 

ในระหว่างวนัที ่8 - 16 มีนาคม 2555 
เวลา 8:30 น. – 15:30 น. 

 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)  

 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั 
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คาํจํากดัความ 

กฎหมายหลกัทรัพย์ หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักท รัพย ์ 
พ.ศ .2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กฎ ระเบียบ คาํสั่ง หนังสือเวียน 
หนงัสือซกัซอ้มความเขา้ใจ หนงัสือผอ่นผนัและกฎหมาย
อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ งท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และท่ีไดแ้ก้ไข
เพ่ิมเติม 

กลุ่มบุคคลเดยีวกนั  หมายถึง  กลุ่มบุคคลเดียวกนัตามประกาศ สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ท่ี สน. 25/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการจัดตั้ งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม   

กองทุน/กองทุนรวม  หมายถึง  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด ์
แอนด ์เฮา้ส์   

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  หมายถึง  กองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์
หลกัเพ่ือนาํเงินท่ีไดจ้ากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย  ์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
และจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ  ก .ล .ต .  ท่ี  สน .  
25/2552 รวมทั้งประกาศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง               

การประเมนิค่า   หมายถึง การคํานวณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมเพ่ือวัตถุประสงค์
สาธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชน โดยเป็น
การประเมินอย่างเต็มรูปแบบ ซ่ึงตอ้งมีการตรวจสอบ
เอกสารสิทธิ ขอ้จาํกดัสิทธิครอบครองในทรัพยสิ์น เง่ือนไข
และข้อจํากัดทางกฎหมาย  ข้อจํากัดอ่ืนของการใช้
ประโยชน์ รายละเอียดการใชป้ระโยชน์ในปัจจุบนั และ
รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้ งการสํารวจทรัพยสิ์น
ตามสภาพท่ีเป็นอยู ่

การสอบทานการประเมนิค่า หมายถึง  การเสนอความเห็นเก่ียวกบัมูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม โดยมิไดมี้
การสาํรวจทรัพยสิ์น  
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การบริหารอสังหาริมทรัพย์   หมายถึง    การดูแลรักษาให้อสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมอยูใ่น
สภาพ ท่ี ดีและพ ร้อม ท่ีจะใช้หาผลประโยชน์ได้
ตลอดเวลา  ตลอดจนการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพยด์งักล่าวดว้ยตามประกาศคณะกรรมการ 
ก . ล . ต .  ท่ี  ส น . 25/2552 ร ว ม ทั้ ง ก า ร บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์ตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือ
กฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

คณะกรรมการลงทุน  หมายถึง  คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม  

โครงการ  หมายถึง โครงการ จดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ
การเช่า แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์   

จํานวนเงนิทุนจดทะเบียน  หมายถึง  จํานวนเ งินทุน ท่ีกองทุนระดมทุนได้  และนําไป 
จดทะ เ บี ยน เ ป็นกองท รัพย์ สินไว้กับสํ านัก ง าน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ตลาดหลกัทรัพย์  หมายถึง  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ทีป่รึกษา  หมายถึง  บุคคลท่ีรับให้คาํปรึกษาหรือคาํแนะนาํแก่บริษทัจดัการ
เก่ียวกบัการลงทุนหรือจาํหน่ายอสังหาริมทรัพย  ์หรือ
สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า อ สั ง ห า ริ มท รั พ ย์  ห รื อ ก า ร จั ด ห า
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดม้าจากการลงทุน
ซ่ึงมีหน้าท่ี คุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ี
กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง
กาํหนด 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน  หมายถึง  นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ได ้รับ
ใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษัทจดทะเบียน หม า ย ถึ ง    บ ริ ษัท ท่ี มี ห ลั ก ท รั พ ย์ ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร จ ดท ะ เ บี ย น 
ใหท้าํการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์

บริษัทจัดการ  หมายถึง  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม  

บริษัทประเมนิค่าทรัพย์สิน  หมายถึง  บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ซ่ึงเป็น
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีอยู่ในบัญชีรายช่ือท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความ
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เห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น และท่ีไดแ้กไ้ข
เพ่ิมเติม 

บุคคลทีเ่กีย่วข้อง   หมายถึง  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยต์าม
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 29/2549 
เ ร่ือง  การกระทําท่ีอาจก่อให้ เ กิดความขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลกัเกณฑ์ใน
การป้องกัน ลงวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2549 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 

ผู้ดูแลผลประโยชน์  หมายถึง  ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ท่ีมีคุณสมบติัและ
ไม่มีล ัก ษณะต ้อ งห ้า ม ต ามปร ะก า ศสํา น ัก ง าน
คณะกรรมการ ก .ล .ต.  ว่าด้วยคุณสมบัติของผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละท่ีได้
แกไ้ขเพ่ิมเติม  

ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์   หมายถึง ผูจ้ดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ตามประกาศสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 25/2552 ซ่ึงหมายถึง ผูท่ี้ 
ทํา หน้ า ท่ี ตัด สิ น ใ จ ล ง ทุ น  ห รื อ จํ า ห น่ า ย ไป ซ่ึ ง
อสังหาริมทรัพย ์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

ผู้รับประกนัรายได้ หมายถึง  ผูท่ี้ทาํสัญญาประกนักบับริษทัจดัการกองทุนรวมในการ
ให้ประกนัว่ากองทุนรวมจะไดรั้บรายไดจ้ากการจดัหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม ตามจาํนวนและภายใน
ระยะเวลาท่ีรับประกนัไว ้

ผู้สอบบัญชี  หมายถึง  ผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่น
บัญชีรายช่ือท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าดว้ยการให้
ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี และท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม 

ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน  หมายถึง  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษทัจดัการมอบหมายให้ทาํหนา้ท่ี
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

ผู้จองซ้ือทัว่ไป   หมายถึง   ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวธีิการทัว่ไปตามท่ีระบุ
  ไวใ้นโครงการ และมิใช่บุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1)   ผูจ้องซ้ือพิเศษ  และ 

(2)   เจา้ของ  ผูใ้ห้เช่า  ผูโ้อนสิทธิการเช่าช่วง  และผูใ้ห้
 สิทธิในอสังหาริมทรัพย ์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน   
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ผู้จองซ้ือพเิศษ   หมายถึง  ผู ้ลงทุนท่ีจองซ้ือหน่วยลงทุนท่ีจะได้รับการจัดสรร
ห น่วยลง ทุน เ ป็น พิ เ ศษกว่ า ผู ้จ อ ง ซ้ื อทั่ ว ไปตาม
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ท่ี กํ า ห น ด ใ นป ร ะ ก า ศ สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการจัดตั้ งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
ทั้ งน้ี ผู ้จองซ้ือพิเศษให้มีรายนามตามท่ีกําหนดไว้ใน
หนงัสือช้ีชวนฉบบัแจกจ่าย 

ผู้ลงทุนต่างด้าว   หมายถึง    ผูล้งทุนท่ีเป็นคนต่างดา้วและนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในท่ีดิน
เสมือนคนต่างด้าวตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือ
กฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุด แลว้แต่กรณี 

มูลค่าหน่วยลงทุน  หมายถึง  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เม่ือส้ินวนัทาํการท่ีคาํนวณ  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมายถึง  มูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนหักด้วยหน้ีสิน ซ่ึงคาํนวณ
ตามวธีิการท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ  

รายงานการประเมนิค่า  หมายถึง    รายงานของบริษัทประ เ มินค่ าท รัพย์สิน ซ่ึ งระ บุ 
รายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัการประเมินค่าหรือการสอบ
ทานการประเมินค่า โดยมีผู ้ประเมินหลักตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย  ์ว่าดว้ยการให้ความเห็นชอบบริษทัประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินและผูป้ระเมินหลัก เพ่ือวตัถุประสงค์
สาธารณะ พ.ศ.2552 เป็นผู ้ลงลายมือช่ือในรายงาน
ดงักล่าว 

รายได้ประจํา   หมายถึง    รายไดท่ี้เป็นผลตอบแทนเป็นปกติประจาํท่ีกองทุนรวม
ไดรั้บเน่ืองจากการให้บุคคลอ่ืนใชอ้สังหาริมทรัพยข์อง
กองทุนรวม  เช่น  ค่าเช่า  ค่าบริการ  เป็นต้น  และให้
หมายความรวมถึงดอกเบ้ียของรายไดด้งักล่าวดว้ย 

วนัทาํการ  หมายถึง  วนัเปิดทาํการตามปกติของบริษทัจดัการ 

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ 

สน. 25/2552 หมายถึง  ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 25/2552 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 
และท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม  
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หน่วยลงทุน  หมายถึง  หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

หนังสือคํา้ประกนัของธนาคารพาณิชย์ หมายถึง หนังสือคํ้ าประกันท่ีธนาคารพาณิชย์เ ป็นผู ้ออกให้
กองทุนรวมเพ่ือเป็นประกันรายได้จากการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม  
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ช่ือบริษัทจัดการ  :  บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั  
ทีอ่ยู่บริษัทจัดการ  :    เลขที ่11 อาคารควิเฮ้าส์ สาทร ช้ัน 14 
   ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
   โทรศัพท์ (02) 286 – 3484 โทรสาร (02) 286 – 3585 

1.  ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1  ช่ือโครงการ (ไทย)  :  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์   

 1.2  ช่ือโครงการ (องักฤษ)  :  Land and Houses Freehold and Leasehold Property Fund  

1.3  ช่ือยอ่  :  LHPF 

1.4  ประเภทโครงการ  :  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  ์ประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
    โดยบริษทัจดัการจะยืน่คาํขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
    เพ่ือใหรั้บหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

1.5 ลกัษณะโครงการ : ระบุเฉพาะเจาะจง  

 1.6  อายโุครงการ  :       ไม่กาํหนดอายโุครงการ 

2.  จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย   
และมูลค่าขั้นตํา่ในการจองซ้ือ 

2.1  จาํนวนเงินทุนของโครงการ  :  3,300 ลา้นบาท (สามพนัสามร้อยลา้นบาท) 

 เง่ือนไข  : ในกรณีท่ีบริษทัจดัการระดมทุนไดต้ ํ่ากวา่จาํนวนเงินทุนของโครงการ 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณากาํหนดขนาดของกองทุนรวม
ท่ีจะนําไปจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมได้ตามท่ี    
บริษทัจัดการเห็นสมควร นอกจากน้ีบริษทัจัดการอาจมีการจัดสรร
หน่วยลงทุนและคืนเงินค่าจองซ้ือบางส่วนให้แก่ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุน
ได ้ 

2.2  มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วยลงทุน  :  10 บาท (สิบบาท) 

2.3  จาํนวนหน่วยลงทุน  :  330,000,000 หน่วย (สามร้อยสามสิบลา้นหน่วย) 

2.4  ประเภทหน่วยลงทุน  :  ระบุช่ือผูถื้อ  

2.5  ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย  :  10 บาท (สิบบาท) 

2.6  มูลค่าขั้นตํ่าของการจองซ้ือ  :  10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาท) และเพ่ิมเป็นทวคีูณของ 1,000 บาท 
   (หน่ึงพนับาท) 
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3.  วตัถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม และรายละเอยีดนโยบายการลงทุน 

3.1  วตัถุประสงค์ของโครงการ :  

เพ่ือระดมเงินทุนจากนกัลงทุนทัว่ไป โดยนาํเงินท่ีไดจ้ากการระดมเงินทุนไปซ้ือ และ/หรือ เช่าอสังหาริมทรัพย ์และ/
หรือ รับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย ์และจดัหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพยด์งักล่าว ไม่วา่จะเป็นการใหเ้ช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือ ดาํเนินการอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ของทรัพยสิ์น 
ท่ีกองทุนรวมไดล้งทุนไวห้รือมีไว ้ตลอดจนทาํการปรับปรุง เปล่ียนแปลง พฒันาศกัยภาพ และ/หรือ จาํหน่ายทรัพยสิ์น
ต่างๆ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุน  รวมถึงการลงทุนใน
ทรัพยสิ์นอ่ืน และ/หรือ หลกัทรัพยอ่ื์น และ/หรือ การหาดอกผลอ่ืนโดยวิธีอ่ืนใด ตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย ์และ/
หรือ กฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

3.2 รายละเอยีดนโยบายการลงทุน :  

3.2.1 การลงทุนคร้ังแรก 

กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพยสิ์นโดยการเขา้ซ้ือ และ/หรือ รับโอนสิทธิการเช่าช่วงในทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมเขา้
ลงทุนคร้ังแรก ดงัน้ี 

(ก) ลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบกิจการโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขุมวิท-ทอง
หล่อโดยการรับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น ซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดินพร้อมอาคารส่ิงปลูกสร้าง งานระบบ
สาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และอุปกรณ์
ต่างๆ จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II  

(ข) ลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบกิจการ โครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ 
พร้อมพงษ ์โดยการรับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น ซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดินพร้อมอาคารส่ิงปลูกสร้าง งานระบบ
สาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการอาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และอุปกรณ์
ต่างๆ จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II  

(ค) ลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบกิจการโครงการบา้นพกัอาศยัใหเ้ช่า แอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร โดย
การรับโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารส่ิงปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการบา้นพกัอาศยั
ใหเ้ช่าและเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ จากบริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั และ
รับโอนสิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน ซ่ึงสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินดงักล่าวมีระยะเวลาการเช่าช่วงประมาณ 13  ปี นบัจาก
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ส้ินสุดวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2568 และ รับโอนสิทธิการเช่าช่วงแบบมีเง่ือนเวลา
ต่อไปอีกประมาณ 14 ปีนบัจากวนัท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2568 ส้ินสุดวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2581 จากบริษทั 
แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั รวมระยะเวลาเช่าช่วง 27  ปีโดยประมาณ 
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การลงทุนในคร้ังแรกของกองทุนรวมสามารถแสดงได้เป็นแผนภาพดงัต่อไปนี ้ 
 
แผนภาพแสดงการเข้าลงทุนคร้ังแรกของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โดยมีรายละเอียดของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรกดงัต่อไปน้ี 

โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวทิ-ทองหล่อ 

ข้อมูลทัว่ไปและทีต่ั้ง (ภาพรวม) 

โครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขมุวทิ-ทองหล่อเป็นอาคารท่ีพกัอาศยัใหเ้ช่าพร้อมบริการ ซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณ
ท่ีสําคญัของกรุงเทพฯ บนถนนสุขุมวิท ไดแ้ก่ ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) บริเวณปากซอยทองหล่อ 8 ใกลบ้ริเวณสถานี
รถไฟฟ้าทองหล่อ โดยไดรั้บการออกแบบจากการผสมผสานแนวความคิดของความเป็นไทยและความเป็นสากล เพ่ือเป็นท่ี
พกัอาศยัให้เช่าแก่นกัธุรกิจและครอบครัวของชาวต่างชาติท่ีทาํงานในประเทศไทย หรือนกัธุรกิจท่ีมาประชุมติดต่อธุรกิจใน
ประเทศไทย โดยมีหอ้งพกัท่ีไดรั้บการออกแบบใหมี้ประโยชน์ใชส้อยและส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้านอยา่งครบครัน 
ทั้งห้องรับแขก ห้องนอน ห้องครัวและห้องนํ้ า โดยมีพ้ืนท่ีใชส้อยท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีภายในห้องพกัยงัมีอุปกรณ์ต่างๆ ท่ี
จาํเป็นสําหรับการพกัอาศยั เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า โทรทศัน์ เคร่ืองเสียง เคเบ้ิลทีวี อินเตอร์เน็ตไร้สาย ชุดครัว ไมโครเวฟ เตา
ไฟฟ้า เตารีดและท่ีรองรีด เคร่ืองซักผา้ ตูเ้ซฟ เป็นตน้ โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อมี
รูปแบบหอ้งพกัแบบสตูดิโอ แบบหน่ึงห้องนอน และแบบสองหอ้งนอน และมีส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในโครงการ ไดแ้ก่ 
หอ้งอาหาร หอ้งออกกาํลงักาย สระวา่ยนํ้า หอ้งเดก็เล่น หอ้งสันทนาการ หอ้งประชุม อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์–II 

บริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั 

 ท่ีดิน 

 อาคารส่ิงปลกูสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภค 
 เฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และอุปกรณ์

ต่างๆ 

 ท่ีดิน 
 อาคารส่ิงปลกูสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภค 
 เฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และอุปกรณ์

ต่างๆ 

 ท่ีดิน 
 อาคารส่ิงปลกูสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภค 
 เฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และอุปกรณ์

ต่างๆ 

โครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวทิ-ทองหล่อ 

โครงการอาคารพกัอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ 

โครงการบ้านพกัอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วลิล่า สาทร 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สิทธิการเช่า แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ 

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ 

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ 

ผูเ้ช่าช่วง 

ขาย 

ขาย 

ขาย 

โอนสิทธิการเช่าช่วง 
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โครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขมุวิท-ทองหล่อ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 304 ซอยสุขมุวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตนั
เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ บนพ้ืนท่ี 2 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา 

แผนที่ตั้งโครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาคารส่ิงปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภค 
โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ เป็นอาคารสูง 11 ชั้น และอาคารจอดรถ 2 ชั้น มีห้อง
สาํหรับให้เช่าพกัจาํนวน 156 ห้อง พ้ืนท่ีใชส้อยทั้งส้ินประมาณ 13,800 ตารางเมตร ท่ีจอดรถในอาคารจาํนวน 111 คนั โดย
อาคารไดรั้บการปรับปรุงและไดเ้ปิดดาํเนินกิจการเม่ือปี พ.ศ. 2548 และมีการดูแล บาํรุงรักษา และปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง
จนถึงปัจจุบนั งานระบบสาธารณูปโภคของโครงการประกอบดว้ย ลิฟตโ์ดยสารจาํนวน 2 ชุด ลิฟตบ์ริการ 1 ชุด ระบบรักษา
ความปลอดภยัโดยจะตอ้งใชบ้ตัรผา่นเขา้ออกในการใชลิ้ฟตเ์พ่ือไปยงัชั้นหอ้งพกั รวมถึงกลอ้งวงจรปิดในอาคาร ในลิฟตแ์ละ
ท่ีจอดรถ ระบบป้องกนัอคัคีภยั โดยมีเคร่ืองตรวจจบัความร้อน เคร่ืองตรวจจบัควนั หัวฉีดดบัเพลิงในอาคาร ระบบผลิต
กระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน 

การบริหารจัดการ 

โครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขมุวทิ-ทองหล่อ ปัจจุบนัดาํเนินการบริหารโดยบริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่
แนล จาํกดั ภายใตส้ัญญาเช่าอาคารในฐานะผูเ้ช่ากบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮา้ส์–II ใน
ฐานะผูใ้ห้เช่า ซ่ึงเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารส่ิงปลูกสร้างมาเป็นระยะเวลาประมาณ 7  ปี ซ่ึงสัญญาเช่าอาคาร
ฉบบัล่าสุดจะครบกาํหนดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555  

รายละเอยีดของโครงการที่กองทุนรวมจะลงทุน 

กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ป็นโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขุมวิท-ทองหล่อโดยการรับโอน
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมอาคารส่ิงปลูกสร้างจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II  พร้อมงาน
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ระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1. กรรมสิทธ์ิในทีด่นิ 

กองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 3 แปลง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 7041 7087 และ 11769 เน้ือท่ีรวมทั้งส้ิน 2 ไร่ 3 งาน 19 
ตารางวา 

รายละเอียดที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อที่กองทุนรวมจะรับโอน
กรรมสิทธ์ิ 

ลาํดบัที่ โฉนดเลขที่ เลขทีด่นิ 
เนือ้ทีด่นิ 

ผู้มกีรรมสิทธ์ิ 
ไร่ งาน ตารางวา 

1 7041 4490 1 2 77 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ
เรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 

2 7087 4491 0 0 45 
3 11769 4489 0 3 97 
รวม 2 3 19  

 
2. อาคารส่ิงปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินตดิตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ  

กองทุนรวมจะซ้ืออาคารส่ิงปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ี
ติดตั้งและใชง้านภายในโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขมุวิท-ทองหล่อ และเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจ
ของโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง
แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์–II 

ในขณะท่ีมีการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ี ทางเขา้ออกของโครงการเซอร์วิสอพาร์ท 
เมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขุมวิท-ทองหล่อ ซ่ึงมีเน้ือท่ีประมาณ 5 ตารางวา อยูภ่ายใตข้อ้พิพาทระหวา่งนายบุญลือ ทองบุญรอด 
ในฐานะผูจ้ดัการมรดกของนายทองหล่อ ทองบุญรอด (โจทก)์ กบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนด์
เฮา้ส์-II (จาํเลย) เร่ืองละเมิดและขบัไล่ ตามคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขดาํท่ี 4438/2549 คดีหมายเลขแดงท่ี 
12311/2552 โดยท่ีศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นตน้ท่ีพิพากษาให้ยกฟ้องจาํเลย เน่ืองจากพยานหลกัฐานของจาํเลยมี
นํ้ าหนักดีกว่าพยานหลกัฐานของโจทก์ และขอ้เท็จจริงรับฟังไดว้่านายทองหล่อไดอุ้ทิศท่ีดินพิพาทให้เป็นถนนสาธารณะ
เพ่ือให้ประชาชนใชร่้วมกนัโดยกระทาํดว้ยวาจาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2497 ท่ีดินพิพาทจึงเป็นสาธารณะสมบติัของแผ่นดินสําหรับ
พลเมืองใชร่้วมกนั โจทกไ์ม่อาจอา้งกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพิพาทวา่โจทกมี์สิทธิครอบครองท่ีดินพิพาทสืบต่อจากนายทองหล่อเจา้
มรดกไดอี้กต่อไป ทั้งน้ี คดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา โดยโจทกไ์ดย้ื่นฎีกาไวแ้ลว้ ณ วนัท่ี 5 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2553 ซ่ึงผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลท่ีปรากฎในหวัขอ้ความเส่ียงจากการไม่มีสิทธิใชท้างเขา้ออกโครงการเซอร์วสิอพาร์ท 
เมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขมุวทิ-ทองหล่อ เน่ืองจากกรณีมีขอ้พิพาท (ขอ้ 3.9 (ข) 6)) ท่ีปรากฎในหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ีเพ่ิมเติม 
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รายละเอยีดห้องพกัของโครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวทิ-ทองหล่อ 

ลกัษณะห้อง จํานวนห้อง พืน้ที ่(ตารางเมตร) 
สตดิูโอ (Studio) 19 32-38 
หน่ึงหอ้งนอน (One-bedroom unit)  99 68-87 
สองหอ้งนอน (Two-bedroom unit)  38 131-142 
รวม 156  

 
ผลการดําเนินงานและอตัราการเข้าพกั (Occupancy Rate) 6  ปี ย้อนหลงัของโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ 
สุขุมวทิ-ทองหล่อ ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2549 - 2554 โครงการมีอตัราการเขา้พกัเฉล่ียร้อยละ 87 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 2549 2550 2551 2552 2553 2554 
รายไดค้่าหอ้งพกั (พนับาท) 120,935 121,491 115,175 112,851 108,378 112,563 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืนๆ (พนับาท) 8,029 9,950 11,084 13,177 11,371 10,468 
รายไดร้วม (พนับาท) 128,964 131,441 126,259 126,028 119,749 123,031 
อตัราการเขา้พกัเฉล่ีย (% ต่อจาํนวนหอ้งพกั) 87 90 80 84 87 91 
อตัราค่าหอ้งพกัเฉล่ีย  
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

838 815 868 813 751 747 

 

เน่ืองจากในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2553 ท่ีผา่นมา ปัจจยัความผนัผวนทางเศรษฐกิจโลก ทั้ง สหรัฐอเมริกา ยโุรป และการเกิด      
สึนามิท่ีญ่ีปุ่น ทาํใหง้บประมาณของกลุ่มลกูคา้บริษทั ท่ีจะใชใ้นการจดัหาท่ีพกัอาศยัในต่างประเทศลดลง ตลอดจนภาวะความ
ไม่มัน่คงทางการเมืองของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่ออตัราการเขา้พกัของธุรกิจเซอร์วสิอพาร์ทเมนต ์  นโยบายการ
บริหารงานเดิมตอ้งการท่ีจะคงอตัราการเขา้พกัอาศยัไว ้ เพ่ือไม่ใหห้อ้งพกัสูญเปล่าไปในแต่ละวนั จึงพยายามรักษาอตัราการ
เขา้พกัอาศยัไวโ้ดยการปรับค่าเช่าลงเลก็นอ้ย เพ่ือใหก้าํไรสุทธิของกิจการอยูใ่นระดบัคงท่ีไม่ใหไ้ดรั้บผลกระทบ ใหผ้า่นพน้
ช่วงวิกฤตไปได ้โดยหากเศรษฐกิจและความมัน่คงกลบัมาสู่สภาวะปกติ กจ็ะมีแนวโนม้ในการปรับราคาค่าเช่าข้ึนต่อไป 
 
จุดเด่นของโครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ 

1. โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ซ่ึงบริเวณดังกล่าวเป็นย่านที่พัก
อาศัยของชาวต่างชาตทิีท่าํงานในประเทศไทย  
โครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขมุวิท-ทองหล่อ ตั้งอยูบ่นซอยสุขมุวิท 55 (ทองหล่อ) ซ่ึงเป็นยา่นท่ีพกัอาศยั
ของชาวต่างชาติท่ีทาํงานในประเทศไทย และสามารถเดินทางไดอ้ย่างสะดวกสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมือง อาคารสํานักงาน 
ห้างสรรพสินคา้ โดยท่ีตั้งของโครงการไม่ไกลจากบริเวณสถานีรถไฟฟ้าทองหล่อ มีความสะดวกสบายในการเดินทาง โดย
ทางโครงการมีการจดัรถรับส่งไปสถานีรถไฟฟ้าทองหล่อเพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูพ้กัอาศยัในโครงการ 
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2. โครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวทิ-ทองหล่อ เป็นโครงการที่พกัอาศัยที่มีมาตรฐานในรูปแบบไทยร่วม
สมยั 

โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขุมวิท-ทองหล่อประกอบดว้ยห้องพกัทั้งแบบสตูดิโอ หน่ึงห้องนอน และ
สองห้องนอน ท่ีไดรั้บการออกแบบในรูปแบบไทยร่วมสมยั ภายในมีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกภายในห้องอยา่งครบครัน 
ทั้งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ชุดครัว เคเบ้ิลทีวี อินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีระบบรักษาความปลอดภยัทั้งกลอ้งวงจรปิด 
บตัรผา่นเขา้ออก รวมถึงระบบป้องกนัอคัคีภยั ทั้งเคร่ืองตรวจจบัความร้อน เคร่ืองตรวจจบัควนั และหวัฉีดดบัเพลิง สาํหรับส่ิง
อาํนวยความสะดวกส่วนกลางในโครงการ เช่น ห้องประชุม ห้องออกกาํลงักาย สระว่ายนํ้ า ห้องอาหาร เพ่ืออาํนวยความ
สะดวกแก่ผูพ้กัอาศยัในโครงการน้ี 

3. โครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวทิ-ทองหล่อ อยู่ภายใต้การบริหารงานของแบรนด์เซนเตอร์ พอยต์ 

โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขุมวิท-ทองหล่อ เป็นโครงการท่ีไดรั้บการบริหารภายใตแ้บรนด์เซนเตอร์ 
พอยต ์ซ่ึงเป็นแบรนดท่ี์มีช่ือเสียงดา้นเซอร์วิสอพาร์ทเมนตซ่ึ์งเป็นท่ีรู้จกักนัดีอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั โดยท่ีเซนเตอร์ พอยต ์
มีประสบการณ์ในดา้นการบริหารงานเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์มากกว่า 20 ปี โดยมีการให้บริการท่ีดี ฐานลูกคา้ท่ีกวา้งและ
หลากหลาย และมีความสัมพนัธ์กบัลกูคา้เป็นอยา่งดีตลอดมา  

4. โครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ มผีลประกอบการทีด่อีย่างต่อเน่ือง 

โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขุมวิท-ทองหล่อ เป็นโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนตท่ี์มีอตัราการเขา้พกัสูง
กว่าร้อยละ 80 อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากห้องพกัท่ีมีขนาดใหญ่กว่าห้องพกัของคู่แข่งท่ีให้บริการประเภทเดียวกนัในบริเวณ
ใกลเ้คียง ส่ิงอาํนวยความสะดวกทั้งในหอ้งพกัและส่วนกลางท่ีครบครัน รวมถึงการบริการและความสัมพนัธ์ท่ีดีของผูบ้ริหาร
โครงการ  
 
โครงการอาคารพกัอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ 

ข้อมูลทัว่ไปและทีต่ั้ง (ภาพรวม) 

โครงการอาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์เป็นอาคารท่ีพกัอาศยัใหเ้ช่า ตั้งอยูบ่ริเวณซอยสุขมุวิท 39 
(พร้อมพงษ)์ ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ ์อาคารสาํนกังานและศูนยก์ารคา้ โดยท่ีบริเวณดงักล่าวเป็นยา่นท่ีพกัอาศยั
บริเวณหน่ึงในกรุงเทพฯ และเป็นบริเวณท่ีชาวต่างชาติท่ีทาํงานในประเทศไทยนิยมพกัอาศยั โครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า 
เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ เป็นโครงการท่ีเน้นห้องพกัขนาดใหญ่ มีพ้ืนท่ีห้องพกัท่ีกวา้งขวาง และมีระเบียง
โดยรอบท่ีให้ความรู้สึกสบาย เหมือนอยูบ่า้น รวมถึงการจดัใหมี้ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่น เคเบ้ิลทีวี และอินเตอร์เน็ต
ไร้สายภายในห้องพกั นอกจากน้ี ยงัมีส่ิงอาํนวยความสะดวกในโครงการท่ีครบครัน ไดแ้ก่ ห้องออกกาํลงักาย ซาวน์น่า สระ
ว่ายนํ้ า สนามเทนนิส ห้องสควอช ห้องเด็กเล่น ห้องสันทนาการ ห้องประชุม และอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ โครงการอาคารพกั
อาศยัให้เช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์ประกอบดว้ยห้องพกัประเภทสามห้องนอน ส่ีห้องนอน และเพน้ท์เฮา้ส์
แบบดูเพลก็ซ์ โครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์ตั้งอยูเ่ลขท่ี 77 ซอยสุขมุวิท 39 (พร้อม
พงษ)์ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ บนพ้ืนท่ี 3 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา 
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แผนที่ตั้งโครงการอาคารพกัอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารส่ิงปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภค 

โครงการอาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์เป็นอาคารสูง 24 ชั้น และชั้นใตดิ้น 1 ชั้น มีหอ้งสาํหรับ
ให้เช่าพกัจาํนวน 76 ห้อง พ้ืนท่ีใชส้อยทั้งส้ินประมาณ 23,500 ตารางเมตร ท่ีจอดรถ 267 คนั โดยอาคารไดรั้บการปรับปรุง
และไดเ้ปิดดาํเนินกิจการเม่ือปี พ.ศ. 2547 และมีการดูแล บาํรุงรักษา และปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั งานระบบ
สาธารณูปโภคของโครงการประกอบดว้ย ลิฟตโ์ดยสารทั้งหมดจาํนวน 4 ชุด ระบบรักษาความปลอดภยัโดยจะตอ้งใชบ้ตัร
ผา่นเขา้ออกในการเขา้ถึงบริเวณท่ีพกัอาศยั รวมถึงกลอ้งวงจรปิดในอาคาร ในลิฟต ์และท่ีจอดรถ ระบบป้องกนัอคัคีภยั โดยมี
เคร่ืองตรวจจบัความร้อน เคร่ืองตรวจจบัควนั และหวัฉีดดบัเพลิงในอาคาร รวมถึงระบบผลิตกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน 

นอกจากน้ียงัมีอาคาร 3 ชั้น พ้ืนท่ีประมาณ 1,100 ตารางเมตร ปัจจุบนัใหเ้ช่าแก่ผูป้ระกอบการสปา 

การบริหารจัดการ 

โครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์ปัจจุบนัดาํเนินการบริหารโดยบริษทั คิว.เอช.อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั ภายใตส้ัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัการอาคารซ่ึงทาํข้ึนระหว่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนด์
แอนด์เฮา้ส์–II ซ่ึงเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารส่ิงปลูกสร้าง กบับริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั มาเป็น
ระยะเวลาประมาณ 8  ปี ซ่ึงสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัการอาคารฉบบัล่าสุดจะครบกาํหนดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

รายละเอยีดของโครงการที่กองทุนรวมจะลงทุน 

กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบกิจการโครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อม
พงษ ์โดยการรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมอาคารส่ิงปลกูสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการอาคารพกัอาศยั
ให้เช่า และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ โดยตรงจากเจ้าของกรรมสิทธ์ิซ่ึงได้แก่ กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์–II โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. กรรมสิทธ์ิในทีด่นิ 

กองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 8 แปลง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 4751 24375 243295 243296 243297 243298 243299 และ 
243300 เน้ือท่ีรวมทั้งส้ิน 3 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
  

- 14 - 

               โครงการฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2555 

รายละเอียดที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ ที่กองทุนรวมจะรับ
โอนกรรมสิทธ์ิ 

ลาํดบัที่ โฉนดเลขที่ เลขทีด่นิ 
เนือ้ทีด่นิ 

ผู้มกีรรมสิทธ์ิ 
ไร่ งาน ตารางวา 

1 4751 1001 1 2 56 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ
เรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 

2 24375 1000 1 0 53 
3 243295 5522 0 0 53 
4 243296 5523 0 0 25 
5 243297 5524 0 0 24 
6 243298 5525 0 0 25 
7 243299 5526 0 0 27 
8 243300 5527 0 0 51 

รวม 3 1 14  
 

2. อาคารส่ิงปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินตดิตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ 

กองทุนรวมจะซ้ืออาคารส่ิงปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ 
ภายในโครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์และเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจของโครงการ
อาคารพกัอาศยัให้เช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์และอาคาร 3 ชั้น ท่ีในปัจจุบนัให้เช่าแก่ผูป้ระกอบกิจการสปา 
จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์–II 

รายละเอยีดห้องพกัของโครงการอาคารพกัอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ 
 

ลกัษณะห้อง จํานวนห้อง พืน้ที ่(ตารางเมตร) 
สามหอ้งนอน (Three-bedroom unit) 36 263 
ส่ีหอ้งนอน (Four-bedroom unit) 36 329 
เพน้ทเ์ฮา้ส์ (Penthouse) 4 473-642 
รวม 76  

 

ผลการดาํเนินงานและอตัราการเข้าพกั (Occupancy Rate) 6  ปีย้อนหลงัของโครงการอาคารพกัอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ 
เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ 
ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2549 - 2554 โครงการมีอตัราการเขา้พกัเฉล่ียร้อยละ 83  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 2549 2550 2551 2552 2553 2554 
รายไดค้่าหอ้งพกั (พนับาท) 81,081 94,618 96,612 80,846 87,359 85,039 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืนๆ (พนับาท) 13,536 14,674 13,660 12,437 12,964 13,002 
รายไดร้วม (พนับาท) 94,617 109,292 110,272 93,283 100,323 98,041 
อตัราการเขา้พกัเฉล่ีย (% ต่อจาํนวนหอ้งพกั) 71 86 89 77 88 89 
อตัราค่าหอ้งพกัเฉล่ีย  
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (บาท/ตารางเมตร/เดือน)  

405 388 380 373 348 338 
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เน่ืองจากในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2553 ท่ีผา่นมา ปัจจยัความผนัผวนทางเศรษฐกิจโลก ทั้ง สหรัฐอเมริกา ยโุรป และการเกิด      
สึนามิท่ีญ่ีปุ่น ทาํใหง้บประมาณของกลุ่มลกูคา้บริษทั ท่ีจะใชใ้นการจดัหาท่ีพกัอาศยัในต่างประเทศลดลง ตลอดจนภาวะความ
ไม่มัน่คงทางการเมืองของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่ออตัราการเขา้พกัของธุรกิจเซอร์วสิอพาร์ทเมนต ์  นโยบายการ
บริหารงานเดิมตอ้งการท่ีจะคงอตัราการเขา้พกัอาศยัไว ้ เพ่ือไม่ใหห้อ้งพกัสูญเปล่าไปในแต่ละวนั จึงพยายามรักษาอตัราการ
เขา้พกัอาศยัไวโ้ดยการปรับค่าเช่าลงเลก็นอ้ย เพ่ือใหก้าํไรสุทธิของกิจการอยูใ่นระดบัคงท่ีไม่ใหไ้ดรั้บผลกระทบ ใหผ้า่นพน้
ช่วงวิกฤตไปได ้โดยหากเศรษฐกิจและความมัน่คงกลบัมาสู่สภาวะปกติ กจ็ะมีแนวโนม้ในการปรับราคาค่าเช่าข้ึนต่อไป 
 
จุดเด่นของโครงการอาคารพกัอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ 
1. โครงการอาคารพกัอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ซ่ึงเป็นย่านธุรกจิที่สําคัญย่าน
หน่ึง และย่านทีพ่กัอาศัยของชาวต่างชาตทิีท่าํงานในประเทศไทย  
โครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์ตั้งอยูบ่นซอยสุขมุวิท 39 (พร้อมพงษ)์ ซ่ึงเป็นยา่นท่ีพกั
อาศยัของชาวต่างชาติท่ีทาํงานในประเทศไทย และสามารถเดินทางไดอ้ยา่งสะดวกสู่ยา่นธุรกิจใจกลางเมือง อาคารสาํนกังาน 
ห้างสรรพสินคา้ เช่น ห้างดิเอ็มโพเรียม ฟูจิซุปเปอร์มาร์เก็ต ซ่ึงเป็นย่านท่ีชาวต่างชาตินิยมมาจบัจ่ายใชส้อย โดยท่ีตั้งของ
โครงการไม่ไกลจากบริเวณสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ ์มีความสะดวกสบายในการเดินทาง โดยทางโครงการมีการจดัรถไปส่ง
ยงัสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษเ์พ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูพ้กัอาศยัในโครงการ 

2. โครงการอาคารพกัอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ เป็นโครงการทีพ่กัอาศัยทีม่ีคุณภาพ พร้อมด้วยส่ิง
อาํนวยความสะดวกทีค่รบครัน  

โครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ จะเน้นลูกคา้ท่ีพกัอาศยัระยะยาว ท่ีตอ้งการห้องพกั
ขนาดใหญ่ ตั้งแต่สามห้องนอน ส่ีห้องนอน หรือเพน้ท์เฮา้ส์ โดยจะให้พ้ืนท่ีกวา้งขวาง สะดวกสบาย และมีจาํนวนห้องท่ีไม่
แออดั รวมถึงการจัดให้มีส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น เคเบ้ิลทีวี และอินเตอร์เน็ตไร้สาย สําหรับส่ิงอาํนวยความสะดวก
ส่วนกลางในโครงการ เช่น หอ้งประชุม หอ้งออกกาํลงักาย สระวา่ยนํ้า สนามเทนนิส เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูพ้กัอาศยัใน
โครงการน้ี นอกจากน้ียงัมีระบบรักษาความปลอดภยัทั้งกลอ้งวงจรปิด บตัรผ่านเขา้ออก รวมถึงระบบป้องกนัอคัคีภยั ทั้ง
เคร่ืองตรวจจบัความร้อน เคร่ืองตรวจจบัควนั และหวัฉีดดบัเพลิง 

3. โครงการอาคารพกัอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ อยู่ภายใต้การบริหารงานของแบรนด์เซนเตอร์ 
พอยต์ 

โครงการอาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์เป็นโครงการท่ีไดรั้บการบริหารภายใตแ้บรนดเ์ซนเตอร์ 
พอยต ์ซ่ึงเป็นแบรนดท่ี์มีช่ือเสียง ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนัโดยท่ีเซนเตอร์ พอยตมี์ประสบการณ์ในดา้น
การบริหารงานมากกวา่ 20 ปี โดยมีการใหบ้ริการท่ีดี ฐานลูกคา้ท่ีกวา้งและหลากหลาย และมีความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เป็นอยา่ง
ดีตลอดมา  

4. โครงการอาคารพกัอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ มผีลประกอบการทีด่ี 

โครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์เป็นโครงการท่ีพกัอาศยัให้เช่า ท่ีมีอตัราการเขา้พกัเฉล่ีย
ร้อยละ 80 เน่ืองจากฐานลูกคา้เป็นลูกคา้ระยะยาวทาํให้ลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดจากธุรกิจท่ีพกัอาศยัให้เช่า 
หอ้งพกัท่ีมีขนาดใหญ่ตั้งแต่สามหอ้งนอนข้ึนไป ซ่ึงจะมีโครงการท่ีเป็นคู่แข่งไม่มาก และพื้นท่ีในหอ้งพกัในแต่ละประเภทกมี็
ขนาดใหญ่กวา่หอ้งพกัของคู่แข่งท่ีใหบ้ริการประเภทเดียวกนัในบริเวณใกลเ้คียง  



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
  

- 16 - 

               โครงการฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2555 

โครงการบ้านพกัอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วลิล่า สาทร 

ข้อมูลทัว่ไปและทีต่ั้ง (ภาพรวม) 

โครงการบา้นพกัอาศยัให้เช่า แอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร เป็นโครงการท่ีมีลกัษณะโดดเด่น โดยมีบา้นเด่ียวให้เช่า 37 หลงั 
พร้อมอาคารสโมสร ท่ีอยูร่่วมกนัเป็นชุมชนใจกลางเมือง บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ใกลส้ถานีรถบีอาร์ที ถนนจนัทน์
และไม่ไกลจากทางข้ึน-ลงทางด่วน บา้นพกัไดรั้บการออกแบบเป็นบา้นทรงไทยประยกุต ์มีสระวา่ยนํ้าและสวนในบา้นแต่ละ
หลงั โดยมีห้องรับแขก ห้องครัว ห้องนอน 4 ห้อง ห้องนํ้ า 5 ห้อง สาํหรับส่ิงอาํนวยความสะดวกในโครงการ ไดแ้ก่ สโมสร
ส่วนกลาง ห้องออกกาํลงักาย ซาวน์น่า สระว่ายนํ้ า สนามเด็กเล่น ห้องสันทนาการ ห้องประชุม รวมถึงระบบรักษาความ
ปลอดภยั กลอ้งวงจรปิดในพ้ืนท่ีส่วนกลางของโครงการ 

โครงการบา้นพกัอาศยัให้เช่า แอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร ตั้งอยูเ่ลขท่ี 88 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กรุงเทพฯ บนพ้ืนท่ี 11 ไร่ 3 งาน 16.6 ตารางวา 
 
แผนที่ตั้งโครงการบ้านพกัอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วลิล่า สาทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาคารส่ิงปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภค 

โครงการบา้นพกัอาศยัให้เช่า แอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร ประกอบดว้ยบา้นเด่ียว 37 หลงั โดยบา้นจะเป็นบา้นเด่ียวสองชั้น 
พ้ืนท่ีใชส้อยต่อหลงัประมาณ 425 ตารางเมตร พร้อมท่ีจอดรถ ภายในบา้นมีหอ้งรับแขก หอ้งครัว หอ้งนอน 4 หอ้ง หอ้งนํ้า 5 
ห้อง พร้อมอุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวกในบา้น เช่น ตูเ้ยน็ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ตูแ้ช่ไวน์ เคร่ืองซักผา้ เคร่ืองอบผา้ 
เคร่ืองปรับอากาศ เคเบ้ิลทีวี และยงัมีสวนและสระวา่ยนํ้าส่วนตวัสาํหรับบา้นแต่ละหลงั โดยบา้นท่ีพกัอาศยัไดส้ร้างเสร็จและ
เปิดดาํเนินกิจการเม่ือปี พ.ศ. 2550 และมีการดูแล บาํรุงรักษา และปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั 

การบริหารจดัการ 

โครงการบา้นพกัอาศยัให้เช่า แอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร ปัจจุบนัดาํเนินการบริหารโดยบริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั ภายใตส้ัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัการโครงการ ซ่ึงทาํข้ึนระหวา่งบริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั ซ่ึงเป็นผูเ้ช่าช่วงท่ีดินและ
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เจา้ของกรรมสิทธ์ิในอาคารส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินกบับริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั มาเป็นระยะเวลาประมาณ 5  ปี 
ซ่ึงสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัการโครงการฉบบัล่าสุดจะครบกาํหนดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

รายละเอยีดของโครงการที่กองทุนรวมจะลงทุน 

กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ป็นการประกอบกิจการโครงการบา้นพกัอาศยัใหเ้ช่า แอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร โดยการ
รับโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารส่ิงปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการบา้นพกัอาศยัให้เช่าและเฟอร์นิเจอร์ 
ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ จากบริษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จาํกดั และรับโอนสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินจากบริษทั 
แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. สิทธิการเช่าช่วงระยะยาวในทีด่นิ 

กองทุนรวมจะรับโอนสิทธิการเช่าช่วงระยะยาวในท่ีดินจาํนวน 4 แปลง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 5350 5351 6142 และ 6228 เน้ือท่ี
รวมทั้งส้ิน 11 ไร่ 3 งาน 16.6 ตารางวา ภายใตส้ัญญาเช่าช่วงท่ีดินฉบบัปัจจุบนัระหว่างบริษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จาํกดั 
และบริษทั ดวงเดช จาํกดั ในฐานะผูใ้ห้เช่าช่วงซ่ึงในปัจจุบนัคงเหลือระยะเวลาการเช่าช่วงประมาณ 13  ปี นบัจากวนัท่ี 1 
มกราคม พ.ศ. 2555 ส้ินสุดวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2568 และสัญญาเช่าช่วงแบบมีเง่ือนเวลาสาํหรับระยะเวลาอีกประมาณ 14 ปี 
(นบัจากวนัท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2568 จนถึงวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2581) ซ่ึงสัญญาเช่าช่วงทั้งสองฉบบัไดรั้บการจดทะเบียน
การเช่ากบักรมท่ีดินเรียบร้อยแลว้ โดยเม่ือสัญญาเช่าช่วงฉบบัปัจจุบนัส้ินผลลง สัญญาเช่าช่วงแบบมีเง่ือนเวลาดงักล่าวจะมีผล
ต่อไปอีก 

ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์มีระยะเวลาสามารถกาํหนดระยะเวลาการเช่าไดเ้พียงคร้ังละไม่เกิน 30 ปี 
และเม่ือส้ินกาํหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้จะต่อสัญญาอีกก็ได ้แต่ตอ้งไม่เกิน 30 ปีนบัแต่วนัต่อสัญญา อยา่งไรกดี็ สัญญาเช่า
ช่วงทั้งสองฉบบัดงักล่าวขา้งตน้ซ่ึงไดรั้บการจดทะเบียนกบักรมท่ีดินแลว้อาจถูกตีความอยา่งเคร่งครัดในอนาคตว่าเป็นการ
กาํหนดระยะเวลาการเช่าเกินกว่า 30 ปี และมีผลใชบ้งัคบัไดเ้พียง 30 ปีเท่านั้น ในกรณีดงักล่าว กองทุนรวมอาจสามารถใช้
ประโยชน์ในโครงการบา้นพกัอาศยัใหเ้ช่า แอล แอนด ์เอช วลิล่า สาทรไดเ้พียงประมาณ 13  ปีเท่านั้น 

รายละเอยีดทีด่ินอนัเป็นทีต่ั้งของโครงการบ้านพกัอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วลิล่า สาทร ทีก่องทุนรวมจะรับโอนสิทธิการ
เช่าช่วง 

ลาํดบัที่ โฉนดเลขที่ เลขทีด่นิ 
เนือ้ทีด่นิ 

ผู้มกีรรมสิทธ์ิ 
ไร่ งาน ตารางวา 

1 5350 363 4 3 71 
1. นางดวงแกว้ เอกะหิตานนท ์
2. น.ส. ดวงใจ เอกะหิตานนท ์
3. นายธีรเดช พยคัฆาภรณ์ 

2 5351 275 4 3 52.6 
3 6142 260 0 2 23.8 
4 6228 365 1 1 69.2 

รวม 11 3 16.6  

โดยท่ีบริษทั ดวงเดช จาํกดั เป็นผูเ้ช่าจาก นางดวงแกว้ เอกะหิตานนท์ น.ส. ดวงใจ เอกะหิตานนท์ และนายธีรเดช  
พยคัฆาภรณ์ และเป็นผูใ้หเ้ช่าช่วงแก่บริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั 
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2. อาคารส่ิงปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินตดิตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ 

กองทุนรวมจะซ้ืออาคารส่ิงปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆท่ี
ติดตั้งและใชง้านภายในโครงการบา้นพกัอาศยัให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร และเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจของ
โครงการบา้นพกัอาศยัใหเ้ช่า แอล แอนด ์เอช วลิล่า สาทร จากบริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั 

ผลการดาํเนินงานและอตัราการเข้าพกั (Occupancy Rate) 4 ปีย้อนหลงัโครงการบ้านพกัอาศัยให้เช่าแอลแอนด์เอชวลิล่าสาทร 
ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2551 - 2554 โครงการมีอตัราการเขา้พกัเฉล่ียร้อยละ 72  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 2551 2552 2553 2554 
รายไดค้่าบา้นพกั (พนับาท) 62,914 61,795 57,909 68,177 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืนๆ (พนับาท) 7,620 8,550 6,610 7,165 
รายไดร้วม (พนับาท) 70,534 70,345 64,519 75,342 
อตัราการเขา้พกัเฉล่ีย (% ต่อจาํนวนบา้นพกั) 68 70 68 83 
อตัราค่าบา้นพกัเฉล่ีย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(บาท/หลงั/เดือน) 

208,380 198,826 191,802 184,269 

 
เน่ืองจากในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2553 ท่ีผา่นมา ปัจจยัความผนัผวนทางเศรษฐกิจโลก ทั้ง สหรัฐอเมริกา ยโุรป และการเกิด      
สึนามิท่ีญ่ีปุ่น ทาํใหง้บประมาณของกลุ่มลกูคา้บริษทั ท่ีจะใชใ้นการจดัหาท่ีพกัอาศยัในต่างประเทศลดลง ตลอดจนภาวะความ
ไม่มัน่คงทางการเมืองของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่ออตัราการเขา้พกัของธุรกิจเซอร์วสิอพาร์ทเมนต ์  นโยบายการ
บริหารงานเดิมตอ้งการท่ีจะคงอตัราการเขา้พกัอาศยัไว ้ เพ่ือไม่ใหห้อ้งพกัสูญเปล่าไปในแต่ละวนั จึงพยายามรักษาอตัราการ
เขา้พกัอาศยัไวโ้ดยการปรับค่าเช่าลงเลก็นอ้ย เพ่ือใหก้าํไรสุทธิของกิจการอยูใ่นระดบัคงท่ีไม่ใหไ้ดรั้บผลกระทบ ใหผ้า่นพน้
ช่วงวิกฤตไปได ้โดยหากเศรษฐกิจและความมัน่คงกลบัมาสู่สภาวะปกติ กจ็ะมีแนวโนม้ในการปรับราคาค่าเช่าข้ึนต่อไป 
 

จุดเด่นของโครงการบ้านพกัอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร 

1. โครงการบ้านพกัอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วลิล่า สาทร เป็นโครงการบ้านเดีย่วให้เช่าตั้งอยู่ใจกลางเมือง 

โครงการบา้นพกัอาศยัให้เช่า แอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร เป็นโครงการท่ีตั้งอยูบ่นถนนนราธิวาสราชนครินทร์ อยูใ่กลแ้หล่ง
ธุรกิจใจกลางเมืองยา่นถนนสาทร สีลม ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาคารสาํนกังาน ห้างสรรพสินคา้ต่างๆ โดยท่ีตั้งของโครงการอยูติ่ด
กบัสถานีรถบีอาร์ที ถนนจนัทน์ และใกลก้บัจุดข้ึน-ลงทางด่วน ไดแ้ก่ ทางด่วนพระราม 3 (ช่องนนทรี-นางล้ินจ่ี) ทางด่วน
ถนนสาธุประดิษฐ ์ทาํใหมี้ความสะดวกสบายในการเดินทางแก่ผูพ้กัอาศยัในโครงการ  

2. โครงการบ้านพกัอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร เป็นโครงการที่มีความโดดเด่น พร้อมด้วยส่ิงอาํนวยความสะดวก
ต่างๆ 

โครงการบา้นพกัอาศยัใหเ้ช่า แอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร เป็นโครงการท่ีมีความโดดเด่นท่ีแตกต่างจากโครงการอ่ืนๆ เพราะ
เป็นโครงการบา้นเด่ียวใหเ้ช่า 37 หลงัท่ีอยูใ่นชุมชนเดียวกนัในใจกลางเมือง โดยจะเนน้ลูกคา้ท่ีพกัอาศยัระยะยาว ท่ีตอ้งการท่ี
พกัอาศยัเป็นบา้นเด่ียว มีสวนและสระวา่ยนํ้ าส่วนตวัในบา้น สาํหรับส่ิงอาํนวยความสะดวกส่วนกลางในโครงการ เช่น ห้อง
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ประชุม ห้องออกกาํลงักาย สระว่ายนํ้ า สนามเด็กเล่น ระบบรักษาความปลอดภยั กลอ้งวงจรปิดในพื้นท่ีส่วนกลางของ
โครงการ 

3. โครงการบ้านพกัอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วลิล่า สาทร อยู่ภายใต้การบริหารงานของทมีงานเซนเตอร์ พอยต์ 

โครงการบา้นพกัอาศยัใหเ้ช่า แอล แอนด ์เอช วลิล่า สาทร เป็นโครงการท่ีไดรั้บการบริหารภายใตที้มงานเซนเตอร์ พอยตซ่ึ์งมี
ช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกักนัดีในปัจจุบนั โดยท่ีทีมงานเซนเตอร์ พอยต ์มีประสบการณ์ในดา้นการบริหารงานมากกวา่ 20 ปี โดย
มีการใหบ้ริการท่ีดี ฐานลกูคา้ท่ีกวา้งและหลากหลาย และมีความสัมพนัธ์กบัลกูคา้เป็นอยา่งดีตลอดมา  

เงือ่นไขในการลงทุน 

(1)  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการระดมทุนไดไ้ม่เพียงพอท่ีจะลงทุนในทรัพยสิ์นไดทุ้กรายการตามท่ีระบุไวใ้นโครงการน้ี บริษทั
จดัการจะดาํเนินการขอเพิกถอนการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมและดาํเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ใดๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน   

(2)  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการสามารถระดมทุนไดเ้พียงพอท่ีจะลงทุนในทรัพยสิ์นไดต้ามท่ีระบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) แต่ (ก) 
ไม่สามารถลงทุนในทรัพยสิ์นได ้ไม่วา่จะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดเน่ืองจากทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยไ์ม่เป็นไป
ตามขอ้ตกลงท่ีกาํหนดไวห้รือมิไดเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในโครงการ หรือมีเหตุอ่ืนใดอนัทาํให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยไ์ด ้และ/หรือ (ข) เกิดเหตุสุดวิสัยข้ึนกบัทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย ์และ/
หรือ (ค) มีเหตุอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบต่อทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย์และบริษทัจัดการเห็นว่าเหตุดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะ 

(2.1) พิจารณาลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พียงบางส่วน เฉพาะในกรณีท่ีทรัพยสิ์นที่บริษทัจดัการจะ
พิจารณาลงทุนมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวมภายหลงัการลงทุน 
โดยบริษทัจัดการสงวนสิทธิท่ีจะปรับเปล่ียนขอ้กาํหนด และ/หรือ เง่ือนไขในการลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีเป็น
อสังหาริมทรัพยด์งักล่าว รวมถึงพิจารณาเจรจากบัคู่สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งในการปรับเปล่ียนเง่ือนไขการจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทนและเงินอ่ืนใด หรือ ขอ้สัญญาหรือขอ้กาํหนดใดๆ ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีดี
ท่ีสุดของกองทุนรวมเป็นสาํคญั โดยบริษทัจดัการจะถือวา่การปรับเปล่ียนดงักล่าวไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อ
หน่วยลงทุนทุกรายแลว้ หรือ  

(2.2) พิจารณาเลิกกองทุนรวมก่อนการลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยห์ากทรัพยสิ์นท่ีบริษทัจัดการจะ
พิจารณาลงทุนมีมูลค่านอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวมภายหลงัการลงทุน โดย
บริษทัจดัการจะชาํระบญัชีกองทุนรวมเพื่อคืนเงินลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ในการดาํเนินการใชสิ้ทธิ
ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจดัการจะถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายแลว้ อยา่งไรก็ดี กองทุน
รวมจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสาํคญั  

ถึงแมท้รัพยสิ์นท่ีบริษทัจดัการจะพิจารณาให้กองทุนรวมลงทุนมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ทั้งหมดของกองทุนรวมภายหลงัการลงทุน บริษทัจดัการอาจเลือกท่ีจะไม่ลงทุนโดยใหเ้ลิกกองทุนรวมตามขอ้ (2.2) กไ็ด ้ 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัจดัการเลือกท่ีจะลงทุนตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ (2.1) ของวรรคก่อนแลว้ หากบริษทัจดัการประสงค์
จะนาํเงินท่ีไดจ้ากการระดมทุนส่วนท่ีเหลือไปลงทุนเพ่ิมเติมในทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากทรัพยสิ์นตามท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ 
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บริษทัจดัการจะตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซ่ึงในกรณีดงักล่าวบริษทัจดัการจะไม่นบั
คะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัการลงทุนดงักล่าว 

(3) ในกรณีท่ีบริษทัจดัการสามารถระดมทุนไดเ้พียงพอท่ีจะลงทุนในทรัพยสิ์นไดต้ามท่ีระบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) แต่
กองทุนรวมจะไม่ดาํเนินการลงทุนในทรัพยสิ์น และบริษทัจดัการจะดาํเนินการเลิกกองทุนรวม โดยไม่ตอ้งขอมติ และ/
หรือ ความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ไม่ตอ้งขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใน
กรณีท่ีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และ/หรือ ใบอนุญาตต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะลงทุน
ถกูพกัหรือถูกเพิกถอน 

ในกรณีท่ีตอ้งเลิกกองทุนรวมตามขอ้ (1) หรือ (2) หรือ (3) ขา้งตน้ เงินลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บคืนจะเป็นไปตามยอดเงิน
คงเหลือหลงัจากการชาํระบญัชี ซ่ึงจะใกลเ้คียงกบัจาํนวนเงินทุนของโครงการท่ีจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมหัก
ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ดงันั้น ในกรณีดงักล่าวน้ีผูถื้อหน่วยลงทุนจึงอาจมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บเงินลงทุนคืนในจาํนวนท่ีตํ่า
กวา่มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วยลงทุน (ตํ่ากวา่ 10 บาท) 

มูลค่าของทรัพย์สินทีก่องทุนรวมเข้าลงทุนคร้ังแรก  
เงินลงทุนในทรัพยสิ์น รวมเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 3,289 ลา้นบาท (สามพนัสองร้อยแปดสิบเกา้ลา้นบาทถว้น) โดยแบ่งเป็น 

โครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขมุวทิ-ทองหล่อ  
 ค่ากรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคารส่ิงปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,310 ลา้น

บาท (หน่ึงพนัสามร้อยสิบลา้นบาทถว้น) 
 ค่ากรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 70 ลา้นบาท (เจ็ดสิบ

ลา้นบาทถว้น)  
โครงการอาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์ 
 ค่ากรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคารส่ิงปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,209 ลา้น

บาท (หน่ึงพนัสองร้อยเกา้ลา้นบาทถว้น) 
 ค่ากรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 72 ลา้นบาท (เจ็ดสิบ

สองลา้นบาทถว้น)  
 โครงการบา้นพกัอาศยัใหเ้ช่า แอล แอนด ์เอช วลิล่า สาทร 

 ค่าโอนสิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 70 ลา้นบาท (เจด็สิบลา้นบาทถว้น) 
 ค่ากรรมสิทธ์ิในอาคารส่ิงปลกูสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 551 ลา้นบาท (หา้

ร้อยหา้สิบเอด็ลา้นบาทถว้น) 
 ค่ากรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 7 ลา้นบาท (เจ็ดลา้น

บาทถว้น) 
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ข้อมูลราคาประเมนิ  

โครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวทิ-ทองหล่อ 
1. ราคาประเมินของบริษทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั ณ วนัท่ี 10 มกราคม 2555 เท่ากบั 1,372 ลา้นบาท 

(หน่ึงพนัสามร้อยเจ็ดสิบสองลา้นบาทถว้น) โดยผูป้ระเมินใช้วิธีการประเมินแบบวิธีการรายได ้(Income 
Approach) 

2. ราคาประเมินของบริษทั ทีเอพี แวลูเอชัน่ จาํกดั ณ วนัท่ี 10 มกราคม 2555 เท่ากบั 1,372 ลา้นบาท (หน่ึงพนัสาม
ร้อยเจด็สิบสองลา้นบาทถว้น) โดยผูป้ระเมินใชว้ธีิการประเมินแบบวธีิการรายได ้(Income Approach) 

โครงการอาคารพกัอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ 
1. ราคาประเมินของบริษทั แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั ณ วนัท่ี 10 มกราคม 2555 เท่ากบั 1,283 ลา้นบาท 

(หน่ึงพนัสองร้อยแปดสิบสามลา้นบาทถว้น) โดยผูป้ระเมินใชว้ิธีการประเมินแบบวิธีการรายได ้(Income 
Approach) 

2. ราคาประเมินของบริษทั ทีเอพี แวลูเอชัน่ จาํกดั ณ วนัท่ี 10 มกราคม 2555 เท่ากบั 1,287 ลา้นบาท (หน่ึงพนัสอง
ร้อยแปดสิบเจด็ลา้นบาทถว้น) โดยผูป้ระเมินใชว้ธีิการประเมินแบบวธีิการรายได ้(Income Approach) 

โครงการบ้านพกัอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วลิล่า สาทร 
1. ราคาประเมินของบริษทั แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั ณ วนัท่ี 10 มกราคม 2555 เท่ากบั 643 ลา้นบาท (หก

ร้อยส่ีสิบสามลา้นบาทถว้น) โดยผูป้ระเมินใชว้ิธีการประเมินแบบวิธีการรายได ้(Income Approach) และตาม
รายละเอียดสัญญาเช่าช่วงท่ีดิน(สัญญามีอายคุงเหลือประมาณ 27 ปี) ระบุวา่ เม่ือสัญญาเช่าช่วงท่ีดินส้ินสุด  อาจมี
การร้ือถอนอาคาร ผูป้ระเมินไดป้ระมาณการ ณ วนัท่ีทาํการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ว่า จะมีรายไดจ้ากการร้ือ
ถอนอาคารสุทธิประมาณ 2,000,000 บาท โดยผูป้ระเมินไม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่จะมีการต่อสัญญาหรือไม่เม่ือ
ครบกาํหนดสัญญาเช่าช่วง และการร้ือถอนอาคารอาจมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นกฎหมายในอนาคต ประกอบกบั
การใชป้ระโยชน์สูงสุด ณ เวลาเม่ือหมดสัญญาเช่าช่วง กฎหมายการก่อสร้างอาคาร มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทาํ
ให้การร้ือถอนอาคารแลว้สร้างใหม่ไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน ณ เวลานั้น ดงันั้นผูป้ระเมินไม่ไดน้าํเร่ืองปัจจยัการร้ือ
ถอนอาคารเม่ือสัญญาเช่าช่วงท่ีดินส้ินสุด หรือ ณ เวลาน้ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีทาํการประเมิน และ
บริษทัจดัการมีความเห็นไม่แตกต่างไปจากบริษทัประเมิน 

2. ราคาประเมินของบริษทั ทีเอพี แวลูเอชัน่ จาํกดั ณ วนัท่ี 10 มกราคม2555 เท่ากบั 644  ลา้นบาท (หกร้อยส่ีสิบส่ี
ลา้นบาทถว้น) โดยผูป้ระเมินใชว้ิธีการประเมินแบบวิธีการรายได ้(Income Approach) และตามรายละเอียด
สัญญาเช่าช่วงท่ีดิน(สัญญามีอายคุงเหลือประมาณ 27 ปี) ระบุวา่ เม่ือสัญญาเช่าช่วงท่ีดินส้ินสุด  อาจมีการร้ือถอน
อาคาร ผูป้ระเมินไดป้ระมาณการว่า ทรัพยสิ์นลอยตวัภายในอาคารซ่ึงสามารถขายต่อไดต้ามงบการเงินเดือน
กนัยายน 2554 มีมูลค่าประมาณ 12,686,803 บาท และค่าใชจ่้ายในการวา่จา้งร้ือถอนอาคาร ณ ช่วงเวลาน้ีประมาณ 
1,900,000 - 2,300,000 บาท โดยผูป้ระเมินเห็นวา่ท่ีดินแปลงน้ีปัจจุบนัมีการใชป้ระโยชน์สูงสุดเหมาะสมแลว้ ไม่
สามารถคาดการณ์ไดว้่าท่ีสุดแลว้จะมีการต่อสัญญาอีกหรือไม่ ดงันั้นผูป้ระเมินไม่ไดน้าํตวัเลขรายรับรายจ่ายท่ี
อาจเกิดข้ึนเม่ือสัญญาเช่าช่วงท่ีดินส้ินสุดเขา้ไปคาํนวณในตารางวิเคราะห์มูลค่า และบริษทัจดัการมีความเห็นไม่
แตกต่างไปจากบริษทัประเมิน 
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มูลค่าโครงการทีป่ระเมนิโดยผู้ประเมนิปรับปรุงตามโครงสร้างของกองทุนรวม 
ราคาประเมินของผูป้ระเมินทั้ ง 3 โครงการ หากปรับปรุงดว้ยโครงสร้างของกองทุนรวม ซ่ึงประกอบดว้ยสัญญาจัดหา
ผลประโยชน์ และสัญญาตกลงกระทาํการ โดยมีเน้ือหาสาระสาํคญั คือ การรับประกนัรายไดค้่าเช่าขั้นตํ่าของกองทุนรวม ใน
ระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวม ตั้งแต่วนัท่ีกองทุนรวมลงทุนในทรัพยสิ์นถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ดงันั้นจะทาํให้
โครงการทั้งสามมีมูลค่าภายหลงัจากการปรับปรุงแสดงได ้ดงัตารางต่อไปน้ี  

 

 ราคาปรับปรุงมูลค่าประเมนิของบริษัท 
แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากดั 

ราคาปรับปรุงมูลค่าประเมนิของบริษัท 
ทเีอพ ีแวลูเอช่ัน จํากดั 

โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซน
เตอร์ พอยต ์สุขมุวทิ-ทองหล่อ 

1,439 ลา้นบาท  
(หน่ึงพนัส่ีร้อยสามสิบเกา้ลา้นบาท) 

1,431 ลา้นบาท  
(หน่ึงพนัส่ีร้อยสามสิบเอด็ลา้นบาท) 

โครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า เซนเตอร์ 
พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์

1,345 ลา้นบาท  
(หน่ึงพนัสามร้อยส่ีสิบหา้ลา้นบาท) 

1,342 ลา้นบาท  
(หน่ึงพนัสามร้อยส่ีสิบสองลา้นบาท) 

โครงการบา้นพกัอาศยัใหเ้ช่า แอล แอนด ์
เอช วลิล่า สาทร 

673 ลา้นบาท  
(หกร้อยเจด็สิบสามลา้นบาท) 

662 ลา้นบาท  
(หกร้อยหกสิบสองลา้นบาท) 

 
3.2.2  การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ทีก่องทุนรวมลงทุนคร้ังแรก 

ก่อนวนัท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เป็นผูด้าํเนินการและบริหารจดัการโครงการ
ทั้งสาม โดยภายหลงัจากท่ีกองทุนรวมไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการดงักล่าวแลว้ กองทุนรวมจะยงัคงจา้งบริษทั คิว.เอช.อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั เพ่ือใหท้าํหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องโครงการทั้งสามเพ่ือประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไป 

ทั้งน้ี กองทุนรวมจะดาํเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนคร้ังแรก โดยการให้เช่าและ
ใหบ้ริการโดยตรงกบัผูเ้ช่ารายยอ่ย รายละเอียด ดงัน้ี 

กองทุนรวมจะดาํเนินการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์โดยการรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมอาคารส่ิงปลูกสร้าง งานระบบ
สาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์และอาคารพกัอาศยัให้เช่า และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา 
และอุปกรณ์ต่างๆ ของโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขุมวิท-ทองหล่อ และโครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า 
เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์และรับโอนสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินและรับโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารส่ิงปลูกสร้าง และงาน
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการบา้นพกัอาศยัใหเ้ช่า แอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร โดยสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินดงักล่าวมี
ระยะเวลาการเช่าประมาณ 13 ปี นบัจากวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ส้ินสุดวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2568 และมีการเช่าช่วงแบบมี
เง่ือนเวลาต่อไปอีกประมาณ 14 ปี นบัจากวนัท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2568 ส้ินสุดวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2581 และรับโอน
กรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ  
 
ทั้งน้ี กองทุนรวมจะจดัหาประโยชน์จากทรัพยสิ์นโดยการดาํเนินการเขา้รับช่วงสิทธิเป็นคู่สัญญาตามสัญญาเช่าท่ีอยูอ่าศยัและ
ส่วนควบในฐานะผูใ้ห้เช่าและผูใ้ห้บริการแทนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮา้ส์-II สําหรับ
โครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขมุวทิ-ทองหล่อ และโครงการอาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ 
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พร้อมพงษ์ ในส่วนโครงการบา้นพกัอาศยัให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร กองทุนรวมจะดาํเนินการเขา้รับช่วงสิทธิเป็น
คู่สัญญาตามสัญญาเช่าท่ีอยูอ่าศยัและส่วนควบในฐานะผูใ้หเ้ช่าและผูใ้หบ้ริการแทนบริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั เช่นกนั 

รายละเอียดการลงทุนและการจดัหาประโยชน์โดยตรงกบัผูเ้ช่าของโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขุมวิท-
ทองหล่อ โครงการอาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์และ โครงการบา้นพกัอาศยัใหเ้ช่า แอล แอนด ์เอช 
วลิล่า สาทร สามารถสรุปไดด้งัแผนภาพต่อไปน้ี 

แผนภาพแสดงการนําทรัพย์สินทีก่องทุนรวมเข้าลงทุนคร้ังแรก 3 โครงการ ออกหาประโยชน์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลของผู้เช่าเบือ้งต้นสําหรับโครงการทั้งสาม (ซ่ึง ณ ส้ินเดอืนธันวาคม 2554  ไม่มผู้ีเช่าพกัสัญชาตไิทย) มรีายละเอยีดดงันี ้

ก. โครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขมุวทิ-ทองหล่อ  
 ณ ส้ินปี 2554 โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต ์สุขุมวิท-ทองหล่อ สามารถแบ่งประเภทผูเ้ช่าตาม
สัญชาติไดด้งัน้ี 

 
สัญชาตขิองผู้เข้าพกั ร้อยละของจํานวนห้องที่มีผู้พกัอาศัยทั้งหมด 

เอเชีย 89 
ยโุรป 5 

สหรัฐอเมริกา 2 
อ่ืนๆ 4 
รวม 100 

 

 
 
 

บริหารจดัการ 

จ่ายเงินปันผล ลงทุน 

ลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า  แลนด ์แอนด ์

เฮา้ส์  

บริษทั คิว.เอช.
อินเตอร์เนชัน่
แนล จาํกดั 

นกัลงทุน 

โครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์ 
สุขมุวทิ-ทองหล่อ  

โครงการอาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า เซนเตอร์ พอยต ์ 
เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์  

โครงการบา้นพกัอาศยัใหเ้ช่า แอล แอนด ์เอช วลิล่า สาทร 

ผูเ้ช่าท่ีพกัอาศยั 

ใหเ้ช่า ค่าเช่า 

วา่จา้งบริหาร 
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ข. โครงการอาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์  
ณ ส้ินปี 2554 โครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์สามารถแบ่งประเภทผูเ้ช่าตาม
สัญชาติไดด้งัน้ี 

 

สัญชาตขิองผู้เข้าพกั ร้อยละของจํานวนห้องที่มีผู้พกัอาศัยทั้งหมด 
เอเชีย 55 
ยโุรป 19 

สหรัฐอเมริกา 15 
อ่ืนๆ 11 
รวม 100 

ค. โครงการบา้นพกัอาศยัใหเ้ช่า แอล แอนด ์เอช วลิล่า สาทร 
ณ ส้ินปี 2554  โครงการบา้นพกัอาศยัให้เช่า แอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร สามารถแบ่งประเภทผูเ้ช่าตามสัญชาติได้
ดงัน้ี 

สัญชาตขิองผู้เข้าพกั ร้อยละของจํานวนบ้านที่มผู้ีพกัอาศัยทั้งหมด 
เอเชีย 28 
ยโุรป 43 

สหรัฐอเมริกา 9 
อ่ืนๆ 20 
รวม 100 

 
นโยบายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

จุดมุ่งหมายท่ีสาํคญัในการบริหารอสังหาริมทรัพย ์คือ การบริหารใหอ้สังหาริมทรัพยส์ามารถสร้างรายไดสุ้ทธิ (รายไดห้ลงั
หักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง) ได้มากท่ีสุด ทั้ งน้ี การบริหารเพ่ือให้ไดร้ายไดสุ้ทธิจากการให้เช่าให้ไดม้ากท่ีสุดนั้น ผูบ้ริหาร
อสังหาริมทรัพยมี์นโยบาย ดงัน้ี 

1.  การรักษาอตัราการเช่า (Occupancy rate) ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
2.  การกาํหนดอตัราค่าเช่าและอตัราการเติบโตของค่าเช่าให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัสภาพตลาดในขณะนั้นๆ เพ่ือรักษาผู ้

เช่าเดิม และสามารถหาผูเ้ช่าใหม่เพ่ิมข้ึนได ้
3.  การบริหารตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้ประสิทธิภาพ 
4.  การบาํรุงรักษาโครงการใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี ใหเ้ป็นท่ีดึงดูดใจสาํหรับผูเ้ช่าอยูเ่สมอ 
5.  การรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้ช่า ซ่ึงรวมถึงการดูแลและอาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้ช่าผา่นทางการใหบ้ริการก่อนและหลงั

การขาย  
6.  การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารอสังหาริมทรัพย ์อยา่งเคร่งครัด 
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3.3 การรับประกนัรายได้ขั้นตํา่จากผู้รับประกนัรายได้ ของกองทุนรวม 

 ช่ือและทีอ่ยู่ของผู้รับประกนัรายได้ 

Reco Plaza Pte Ltd. 

168 Robinson Road 

# 37-01 Capital Tower 

Singapore 068912 

บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 

อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต ้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 

 สรุปสาระสําคญัของการประกนัรายได้ 

เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้ผูล้งทุนในกองทุนรวม ในช่วงระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวม ตั้งแต่วนัท่ีกองทุนรวม
ลงทุนในทรัพยสิ์นถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  Reco Plaza Pte Ltd. และบริษทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั 
(มหาชน) ในฐานะผูรั้บประกนัรายได ้ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ ตกลงท่ีจะ
รับประกนัรายไดค้่าเช่าขั้นตํ่าของกองทุนรวมโดยจะชาํระเงินค่าสนบัสนุนใหแ้ก่กองทุนรวมในจาํนวนเท่ากบัส่วนต่าง
ระหวา่ง (ก) จาํนวนกาํไรสุทธิของกองทุนรวมขั้นตํ่าท่ี Reco Plaza Pte Ltd.  และบริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั 
(มหาชน) รับประกนั ซ่ึงเท่ากบั 179.88 ลา้นบาท ตั้งแต่วนัท่ี กองทุนรวมลงทุนในทรัพยสิ์นถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2555 และ จาํนวน 243.16 ลา้นบาท สาํหรับปี พ.ศ. 2556 - 2558   กบั (ข) ผลกาํไรสุทธิของกองทุนรวมท่ีเกิดข้ึนจริง 
หากกาํไรสุทธิของกองทุนรวมในรอบบญัชีใด รอบบญัชีหน่ึง ณ วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชีกองทุนรวม (1 
มกราคม – 31 ธนัวาคม) ตํ่ากวา่จาํนวนกาํไรสุทธิของกองทุนรวมขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไว ้อยา่งไรกต็าม เงินสนบัสนุนในแต่
ละปีท่ีผูรั้บประกนัรายไดจ้ะให้การสนับสนุนการดาํเนินงานของกองทุนรวมเป็นระยะเวลาตามท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้ 
จะตอ้งไม่เกินร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของกองทุนท่ีเกิดข้ึนจริงก่อนการสนบัสนุนรายไดจ้ากผูรั้บประกนัรายไดใ้นปี
ดงักล่าว 

อน่ึง การพิจารณากาํไรสุทธิของกองทุนรวมท่ีเกิดข้ึนจริงดงักล่าวจะไม่รวมถึงผลกระทบจากการดอ้ยค่าและการเพ่ิม
ค่าของสินทรัพยท่ี์ลงทุนจากการสอบทานและประเมินของผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นในแต่ละปี 

การประกนัรายไดโ้ดย Reco Plaza Pte Ltd. จะดาํเนินการโดยหนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 
รวม 4  ฉบบั ดงัน้ี 

ฉบับที่ ระยะเวลา จํานวนเงนิ 

1 วนัท่ี 1 สิงหาคม 2555 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2556 30.30 ลา้นบาท 

2 วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2557 38.91 ลา้นบาท 

3 วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2558 38.91 ลา้นบาท 

4 วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2559 38.91 ลา้นบาท 
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 ผูล้งทุนสามารถศึกษาตวัอย่างประมาณการส่วนต่างจาํนวนเงินค่าเช่าท่ีผูรั้บประกนัรายไดต้อ้งจ่ายสมทบกองทุน
เพ่ิมเติมให้กบักองทุนรวม ซ่ึงอา้งอิงจากประมาณการผลการดาํเนินการของทรัพยสิ์นตามรายงานผูป้ระเมิน ไดใ้น
ภาคผนวกของหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ี 

 
การประมาณการรายได้และกาํไรสุทธิ 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั โดยอา้งอิงจากรายงานการประเมินของบริษทั ทีเอพี 
แวลูเอชัน่ จาํกดั (“ผูป้ระเมินสินทรัพย”์) ซ่ึงจดัทาํ ณ วนัท่ี 10 มกราคม 2555 ไดท้าํการประมาณการกาํไรสุทธิท่ีสามารถจ่าย
ออกเป็นเงินปันผลไดใ้นกรณีปกติ และเงินปันผลท่ีจ่ายของกองทุนรวมจากการหาผลประโยชน์ในทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมเขา้
ลงทุนคร้ังแรก สาํหรับช่วงเวลาประมาณการวนัท่ี 1 เมษายน 2555 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2556  เท่ากบั 234 ลา้นบาท  และ 231 
ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ทั้งน้ี ประมาณการและสมมติฐานต่างๆ ไดส้ะทอ้นมุมมองฝ่ายบริหารของผูรั้บประกนัรายได ้  ท่ีมีผลต่อทิศทางการประกอบ
ธุรกิจในอนาคตของผูรั้บประกนัรายได ้และมีสาระสาํคญัตั้งอยูบ่นการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีตของทรัพยสิ์นแต่ละแห่ง
เป็นสําคญั โดยสมมติฐานแต่ละทรัพยสิ์นถูกพิจารณาแยกและเป็นอิสระต่อกนั เน่ืองจากความแตกต่างในดา้นสภาพการ
แข่งขนั ทาํเลท่ีตั้ง กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ตลอดจนขอบเขตและระดบัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในปัจจยั
เศรษฐกิจต่างๆ ทั้งน้ี รายละเอียดจะปรากฏในเอกสารแนบทา้ย 2 ของรายละเอียดโครงการฉบบัน้ี 
 
3.4 สรุปสาระสําคญัของร่างสัญญาเกีย่วกบัการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีก่องทุนรวมลงทุน   

1.    สรุปสาระสําคัญของสัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพย์ 

1.1  สรุปสาระสําคญัของสัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพย์ของโครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท – 

ทองหล่อ และโครงการอาคารพกัอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ 

ผู้ซ้ือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  จํากัด  เ พ่ือประโยชน์ของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  

ผู้ขาย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์–II 
ทรัพย์สินทีซ้ื่อขาย เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองซ่ึงไดใ้ชใ้นการประกอบ

กิจการโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขุมวิท-ทองหล่อ และโครงการอาคารพกั
อาศยัให้เช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์  ตามสภาพท่ีเป็นอยู ่ณ วนัโอนกรรมสิทธิ  เช่น 
เตียง ตูเ้ส้ือผา้ ตูเ้กบ็ของ สุขภณัฑ ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ ทั้งน้ี ตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในสัญญา 

ราคาทรัพย์สินที่ซ้ือ
ขาย (รวมภาษี 
มูลค่าเพิม่) 

 70 ลา้นบาท (เจ็ดสิบลา้นบาทถว้น) สําหรับเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์อาํนวยความ
สะดวกต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองซ่ึงไดใ้ชใ้นการประกอบกิจการโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซน
เตอร์ พอยต ์สุขมุวทิ-ทองหล่อ 

 72 ลา้นบาท (เจ็ดสิบสองลา้นบาทถว้น) สาํหรับเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์อาํนวยความ
สะดวกต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองซ่ึงไดใ้ชใ้นการประกอบกิจการโครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า เซน
เตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์

ก า ร รั บ ผิ ด ช ด ใ ช้ ผูข้ายตกลงท่ีจะชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงแก่ผูซ้ื้อในการแกไ้ขเยียวยาความ
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ความเสียหาย เสียหายอนัเน่ืองมาจากการท่ีคาํรับรองของผูข้ายตามท่ีกาํหนดในสัญญาไม่ถกูตอ้งหรือไม่เป็นจริง
ในสาระสาํคญัภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ ดงัน้ี 

 ผูซ้ื้อตอ้งแจง้ใหผู้ข้ายทราบถึงการผิดคาํรับรองดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในหน่ึงปี นบัแต่
วนัโอนกรรมสิทธ์ิ พร้อมระบุรายละเอียดของเหตุท่ีถือวา่ผูข้ายผิดคาํรับรอง รวมถึงประมาณการ
ค่าเสียหายและค่าใชจ่้ายของผูซ้ื้อ และ 

 นอกจากคาํรับรองของผูข้ายท่ีระบุไวใ้นเร่ืองสถานะและการเขา้ทาํสัญญาผูข้ายจะรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงอนัเกิดจากการผิดคาํรับรองภายใต ้(1) สัญญาซ้ือขาย
สังหาริมทรัพย ์และ/หรือ (2) สัญญาจะซ้ือจะขายอสังหาริมทรพย ์สาํหรับโครงการเซอร์วิสอพาร์
ทเมนต์ เซนเตอร์พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ และ/หรือ โครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า เซนเตอร์
พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์เป็นจาํนวนรวมกนัทั้งส้ินไม่เกินกวา่ 60,000,000 บาท (หกสิบลา้น
บาท) ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีว่าค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการผิดคาํรับรองแต่ละคร้ังมีจาํนวนเกินกว่า 
5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาท) 

 ผูข้ายจะเป็นผูรั้บผิดชอบสาํหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอนัเกิดจากการผิดคาํรับรองแต่เพียงผูเ้ดียว 
โดยจะไม่รับผดิร่วมกนัหรือแทนกนักบับริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั ในฐานะผูจ้ะขายหรือ
ผูข้ายหรือผูโ้อนสิทธิการเช่าช่วง (แลว้แต่กรณี) ภายใต ้(1) สัญญาจะซ้ือจะขายอสังหาริมทรัพย ์
และ/หรือ (2) สัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพย ์(3) สัญญาโอนสิทธิการเช่าช่วง สําหรับโครงการ
บา้นพกัอาศยัใหเ้ช่า แอล แอนด ์เอช วลิล่า สาทร ระหวา่งบริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั ซ่ึง
เขา้ทาํกบัผูซ้ื้อ 

 
1.2  สรุปสาระสําคญัของสัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพย์ของโครงการบ้านพกัอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วลิล่า สาทร 

ผู้ซ้ือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  จํากัด  เ พ่ือประโยชน์ของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  

ผู้ขาย บริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั 
ทรัพย์สินทีซ้ื่อขาย เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองซ่ึงไดใ้ชใ้นการประกอบ

กิจการโครงการบา้นพกัอาศยัให้เช่า แอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร  ตามสภาพท่ีเป็นอยู ่ณ วนัโอน
กรรมสิทธิ เช่น เตียง ตูเ้ส้ือผา้ ตูเ้ก็บของ สุขภณัฑ์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ ทั้งน้ี ตามรายละเอียดท่ี
กาํหนดในสัญญา 

ราคาทรัพย์สินที่ซ้ือ
ขาย (รวมภาษี 
มูลค่าเพิม่) 

7 ลา้นบาท (เจ็ดลา้นบาทถว้น) สาํหรับเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวเน่ืองซ่ึงไดใ้ชใ้นการประกอบกิจการโครงการบา้นพกัอาศยัให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า 
สาทร 

ก า ร รั บ ผิ ด ช ด ใ ช้
ความเสียหาย 

ผูข้ายตกลงท่ีจะชดใชค้่าเสียหายและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงแก่ผูซ้ื้อในการแกไ้ขเยียวยาความเสียหาย
อนัเน่ืองมาจากการท่ีคาํรับรองของผูข้ายตามท่ีกาํหนดในสัญญา ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นจริงใน
สาระสาํคญัภายใตเ้ง่ือนไขต่าง ๆ ดงัน้ี 

 ผูซ้ื้อตอ้งแจง้ให้ผูข้ายทราบถึงการผิดคาํรับรองดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในหน่ึงปี นบั
แต่วนัโอนกรรมสิทธ์ิ พร้อมระบุรายละเอียดของเหตุท่ีถือวา่ผูข้ายผิดคาํรับรอง รวมถึงประมาณ
การค่าเสียหายและค่าใชจ่้ายของผูซ้ื้อ 
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 นอกจากคาํรับรองของผูข้ายในเร่ืองสถานะและการเขา้ทาํสัญญา ผูข้ายจะรับผิดชอบต่อความ
เสียหายและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงอนัเกิดจากการผิดคาํรับรองภายใตส้ัญญาฉบบัน้ี และ/หรือ 
สัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์และ/หรือ สัญญาโอนสิทธิการเช่าช่วง เป็นจาํนวนรวมกนัทั้งส้ิน
ไม่เกินกวา่ 10,000,000 บาท (สิบลา้นบาท) ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีวา่ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการผิดคาํ
รับรองดงักล่าวแต่ละคร้ังมีจาํนวนเกินกวา่ 2 ,000,000 บาท (สองลา้นบาท)  

 ผูข้ายจะเป็นผูรั้บผิดชอบสําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอนัเกิดจากการผิดคาํรับรองแต่เพียงผู ้
เดียว โดยจะไม่รับผิดร่วมกนัหรือแทนกนักบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง
แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์–II ในฐานะผูจ้ะขายหรือผูข้ายภายใต ้(1) สัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพย ์และ/
หรือ (2) สัญญาจะซ้ือจะขายอสังหาริมทรัพย ์สําหรับโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ 
พอยต ์สุขุมวิท-ทองหล่อ และ/หรือ โครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ 
พร้อมพงษ ์

 
2.   สรุปสาระสําคัญของสัญญาจะซ้ือจะขายอสังหาริมทรัพย์ 

2.1    สรุปสาระสําคัญของสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ 

พอยต์สุขุมวทิ - ทองหล่อ โครงการอาคารพกัอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์  

ผู้จะซ้ือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด เพ่ือประโยชน์ของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  

ผู้จะขาย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์–II 
ทรัพย์ สินที่ จะ ซ้ือ
ขาย 

โครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขมุวทิ-ทองหล่อ 
 ท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี 11769, 7041, 7087 ตาํบลคลองตนั อาํเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เน้ือ
ท่ีรวมประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ 
พอยต ์สุขมุวทิ-ทองหล่อ รวมถึงส่วนควบของท่ีดินดงักล่าว 

 อาคาร ส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดซ่ึงไดป้ลูกสร้างในท่ีดินขา้งตน้ พร้อมทั้งสาธารณูปโภค งานระบบ 
อุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่วนควบของอาคารส่ิงปลูกสร้างดงักล่าว ซ่ึง
ไดใ้ชใ้นการประกอบกิจการโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขุมวิท-ทองหล่อ 
ซ่ึงตั้ งอยู่ท่ีเลขท่ี 304 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 

โครงการอาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์
 ท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี 4751, 24375, 243295, 243296, 243297, 243298, 243299, 243300 ตาํบล
คลองตนั (บางกะปิฝ่ังใต)้ อาํเภอคลองเตย (พระโขนง) กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ีรวมประมาณ 3 
ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโครงการอาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ 
พร้อมพงษ ์รวมถึงส่วนควบของท่ีดินดงักล่าว 

 อาคารส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดซ่ึงไดป้ลูกสร้างในท่ีดินขา้งตน้ พร้อมทั้งสาธารณูปโภค งานระบบ 
อุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่วนควบของอาคารส่ิงปลูกสร้างดงักล่าว ซ่ึง
ไดใ้ชใ้นการประกอบกิจการโครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อม



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
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พงษ ์ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 77 ซอยสุขมุวทิ 39 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
ราคาทรัพย์สินที่จะ
ซ้ื อ ข า ย  ( ร ว ม
ภาษีมูลค่าเพิม่) 

 1,310 ลา้นบาท (หน่ึงพนัสามร้อยลิบลา้นบาทถว้น) สาํหรับท่ีดินท่ีจะซ้ือและอาคารท่ีจะซ้ือซ่ึงใช้
ในการประกอบกิจการโครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขมุวทิ-ทองหล่อ 

 1,209 ลา้นบาท (หน่ึงพนัสองร้อยเกา้ลา้นบาทถว้น) สาํหรับท่ีดินท่ีจะซ้ือและอาคารท่ีจะซ้ือซ่ึงใช้
ในการประกอบกิจการโครงการอาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์

ก า ร รั บ ผิ ด ช ด ใ ช้
ความเสียหาย 

ผูจ้ะขายตกลงท่ีจะชดใชค้่าเสียหายและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงแก่ผูจ้ะซ้ือในการแกไ้ขเยียวยาความ
เสียหายอันเ น่ืองมาจากการผิดคํา รับรองของผู ้ขายตามท่ีกําหนดในสัญญาจะซ้ือจะขาย
อสังหาริมทรัพยไ์ม่ถกูตอ้งหรือไม่เป็นจริงในสาระสาํคญัภายใตเ้ง่ือนไขต่าง ๆ ดงัน้ี 

 ผูจ้ะซ้ือตอ้งแจง้ให้ผูจ้ะขายทราบถึงกรณีดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีผู ้
จะซ้ือเขา้รับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นท่ีจะซ้ือขาย พร้อมระบุรายละเอียดของเหตุท่ีถือวา่ผูจ้ะ
ขายผดิคาํรับรอง รวมถึงประมาณการค่าเสียหายและค่าใชจ่้ายของผูจ้ะซ้ือ และ 

 นอกจากคาํรับรองของผูจ้ะขายท่ีระบุไวใ้นเร่ืองสถานะและการเข้าทาํสัญญา  ผูจ้ะขายจะ
รับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงอนัเกิดจากการผิดคาํรับรองภายใต ้(1) 
สัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพย  ์และ/หรือ (2) สัญญาจะซ้ือจะขายอสังหาริมทรัพย  ์สําหรับ
โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขมุวิท-ทองหล่อ และ/หรือ โครงการอาคารพกั
อาศยัให้เช่า  เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ ซ่ึงเขา้ทาํระหว่างผูจ้ะซ้ือและผูจ้ะขายเป็น
จาํนวนรวมกนัทั้งส้ินไม่เกินกวา่ 60,000,000 บาท ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีวา่ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนในแต่
ละคร้ังจะตอ้งมีจาํนวนเกินกวา่ 5,000,000  บาท และ 

 ผูจ้ะขายจะเป็นผูรั้บผิดชอบสําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอนัเกิดจากการผิดคาํรับรองแต่เพียงผู ้
เดียว โดยจะไม่รับผิดร่วมกนัหรือแทนกนักบับริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั ในฐานะผูจ้ะ
ขายหรือผูข้ายหรือผูโ้อนสิทธิการเช่าช่วง (แลว้แต่กรณี) ตาม (1) สัญญาจะซ้ือจะขาย
อสังหาริมทรัพย ์ และ/หรือ (2) สัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพย ์และ/หรือ (3) สัญญาโอนสิทธิการ
เช่าช่วงสาํหรับโครงการบา้นพกัอาศยัใหเ้ช่า แอล แอนด ์เอช วลิล่า สาทร 

 

2.2    สรุปสาระสําคัญของสัญญาจะซ้ือจะขายส่ิงปลูกสร้างของโครงการบ้านพกัอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า 

สาทร 

ผู้จะซ้ือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  จํากัด  เ พ่ือประโยชน์ของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  

ผู้จะขาย บริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั 
ทรัพย์ สินที่ จะ ซ้ือ
ขาย 

โครงการบา้นพกัอาศยัใหเ้ช่า แอล แอนด ์เอช วลิล่า สาทร 
อาคารส่ิงปลกูสร้างทั้งหมดซ่ึงไดป้ลกูสร้างในท่ีดินซ่ึงผูจ้ะซ้ือจะไดรั้บโอนสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินตาม
สัญญาโอนสิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน ฉบบัลงวนัท่ี [] ระหวา่งบริษทั ดวงเดช จาํกดั และผูจ้ะซ้ือ พร้อม
ทั้งสาธารณูปโภค งานระบบ อุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่วนควบของอาคาร
ส่ิงปลูกสร้างดงักล่าวซ่ึงไดใ้ชใ้นการประกอบกิจการโครงการบา้นพกัอาศยัให้เช่า แอล แอนด์ เอช 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
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วิลล่า สาทร ซ่ึงตั้ งอยู่เลขท่ี 88 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 

ราคาทรัพย์สินที่จะ
ซ้ื อ ข า ย  ( ร ว ม
ภาษีมูลค่าเพิม่) 

551 ลา้นบาท (ห้าร้อยห้าสิบเอด็ลา้นบาทถว้น) สาํหรับอาคารท่ีจะซ้ือซ่ึงใชใ้นการดาํเนินประกอบ
กิจการโครงการบา้นพกัอาศยัใหเ้ช่า แอล แอนด ์เอช วลิล่า สาทร 

ก า ร รั บ ผิ ด ช ด ใ ช้
ความเสียหาย 

ผูจ้ะขายตกลงท่ีจะชดใชค้่าเสียหายและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงแก่ผูจ้ะซ้ือในการแกไ้ขเยียวยาความ
เสียหายอันเ น่ืองมาจากการผิดคํา รับรองของผู ้ขายตามท่ีกําหนดในสัญญาจะซ้ือจะขาย
อสังหาริมทรัพย ์ไม่ถกูตอ้งหรือไม่เป็นจริงในสาระสาํคญัภายใตเ้ง่ือนไขต่าง ๆ ดงัน้ี 

 ผูจ้ะซ้ือตอ้งแจง้ใหผู้จ้ะขายทราบถึงกรณีดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีผูจ้ะ
ซ้ือเขา้รับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นท่ีจะซ้ือขาย และ 

 นอกจากคาํรับรองของผูจ้ะขายท่ีระบุไวใ้นเร่ืองสถานะและการเข้าทําสัญญา ผูจ้ะขายจะ
รับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงอนัเกิดจากการผิดคาํรับรองภายใตส้ัญญา
ฉบบัน้ี และ/หรือ สัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพย ์และ/หรือ สัญญาโอนสิทธิการเช่าช่วง เป็นจาํนวน
รวมกนัทั้งส้ินไม่เกิน 10,000,000  บาท ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีวา่ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในแต่ละคร้ัง
จะตอ้งมีจาํนวนเกินกวา่ 2,000,000   บาท และ 

 ผูจ้ะขายจะเป็นผูรั้บผดิชอบสาํหรับความเสียหายท่ีเกิดอนัเกิดจากการผิดคาํรับรองของผูจ้ะขายแต่
เพียงผูเ้ดียว โดยจะไม่รับผิดร่วมกันหรือแทนกันกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
เรียกร้องแลนดแ์อนด์เฮา้ส์–II ในฐานะผูจ้ะขาย ภายใต ้(1) สัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพย ์และ/
หรือ (2)  สัญญาจะซ้ือจะขายอสังหาริมทรัพยส์าํหรับโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ 
พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ และ/หรือ โครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ 
พร้องพงษ ์

 
3. สรุปสาระสําคญัของสัญญาโอนสิทธิการเช่าช่วงทีด่นิและสัญญาเช่าช่วงทีด่นิทีเ่กีย่วข้องสําหรับโครงการบ้านพกั

อาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร 

3.1 สรุปสาระสําคญัของสัญญาโอนสิทธิการเช่าช่วงทีด่นิ 

ผู้โอน บริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั สยามสินธร ซิต้ี จาํกดั) 
ผู้รับโอน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด เพ่ือประโยชน์ของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  
ข้อกาํหนดในสัญญา  ผูโ้อนเป็นผูท้รงสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินโฉนดเลขท่ี  5350, 5351, 6228 และ 6142 ซ่ึงปัจจุบนั

ตั้งอยูท่ี่ตาํบลช่องนนทรี อาํเภอยานนาวา จงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวนเน้ือท่ีรวมประมาณ 
11 ไร่ 3 งาน 16.6 ตารางวา ตาม (1) สัญญาเช่าช่วงท่ีดิน ฉบบัลงวนัท่ี 11 มกราคม 2538 
ระหว่างบริษทั ดวงเดช จาํกดั (“ผู้ให้เช่าช่วง”) และผูโ้อน และท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม และ (2) 
สัญญาเช่าช่วงท่ีดิน ฉบบัลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2548 ระหวา่งผูใ้หเ้ช่าช่วงและผูโ้อน (“สัญญา
เช่าช่วงทีด่นิ”) 
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 ผูโ้อนตกลงโอนและผูรั้บโอนตกลงรับโอนสิทธิและหนา้ท่ีทุกประการตามสัญญาเช่าช่วงท่ีดิน 
โดยมีผลนบัแต่วนัท่ีสัญญาฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบัเป็นตน้ไป   

 ผูรั้บโอนตกลงจะปฏิบติัตนในฐานะผูเ้ช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วงท่ีดินตามรายละเอียดและ
เง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเช่าช่วงท่ีดิน และสัญญาโอนสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินทุก
ประการ 

 ผูโ้อนไดแ้จง้ใหผู้มี้กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและผูใ้หเ้ช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วงท่ีดินทราบถึงการโอน
สิทธิและหน้าท่ีต่าง ๆ ตามสัญญาเช่าช่วงท่ีดิน โดยผูโ้อนไดด้าํเนินการให้ผูมี้กรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดินและผูใ้หเ้ช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วงท่ีดินลงนามในหนงัสือยนิยอมและอนุญาตต่าง ๆ และ
ส่งมอบให้กบัผูโ้อนเพ่ือประกอบการดาํเนินการจดทะเบียนโอนสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินให้กบั
ผูรั้บโอนต่อเจา้พนกังานท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้งเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 ผูโ้อนและผูรั้บโอนตกลงดาํเนินการจดทะเบียนโอนสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินน้ีต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีโดยแนบสัญญาฉบบัน้ีเขา้เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาเช่าช่วงท่ีดิน ทั้ งน้ี ในการจด
ทะเบียนโอนสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินน้ี ผูรั้บโอนตกลงรับผิดชอบชาํระค่าอากรแสตมป์ และ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 ผูรั้บโอนตกลงรับผิดชอบในบรรดาค่าใชจ่้าย และค่าเสียหายใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ท่ีมีอยูใ่นขณะ
ทาํสัญญาและท่ีจะพึงเกิดข้ึนในอนาคต อนัเน่ืองมาจากการทาํสัญญาโอนสิทธิการเช่าน้ีแทน
ผูใ้หเ้ช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วงท่ีดินดว้ยทุกประการ (หากมี) 

 ในกรณีท่ีผูรั้บโอนไม่สามารถจดทะเบียนจดัตั้งเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไ์ด ้และ/หรือ 
ผูรั้บโอนไม่สามารถลงทุนในทรัพยสิ์นไดค้รบถว้นตามท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการจดัการลงทุน
ของกองทุนรวม ใหส้ัญญาฉบบัน้ีส้ินผลใชบ้งัคบัและใหถื้อวา่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีความรับ
ผดิใดๆต่อกนั 

 
3.2 สรุปสาระสําคญัของสัญญาเช่าช่วงทีด่นิ และทีไ่ด้มกีารแก้ไข (ตามทีก่องทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับโอนสิทธิและหน้าทีจ่ากสัญญาโอนสิทธิการเช่าช่วงทีด่นิดงักล่าวข้างต้น) 

ผู้ให้เช่าช่วง บริษทั ดวงเดช จาํกดั  
ผู้เช่าช่วง บริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั สยามสินธร ซิต้ี จาํกดั) 
เจ้าของทีด่นิ  นางดวงแกว้ เอกะหิตานนท ์

 นางสาวดวงใจ เอกะหิตานนท ์
 นายธีรเดช พยคัฆาภรณ์ 

ทรัพย์สินทีเ่ช่า ท่ีดินโฉนดเลขท่ี  5350, 5351, 6228 และ 6142 ซ่ึงปัจจุบนัตั้งอยูท่ี่ตาํบลช่องนนทรี อาํเภอพระโขนง 
(พระประแดง) กรุงเทพมหานคร จาํนวนเน้ือท่ีรวมประมาณ 11 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา 
(หมายเหตุ: เน้ือท่ีท่ีดินท่ีระบุตามสัญญาเป็นเน้ือท่ีประมาณการหลงัถูกหกัลบส่วนท่ีถูกเวนคืนเพ่ือ
ทาํถนนแลว้) 

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 11 มกราคม 2538 ถึงวนัท่ี 10 มกราคม 2568 
(หมายเหตุ: ระยะเวลาการเช่าท่ีดินคงเหลือประมาณ  13 ปี (นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555) ซ่ึงเป็น
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ระยะเวลาการเช่าท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เขา้เป็น
คู่สัญญาในฐานะผูเ้ช่าช่วง) 

การต่ออายุสัญญา
เช่าช่วง 

ผูใ้ห้เช่าช่วงให้คาํมัน่แก่ผูเ้ช่าช่วงว่าจะต่อสัญญาเช่าช่วงให้อีก  โดยเร่ิมนบัแต่วนัท่ี 11 มกราคม 
2568 จนถึงวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2581 
(หมายเหตุ: ผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่าได้เขา้ทาํสัญญาเช่าช่วงท่ีดิน (ท่ีมีเง่ือนเวลา) ฉบบัลงวนัท่ี 28 
กรกฎาคม 2548 ซ่ึงมีระยะเวลาการเช่าช่วง 13 ปี 6 เดือน 16 วนั เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ี 11 มกราคม 
2568 รายละเอียดปรากฏตามขอ้ 4.3) 

ค่าตอบแทนในการ
เช่าช่วง 

461,922,225 บาท โดยผูเ้ช่าช่วงชาํระค่าหนา้ดินและค่าตอบแทนการเช่าช่วงตั้งแต่ตน้จนถึงงวด
วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2550 ครบถว้นแลว้ ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 108,280,000 บาท ผูเ้ช่าช่วงจะชาํระตาม
รายละเอียดท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 

ภาษีอากร ผูเ้ช่าช่วงเป็นผูช้าํระค่าภาษีอากรท่ีทางราชการเรียกเกบ็ในทรัพยสิ์นท่ีเช่าเองทั้งส้ิน 
คํารับรองของผู้ให้
เช่าช่วง 

ผูใ้หเ้ช่าช่วงรับรองวา่จะดาํเนินการให้เจา้ของท่ีดินปฏิบติัตามขอ้ตกลงในสัญญาน้ี ในกรณีผูใ้หเ้ช่า
ช่วง และ/หรือ เจา้ของท่ีดินทาํให้สัญญาเช่าท่ีดินระหว่างผูใ้ห้เช่าช่วงและเจา้ของท่ีดิน และ/หรือ
สัญญาฉบับน้ีส้ินสุดลงก่อนกาํหนดโดยท่ีมิได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย ผูเ้ช่าช่วงมีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายและมีสิทธิไล่เบ้ียเอาค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากผูใ้ห้เช่าช่วง และ/หรือ เจา้ของท่ีดินตาม
ความเป็นจริง 

ห น้ าที่ ข อ ง ผู้ เ ช่ า
ช่วง 

 ผูเ้ช่าช่วงจะดูแลบาํรุงรักษาทรัพยสิ์นท่ีเช่า ส่ิงปลูกสร้าง สาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพท่ี
ซ่อมแซมดีตลอดเวลาท่ีเช่าเสมอกับท่ีวิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง และจะ
ดาํเนินการซ่อมแซม และ/หรือ ป้องกนัภยนัตรายหรือความชาํรุดเสียหาย ตามท่ีผูใ้หเ้ช่าช่วงแจง้
ใหท้ราบ 

 ผูเ้ช่าช่วงจะไม่ดาํเนินการใด ๆ ในลกัษณะท่ีจะก่อใหเ้กิดภาระผกูพนั การรอนสิทธิในทรัพยสิ์น
ท่ีเช่า ส่ิงปลูกสร้าง และสาธารณูปโภคเกินกวา่สิทธิ หรือระยะเวลาท่ีผูเ้ช่าช่วงจะพึงมีสิทธิตาม
สัญญาเช่าช่วงน้ี 

การโอนสิทธิการ
เช่าและการให้เช่า
ช่วง 

ผูใ้หเ้ช่าช่วงยนิยอมใหผู้เ้ช่าช่วงหรือผูแ้ทนมีอาํนาจท่ีจะใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วงไดเ้องทั้งส้ิน 

การประกนัภัย ผูเ้ช่าช่วงตอ้งจดัให้มีการประกนัวินาศภยัท่ีครอบคลุมถึงความเสียหายใด ๆ อนัเกิดข้ึนกบัอาคาร
หรือส่ิงปลูกสร้างบนทรัพยสิ์นท่ีเช่าในวงเงินเอาประกนัใกลเ้คียงกบัมูลค่าของบรรดาส่ิงปลูกสร้าง
ท่ีมีอยู่ เพ่ือนาํเงินค่าสินไหมทดแทนท่ีจะไดรั้บมาก่อสร้างและ/หรือซ่อมแซมอาคารหรือส่ิงปลูก
สร้าง โดยผูเ้ช่าช่วงเป็นผูอ้อกเบ้ียประกนัตลอดอายุสัญญาเช่าช่วง และผูใ้ห้เช่าช่วงตกลงยินยอม
ระบุผูรั้บประโยชน์ตามกรมธรรมต์ามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 จาํนวนเงินค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บแต่ละคร้ัง หากไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินประกนัทั้งหมด
ใหผู้เ้ช่าช่วงเป็นผูรั้บประโยชน์ 

 หากจาํนวนเงินค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บแต่ละคร้ังเกินกวา่ร้อยละ 5 ของวงเงินประกนัทั้งหมด 
แต่ไม่เกินภาระหน้ีสินท่ีมีต่อสถาบนัการเงิน ใหส้ถาบนัการเงินเป็นผูรั้บประโยชน์ 

 เม่ือภาระหน้ีสินท่ีมีต่อสถาบนัการเงินดงักล่าว* ลดนอ้ยลง หรือหมดส้ินลง แลว้แต่กรณี วงเงิน
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รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ส่วนท่ีเกินกว่าภาระหน้ีสิน แต่ทั้งน้ีเฉพาะส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 5 
ของวงเงินประกนัทั้งหมด ให้ผูใ้ห้เช่าช่วงเป็นผูรั้บประโยชน์ตามส่วนท่ีเหลือโดยผูใ้ห้เช่าช่วง
ตอ้งนาํเงินค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บฝากเขา้บญัชีท่ีมีอยูก่บัธนาคารซ่ึงมีเง่ือนไขการเบิกถอน
โดยกาํหนดใหผู้ใ้หเ้ช่าช่วงและผูเ้ช่าช่วงตอ้งลงนามร่วมกนั 
(* หมายเหตุ : เป็นขอ้ความตามสัญญาเช่าเดิม ซ่ึงภายหลงัจากการรับโอนสิทธิการเช่า  ขอ้ความ
ดงักล่าวจะไม่ใชบ้งัคบักบักองทุนรวม เน่ืองจากกองทุนรวมจะไม่มีภาระหน้ีสินใดๆต่อสถาบนั
การเงิน) 

ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า
เ สี ยห ายห รื อ ถู ก
ทาํลาย 

 ในกรณีอาคารส่ิงปลูกสร้างบนทรัพยสิ์นท่ีเช่าเกิดความชาํรุดเสียหายบางส่วน หากผูเ้ช่าช่วง
ประสงค์จะซ่อมแซมอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างดงักล่าว ให้นาํเงินทดแทนซ่ึงไดรั้บจากบริษทั
ประกนัมาใชใ้นการซ่อมแซมอาคารหรือส่ิงปลกูสร้างท่ีชาํรุดเสียหายนั้น 

 หากเป็นความเสียหายแต่บางส่วนและกิจการส่วนใหญ่ยงัดาํเนินกิจการได ้ผูเ้ช่าช่วงจะไม่นาํ
เหตุแห่งความเสียหายดงักล่าวมาเป็นเหตุขอทุเลาหรือของดการชาํระค่าเช่าในระหวา่งก่อสร้าง
หรือซ่อมแซมแต่อยา่งใด 

 ในกรณีท่ีอาคารส่ิงปลูกสร้างบนทรัพยสิ์นท่ีเช่าเกิดความชาํรุดเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนอนั
เป็นสาระสําคญัจนไม่สามารถจะดาํเนินการไดโ้ดยส้ินเชิง หากผูเ้ช่าช่วงประสงค์จะก่อสร้าง
และเช่าทรัพยสิ์นท่ีเช่าต่อไปอีก ให้นาํเงินค่าทดแทนซ่ึงไดรั้บจากบริษทัประกนั (หากมี) มาใช้
ในการก่อสร้างดงักล่าวโดยให้ผูใ้หเ้ช่าช่วงและผูเ้ช่าช่วงเบิกถอนจากบญัชีเงินฝากของธนาคาร
ชาํระร่วมกนัเป็นงวด ๆ ตามผลงานก่อสร้าง หากปรากฏวา่ไม่มีเงินค่าสินไหมทดแทนท่ีผูใ้หเ้ช่า
ช่วงไดรั้บ หรือเงินค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึน 
ใหผู้เ้ช่าช่วงเป็นผูช้าํระส่วนท่ีเกินนั้น ทั้งน้ี เจา้ของท่ีดินและผูใ้หเ้ช่าช่วงตกลงจะขยายระยะเวลา
การเช่าออกไปเท่ากบัระยะเวลาการก่อสร้าง  แต่ทั้งน้ีไม่เกิน 5 ปีนบัแต่ไดรั้บใบอนุญาตก่อสร้าง
และไม่เกิน 10 ปีนบัแต่เหตุแห่งความเสียหายส้ินสุดลง และผูเ้ช่าช่วงตกลงชาํระค่าเช่าตามท่ี
กาํหนดในสัญญา  

กรณีท รัพ ย์ สินที่
เช่าถูกเวนคนื 

ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีเช่า และ/หรือ ส่ิงปลูกสร้างท่ีไม่วา่ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนถูกเวนคืนก่อนส้ิน
อายสุัญญาเช่าช่วง ผูใ้หเ้ช่าช่วงและผูเ้ช่าช่วงตกลงกนัวา่ใหน้าํเงินค่าทดแทนท่ีเจา้ของท่ีดิน ผูใ้หเ้ช่า
ช่วง และผูเ้ช่าช่วงไดรั้บทั้งส้ินมารวมกนัแลว้แบ่งสรรใหแ้ต่ละฝ่ายดงัน้ี 
สาํหรับค่าทดแทนการเวนคืนท่ีไดรั้บจากส่วนของท่ีดิน 
 ให้นาํเงินจาํนวนร้อยละ 35 ของค่าทดแทนการเวนคืนท่ีดินไดรั้บ แบ่งสรรออกเป็น 35 ส่วน 
โดยใหผู้เ้ช่าช่วงไดรั้บในสัดส่วนท่ีลดลงเท่ากบัระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยูโ่ดยถือวา่ท่ีเหลือ 1 ปี 
เท่ากบัค่าทดแทน 1 ส่วน 

 เงินค่าทดแทนการเวนคืนท่ีดินนอกเหนือจากขา้งตน้ ให้ผูใ้ห้เช่าช่วงและเจา้ของท่ีดินไดรั้บไป
คนละคร่ึง 

สาํหรับค่าทดแทนการเวนคืนท่ีไดรั้บจากส่วนของอาคารและส่ิงปลกูสร้าง 
 ให้นาํค่าเวนคืนทั้งหมดแบ่งเป็น 30 ส่วน โดยผูเ้ช่าช่วงไดรั้บในสัดส่วนเท่ากบัระยะเวลาท่ี
เหลืออยูโ่ดยถือวา่เวลาเช่าช่วงท่ีเหลือ 1 ปี เท่ากบั 1 ส่วน ส่วนอีกส่วนหน่ึงท่ีเหลือจากท่ีผูเ้ช่า
ช่วงไดรั้บใหผู้ใ้หเ้ช่าช่วงเป็นผูมี้สิทธิรับไป 
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การผดิสัญญา  ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่าช่วง และ/หรือ เจา้ของท่ีดินผดิสัญญาฉบบัน้ีไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ กต็าม หากเป็น
กรณีท่ีสามารถเยียวยาแกไ้ขได ้ผูเ้ช่าช่วงจะตอ้งมีหนงัสือบอกกล่าวให้ดาํเนินการแกไ้ขภายใน 
15 วนั หากพน้กาํหนดดงักล่าวแลว้ผูใ้ห้เช่าช่วง และ/หรือ เจา้ของท่ีดินยงัไม่เร่ิมดาํเนินการ
แกไ้ข ผูเ้ช่าช่วงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบัน้ีไดท้นัที โดยทาํเป็นหนงัสือ และเรียกร้องให้ผูใ้ห้
เช่าช่วง และ/หรือ เจา้ของท่ีดินคืนค่าเช่าทั้งหมดท่ีผูเ้ช่าช่วงไดช้าํระตามส่วนของระยะเวลาเช่าท่ี
เหลืออยู่ ในกรณีน้ีผูเ้ช่าช่วงมีสิทธิเขา้สวมสิทธิของผูใ้ห้เช่าช่วงท่ีมีอยู่ตามสัญญาเช่าท่ีดิน
ระหวา่งผูใ้หเ้ช่าช่วงและเจา้ของท่ีดิน และ/หรือ เรียกร้องให้ผูใ้ห้เช่าช่วงหรือเจา้ของท่ีดินชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน 

 ในกรณีท่ีผูเ้ช่าช่วงผิดสัญญาฉบบัน้ีอนัเป็นสาระสาํคญัหรือมีเหตุอนัใดอนัจะถือไดว้า่ผูเ้ช่าช่วง
ผิดสัญญา ผูใ้ห้เช่าช่วงจะตอ้งมีหนงัสือบอกกล่าวให้ดาํเนินการแกไ้ขภายใน 15 วนั หากพน้
กาํหนดดงักล่าวแลว้ผูเ้ช่าช่วงยงัไม่เร่ิมดาํเนินการแกไ้ข ผูใ้หเ้ช่าช่วงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบั
น้ีไดท้นัที โดยทาํเป็นหนงัสือ 

ข้อตกลงภายหลัง
สัญญาส้ินสุดลง 

เม่ือสัญญาเช่าช่วงส้ินสุดลง ผูใ้หเ้ช่าช่วงยนิยอมใหผู้เ้ช่าช่วง บริวาร หรือผูรั้บโอนสิทธิจากผูเ้ช่าช่วง
ขนยา้ยทรัพยสิ์นทั้งหมดและส่ิงตกแต่งบนทรัพยสิ์นท่ีเช่าออกไปได ้สาํหรับทรัพยสิ์นท่ีติดตรึงตรา
ถาวรหรือทรัพยสิ์นท่ีถือเป็นส่วนควบของอาคารท่ีผูเ้ช่าช่วงเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิ์นท่ี
หากมีการร้ือถอน อาจกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างของอาคาร และ/หรือ ส่ิงปลูกสร้างท่ีก่อสร้าง
ข้ึนตามโครงการของผูเ้ช่าช่วงหรือผูรั้บโอนสิทธิจากผูเ้ช่าช่วง ให้ผูเ้ช่าช่วงร้ือถอนและปรับสภาพ
หนา้ดินใหเ้รียบร้อยโดยไม่ชกัชา้ โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้ช่าช่วง 

ก า ร ส่ ง ม อ บ
ทรัพย์สินทีเ่ช่า 

ผูเ้ช่าช่วงตอ้งขนยา้ยบริวาร และทรัพยสิ์นออกไปจากทรัพยสิ์นท่ีเช่าและส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีเช่า
ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าช่วง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสัญญาเช่าช่วง 

 
3.3 สรุปสาระสําคญัของสัญญาเช่าช่วงทีด่นิ (ที่มเีงือ่นเวลา) (ตามที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ 

แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับโอนสิทธิและหน้าทีจ่ากสัญญาโอนสิทธิการเช่าช่วงทีด่นิดังกล่าวข้างต้น) 

ผู้ให้เช่าช่วง บริษทั ดวงเดช จาํกดั  
ผู้เช่าช่วง บริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั สยามสินธร ซิต้ี จาํกดั) 
เจ้าของทีด่นิ  นางดวงแกว้ เอกะหิตานนท ์

 นางสาวดวงใจ เอกะหิตานนท ์
 นายธีรเดช พยคัฆาภรณ์ 

ทรัพย์สินทีเ่ช่า ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 5350, 5351, 6228 และ 6142 ซ่ึงปัจจุบนัตั้งอยูท่ี่ตาํบลช่องนนทรี อาํเภอพระโขนง 
(พระประแดง) กรุงเทพมหานคร จาํนวนเน้ือท่ีรวมประมาณ 11 ไร่ 3 งาน 16.6 ตารางวา 

ระยะเวลาการเช่า 13 ปี 6 เดือน 16 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ี 11 มกราคม 2568 ถึงวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2581 
ค่าตอบแทนในการ
เช่าช่วง 

190,372,055 บาท โดยแบ่งการชาํระตามรายละเอียดท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 
และผูเ้ช่าช่วงไดช้าํระเงินค่าตอบแทนการเช่าช่วงแลว้จาํนวน 50,404,055  บาท ณ วนัก่อนวนัโอน
สิทธิการเช่าช่วง จึงมีค่าตอบแทนการเช่าช่วงคงเหลือจาํนวน 139,968,000* บาท 
(* หมายเหตุ : กองทุนรวมมีภาระค่าเช่าช่วงคงเหลือจาํนวน 139,968,000 บาท โดยชาํระเป็นรายปี
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ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2568 – ปี พ.ศ. 2581) 
ภาษีอากร ผูเ้ช่าช่วงเป็นผูช้าํระค่าภาษีอากรท่ีทางราชการเรียกเกบ็ในทรัพยสิ์นท่ีเช่าเองทั้งส้ิน 
คํารับรองของผู้ให้
เช่าช่วง 

ผูใ้หเ้ช่าช่วงรับรองวา่จะดาํเนินการใหเ้จา้ของท่ีดินปฏิบติัตามขอ้ตกลงในสัญญาน้ี ในกรณีผูใ้หเ้ช่า
ช่วง และ/หรือ เจา้ของท่ีดินทาํให้สัญญาเช่าท่ีดินระหวา่งผูใ้ห้เช่าช่วงและเจา้ของท่ีดิน หรือสัญญา
ฉบบัน้ีส้ินสุดลงก่อนกาํหนดโดยท่ีมิไดเ้กิดจากเหตุสุดวิสัย ผูเ้ช่าช่วงมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและ
มีสิทธิไล่เบ้ียเอาค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากผูใ้หเ้ช่าช่วง และ/หรือ เจา้ของท่ีดิน  

หน้าทีข่องผู้เช่าช่วง  ผูเ้ช่าช่วงจะดูแลบาํรุงรักษาทรัพย์สินท่ีเช่า ส่ิงปลูกสร้าง สาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพท่ี
ซ่อมแซมดีตลอดเวลาท่ีเช่าเสมอกบัท่ีวญิญูชนจะพึงสงวนทรัพยสิ์นของตนเอง  

 ผูเ้ช่าช่วงจะไม่ดาํเนินการใด ๆ ในลกัษณะท่ีจะก่อใหเ้กิดภาระผกูพนั การรอนสิทธิในทรัพยสิ์น
ท่ีเช่า ส่ิงปลูกสร้าง และสาธารณูปโภคเกินกวา่สิทธิ หรือระยะเวลาท่ีผูเ้ช่าช่วงจะพึงมีสิทธิตาม
สัญญาเช่าช่วงน้ี 

การโอนสิทธิการ
เช่าและการให้เช่า
ช่วง 

ผูใ้หเ้ช่าช่วงยนิยอมใหผู้เ้ช่าช่วงหรือผูแ้ทนมีอาํนาจท่ีจะใหเ้ช่า  ใหเ้ช่าช่วงไดเ้องทั้งส้ิน 

การผดิสัญญา  ในกรณีท่ีผูใ้ห้เช่าช่วง และ/หรือ เจา้ของท่ีดินผิดสัญญาฉบบัน้ีไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม หาก
เป็นกรณีท่ีสามารถเยียวยาแกไ้ขได ้ผูเ้ช่าช่วงจะตอ้งมีหนังสือบอกกล่าวให้ดาํเนินการแกไ้ข
ภายใน 15 วนั หากพน้กาํหนดดงักล่าวแลว้ผูใ้ห้เช่าช่วง และ/หรือ เจา้ของท่ีดินยงัไม่เร่ิม
ดาํเนินการแก้ไข ผูเ้ช่าช่วงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับน้ีได้ทันที โดยทาํเป็นหนังสือ และ
เรียกร้องให้ผูใ้ห้เช่าช่วง และ/หรือ เจา้ของท่ีดินคืนค่าเช่าทั้งหมดท่ีผูเ้ช่าช่วงไดช้าํระตามส่วน
ของระยะเวลาเช่าท่ีเหลืออยู ่ในกรณีน้ีผูเ้ช่าช่วงมีสิทธิเขา้สวมสิทธิของผูใ้ห้เช่าช่วงท่ีมีอยูต่าม
สัญญาเช่าท่ีดินระหว่างผูใ้ห้เช่าช่วงและเจา้ของท่ีดิน และ/หรือเรียกร้องให้ผูใ้ห้เช่าช่วงหรือ
เจา้ของท่ีดินชดใชค้่าสินไหมทดแทน 

 ในกรณีท่ีผูเ้ช่าช่วงผิดสัญญาฉบบัน้ีอนัเป็นสาระสาํคญัหรือมีเหตุอนัใดอนัจะถือไดว้า่ผูเ้ช่าช่วง
ผิดสัญญา ผูใ้ห้เช่าช่วงจะตอ้งมีหนงัสือบอกกล่าวให้ดาํเนินการแกไ้ขภายใน 15 วนั หากพน้
กาํหนดดงักล่าวแลว้ผูเ้ช่าช่วงยงัไม่เร่ิมดาํเนินการแกไ้ข ผูใ้ห้เช่าช่วงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบั
น้ีไดท้นัที โดยทาํเป็นหนงัสือ 

ข้อตกลงภายหลัง
สัญญาส้ินสุดลง 

เม่ือสัญญาเช่าช่วงส้ินสุดลง ผูใ้ห้เช่าช่วงยินยอมให้ผูเ้ช่าช่วง บริวาร หรือผูรั้บโอนสิทธิจากผูเ้ช่า
ช่วงขนยา้ยทรัพยสิ์นทั้งหมดและส่ิงตกแต่งบนทรัพยสิ์นท่ีเช่าออกไปได ้สาํหรับทรัพยสิ์นท่ีติดตรึง
ตราถาวรหรือทรัพย์สินท่ีถือเป็นส่วนควบของอาคารท่ีผูเ้ช่าช่วงเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิหรือ
ทรัพยสิ์นท่ีหากมีการร้ือถอน อาจกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างของอาคาร และ/หรือ ส่ิงปลูก
สร้างท่ีก่อสร้างข้ึนตามโครงการของผูเ้ช่าช่วงหรือผูรั้บโอนสิทธิจากผูเ้ช่าช่วง ใหผู้เ้ช่าช่วงร้ือถอน
และปรับสภาพหนา้ดินใหเ้รียบร้อยโดยไม่ชกัชา้ โดยค่าใชจ่้ายของผูเ้ช่าช่วง 

ก า ร ส่ ง ม อ บ
ทรัพย์สินทีเ่ช่า 

ผูเ้ช่าช่วงตอ้งขนยา้ยบริวาร และทรัพยสิ์นออกไปจากทรัพยสิ์นท่ีเช่าและส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีเช่า
ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าช่วง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสัญญาเช่าช่วง 

 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
  

- 36 - 

               โครงการฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2555 

3.4 สรุปสาระสําคญัของสัญญาเช่าที่ดนิ และทีไ่ด้มีการแก้ไข (ตามทีก่องทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ 

แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับโอนสิทธิและหน้าทีจ่ากสัญญาโอนสิทธิการเช่าช่วงทีด่นิดังกล่าวข้างต้น) 

ผู้ให้เช่า  นางดวงแกว้ เอกะหิตานนท ์
 นางสาวดวงใจ เอกะหิตานนท ์
 นายธีรเดช พยคัฆาภรณ์ 

ผู้เช่า บริษทั ดวงเดช จาํกดั ซ่ึงถือหุน้โดยเจา้ของท่ีดินและกลุ่มบุคคลเดียวกนักบัเจา้ของท่ีดิน 
ทรัพย์สินทีเ่ช่า ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 5350, 5351, 6228 และ 6142 ซ่ึงปัจจุบนัตั้งอยูท่ี่ตาํบลช่องนนทรี อาํเภอพระโขนง 

(พระประแดง) กรุงเทพมหานคร จาํนวนเน้ือท่ีรวมประมาณ 11 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา 
(หมายเหตุ: เน้ือท่ีท่ีดินท่ีระบุตามสัญญาเป็นเน้ือท่ีประมาณการหลงัจากถูกหกัลบส่วนท่ีถูกเวนคืน
เพ่ือทาํถนนแลว้) 

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 11 มกราคม 2538 ถึงวนัท่ี 10 มกราคม 2568 
การต่ออายุสัญญา
เช่า 

ผูใ้ห้เช่าจะต่อสัญญาเช่าท่ีดินให้อีก 14 ปี โดยเร่ิมนบัแต่วนัท่ี 11 มกราคม 2568 จนถึงวนัท่ี 10 
มกราคม 2582 
(หมายเหตุ: ผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่าไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีดิน (ท่ีมีเง่ือนเวลา) ฉบบัลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 
2548 ซ่ึงมีระยะเวลาการเช่า 14 ปี เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ี 11 มกราคม 2568 และไดด้าํเนินการจด
ทะเบียนการเช่าดงักล่าวแลว้) 

ค่าเช่า 240,000,000 บาท โดยแบ่งการชาํระตามรายละเอียดท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 
ภาษีอากร ผูเ้ช่าจะดาํเนินการให้ผูเ้ช่าช่วงหรือผูรั้บประโยชน์สิทธิการเช่าเป็นผูช้าํระค่าภาษีอากรท่ีทาง

ราชการเรียกเกบ็ในทรัพยสิ์นท่ีเช่าเองทั้งส้ิน ผูใ้หเ้ช่ามีหนา้ท่ีเพียงชาํระภาษีเงินไดจ้ากค่าเช่า 
คํารับรองของผู้ให้
เช่า 

ผูใ้ห้เช่ารับรองว่า ในกรณีท่ีสัญญาเช่าฉบบัน้ีส้ินผลลงไม่ว่าโดยเหตุใด ๆ ผูใ้ห้เช่าตกลงท่ีจะไม่
กระทาํการใดอนัเป็นการกระทบกระเทือนสิทธิของผูเ้ช่าช่วงท่ีมีอยูก่่อนวนัท่ีสัญญาฉบบัน้ีส้ินผล
ลง และจะทาํการจดทะเบียนการเช่าให้แก่ผูเ้ช่าช่วงตามสิทธิและหนา้ท่ีของผูเ้ช่าช่วงท่ียงัเหลืออยู่
ใหส้มบูรณ์ตามกฎหมาย 

การโอนสิทธิการ
เช่าและการให้เช่า
ช่วง 

ผูใ้ห้เช่ายินยอมให้ผูเ้ช่าหรือผูเ้ช่าช่วงมีอาํนาจท่ีจะให้เช่าช่วง หรือโอนสิทธิการเช่า ไม่ว่าทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนใหแ้ก่ผูใ้ดกไ็ด ้โดยเพียงแต่แจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่ทั้งน้ีผูเ้ช่า 
และ/หรือ ผูรั้บโอนสิทธิการเช่าดงักล่าวจะตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบในการดาํเนินการให้เป็นไปตาม
หนา้ท่ีท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาฉบบัน้ีทุกประการ 

การผดิสัญญา ในกรณีท่ีมีการประพฤติผิดนดัหรือสัญญาโดยคู่สัญญาหรือบริวารของคู่สัญญาไม่วา่ทั้งหมดหรือ
แมแ้ต่ขอ้หน่ึงขอ้ใด เม่ือคู่สัญญาฝ่ายท่ีตอ้งเสียหายเน่ืองจากการนั้นไดบ้อกกล่าวให้คู่สัญญาฝ่ายท่ี
ประพฤติผิดนดัผิดสัญญา จดัการแกไ้ขในเวลาอนัสมควรเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ หากคู่สัญญา
ฝ่ายท่ีผิดนดัผิดสัญญายงัคงเพิกเฉย คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญา แต่ทั้งน้ี ไม่เป็นการตดั
สิทธิคู่สัญญาฝ่ายท่ีไดรั้บความเสียหายท่ีจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในบรรดาความเสียหายอนั
พึงเกิดข้ึนจากการผดินดัสัญญาอีกส่วนหน่ึงดว้ย 

ข้อตกลงภายหลัง
สัญญาส้ินสุดลง 

เม่ือสัญญาเช่าส้ินสุดลง ผูใ้ห้เช่ายินยอมให้ผูเ้ช่าช่วงทรัพยสิ์นท่ีเช่าต่อจากผูเ้ช่าขนยา้ยทรัพยสิ์น
ทั้ งหมดและส่ิงตกแต่งบนทรัพย์สินท่ีเช่าออกไปได้ สําหรับทรัพย์สินท่ีติดตรึงตราถาวรหรือ
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ทรัพยสิ์นท่ีถือเป็นส่วนควบของอาคารท่ีผูเ้ช่าช่วงเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิ์นท่ีหากมีการ
ร้ือถอน ขนยา้ยอาจกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างของอาคาร และ/หรือ ส่ิงปลกูสร้างท่ีก่อสร้างข้ึน
ตามโครงการของผูเ้ช่าช่วง ใหผู้เ้ช่าช่วงร้ือถอนออกไปโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้ช่าช่วง 

ก า ร ส่ ง ม อ บ
ทรัพย์สินทีเ่ช่า 

ผูเ้ช่าช่วงตอ้งขนยา้ยบริวาร และทรัพยสิ์นออกไปจากทรัพยสิ์นท่ีเช่าและส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีเช่า
ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า ภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสัญญาเช่าช่วง 

 

4. สรุปสาระสําคญัของสัญญาตกลงกระทําการ 

ผู้รับสัญญา บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั เพ่ือประโยชน์ของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ (“กองทุนรวม”) 

ผู้ให้สัญญา  Reco Plaza Pte Ltd. (“Reco Plaza”) 
 บริษทัแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) (“แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์”) 

การประกันรายได้
ค่าเช่าให้แก่กองทุน
รวม 

 Reco Plaza และ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ ตกลงท่ีจะรับประกนัรายไดค้่าเช่าขั้นตํ่าของกองทุน
รวมโดยจะชาํระเงินค่าสนบัสนุนใหแ้ก่กองทุนรวมเป็นระยะเวลา  ตั้งแต่วนัท่ีกองทุนรวม
ลงทุนในทรัพยสิ์น ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 หากกาํไรสุทธิของกองทุนรวมในรอบ
บญัชีใด รอบบญัชีหน่ึง ณ วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชีกองทุนรวม (1 มกราคม – 
31 ธันวาคม) ในช่วงเวลาการรับประกนัมีจาํนวนตํ่ากว่า 179.88 ลา้นบาท สําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้ งแต่ว ันท่ีกองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินถึงวันท่ี  31 ธันวาคม  2555   
และ 243.16 ลา้นบาทสาํหรับปี พ.ศ. 2556 – 2558 Reco Plaza และ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จะ
ให้การสนับสนุน ในจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างระหว่าง (ก) 179.88 ลา้นบาท สําหรับ   
รอบระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ีกองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555   
และ 243.16 ลา้นบาทสาํหรับปี พ.ศ. 2556 - 2558   กบั (ข) ผลกาํไรสุทธิของกองทุนรวมท่ี
เกิดข้ึนจริง  อยา่งไรกต็าม  เงินสนบัสนุนในแต่ละปีท่ี Reco Plaza และ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 
จะใหก้ารสนบัสนุน จะตอ้งไม่เกินร้อยละ 50  ของกาํไรสุทธิของกองทุนรวมท่ีเกิดข้ึนจริง
ก่อนการสนบัสนุนรายไดจ้าก Reco Plaza และ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ในปีดงักล่าว  

 กองทุนรวมรับทราบวา่การรับประกนัรายไดข้อง Reco Plaza และ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์นั้น 
ไม่ถือวา่ร่วมกนัหรือแทนกนั โดยมีสัดส่วนดงัน้ี 
 Reco Plaza                        ร้อยละ 48 
 แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์            ร้อยละ 52 

 อน่ึง  การพิจารณากาํไรสุทธิของกองทุนรวมท่ีเกิดข้ึนจริงดงักล่าวจะไม่รวมถึงผลกระทบ
จากการดอ้ยค่าและการเพิ่มค่าของสินทรัพยท่ี์ลงทุนจากการสอบทานและประเมินของผู ้
ประเมินราคาทรัพยสิ์นในแต่ละปี ซ่ึงปรากฏในรายละเอียดตามขอ้ 3.3  

 ในการน้ี Reco Plaza ตกลงท่ีจะรับประกนัรายไดใ้นจาํนวนท่ีเก่ียวขอ้งโดยการวางหนงัสือ
คํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยต่์อกองทุนรวมและมีวงเงินคํ้าประกนัดงัน้ี  
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ฉบบัท่ี ระยะเวลา จาํนวนเงิน 

1 วนัท่ี 1 สิงหาคม 2555 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2556 30.30 ลา้นบาท 
2 วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2557 38.91 ลา้นบาท 
3 วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2558 38.91 ลา้นบาท 
4 วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2559 38.91 ลา้นบาท 

 

 

3.5 การประกนัภัยและบํารุงรักษาทรัพย์สินทีเ่ข้าลงทุนคร้ังแรก 

3.5.1 การประกนัภัยทรัพย์สินที่เข้าลงทุนคร้ังแรก 

กองทุนรวมจะจดัให้มีการทาํประกนัภยัสําหรับทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรกตลอดระยะเวลาในการลงทุน  
ประกอบดว้ย  ประกนัภยัทรัพยสิ์น(Property All Risks Insurance) การประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption 
Insurance)  ประกนัความเส่ียงภยับุคคลท่ีสาม (Public Liabilities) โดยกาํหนดให้กองทุนรวม เป็นผูเ้อาประกนั และ
กาํหนดใหก้องทุนรวม เป็นผูรั้บประโยชน์  หรือผูรั้บประโยชน์ร่วมแลว้แต่กรณี 

 

3.5.2 การบํารุงรักษาทรัพย์สินทีเ่ข้าลงทุนคร้ังแรก 

ภายใตส้ัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง กองทุนรวมและคู่สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งตกลงให้กองทุนรวมมีหน้าท่ีเก่ียวกบัการบาํรุงรักษาและ
ซ่อมแซม (Maintenance) การปรับปรุงภาพลกัษณ์ (Renovation) และการจดัซ้ือจดัหาเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และ
อุปกรณ์ต่างๆ (FF&E) สาํหรับทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก เพ่ือใหก้ารประกอบกิจการของทรัพยสิ์นท่ีกองทุน
รวมเขา้ลงทุนคร้ังแรกมีมาตรฐานไม่ดอ้ยไปกว่ามาตรฐานในการให้บริการธุรกิจท่ีบริหารโดย บริษทั คิว. เอช.อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั ภายใตแ้บรนดเ์ซนเตอร์ พอยต ์ 

 
3.6  การทาํธุรกรรมของกองทุนรวมกบับุคคลทีเ่กีย่วข้อง 

การลงทุนคร้ังแรกของกองทุนรวมโดยการซ้ือ เช่า และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่านั้น มีลกัษณะเป็นการเขา้ลงทุนใน
ทรัพยสิ์นท่ีผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์เป็นเจา้ของหรือมีสิทธิ
เหนืออสังหาริมทรัพยด์งักล่าวอยูก่่อนวนัท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. กองทุนรวมจะลงทุนในโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขุมวิท-ทองหล่อ  และโครงการอาคารพกั

อาศยัให้เช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์

เฮา้ส์-II  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีผูถื้อหน่วยทั้งหมด 10 รายคือ  

- บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั 

- บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 

- บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั 

- บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธ จาํกดั 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
  

- 39 - 

               โครงการฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2555 

- บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั 

- Reco Plaza Pte Ltd. 

- Reco Metrosite Pte Ltd. 

- Reco Peak Pte Ltd. 

- Reco Thai Park Pte Ltd. 

- Reco Pagoda Pte Ltd. 

เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิอยูก่่อนวนัท่ีกองทุนรวมจะเขา้ลงทุน ดงันั้น  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง

แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าวมีความประสงคท่ี์จะลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมรวมกนัไม่เกิน หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

2.  กองทุนรวมจะลงทุนในอาคารส่ิงปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการบา้นพกัอาศยัใหเ้ช่าและ

เฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของโครงการบา้นพกัอาศยัใหเ้ช่าแอล แอนด ์เอช วิล

ล่า สาทร  ท่ีมีบริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิอยูก่่อนวนัท่ีกองทุนรวมจะเขา้ลงทุน ดงันั้น   

บริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าวจึงมีสิทธิลงทุนในหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมรวมกนัไม่เกิน หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

3. ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ ภายหลงัจากท่ีกองทุนรวมลงทุนในทรัพยสิ์นตามท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการแลว้  กองทุน

รวมจะแต่งตั้งใหบ้ริษทั คิว. เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีบริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือ

หุ้นอยูร้่อยละ100 (บริษทัแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นบริษทัควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)ร้อยละ 

24.86)  เป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม โดยมีอตัราค่าตอบแทนเป็นจาํนวนตามท่ีกาํหนดไวใ้น

โครงการขอ้ 26.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

4. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดัการกองทุนรวมน้ี ณ วนัท่ี 19 ธันวาคม 

พ.ศ. 2554 ถือหุน้โดยธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 99.99 ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั 

(มหาชน) ถือหุ้นโดยบริษทั แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99  และบริษทั แอล เอช 

ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นโดยบริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ 

จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 35.75 และร้อยละ 22.45 ตามลาํดบั  

 
3.7  จุดเด่นในการลงทุน (Investment Highlights) 

บริษทัจดัการเช่ือวา่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีความน่าสนใจดงัน้ี 

ก) โครงการทีม่คุีณภาพระดบับนทั้งสามแห่งภายใต้การบริหารจัดการของทมีงานเซนเตอร์ พอยต์  

โครงการทั้งสามแห่งท่ีกองทุนรวมจะเขา้ลงทุนเป็นคร้ังแรกอยูภ่ายใตก้ารบริหารงานของทีมงานเซนเตอร์ พอยต ์โดย 
บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั มาเป็นระยะเวลาหน่ึง โดยหลงัจากท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนในโครงการทั้งสามแห่ง
แลว้ กองทุนรวมจะว่าจา้งให้บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ทาํหน้าท่ีบริหารโครงการทั้งสามแห่งน้ีต่อไป ทั้งน้ี 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
  

- 40 - 

               โครงการฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2555 

ทีมงานเซนเตอร์ พอยต ์ เป็นผูด้าํเนินการรับจา้งบริหารใหแ้ก่โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนตข์องกลุ่มบริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี ดงันั้น ประสบการณ์และช่ือเสียง 
ประกอบกบัความคุน้เคยท่ีมีต่อทรัพยสิ์น ทาํให้น่าจะเป็นท่ีมัน่ใจในเร่ืองความเช่ียวชาญและความสามารถดาํเนินงานเพ่ือ
จดัหาผลประโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยเครือข่ายการตลาด การประชาสัมพนัธ์และระบบการจองห้องพกัในรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ และมาตรฐานการใหบ้ริการระดบัสากลอนัเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางในกลุ่มลูกคา้เป้าหมายระดบับนท่ีมอง
หาโครงการท่ีพกัอาศยัใหเ้ช่าคุณภาพ ทั้งแบบการเขา้พกัระยะสั้นและระยะยาว 

ทั้งน้ี ทีมงานเซนเตอร์ พอยต ์มีจาํนวนหอ้งพกัภายใตก้ารบริหารงานกวา่ 2,000 หอ้ง ซ่ึงเป็นผูน้าํทางส่วนแบ่งการตลาด
ของธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนตใ์นกรุงเทพฯ นอกจากน้ี ทีมงานเซนเตอร์ พอยต ์ยงัมีการให้บริการท่ีดี การพฒันาฐานลูกคา้ท่ี
กวา้งขวาง และมีความสัมพนัธ์กบัลกูคา้เป็นอยา่งดีตลอดมา 

ข) การกระจายตวัของทาํเลทีต่ั้งในแหล่งธุรกจิใจกลางเมอืง 
 โครงการทั้งสามแห่งมีทาํเลท่ีตั้งกระจายตวัและครอบคลุมจุดต่างๆ ท่ีสาํคญับริเวณศูนยก์ลางทางธุรกิจ (Central Business 
District) ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยอาคารสาํนกังานขนาดใหญ่และห้างสรรพสินคา้ชั้นนาํ อีกทั้งงานระบบสาธารณูปโภคและการ
คมนาคมท่ีสะดวก ประกอบดว้ยระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าบีทีเอส ระบบรถโดยสารประจาํทางด่วนพิเศษบีอาร์ที และจุด
ข้ึนลงทางด่วนท่ีสาํคญั ส่งผลให้เกิดศกัยภาพในการเติบโตและโอกาสทางธุรกิจมากมาย กล่าวคือ ทาํเลท่ีตั้งของโครงการทั้ง
สามแห่งมีทาํเลท่ีตั้งในยา่นใจกลางเมือง และ/หรือ ใกลย้า่นใจกลางเมืองท่ีมีการเคล่ือนไหวของกิจกรรมทางธุรกิจ การศึกษา
วฒันธรรม หรือแมแ้ต่กิจกรรมบนัเทิงในรูปแบบต่างๆ อยา่งหนาแน่นอยูต่ลอดเวลา โดยปัจจยัในดา้นสภาพแวดลอ้มเหล่าน้ี
ทาํให้โครงการทั้งสามแห่งเป็นแหล่งรวบรวมความสนใจและสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียว นกัธุรกิจและผูส้นใจอ่ืนๆ ทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศ 

ค) ลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงผลการดําเนินงานของโครงการใดโครงการหน่ึงเป็นสําคัญและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายระดบับนได้อย่างหลากหลาย 
 ทรัพยสิ์นหลกัทั้งสามแห่ง เม่ือพิจารณาในภาพรวมนั้น ถือเป็นปัจจยัท่ีช่วยลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงผลการดาํเนินงาน
ของโครงการใดโครงการหน่ึงเป็นสาํคญั โดยมีสาเหตุหลกัเกิดจากการท่ีทรัพยสิ์นหลกัทั้งสามแห่งมีการกระจายตวัของทาํเล
ท่ีตั้ง ตลอดจนมีลกัษณะเฉพาะตวัในดา้นการจดัวางผงัหอ้งและรูปแบบการใหบ้ริการ กล่าวคือ  

 โครงการอาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า เซนเตอร์ พอยต ์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์     ประกอบไปดว้ยหอ้งพกัประเภทสามหอ้งนอนส่ี
หอ้งนอน และเพน้ทเ์ฮา้ส์แบบดูเพลก็ซ์ เพ่ือรองรับความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ท่ีเขา้พกัระยะยาวในลกัษณะทั้งครอบครัว
พร้อมแม่บา้นของตนเอง ซ่ึงทาํใหต้น้ทุนการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัตํ่า  

 โครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต ์ เซนเตอร์ พอยต ์ สุขมุวทิ-ทองหล่อ จะมีการวางผงัเป็นลกัษณะหน่ึงหอ้งนอนเป็นส่วนมาก
และมีนกัธุรกิจชาวญ่ีปุ่นเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั 

 โครงการบา้นพกัอาศยัใหเ้ช่า แอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร เป็นโครงการท่ีมีจุดเด่นแตกต่างจากโครงการอ่ืน กล่าวคือ เป็น
โครงการบา้นพกัใหเ้ช่า ซ่ึงตั้งอยูใ่นยา่นใจกลางเมืองและแหล่งธุรกิจสาํคญั เพ่ือรองรับความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ระดบับน
โดยเฉพาะ  

 จากความแตกต่างท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตวัในทรัพยสิ์นหลกัทั้งสามแห่งท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งในดา้น
ปัจจยัทาํเลท่ีตั้ง ประเภทโครงการทั้งท่ีเป็นแบบบา้นเด่ียวแนวราบและอาคารสูงให้เช่า การจดัวางผงั ขนาดพ้ืนท่ีใชส้อยและ
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รูปแบบการตกแต่ง ตลอดจนการวางตาํแหน่งทางการตลาดของตวัสินคา้ และบริการท่ีแตกต่างกนั ส่งผลใหท้รัพยสิ์นหลกัทั้ง
สามแห่งสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ระดบับนท่ีหลากหลายไดเ้ป็นอยา่งดี 

ง) สภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วมแีนวโน้มการขยายตวัทีด่อีย่างต่อเน่ือง 
 แมใ้นช่วงเวลาท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจะไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเมือง แต่ภายหลงัจากท่ี
สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไดค้ล่ีคลายลง อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีแนวโนม้การเติบโตท่ีดีจากปัจจยัสนบัสนุน
ต่างๆ ซ่ึงรวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและการคาดการณ์เศรษฐกิจท่ีน่าจะเติบโตอยา่งต่อเน่ืองทั้งในระดบัประเทศและระดบั
โลก รวมถึงการสนบัสนุนธุรกิจการท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ืองทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากภาครัฐ 

จ)     การรับประกนัรายได้ค่าเช่าขั้นตํา่ 

เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหผู้ล้งทุนในกองทุนรวม ในช่วงระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวม ตั้งแต่วนัท่ี กองทุนรวม
ลงทุนในทรัพยสิ์นถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  Reco Plaza Pte Ltd. และบริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)  ตกลงท่ีจะ
รับประกนัรายไดค้่าเช่าขั้นตํ่าของกองทุนรวมโดยจะชาํระเงินค่าสนบัสนุนใหแ้ก่กองทุนรวมในจาํนวนเท่ากบัส่วนต่าง
ระหวา่ง (ก) จาํนวนกาํไรสุทธิของกองทุนรวมขั้นตํ่าท่ี Reco Plaza Pte Ltd .และบริษทั แลนด ์แอนด ์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 
รับประกนั ซ่ึงเท่ากบั 179.88 ลา้นบาท ตั้งแต่วนัท่ี กองทุนรวมลงทุนในทรัพยสิ์นถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และ จาํนวน 
243.16 ลา้นบาท สาํหรับปี พ.ศ. 2556 - 2558  กบั (ข) ผลกาํไรสุทธิของกองทุนรวมท่ีเกิดข้ึนจริง หากกาํไรสุทธิของกองทุน
รวมในรอบบญัชีใด รอบบญัชีหน่ึง ณ วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชีกองทุนรวม (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม) ตํ่ากวา่
จาํนวนกาํไรสุทธิของกองทุนรวมขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไว ้ อยา่งไรกต็าม เงินสนบัสนุนในแต่ละปีท่ีผูรั้บประกนัรายไดจ้ะใหก้าร
สนบัสนุนการดาํเนินงานของกองทุนรวมเป็นระยะเวลาตามท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้ จะตอ้งไม่เกินร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของ
กองทุนท่ีเกิดข้ึนจริงก่อนการสนบัสนุนรายไดจ้ากผูรั้บประกนัรายไดใ้นปีดงักล่าว 

อน่ึง การพิจารณากาํไรสุทธิของกองทุนรวมท่ีเกิดข้ึนจริงดงักล่าวจะไม่รวมถึงผลกระทบจากการดอ้ยค่าและการเพ่ิมค่าของ
สินทรัพยท่ี์ลงทุนจากการสอบทานและประเมินของผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นในแต่ละปี 

ผูล้งทุนสามารถศึกษาตวัอยา่งประมาณการส่วนต่างจาํนวนเงินค่าสนบัสนุนท่ีผูรั้บประกนัรายไดต้อ้งจ่ายสมทบกองทุน
เพ่ิมเติมใหก้บักองทุนรวม ซ่ึงอา้งอิงจากประมาณการผลการดาํเนินการของทรัพยสิ์นตามรายงานผูป้ระเมินไดใ้นภาคผนวก
ของหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ี 

ดงันั้นกระบวนการรับประกนัรายไดค้่าเช่าขั้นตํ่าดงักล่าว จึงเป็นกระบวนการในการสร้างความแน่นอนในการจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยรายยอ่ย แมว้า่ผลประกอบการไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้

ฉ) ข้อสัญญาในการดาํรงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน  

 Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. และ บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) แต่ละ
รายในฐานะผูถื้อหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวม ตกลงจะดาํรงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนไวต้ามจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีตน
ไดรั้บจดัสรรจากการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกในสัดส่วนร้อยละ 15 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด และตกลงจะไม่
จาํหน่าย จ่าย โอนหน่วยลงทุนดงักล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนต่อบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกกลุ่มบริษทัตลอดระยะเวลา 1 ปี 
นบัจากวนัแรกท่ีกองทุนรวมลงทุนในทรัพยสิ์น เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมจากกองทุนรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร    
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3.8  ภาพรวมธุรกจิการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ทีก่องทุนรวมลงทุน 
โปรดดูรายละเอียดตามภาคผนวก “ภาพรวมอุตสาหกรรมเซอร์วสิอพาร์ทเมนตแ์ละอาคารท่ีพกัอาศยัใหเ้ช่า” โดย บริษทั 

ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จาํกดั ในภาคผนวก 

 

3.9  ความเส่ียงในการลงทุน 

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีเสนอขายในคร้ังน้ีมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรพิจารณารายละเอียดโครงการ
ฉบบัน้ีอยา่งรอบคอบ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัจจยัความเส่ียงดงัรายละเอียดขา้งทา้ยน้ีก่อนตดัสินใจในการซ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม 

ขอ้ความดงัต่อไปน้ีแสดงถึงปัจจยัความเส่ียงท่ีมีนยัสําคญับางประการอนัอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรือมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม นอกจากน้ี นอกเหนือจากปัจจยัความเส่ียงท่ีปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบบัน้ีแลว้ยงัอาจมี
ปัจจยัความเส่ียงอ่ืนๆ ซ่ึงกองทุนรวมไม่อาจทราบไดใ้นขณะน้ีหรือเป็นความเส่ียงท่ีกองทุนรวมพิจารณาในขณะน้ีวา่ไม่เป็น
สาระสาํคญั แต่ความเส่ียงดงักล่าวอาจเป็นปัจจยัความเส่ียงท่ีมีความสาํคญัต่อไปในอนาคต ความเส่ียงท่ีปรากฏในรายละเอียด
โครงการฉบบัน้ีและความเส่ียงท่ีอาจมีข้ึนในอนาคตอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจ ผลการดาํเนินงาน และสถานะ
ทางการเงินของกองทุนรวมหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมขอ้ความในลกัษณะท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต 
(Forward-Looking Statements) ท่ีปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบบัน้ี เช่น การใชถ้อ้ยคาํวา่ “เช่ือวา่” “คาดหมายวา่” 
“คาดการณ์วา่” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” เป็นตน้ หรือประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์
เก่ียวกบัผลประกอบการธุรกิจแผนการขยายธุรกิจ การเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบธุรกิจของกองทุน
รวม นโยบายของรัฐ และอ่ืนๆ เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อนัเป็นความเห็นของบริษทัจดัการในปัจจุบนัและ
มิไดเ้ป็นการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดงักล่าว นอกจากน้ี ผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงกบัการ
คาดการณ์หรือคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั 

บริษทัจดัการไดด้าํเนินการศึกษาขอ้มูลรายละเอียดของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรกโดยตรวจสอบขอ้มูล
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (Due Diligence) ก่อนการตดัสินใจเขา้ลงทุน โดยบริษทัจดัการไดศึ้กษารายงานของผูป้ระเมินราคาและ
รายงานทางวิศวกรรมของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะเขา้ลงทุนคร้ังแรกอยา่งละเอียด อยา่งไรกดี็ การตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่ทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก ไม่มีความเสียหายหรือชาํรุดบกพร่องอนัอาจ
ทาํใหก้องทุนรวมมีค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซมในจาํนวนท่ีสูงกวา่จาํนวนท่ีระบุในรายละเอียดโครงการฉบบัน้ี 
นอกจากน้ี รายงานของผูป้ระเมินราคาและรายงานทางวิศวกรรมของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก อาจมี
ขอ้บกพร่องหรือไม่ถูกตอ้ง ทั้งหมดหรือบางส่วน อนัเน่ืองมาจากความบกพร่องของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก
ท่ีตรวจสอบไดย้ากหรือไม่สามารถตรวจพบได ้ และทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรกอาจมีลกัษณะหรือถูกนาํไปใช้
ประโยชน์ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงท่ีเป็นการขดัหรือแยง้กบักฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยการตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ไม่สามารถครอบคลุมถึงไดซ่ึ้งอาจส่งผลใหก้องทุนรวมมีค่าใชจ่้ายหรือความรับผดิอนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ดงักล่าว 
ขอ้มูลในส่วนน้ีท่ีอา้งถึงหรือเก่ียวขอ้งกบัรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากขอ้มูลท่ีมีการ
เปิดเผยหรือคดัยอ่จากส่ิงพิมพข์องรัฐบาลหรือจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ โดยท่ีกองทุนรวมมิไดท้าํการตรวจสอบหรือรับรองความ
ถกูตอ้งของขอ้มูลดงักล่าวแต่ประการใด 
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เน่ืองจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์ป็นผลตอบแทนในระยะยาว ผู ้
ลงทุนจึงไม่ควรคาดหวงัท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนในระยะสั้น นอกจากนั้น ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนกบัมูลค่าของหน่วย
ลงทุนในอนาคตอาจลดตํ่าลงหรือสูงข้ึน ผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บคืนตน้ทุนในการลงทุน ดงันั้น ผูท่ี้ประสงคซ้ื์อหน่วยลงทุนจึง
ควรปรึกษาผูป้ระกอบวิชาชีพและขอคาํปรึกษาเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนตดัสินใจลงทุนใน
หน่วยลงทุน 

(ก) ความเส่ียงโดยตรงต่อกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

1) ความเส่ียงโดยทัว่ไป 
 ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว่ไป ทั้งในระดบัประเทศและระดบัโลก ซ่ึงรวมถึงอตัราเงินเฟ้อ อตัรา

ดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ราคาเคร่ืองอุปโภคและบริโภค  ราคาอสังหาริมทรัพย ์และนโยบายทางการ
เงินและการคลงัของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอ่ืน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อผลการ
ดาํเนินงาน สถานะทางการเงินและ การลงทุนของกองทุนรวม และภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไป
ตลอดจนการลดลงของความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวม ราคาซ้ือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงอาจมีราคาสูงหรือ
ตํ่ากวา่ราคาท่ีไดเ้สนอขาย 

 นอกจากน้ี ราคาของหน่วยลงทุนท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอาจไดรั้บผลกระทบจากปัจจยั
ภายนอกหลายประการซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีกองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได ้ อาทิ ความเคล่ือนไหวหรือความ
เปล่ียนแปลงของตลาดหุน้ในต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ียภายในประเทศและต่างประเทศ อตัราแลกเปล่ียนเงิน  
นโยบายหรือมาตรการทั้งทางตรงหรือทางออ้มท่ีมีผลต่อนาํเขา้หรือส่งออก สภาวะของธุรกิจท่องเท่ียว เงินตรา
ต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหวา่งประเทศ ปัจจยัความเส่ียงในการดาํเนินงานและทาง
ธุรกิจโดยทัว่ไป ความผนัผวนของตลาดเคร่ืองอุปโภคและบริโภค ระเบียบขอ้บงัคบั ภาษีอากร และนโยบาย
อ่ืนใดของรัฐบาล เป็นตน้ ซ่ึงไม่มีหลกัประกนัไดว้่าความเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกดงักล่าวจะไม่มี
ผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่อราคาของหน่วยลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน และการบริหารจดัการ
โครงการของกองทุนรวม 

2) ความเส่ียงทางการเมอืง 
 แมว้า่ในปัจจุบนัสภาวะทางการเมืองเร่ิมเขา้สู่สถานการณ์ท่ีดีข้ึน แต่หากมีเหตุการณ์ความไม่สงบหรือความ

ขดัแยง้ทางการเมืองเกิดข้ึน อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทุนรวม ทั้งน้ี จึงไม่
สามารถรับรองไดว้า่สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบนั หรือในอนาคต หรือการเปล่ียนแปลง
ของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการดาํเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการ
ดาํเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุนรวม 

3) ความเส่ียงจากภัยธรรมชาต ิอุบัตภิัย และการก่อวนิาศกรรม 
 การเกิดภยัธรรมชาติ อุบติัภยั การก่อวนิาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ แมจ้ะมีโอกาสเกิดข้ึนไม่บ่อยคร้ังนกั แต่

หากเกิดข้ึนในบริเวณท่ีตั้งอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของ
กองทุนรวมแลว้ อาจยงัก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของผูเ้ช่าและผูม้าใชบ้ริการในโครงการ
ของกองทุนรวมอยา่งประเมินค่าไม่ได ้ 
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 อยา่งไรกดี็ กองทุนรวมจะไดท้าํประกนัภยัท่ีครอบคลุมความเสียหายท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติ อุบติัภยั และเหตุ
สุดวิสัยอ่ืนๆ ไวส้าํหรับอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม ทั้งน้ี เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกรมธรรม์
ประกนัภยัตามมาตรฐานทัว่ไปสาํหรับธุรกิจเซอร์วสิอพาร์ทเมนตแ์ละอาคารท่ีพกัอาศยัใหเ้ช่า 

4) ความเส่ียงจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเข้าลงทุน 
 ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ บริษทัจดัการไดท้าํการศึกษาขอ้มูลรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยน์ั้นๆ 

โดยทาํการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจากรายงานของผูป้ระเมินราคา 
รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพยสิ์นโดยท่ีปรึกษากฎหมายและรายงานการตรวจสภาพ
อสังหาริมทรัพย ์ อยา่งไรกต็ามการกระทาํดงักล่าวมิไดเ้ป็นการประกนัวา่ อสังหาริมทรัพยด์งักล่าวปราศจาก
ความเสียหาย หรือความบกพร่อง ท่ีอาจจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม รายงานของผูป้ระเมิน
ราคา  รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพยสิ์น  โดยท่ีปรึกษากฎหมาย และรายงานการตรวจ
สภาพอสังหาริมทรัพย ์ ท่ีบริษทัจดัการใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริมทรัพยอ์าจมี
ขอ้บกพร่อง มีความไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากความบกพร่องบางอยา่งของอสังหาริมทรัพยอ์าจจะตรวจพบไดย้าก
หรือไม่สามารถตรวจพบได ้ เน่ืองจากขอ้จาํกดัในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคท่ีใชใ้นการตรวจสอบ หรือ
ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเป็นขอ้จาํกดัในการตรวจสอบของทั้งผูป้ระเมินราคา  วศิวกรและท่ีปรึกษากฎหมาย 

 นอกจากนั้นแลว้ อสังหาริมทรัพยช้ิ์นนั้นๆ อาจจะมีการ ละเมิดกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงการศึกษาขอ้มูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Due Diligence) ของ
บริษทัจดัการไม่สามารถครอบคลุมถึงได ้ ซ่ึงอาจจะส่งผลใหก้องทุนรวมเกิดค่าใชจ่้ายหรือขอ้ผกูพนัท่ีเก่ียวกบั
การละเมิดกฎขอ้บงัคบัดงักล่าว 

5) การเปลีย่นแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  

 ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมอาจไดรั้บผลกระทบจากการมีผลบงัคบัใชข้องมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ 
หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบญัชี ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีกองทุนรวมไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได ้สาํหรับ
การแกไ้ขกฎหมาย ประกาศ ขอ้กาํหนด ระเบียบ ขอ้บงัคบั บทบญัญติั แนวนโยบาย และ/หรือ คาํสั่ง ของ
หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย ถือเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดการณ์ไดเ้ช่นเดียวกนั 
ดงันั้น กองทุนรวมจึงไม่สามารถท่ีจะประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวได ้และไม่สามารถ
รับประกนัไดว้า่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

6) ราคาของหน่วยลงทุนอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ภายหลงัการเสนอขาย 

 ภายหลงัจากการท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ไม่มีหลกัประกนัวา่สภาวะการซ้ือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะมีเสถียรภาพ  ราคา
ตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงภายหลงัการเร่ิมทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และอาจไม่สอดคลอ้งกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม ซ่ึง
ราคาซ้ือขายของหน่วยลงทุนนั้นข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั อาทิเช่น ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม ความผนัผวนของ
ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และปริมาณการซ้ือขายของหน่วยลงทุน ดงันั้น ผูล้งทุน
อาจไม่สามารถท่ีจะขายหน่วยลงทุนไดใ้นราคาท่ีเสนอขายหน่วยลงทุน หรือในราคาตามมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ต่อหน่วยของกองทุน 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
  

- 45 - 

               โครงการฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2555 

7) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินซ่ึงกองทุนรวมจะได้รับหากมี
การจําหน่ายทรัพย์สินออกไปทั้งหมด หรือมกีารเลกิกองทุนรวม 

 มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมซ่ึงไดก้ล่าวไว ้ณ ท่ีน้ี ไดค้าํนวณโดยใชข้อ้มูลจากรายงานการประเมินค่า
ทรัพยสิ์นท่ีลงทุนเป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน และมูลค่าดังกล่าวอาจมิไดเ้ป็นมูลค่าท่ีแทจ้ริงซ่ึงกองทุนรวมจะไดรั้บ
หากมีการจาํหน่ายทรัพยสิ์นออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

8) ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องในการซ้ือขายหน่วยลงทุนในตลาด 

 เน่ืองจากกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิดซ่ึงมีสถานะเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สภาพคล่องในการซ้ือขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซ้ือ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของปริมาณความ
ตอ้งการของผูซ้ื้อ-ผูข้าย (bid-offer) โดยปริมาณความตอ้งการของผูซ้ื้อ-ผูข้าย  และข้ึนอยู่กบัปัจจัยหลาย
ประการท่ีกองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได ้อาทิเช่น ปริมาณความตอ้งการของตลาด ดงันั้น จึงมีความเส่ียงท่ี
หน่วยลงทุนน้ีจะขาดสภาพคล่องในการซ้ือขายในตลาดรอง 

9) ความเส่ียงด้านภาษี 

 ในการซ้ือหรือขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าช่วง  หรือการซ้ือหรือขาย โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย ์
(ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย)์ ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีท่ีเกิดจากการซ้ือหรือขายหรือ
โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงกองทุนรวมอาจตอ้งรับภาระทั้งหมดหรือ
บางส่วน และอตัราภาษีท่ีกองทุนรวมจะตอ้งชาํระดงักล่าว อาจแตกต่างจากอตัราท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั นอกจากน้ี 
ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจมีภาระภาษีเก่ียวกบัการลงทุนหรือซ้ือขายหน่วยลงทุน หากมีการเปล่ียนแปลงกฎหมาย
และระเบียบดา้นภาษีหรือดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

10) ความเส่ียงในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงมูลค่าอาจลดลงตามระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ 

 กองทุนรวมมีการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งมูลค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมอาจ
ลดลงตามระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู ่อนัเน่ืองมาจากการประเมินค่าสิทธิการเช่า  การเปล่ียนแปลงในอตัราการ
เขา้พกั และ/หรือ อตัราค่าเช่าบา้นพกั หรือเน่ืองจากสาเหตุอ่ืนใดท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม 
ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงในมูลค่าสิทธิการเช่าดงักล่าวอาจส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่อมูลค่าทรัพยสิ์น 
และมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

11) ความเส่ียงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เปรียบเทยีบกบักองทุนรวมประเภทอืน่ 

 การท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจ์ะตอ้งลงทุนในอสังหาริมทรัพยไ์ม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิของกองทุนรวมภายใต้บทบัญญัติของกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง  ทาํให้การลงทุนกระจุกตวัอยู่ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์  ในขณะท่ีกองทุนรวมบางประเภทจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงิน
และ/หรือหลกัทรัพย ์ ตลอดจนประเภทธุรกิจต่างๆท่ีหลากหลาย  อนัเป็นผลให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมี์
การกระจายความเส่ียงนอ้ยกวา่การลงทุนในกองทุนรวมประเภทอ่ืน 

12) ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวม 

 การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยั
หลายประการ ไดแ้ก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของผูบ้ริหาร
อสังหาริมทรัพย ์ ตน้ทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย ์ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานต่างๆ การแข่งขนัของ
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ผูป้ระกอบการ  อตัราการเขา้พกัของผูเ้ช่าในโครงการท่ีกองทุนรวมจะลงทุน การเปล่ียนแปลงกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์น ภยัธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดงันั้น จึงมีความเส่ียงท่ีนกัลงทุนจะไม่ได้
รับเงินปันผลตามท่ีไดป้ระมาณการเอาไวใ้นปีท่ีเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว  หรือกองทุนรวมจะไม่สามารถท่ีจะ
รักษาระดบัการจ่ายเงินปันผลหรือเพ่ิมการจ่ายเงินปันผลไดใ้นปีต่อ ๆ ไป 

13) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมอาจไม่เท่ากับราคาที่จะซ้ือขายได้จริงในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 การคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมท่ีบริษทัจัดการประกาศ เป็นการคาํนวณโดยใช้
รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าคร้ังล่าสุดเป็นฐานในการกาํหนดมูลค่า
อสังหาริมทรัพย  ์ซ่ึงมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่ราคาท่ีจะซ้ือขายไดจ้ริงในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
เน่ืองจากราคาท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆดว้ย เช่น อุปสงคแ์ละอุปทาน
ของหลกัทรัพยด์งักล่าว การไหลเขา้ของเงินลงทุนของนกัลงทุนต่างประเทศ เป็นตน้ 

(ข) ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน 

1) ความเส่ียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิซ่ึงอาจมผีลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์ 

 อสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะลงทุนมีความเส่ียงจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว ทั้งในระดบัประเทศและระดบัโลก  

 นอกจากน้ีอสังหาริมทรัพยอ์าจไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากปัจจยั มหภาคอ่ืนๆ เช่น การวางผงั
เมือง การได้รับผลกระทบจากภยัพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณีการเกิดความไม่สงบใน
ประเทศ เป็นตน้  

2) ความเส่ียงจากการแข่งขันทีสู่งขึน้ 

 ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจไดรั้บผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสังหาริมทรัพย ์การเพ่ิมข้ึนของ
จาํนวนผูป้ระกอบการในตลาด การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของจาํนวนนักท่องเท่ียวและนักธุรกิจ การท่ีมีจาํนวน
ผูป้ระกอบการในตลาดเพ่ิมข้ึนจะส่งผลใหอุ้ปทานของตลาดเพ่ิมข้ึน ทาํใหมี้การแข่งขนัสูงข้ึน 

3) ความเส่ียงทีเ่กดิขึน้เมือ่ต้องมกีารปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 

 อสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมแต่ละแห่งจะตอ้งซ่อมแซมและปรับปรุงใหดู้ใหม่ ทนัสมยั และสอดคลอ้งกบั
ความพอใจของลกูคา้อยูเ่สมอ เพ่ือดึงดูดใหล้กูคา้เขา้มาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง โดยปกติการปรับปรุง หรือ การ
ซ่อมแซมบาํรุงรักษาประจาํปีจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาํเนินงานมากนัก ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการ
ปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ซ่ึงเป็นการปรับปรุงเพ่ือเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ภายนอกและภายในอสังหาริมทรัพย ์ 
หรือเป็นการเปล่ียนงานระบบท่ีสาํคญั  ซ่ึงจะดาํเนินการตามระยะเวลาท่ีผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยห์รือกองทุน
รวมเห็นว่าเหมาะสมและกองทุนรวมยอมรับ และโดยปกติจะไม่มีการหยุดดาํเนินการในระหว่างช่วงการ
ปรับปรุงนั้นๆ การปรับปรุงจะดาํเนินการเป็นส่วนๆ เฉพาะพื้นท่ีท่ีตอ้งการปรับปรุงเท่านั้น ดงันั้นผลกระทบ
ต่อรายไดจ้ะเกิดข้ึนเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีการปรับปรุง 
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4) ความเส่ียงจากการลดลงของระดับความต้องการของนักธุรกจิ/นักท่องเทีย่วทีเ่ข้ามาทาํงาน/ท่องเทีย่วใน
ประเทศไทย 

 ปริมาณลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีมาใชห้้องพกั เป็นนกัธุรกิจ / นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ดงันั้น การดาํเนินกิจการ
ของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจึ์งข้ึนอยูก่บัสภาวะการลงทุน การประกอบกิจการโดยบริษทัขา้มชาติในประเทศ
ไทย และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทย ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีการลงทุน หรือการประกอบกิจการโดย
บริษทัขา้มชาติในประเทศไทย ลดลงไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆ กต็ามอาจทาํใหจ้าํนวนนกัธุรกิจและนกัท่องเท่ียว  ท่ี
เดินทางเขา้มาในประเทศไทยมีจาํนวนลดลง  การดาํเนินกิจการของผูเ้ช่าช่วงหรือ ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์
อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากเหตุการณ์ใดๆ ท่ีลดความน่าสนใจของประเทศไทยในฐานะสถานท่ี
ประกอบธุรกิจ สถานท่ีประกอบกิจการ สถานท่ีท่องเท่ียวของนกัธุรกิจ/นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ เช่นการ
เปล่ียนแปลงในทางลบของสภาวะทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ  การเพ่ิมค่าเงินบาท มุมมองท่ีเป็นทางลบของ
ชาวต่างประเทศเก่ียวกบัประเทศไทย ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การประทว้ง หรือ
การปิดลอ้ม หรือการแพร่ระบาดของโรคต่างๆในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบจากความเส่ียงเก่ียวกบัอธิปไตย 
และสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยดว้ย ดงันั้น หากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวสภาวะเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียวในประเทศไทยอาจไดรั้บผลกระทบรุนแรง ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ
กองทุนรวมดว้ย 

5)  ความเส่ียงจากกรณีการถูกเวนคนืทีด่นิ 

 กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงในกรณีท่ีมีการเวนคืนทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนโดยหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงทาํ
ใหก้องทุนรวมไม่อาจใชท้รัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนเพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้

 อยา่งไรกดี็ ในกรณีท่ีเกิดการเวนคืนดงักล่าว กองทุนรวมอาจไม่ไดรั้บค่าชดเชยจากการเวนคืน หรือไดรั้บ
ค่าชดเชยดงักล่าวมากกวา่หรือนอ้ยกวา่มูลค่าท่ีกองทุนรวมใชใ้นการลงทุนในทรัพยสิ์น ซ่ึงอาจส่งผลให้
ผลตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บจากการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีไดป้ระมาณการไวท้ั้งในส่วนของเงิน
ปันผลและเงินลดทุน ทั้งน้ีจาํนวนเงินค่าชดเชยท่ีกองทุนรวมไดรั้บจะข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขตามท่ีกาํหนดในสัญญา
ท่ีเก่ียวขอ้ง ระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยูภ่ายหลงัจากการถูกเวนคืน หรือจาํนวนค่าชดเชย
ท่ีไดรั้บจากการเวนคืน 

 นอกจากน้ี จากการท่ีบริษทัจดัการไดศึ้กษาขอ้มูลตามพระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะ
เวนคืนในทอ้งท่ีเขตท่ีทรัพยสิ์นของกองทุนท่ีจะลงทุนแลว้พบวา่ท่ีตั้งของทรัพยสิ์นของกองทุนท่ีจะลงทุน
ดงักล่าวไม่ตกอยูภ่ายใตเ้ขตเวนคืนโดยเฉพาะเจาะจง ทั้งน้ีบริษทัจดัการไม่สามารถประเมินถึงโอกาสในการ
ถกูเวนคืนได ้เน่ืองจากการเวนคืนท่ีดินเป็น นโยบายและความจาํเป็นในการใชพ้ื้นท่ีของรัฐบาลในเวลานั้น 

6)  ความเส่ียงจากการไม่มีสิทธิใช้ทางเข้าออกโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ 
เน่ืองจากกรณีมข้ีอพพิาท 

 ในขณะท่ีมีการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ี ทางเขา้ออกของโครงการ
เซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขุมวิท-ทองหล่อ ซ่ึงมีเน้ือท่ีประมาณ 5 ตารางวา อยูภ่ายใตข้อ้พิพาท
ระหวา่งนายบุญลือ ทองบุญรอด ในฐานะผูจ้ดัการมรดกของนายทองหล่อ ทองบุญรอด (โจทก)์ กบั กองทุน
รวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II (จาํเลย) เร่ือง ละเมิดและขบัไล่  โดยท่ีศาลอุทธรณ์
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พิพากษายืนตามศาลชั้นตน้ใหย้กฟ้อง  ตามคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขดาํท่ี 4438/2549 คดีหมายเลข
แดงท่ี 12311/2552 เน่ืองจากพยานหลกัฐานของจาํเลยมีนํ้าหนกัดีกวา่พยานหลกัฐานของโจทก ์และขอ้เทจ็จริง
รับฟังไดว้า่นายทองหล่อไดอุ้ทิศท่ีดินพิพาทใหเ้ป็นถนนสาธารณะเพ่ือใหป้ระชาชนใชร่้วมกนัโดยกระทาํดว้ย
วาจาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2497 ท่ีดินพิพาทจึงเป็นสาธารณะสมบติัของแผน่ดินสาํหรับพลเมืองใชร่้วมกนั โจทกไ์ม่อาจ
อา้งกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพิพาทว่าโจทก์มีสิทธิครอบครองท่ีดินพิพาทสืบต่อจากนายทองหล่อเจา้มรดกไดอี้ก
ต่อไป ทั้ งน้ี คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โดยโจทก์ได้ยื่นฎีกาไวแ้ล้ว ณ วนัท่ี 5 
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

 ทั้งน้ี ซอยสุขมุวิท 55 (ทองหล่อ) ไดมี้การใชเ้ป็นทางสาธารณะท่ีรถยนตใ์ชส้ัญจรไปมาเป็นปกติเป็นเวลานาน
กวา่ 20 ปีแลว้ ตลอดจนศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ไดพิ้พากษาแลว้วา่ พยานหลกัฐานของโครงการมีนํ้าหนกั
ดีกวา่พยานของโจทก ์โจทกไ์ม่อาจอา้งกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพิพาทได ้ 

 อยา่งไรก็ดี หากศาลฎีกาพิพากษากลบัคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลชั้นตน้อาจส่งผลให้ไม่สามารถใชท้างเขา้-ออก
โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อทางด้านหน้าถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) 
อยา่งไรก็ตาม กองทุนรวมอาจขอเจรจาขอเช่าท่ีดินประมาณ 5 ตารางวา  เพื่อใชเ้ป็นทางเขา้ออกของโครงการหรืออาจ
พิจารณาเปล่ียนแปลงทางเขา้-ออกของโครงการจากเดิมเป็นการเขา้-ออกผา่นทางซอยทองหล่อ 8 เขา้สู่ถนนสุขมุวิท 55 
(ซอยทองหล่อ) ซ่ึงเป็นทางสาธารณประโยชน์  และไม่มีพบวา่มีคดีพิพาทใดๆกบักองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ
เรียกร้อง แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ –II  และกองทุนรวมอาจตอ้งชดใชค่้าเสียหายและค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความให้
โจทกร์วมเป็นเงินประมาณ 1.64 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนค่าใชจ่้าย 0.05% ของขนาดเงินกองทุนรวม 3,300 ลา้นบาท 

ค) ความเส่ียงทีเ่กดิจากการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
1) ความเส่ียงของผลประกอบการของกองทุนรวมขึน้อยู่กบัความสามารถของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
 ในการเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีลงทุนคร้ังแรกกองทุนรวมจะแต่งตั้ง บริษทั คิว. เอช. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

ใหเ้ป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยส์าํหรับ โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ สุขมุวิท-ทอง
หล่อ  โครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์  และโครงการบา้นพกัอาศยัใหเ้ช่า 
แอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร ซ่ึงบริษทั คิว. เอช. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เป็นบริษทัมีประสบการณ์ในการ
บริหารจดัการทรัพยสิ์น  โดยกองทุนรวมไดก้าํหนดให้ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยมี์หนา้ท่ีต่างๆ เก่ียวกบัการ
บริหารจดัการทรัพยสิ์น รวมถึงการร่วมกาํหนดนโยบายการจดัการผลประโยชน์ในทรัพยสิ์น ดงันั้นการ
บริหารจดัการทรัพยสิ์นท่ีดีโดยผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ เช่น การรักษาหรือพฒันาทรัพยสิ์นท่ีลงทุนใหเ้ป็นท่ี
พึงพอใจของผูเ้ช่า การให้บริการแก่ผูเ้ช่าอยา่งมีคุณภาพ การหาผูเ้ช่ารายใหม่หรือการต่อสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่า
ปัจจุบนั การบาํรุงรักษาทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรกให้อยูใ่นสภาพท่ีดี จึงส่งผลโดยตรงต่อผล
ประกอบการของกองทุนรวม 

 อยา่งไรกดี็ หากบริษทั คิว. เอช. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์
เน่ืองจากเหตุผลใดเหตุผลหน่ึง  กองทุนรวมอาจไดรั้บผลกระทบจากการบริหารจัดการของผูบ้ริหาร
อสังหาริมทรัพยร์ายเดิม ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและฐานะการเงินของกองทุนรวม 

2) ความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกนัภัยของกองทุนรวมอาจไม่ครอบคลุมความเส่ียงจากการสูญเสียได้ทั้งหมด
และอาจไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายบางประเภททีไ่ม่ได้ทาํประกนั 

 การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเส่ียงดา้นการดาํเนินการและการใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์นท่ีกองทุน
รวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก เน่ืองจากกองทุนรวมอาจไม่สามารถจดัทาํประกนัภยัท่ีคุม้ครองความเส่ียงบางประเภท
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ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ (หรือแมว้่ากองทุนรวมสามารถจดัหาประกนัภยัได ้ แต่อตัราเบ้ียประกนัอาจไม่คุม้กบั
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีกองทุนรวมอาจไดรั้บ) เช่น ความสูญเสียจากสงคราม หรือการก่อการร้าย เป็นตน้ 

 กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงจากความสูญเสียทางการเงินเม่ือเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีไม่ไดรั้บการคุม้ครองอยา่ง
เพียงพอหรือไม่สามารถจดัใหมี้การประกนัภยัได ้

3) ความเส่ียงจากการทีคู่่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาอืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม กองทุนรวมจะเขา้ทาํ สัญญาโอนสิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน
และสัญญาจะซ้ือจะขายอสังหาริมทรัพยก์บัเจา้ของอสังหาริมทรัพย ์และ/หรือ ผูโ้อนสิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน 
และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุนและการบริหารของกองทุนรวมเพื่อประโยชน์ในการจดัหา
จดัหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม และผกูพนัใหคู้่สัญญาปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญา  

 อยา่งไรก็ดี  ถึงแมจ้ะมีขอ้กาํหนดในสัญญา คู่สัญญาอาจปฏิบติัผิดสัญญาหรืออาจเกิดเหตุการณ์ใด ๆ อนัเป็นเหตุ
แห่งการเลิกหรือผิดสัญญาได ้ในกรณีเช่นวา่น้ี แมก้องทุนรวมจะมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญา เรียกค่าเสียหาย แต่
เหตุการณ์ท่ีคู่สัญญาผิดสัญญาดงักล่าว ทาํให้กองทุนรวมอาจไม่ไดรั้บผลประโยชน์หรือบงัคบัการให้เป็นไป
ตามสัญญาตามท่ีกาํหนดไวด้ังกล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามสิทธิของกองทุนรวมตาม
ขอ้กาํหนด หรือ คู่สัญญาไม่ชาํระค่าเสียหายตามท่ีกองทุนรวมเรียกร้อง ดงันั้น กองทุนรวมจึงอาจตอ้งนาํเร่ือง
ดงักล่าวเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมโดยการฟ้องร้องต่อศาล  ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวบริษทัจดัการไม่สามารถ
คาดการณ์ไดถึ้งระยะเวลาในการดาํเนินการ และจาํนวนเงินท่ีกองทุนรวมจะไดรั้บชดเชย เยียวยา ต่อความ
เสียหายต่าง ๆ นอกจากน้ี ผลแห่งคดีข้ึนอยูก่บัคาํพิพากษาของศาล และถึงแมศ้าลจะมีคาํพิพากษาให้กองทุน
รวมชนะคดี กองทุนรวมอาจประสบความยุง่ยากในการบงัคบัให้เป็นไปตามคาํพิพากษาของศาล  ผูถื้อหน่วย
ลงทุนจึงมีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามจาํนวนหรือภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไว ้ 

4) ความเส่ียงจากการทีก่องทุนรวมไม่สามารถใช้สิทธิตามสัญญาเช่าช่วงทีด่นิทีเ่ช่า 

 ในบางกรณีกองทุนรวมอาจไม่สามารถใชป้ระโยชน์ในที่ดินที่เช่าช่วงเน่ืองจากที่ดินที่เช่าช่วงถูกยึดหรือ
อายดัตามคาํสั่งศาล เจา้ของท่ีดินหรือผูใ้ห้เช่าช่วงถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพยช์ัว่คราว หรือพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด 
หรือสั่งใหล้ม้ละลาย   

 ซ่ึงในกรณีดงักล่าวหากเจา้ของท่ีดินหรือผูใ้ห้เช่าช่วงไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขเหตุดงักล่าวกองทุนรวมจึง
อาจจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ซ่ึงท่ีดินท่ีเช่าช่วงได้ตามระยะเวลาการเช่าช่วงท่ีเหลืออยู่ตามระยะเวลาท่ี
กาํหนดไวใ้นสัญญาเช่าช่วง  

 อยา่งไรก็ดี กองทุนรวมยงัเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลูกสร้างท่ีตั้งอยูบ่นท่ีดินท่ีเช่าช่วง ผูท่ี้มีสิทธิในท่ีดินท่ี
เช่าช่วงแทนเจา้ของท่ีดินหรือผูใ้ห้เช่าช่วงอาจตอ้งดาํเนินการให้กองทุนรวมสามารถใชป้ระโยชน์ในส่ิงปลูก
สร้างท่ีกองทุนรวมมีกรรมสิทธ์ิไดโ้ดยชอบต่อไป 

นอกจากน้ี ผูใ้หเ้ช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วง เป็นบริษทัท่ีถือหุน้โดยเจา้ของท่ีดินและกลุ่มบุคคลเดียวกนักบั
เจา้ของท่ีดินและไม่ไดป้ระกอบธุรกิจในลกัษณะอ่ืน ดงันั้น จึงมีความเส่ียงตํ่าในการท่ีสัญญาเช่าระหวา่ง
เจา้ของท่ีดินกบับริษทัดวงเดช จาํกดัและสัญญาเช่าช่วงจะถูกยกเลิกหรือเพิกถอน เน่ืองจากการผิดนดัของ
บริษทัดวงเดช จาํกดั ในฐานะผูเ้ช่าตามสัญญาเช่าและผูใ้หเ้ช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วง 
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5) ความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้จากการกู้ยมืเงนิ 

 ในกรณีท่ีกองทุนรวมไดด้าํเนินการใหมี้การกูย้มืเงินตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ  กองทุน
รวมอาจมีความเส่ียงเกิดข้ึนจากการกูย้มืเงินดงักล่าวได ้เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและอตัรา
ดอกเบ้ีย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทุนรวม ทาํให้กองทุนรวมมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ 
รวมถึงกองทุนรวมอาจมีความเส่ียงท่ีจะมีความสามารถในการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียลดลง และอาจ
ส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนรวมในการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี กองทุนรวม
จะใชค้วามพยายามในการดาํเนินการใดๆเพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว เช่น การป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวน
ของอตัราดอกเบ้ีย หรือ การขอขยายระยะเวลาการชาํระหน้ี เป็นตน้ อยา่งไรกดี็ในการดาํเนินการใดๆ ดงักล่าว 
กองทุนรวมจะดาํเนินการโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั  

6) การปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดล้อมอาจก่อให้เกดิค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยสําคญัต่อกองทุนรวม 

 กองทุนรวมอาจมีค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งใน
อนาคต กองทุนรวมอาจมีภาระค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัตามกฎหมายเพ่ิมเติม 

7)      ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวม เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนคร้ังแรก 
คณะกรรมการลงทุน ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ และผู้ให้บริการอืน่ของกองทุนรวม
อาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

 แมว้า่บริษทัจดัการจะไดก้าํหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบติัหนา้ท่ีของบริษทั คิว. เอช. อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั  ในการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทุนรวมอยา่งระมดัระวงั  ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่ง
กองทุนรวมและบุคคลต่างๆดงักล่าวขา้งตน้ยงัอาจเกิดข้ึนไดเ้น่ืองจาก 
(ก)   บริษทั คิว. เอช. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  เจา้ของอสังหาริมทรัพย ์ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งยงัคง

ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวกบัเซอร์วสิอพาร์ทเมนต ์และอาคารท่ีอยูอ่าศยัใหเ้ช่า   
 (ข)  เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนคร้ังแรกซ่ึงเป็นบุคคลท่ี เ ก่ียวข้องกับเจ้าของ

อสังหาริมทรัพยจ์ะถือหน่วยลงทุนในจาํนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายและ
อาจใชสิ้ทธิในฐานะผูถื้อหน่วยลงทุนในการเสนอช่ือกรรมการในคณะกรรมการลงทุนซ่ึงมีหนา้ท่ีให้
คาํปรึกษาแก่กองทุนรวม 

8) ความเส่ียงทีก่องทุนรวมอาจต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการร้ือถอนทรัพย์สิน 

 สาํหรับโครงการบา้นพกัอาศยัให้เช่า แอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร ซ่ึงกองทุนรวมลงทุนโดยการรับโอนสิทธิ
การเช่าช่วงท่ีดิน โดยสัญญาเช่าช่วงท่ีดินดงักล่าวมีขอ้กาํหนดวา่ เม่ือสัญญาเช่าช่วงส้ินสุดลงแลว้ ผูใ้ห้เช่าช่วง
อาจกาํหนดใหผู้เ้ช่าช่วงดาํเนินการร้ือถอนอาคารส่ิงปลูกสร้างออกจากพื้นท่ีเช่าช่วงโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้ช่าช่วง
เอง ซ่ึงในกรณีดงักล่าวผูป้ระเมินราคาไดป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นลอยตวัท่ีสามารถขายต่อไดแ้ละค่าใชจ่้ายใน
การร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างดงักล่าวไวใ้นรายงานประเมินแลว้ ซ่ึงอาจส่งผลให้ในวนัท่ีสัญญาเช่าช่วงส้ินสุดลง
กองทุนรวมอาจมีหรือไม่มีภาระในการชาํระค่าร้ือถอนดงักล่าว ซ่ึงอาจทาํให้ผลตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน
ไดรั้บไม่เป็นไปตามท่ีประมาณการไว ้อย่างไรก็ดี บริษทัจดัการไดก้าํหนดให้ผูป้ระเมินราคาตอ้งนาํปัจจยั
ดงักล่าวประกอบการกาํหนดสมมติฐานในการประเมินค่าและการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์นของ
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กองทุนรวมแลว้แต่กรณี และบริษทัจดัการจะดาํเนินการใหมี้การเปิดเผยสมมติฐานในเร่ืองดงักล่าวในรายงาน
ประเมินล่าสุดและรายงานประจาํปีของกองทุนรวม เพ่ือใหผู้ล้งทุนสามารถรับทราบถึงความเส่ียงดงักล่าวเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาลงทุนได ้

 
4.  หลกัเกณฑ์การลงทุน  

4.1  การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  

 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพยจ์ะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

4.1.1 ต้องมีการวิ เคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซ้ือหรือเช่า
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุน 

4.1.2     อสังหาริมทรัพยท่ี์จะลงทุนตอ้งตั้งอยูใ่นประเทศไทย มีทางเขา้ออกท่ีดีและเหมาะสมตามสภาพ 

4.1.3 ต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดหา
ผลประโยชน์ไดห้รือหากเป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์ยงัก่อสร้างไม่แลว้เสร็จ ตอ้งมีการก่อสร้างไป
แลว้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าโครงการ  ณ วนัท่ีสํานกังานอนุมติัให้บริษทัจดัการจดัตั้ง
และจัดการกองทุนรวมกรณีเป็นทรัพยสิ์นช้ินแรก หรือ ณ วนัท่ีกองทุนรวมลงทุนกรณีเป็น
ทรัพย์สินช้ินต่อไป  และในการคาํนวณมูลค่าโครงการ มิให้นับมูลค่าท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้ งของ
โครงการ ทั้งน้ีสัดส่วนความคืบหนา้ของการก่อสร้างตอ้งไดรั้บการรับรองจากบริษทัประเมินค่า
ทรัพยสิ์น  

4.1.4 ตอ้งเป็นการลงทุนโดยการซ้ือหรือเช่าอสังหาริมทรัพย ์ หรือโดยการไดม้าซ่ึงสิทธิเกบ็กินหรือสิทธิ
เหนือพ้ืนดิน โดยผูมี้กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวยนิยอมท่ีจะขาย 
ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพยน์ั้น 

4.1.5 อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์อ้งไม่อยูใ่นบงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีขอ้
พิพาทใดๆ  เวน้แต่จะเป็นประโยชน์แก่กองทุนรวมและไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.6 อสังหาริมทรัพยต์อ้งไม่เป็นท่ีดินวา่งเปล่า  เวน้แต่จะแสดงไดว้า่จะเป็นประโยชน์ท่ีจะส่งเสริม
ให้เกิดรายได้แก่อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม และได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.7 ในการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ บริษทัจดัการจะไม่ทาํสัญญาเช่าท่ีมีขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขท่ีก่อใหเ้กิด
หนา้ท่ีมากกวา่หนา้ท่ีอนัเป็นปกติท่ีผูเ้ช่าพึงตอ้งกระทาํเม่ือสัญญาเช่าส้ินสุดลง หรือทาํสัญญาเช่าช่วง
เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตอ้งเป็นการเช่าจากบุคคล
ดงัต่อไปน้ี 
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(1) ต้องเป็นการเช่าจากผู ้มีสิทธิท่ีจะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้ นได้  ทั้ งน้ี ในกรณีท่ี
อสังหาริมทรัพยท่ี์เช่าเป็นท่ีดิน  ท่ีดินนั้นจะตอ้งมีการออกโฉนดท่ีดินหรือหนงัสือรับรอง
การทาํประโยชน์ใหแ้ลว้ 

(2)   ในกรณีท่ีเป็นการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย ์หรือในกรณีท่ีเป็นการเช่าอาคาร โรงเรือน 
หรือส่ิงปลกูสร้างท่ีผูใ้หเ้ช่ามิไดเ้ป็นผูมี้กรรมสิทธ์ิตามโฉนดท่ีดินหรือผูมี้สิทธิครอบครอง
ตามหนังสือรับรองการทาํประโยชน์ บริษทัจัดการตอ้งจัดให้มีสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินหรือบริษทัประกนัภยัเป็นผูรั้บประกนั
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลดงักล่าว หรือในกรณีท่ีมิได้
จดัใหผู้รั้บประกนัความเสียหายเพ่ือป้องกนัความเสียหายเช่นวา่นั้น  บริษทัจดัการตอ้ง
เปิดเผยความเส่ียงให้ผูล้งทุนทราบโดยตอ้งระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน ส่วนสรุปขอ้มูล
สําคัญถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับผลประกอบการของกองทุนรวม หากผูมี้
กรรมสิทธ์ิตามโฉนดท่ีดิน  หรือผู ้มี สิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการ                     
ทาํประโยชน์บอกเลิกสัญญา 

4.1.8 บริษทัจดัการกองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์มีมูลค่า
รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ภายใน 6 เดือนนับแต่
วนัท่ีจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม หรือวนัท่ีจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนสําหรับกรณี        
การเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนเพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เพ่ิมเติม แลว้แต่กรณี และดาํรงอตัราส่วนการลงทุนดังกล่าวทุกวนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี
ประจาํปี  เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี   

(1)   รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีสุดทา้ยก่อนส้ินอายโุครงการ หรือ 

(2)   กรณีมีเหตุจาํเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน 

4.1.9 บริษทัจดัการจะถืออสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมไดม้าจากการ
ลงทุนไวอ้ย่างน้อย 1 ปี เวน้แต่มีเหตุจาํเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผ่อนผนัจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.10   บริษทัจดัการจะจดัใหมี้การประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 

(1)  การประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้เสียของกองทุนรวมท่ีมีต่อ
อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์ลงทุน เพ่ือคุม้ครองความเสียหาย 
ท่ีจะเกิดข้ึนกบักองทุนรวมอนัเน่ืองมาจากการเกิดวินาศภยัต่ออสังหาริมทรัพยด์งักล่าว 
โดยกาํหนดให้กองทุนรวมเป็นผูรั้บประโยชน์ ทั้งน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แล
ผลประโยชน์ 

(2)  การประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอกท่ีอาจไดรั้บความเสียหายจากความชาํรุด
บกพร่องของอาคาร  โรงเรือน  หรือส่ิงปลูกสร้าง  ทั้ งน้ี  ในกรณีท่ีผู ้ให้เช่าหรือ                      
ผูใ้หสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทุนรวม หรือผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพยจ์ากกองทุนรวม 
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ไดท้าํประกนัภยันั้นไวแ้ลว้  บริษทัจดัการสามารถทาํประกนัภยัความรับผิดเฉพาะกรณี
ท่ีกองทุนรวมอาจถกูไล่เบ้ียใหต้อ้งรับผดิ 

(3)   การประกนัภยัตาม (1) และ(2) ใหเ้อาประกนัตลอดระยะเวลาท่ีกองทุนรวมมีกรรมสิทธ์ิ
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยน์ั้น   

4.1.11 ราคาอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนหรือจาํหน่าย 

(1) การลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์บริษทัจดัการจะลงทุน
ในราคาท่ีไม่สูงกวา่ราคาท่ีเปิดเผยไวใ้นรายละเอียดโครงการ  และหากราคาท่ีจะลงทุน
ซ่ึงเปิดเผยไวใ้นรายละเอียดโครงการสูงกวา่ราคาท่ีไดจ้ากรายงานการประเมินค่าตํ่าสุด 
เกินร้อยละ 10 ของราคาท่ีไดจ้ากรายงานการประเมินค่าดงักล่าว  บริษทัจดัการจะช้ีแจง
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผลท่ีลงทุนในราคานั้นในโครงการและหนงัสือช้ีชวน 

(2)  การขายอสังหาริมทรัพยห์รือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมไดม้าจาก
การลงทุน บริษทัจดัการจะกระทาํโดยเปิดเผย เพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกองทุนรวม
เป็นสาํคญั   หากการขายอสังหาริมทรัพยห์รือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยมี์
ราคาท่ีตํ่ากว่าราคาท่ีไดจ้ากรายงานการประเมินค่าสูงสุดเกินร้อยละ 10 ของราคาท่ีได้
จากรายงานการประเมินค่าดงักล่าว บริษทัจดัการจะช้ีแจงขอ้เทจ็จริงและเหตุผลท่ีขาย
อสังหาริมทรัพยห์รือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์นราคาดงักล่าวไวใ้นหนงัสือ
สรุปขอ้มูลสาํคญัตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

(3)   รายงานการประเมินค่าของบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นตาม (1) และ(2) จะจดัทาํข้ึน
ล ่วงหนา้ ก่อนการลงทุนในหรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเ ช่า
อสังหาริมทรัพยด์งักล่าวไดไ้ม่เกิน 6 เดือน ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะจดัให้มีการประเมินค่า
ทรัพยสิ์นใหม่หากภายในระยะเวลาดงักล่าวมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีทาํการประเมินมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

4.1.12 การทาํธุรกรรมกบับริษทัจดัการ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัจดัการ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  บริษทั
จดัการจะปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(1)   ในการลงทุนคร้ังแรก  หากเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยข์องบริษทัจดัการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัจดัการ บริษทัจดัการ
ตอ้งยื่นคาํรับรองของบุคคลท่ีจะแต่งตั้งให้เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซ่ึงไดรั้บรองวา่ผูดู้แลผลประโยชน์ไดรั้บรายงานการ
ประเมินของบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นและรายงานเก่ียวกบัการตดัสินใจลงทุนของ
บริษทัจดัการ และรับรองวา่ไดท้าํการตรวจสอบการลงทุนตามโครงการแลว้ และเห็น
ว่ า เ ป็ น ธุ ร ก ร ร ม ใ น ลั ก ษ ณ ะ ท่ี เ ป็ น ธ ร ร ม เ นี ย ม ท า ง ค้ า ป ก ติ เ ส มื อ น 
การทาํธุรกรรมกบัคู่คา้ทัว่ไปท่ีมิไดมี้ความเก่ียวขอ้งกนัเป็นพิเศษ (at arm’s length 
transaction) ทั้งน้ี เม่ือบริษทัจดัการไดรั้บอนุมติัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
จดัตั้งและจดัการกองทุนรวม บริษทัจดัการจะแต่งตั้งบุคคลท่ีทาํการรับรองดงักล่าวเป็น
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ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เวน้แต่มีเหตุจาํเป็นและสมควรโดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2)   ในการลงทุนในหรือจาํหน่ายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ภายหลงัจากการลงทุนคร้ังแรก หากเป็นการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทั
จดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ท่ี สน. 29/2549 เร่ือง การกระทาํท่ีอาจก่อให้เกิด 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการจดัการกองทุนและหลกัเกณฑใ์นการป้องกนั ลง
วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2549 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ซ่ึงรวมถึงการไดรั้บความเห็นชอบหรือ
ก าร รับรองจ ากผู ้ ดู แ ลผลประโยช น์  และ /ห รือก า รได้ รั บม ติอ นุมั ติ จ า ก 
ผูถื้อหน่วยลงทุน  นอกจากน้ี หากธุรกรรมดงักล่าวเป็นการลงทุนกบับริษทัจดัการหรือ
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดําเนินการได้ต่อเม่ือผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าการลงทุน 
ดงักล่าวเป็นธุรกรรมในลกัษณะท่ีเป็นทางคา้ปกติเสมือนเป็นการทาํธุรกรรมกบัลูกคา้
ทัว่ไปท่ีมิไดมี้ความเก่ียวขอ้งกนัเป็นพิเศษ 

4.1.13 บริษทัจดัการจะนาํอสังหาริมทรัพยไ์ปแสวงหาผลประโยชน์ไดเ้ฉพาะการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีโดยตรง หรือ
ใหเ้ช่าแก่ผูป้ระกอบกิจการอ่ืนเพ่ือนาํอสังหาริมทรัพยไ์ปจดัหาประโยชน์ ทั้งน้ี ภายใตห้ลกัเกณฑ์
ดงัน้ี 

(1)   หากเป็นการลงทุนในอาคาร ให้บริการใหเ้ช่าห้องพกัแบบระยะยาวและแบบระยะส้ัน
เสมือนโรงแรม บริษทัจดัการจะนาํอาคารดงักล่าวให้เช่าแก่ผูป้ระกอบกิจการโรงแรม
เท่านั้น 

(2)   หากเป็นการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีและมีการจดัหาผลประโยชน์โดยการใหบ้ริการประกอบดว้ย 
เช่น เซอร์วสิอพาร์ทเมนต ์บริษทัจดัการจะปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(ก)   ดาํเนินการให้กองทุนรวมมีรายไดจ้ากการให้เช่าพื้นที่และการให้เช่า
เคร่ืองใชอุ้ปกรณ์ตกแต่งที่เก่ียวเน่ืองโดยตรงจากการให้เช่าพ้ืนท่ีนั้น เช่น 
ชุดรับแขก ชุดครัว เคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
ของรายไดท้ั้งหมดท่ีไดจ้ากการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยน์ั้น
ในรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีใด ๆ    

(ข)   รายงานผลการดาํเนินงานเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์ตาม (ก) ของแต่ละ
อาคารให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วนันบัแต่วนัส้ิน
รอบปีบญัชี  

(ค)   หากกองทุนรวมมีรายไดน้อ้ยกวา่ท่ีกาํหนดตาม (ก)  บริษทัจดัการจะดาํเนินการ
ให้ผูป้ระกอบกิจการรายอ่ืนนาํอสังหาริมทรัพยไ์ปจดัหาผลประโยชน์ หรือ
จาํหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว หรือ
เลิกกองทุนรวม ภายใน 60 วนันับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี 
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และแจง้ให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ี
บริษทัจดัการไดด้าํเนินการดงักล่าวแลว้เสร็จ 

4.1.14 บริษทัจดัการจะจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยใ์หเ้กิดรายไดป้ระจาํไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 
ของรายไดท้ั้งหมดของกองทุนรวมในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี เวน้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) ในรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีแรกและประจาํปีสุดทา้ยของปีท่ีส้ินอายโุครงการ หรือ 
(2) เม่ือไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.2   การลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวธีิอืน่ บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมไีว้ซ่ึง
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังต่อไปนีเ้พือ่การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม  

(1)   พนัธบตัรรัฐบาล 

(2)  ตัว๋เงินคลงั 

(3)   พนัธบตัรหรือหุน้กูท่ี้สถาบนัสินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์รัฐวสิาหกิจ หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมาย
เฉพาะจดัตั้งข้ึนเป็นผูอ้อก 

(4)   เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(5)   บตัรเงินฝากท่ีธนาคารหรือบริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก  ทั้งน้ี หากเป็นบตัรเงินฝากท่ีมีการจ่าย
ผลตอบแทนหรือการชาํระเงินลงทุนอา้งอิงกบัสินคา้หรือตวัแปรตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน 

(6)   ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีธนาคาร บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ สถาบนัสินเช่ือ
เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง 
ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ีย หรือผูค้ ํ้าประกนั ทั้งน้ี หากเป็นตัว๋แลกเงินหรือ
ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนหรือการชาํระคืนเงินลงทุนอา้งอิงกบัตวัแปร ตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน 

(7)   หน่วยลงทุนหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี หรือ
กองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหน้ี หรือเงินฝาก 

(8)   หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

(9)   หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(ก)   ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีอยูภ่ายใตก้าร
กาํกบัดูแลของหน่วยงานกาํกบัดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็น
สมาชิกสามญัของ International Organizations of  Securities Commission (IOSCO)  
หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขาย
หลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 

(ข)   ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศท่ีมีทรัพยสิ์นเช่นเดียวกบัทรัพยสิ์น
ท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยส์ามารถลงทุนหรือมีไวไ้ด ้และ 
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(ค)   ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือ        
ผูล้งทุนทัว่ไป 

(10)  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุน  ทั้งน้ี 
ในกรณีท่ีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้มีสินคา้หรือตวัแปรอ่ืนใดท่ีมิใช่ราคาหลกัทรัพย ์ อตัราแลกเปล่ียน
เงิน อตัราดอกเบ้ีย ดชันีทางการเงิน ดชันีกลุ่มหลกัทรัพย ์หรืออนัดบัความน่าเช่ือถือของหลกัทรัพย์
ท่ีเป็นตราสารแห่งหน้ี สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ดว้ย  

(11)  หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีมิใช่อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย  ์หรือ             
การ หาดอกผลโดยวธีิอ่ืน ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 

การลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) ท่ีนิติบุคคลใดนิติบุคคลหน่ึง
เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ีย ผูค้ ํ้าประกนั หรือผูรั้บฝากเงิน ตอ้งมีมูลค่า
รวมกนัทั้งส้ินไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม เวน้แต่ในช่วงระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

(ก)   ภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทุนรวม 

(ข)   ช่วงระยะเวลาหกสิบวนัก่อนวนัจ่ายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรือวนัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุน 

(ค)   ช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวนัครบกาํหนดอายโุครงการหรือวนัเลิกกองทุนรวม 

การคาํนวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคสอง ไม่นับรวมตั๋วแลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีกองทุน
เพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั  ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ้าประกนัโดย
ตอ้งเป็นการรับอาวลัแบบไม่มีเง่ือนไข หรือสลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ีย หรือคํ้าประกนัเงินตน้
และดอกเบ้ียเตม็จาํนวนอยา่งไม่มีเง่ือนไข 

4.3 การกู้ยมืเงนิ 

ในการจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมอาจกูย้ืมเงินได ้ทั้งน้ี ไม่วา่จะมีการให้หลกัประกนั
ไวด้ว้ยหรือไม่กต็าม  และตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เป็นการกูย้มืเงินเพ่ือดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(ก)   ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมมีสิทธิการ
เช่าให้อยูใ่นสภาพดีและมีความพร้อมท่ีจะใชห้าผลประโยชน์  

(ข)   ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติมบนท่ีดินท่ีมีอยูแ่ลว้ซ่ึงเป็นของกองทุนรวมหรือท่ีกองทุน
รวมมีสิทธิการเช่า เพ่ือประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

(ค)   ลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ิมเติม 

(2) เป็นการกูย้ืมเงินโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสําคญั ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการ
กูย้ืมเงินเพ่ือปรับปรุงอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าตาม (1)(ก) หรือเพ่ือต่อเติมหรือ
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ก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติมบนท่ีดินท่ีมีอยู่แลว้ท่ีกองทุนรวมมีสิทธิการเช่าตาม (1)(ข)  บริษทัจดัการ
กองทุนรวมตอ้งคาํนึงถึงกาํหนดเวลาเช่าท่ีเหลืออยูต่ามสัญญาเช่าดว้ย  และ 

(3) จาํนวนเงินท่ีกูย้มืตอ้งไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  และในกรณีท่ีต่อมา
ภายหลงัจาํนวนเงินท่ีกูย้มืเกินอตัราส่วนดงักล่าว แต่การเกินอตัราส่วนนั้นมิไดเ้กิดจากการกูย้มืเงิน
เพ่ิมเติม  บริษทัจดัการกองทุนรวมจะคงอตัราส่วนการกูย้ืมเงินไวต่้อไปก็ได ้ แต่จะกูย้ืมเงินเพ่ิมเติม         
อีกไม่ไดจ้นกวา่อตัราส่วนการกูย้มืเงินจะลดลงจนนอ้ยกวา่ร้อยละสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวม 

เง่ือนไขพิเศษ:   

การลงทุนใน หรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และการหาประโยชน์จากทรัพยสิ์น  

กองทุนรวมมีหลกัเกณฑก์ารลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์ลอดจนการหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 4.1 
ขอ้ 4.2 และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 25/2552 รวมถึงประกาศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

โดยในการบริหารจดัการ และหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นต่างๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวน้ั้น กองทุนรวม
อาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พฒันา เพิ่มศกัยภาพในทรัพยสิ์นต่างๆ ดงักล่าวได  ้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการให้เช่าพ้ืนท่ี
โดยตรง หรือใหเ้ช่าแก่ผูป้ระกอบกิจการเพ่ือนาํทรัพยสิ์นดงักล่าวไปหาผลประโยชน์  ทั้งน้ี รวมถึงการดาํเนินธุรกิจ
ให้เช่าทรัพยสิ์น เพ่ือวตัถุประสงคต่์างๆ   และ/หรือเพ่ือการจาํหน่าย จ่าย โอน ทั้งโครงการ  และหรือเพื่อการแบ่ง
จําหน่ายทรัพยส์ินดงักล่าวให้กบับุคคลทัว่ไป  นอกจากน้ีกองทุนรวมอาจดําเนินการก่อสร้างหรือพัฒนา
อสังหาริมทรัพยร์วมถึงการขอ หรือรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง หรือใบอนุญาตอ่ืนใดท่ีจาํเป็นเพ่ือประโยชน์ของ
ทรัพยสิ์น เช่น ใบอนุญาตต่อเติมอาคาร เป็นตน้ ดาํเนินการใดๆ เพ่ือประโยชน์ของทรัพยสิ์นตามท่ีบริษทัจดัการ
กองทุนรวม หรือ คณะกรรมการลงทุน (ถา้มี) จะเห็นสมควรไดอี้กดว้ย แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เป็นการขดัต่อขอ้กาํหนด 
กฎเกณฑ ์และเง่ือนไขท่ีกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

นอกจากน้ี กองทุนรวมสามารถนาํเงินประกนัการเช่า (เงินมดัจาํ) ท่ีไดเ้รียกเก็บจากผูเ้ช่าไปดาํเนินการลงทุนใน
หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือหาดอกผลตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดได ้ทั้งน้ี เม่ือ
คาํนวณจาํนวนเงินประกนัการเช่าท่ีกองทุนรวมนาํไปลงทุนเทียบกบัรายไดท้ั้ งหมดของกองทุนรวม การลงทุน
ดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อการคืนเงินประกนัการเช่าตามท่ีกาํหนดในสัญญาเช่า 

 

5.  ข้อกาํหนด นโยบายและวธีิการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

5.1 ข้อกาํหนด นโยบายและวธีิการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 2 คร้ัง อย่างไรก็ดี บริษทั
จดัการอาจมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษเกินกว่าการจ่ายเงินปันผลปีละ 2 คร้ังดงักล่าวให้แก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนไดต้ามท่ีบริษทัจดัการมีความเห็นวา่มีความจาํเป็นและสมควร    

(1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีกาํไรสุทธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด  บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อ
หน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิท่ีไม่รวมกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินค่า
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หรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ ประจาํรอบ
ระยะเวลาบญัชีนั้น   

(2) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีกาํไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด  บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อ
หน่วยลงทุนจากกาํไรสะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้

การจ่ายเงินปันผลตาม (1)  ตอ้งไม่ทาํใหก้องทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชี    
ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น 

การจ่ายเงินปันผลตาม (1) และ (2)  บริษทัจดัการจะดาํเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น   โดยกรณีท่ีบริษทัจดัการ        
ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดใ้นระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนและสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม : 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล  ถา้เงินปันผลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหวา่งปีบญัชีมีมูลค่าตํ่ากวา่
หรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในคร้ังนั้นและใหย้กไปจ่ายเงินปันผล
พร้อมกนัในงวดส้ินปีบญัชี 

สาํหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษทัจดัการจะดาํเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบุไว ้เวน้แต่กรณีท่ี
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม 
ประกาศ กาํหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอยา่งอ่ืน บริษทัจดัการจะดาํเนินการให้เป็นไป
ตามนั้น  

5.2 เงือ่นไข และวธีิการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1)    ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงแก่บริษทัจดัการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

บริษทัจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกินกวา่ 1 ใน 
3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด   

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกนัใดตามกรณีท่ีระบุขา้งตน้  บริษทัจดัการ
จะคาํนวณหาจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละราย
ท่ีอยู่ในกลุ่มบุคคลนั้น   โดยจะใชว้ิธีการเฉล่ียตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วย
ลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการคาํนวณ    (ยอดรวมของจาํนวนหน่วยลงทุน         
ท่ีมีสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลของกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย
ลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีเงินปันผลท่ีไม่อาจแจกจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจดัการจะจะดาํเนินการยกเงินปันผลส่วนดงักล่าวให้เป็นรายได้
แผน่ดิน โดยถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นรับทราบและยนิยอมใหด้าํเนินการแลว้ และในระหวา่งท่ี
กองทุนยงัมิไดด้าํเนินการดงักล่าว บริษทัจดัการจะจดัทาํบญัชีและแยกเงินปันผลส่วนดงักล่าว
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ออกจากทรัพยสิ์นส่วนอ่ืนของกองทุนรวม โดยจะไม่นาํเงินปันผลส่วนดงักล่าวมาคาํนวณมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม เวน้แต่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้งจะประกาศกาํหนด สั่งการ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน 

(2) ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย
ลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเป็นบุคคลตามขอ้ 6.1 (ก)  

บริษทัจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนท่ีเกินกว่า         
ร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด   

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกนัใดตามกรณีท่ีระบุขา้งตน้  บริษทัจดัการ
จะคาํนวณหาจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละราย
ท่ีอยู่ในกลุ่มบุคคลนั้น   โดยจะใชว้ิธีการเฉล่ียตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วย
ลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการคาํนวณ    (ยอดรวมของจาํนวนหน่วยลงทุน          
ท่ีมีสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลของกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะไม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวน
หน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีเงินปันผลท่ีไม่อาจแจกจ่ายให้แก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจดัการจะดาํเนินการยกเงินปันผลส่วนดงักล่าวให้เป็นรายได้
แผน่ดิน โดยถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นรับทราบและยนิยอมใหด้าํเนินการแลว้ และในระหวา่งท่ี
กองทุนยงัมิไดด้าํเนินการดงักล่าว บริษทัจดัการจะจดัทาํบญัชีและแยกเงินปันผลส่วนดงักล่าว
ออกจากทรัพยสิ์นส่วนอ่ืนของกองทุนรวม โดยจะไม่นาํเงินปันผลส่วนดงักล่าวมาคาํนวณมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม เวน้แต่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้งจะประกาศกาํหนด สั่งการ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน 

 (3) ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวน    
หน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้ งหมดเป็นบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนตามข้อ 6.1 (ข)                     
ในช่วงระยะเวลาท่ีบุคคลดงักล่าวถือหน่วยลงทุนท่ีรับไวต้ามสัญญารับประกนัการจดัจาํหน่าย
หน่วยลงทุน  แต่ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีรับหน่วยลงทุน  โดยบริษทัจดัการจะจ่ายเงิน
ปันผลใหแ้ก่บุคคลดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั้น 

(4) ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงแก่บริษทัจดัการกองทุนรวมวา่ผูท่ี้เคยเป็นเจา้ของหรือผูโ้อนสิทธิการ
เช่าในอสังหาริมทรัพย ์ ผูใ้ห้เช่าหรือผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพย ์และกลุ่มบุคคลเดียวกนัของ
บุคคลดงักล่าวถือหน่วยลงทุนรวมกนัเกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด  บริษทัจดัการจะปฏิบติัตามขอ้ (1) โดยอนุโลม  

(5) บริษทัจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมุดทะเบียน และอตัราเงินปันผล โดย  

1.  ประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั  

2.  ปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทัจัดการ และจัดให้มีประกาศ
ดงักล่าวไวท่ี้ผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน  
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3.   ส่งหนงัสือแจง้ ผูถื้อหน่วยท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วย ณ วนัปิดสมุดทะเบียน และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ และตลาดหลกัทรัพย ์

(6)  บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเขา้บญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือ เป็นเช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูถื้อหน่วยลงทุนตามช่ือและท่ีอยูท่ี่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อ
หน่วยลงทุน  

(7)  ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใชสิ้ทธิขอรับเงินปันผลจาํนวนใดภายในอายคุวามใชสิ้ทธิเรียกร้อง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัจดัการจะไม่นาํเงินปันผลจาํนวนดงักล่าวไปใช้
เพ่ือการอ่ืนใดนอกจากเพ่ือประโยชน์ของกองทุนรวม 

 

6. หลกัเกณฑ์และข้อจํากดัการถือหน่วยลงทุน 

หลกัเกณฑแ์ละขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ทั้งน้ี 
ในกรณีท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจตาม
กฎหมาย ไดแ้กไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กาํหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน บริษทัจดัการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนั้น  

6.1 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุน                   
ทีจ่ําหน่ายได้แล้วทั้งหมด  เว้นแต่เป็นกรณีดงัต่อไปนี ้  

(ก)   เป็นการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ใหแ้ก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1.   กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กองทุนประกนัสังคม กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ หรือ               
กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป 

2.   นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึงไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

3.   บุคคลอ่ืนใดท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือมีเหตุจาํเป็นและ
สมควร 

(ข)   เป็นการจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริษทัจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนซ่ึงรับหน่วยลงทุนไวต้ามสัญญา
รับประกันการจัดจาํหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริษทัจัดจาํหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุน          
ท่ีรับไวใ้นส่วนท่ีเกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดไม่เกิน 1 ปีนบัแต่
วนัท่ีบริษทัจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนรับหน่วยลงทุนดงักล่าว 

6.2  เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่ม
บุคคลเดยีวกนัของบุคคลดงักล่าวถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรวมกนัได้ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
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6.3   ในการพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามข้อ 6.1 และข้อ 6.2 ให้เป็นไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2552 เรื่อง  การจัดตั้งกองทุนรวมและการเช้าทําสัญญารับจัดการ
กองทุนรวมส่วนบุคคล และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

6.4 ภายใต้บังคับข้อ 6.5  และข้อ 6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด  บริษทัจัดการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี ้ 

(1)   รายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการรู้หรือควร         
รู้ถึงเหตุดงักล่าว  

(2)   ในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในเร่ืองใด ๆ  บริษทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
รวมในจาํนวนเสียงในการขอมติ   

(3)   ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวน
หน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด   

(4)   แจง้ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัจาํหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวน
หน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

 ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษทัจดัการดาํเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือ
ตกลงกบับุคคลอ่ืน อนัเป็นการปกปิดหรืออาํพรางลกัษณะท่ีแทจ้ริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดท่ีประสงคจ์ะถือหน่วยลงทุนเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม  สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการ
กองทุนรวม  

6.5    ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุน         
ทีจ่ําหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นบุคคลตามข้อ 6.1 (ก) บริษัทจัดการจะปฏิบัตดิงัต่อไปนี ้  

(1)   รายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการรู้หรือควร         
รู้ถึงเหตุดงักล่าว  

(2)   ในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในเร่ืองใด ๆ  บริษทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้แลว้
ทั้งหมด รวมในจาํนวนเสียงในการขอมติ 

(3)   ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจาํนวน
หน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

(4)   แจง้ใหบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัจาํหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจาํนวน
หน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  
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  6.6 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุน          
ที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนตามข้อ 6.1 (ข) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดังต่อไปนี ้ ในช่วงระยะเวลาที่บุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนที่รับไว้ตามสัญญารับประกนัการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุน  แต่ทั้งนี ้ต้องไม่เกนิหน่ึงปีนับแต่วนัทีรั่บหน่วยลงทุน   

(1)   รายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวม
รู้หรือควรรู้ถึงเหตุดงักล่าว 

(2)   ในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในเร่ืองใด ๆ  ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมนบัคะแนนเสียงของ
บุคคลดงักล่าวไดเ้ฉพาะในส่วนท่ีไม่เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด  

(3)   จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บุคคลดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั้น 

6.7    ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการกองทุนรวมว่าผู้ที่เคยเป็นเจ้าของหรือผู้โอนสิทธิการเช่า              
ในอสังหาริมทรัพย์  ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว            
ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด  บริษัทจัดการจะ
ปฏิบตัติามข้อ 6.4 โดยอนุโลม  

6.8 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุน 
ทีจ่ําหน่ายได้แล้วทั้งหมด เน่ืองจากกองทุนรวมมกีารลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในลกัษณะดงัต่อไปนี ้  

(1)   มีการลงทุนเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือ 

(2)   มีการลงทุนเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิในอาคารชุด  ทั้งน้ี เม่ือคาํนวณพ้ืนท่ีหอ้งชุดท่ีกองทุนรวมจะ
ลงทุนรวมกบัพ้ืนท่ีห้องชุดท่ีถือกรรมสิทธ์ิโดยผูล้งทุนต่างดา้วในอาคารเดียวกนัอยู่ก่อนแลว้ มี
สัดส่วนเกินร้อยละ 49 ของพื้นท่ีหอ้งชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น 

 

7.   การจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ภายหลงัจากบริษทัจดัการไดด้าํเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรียบร้อยแลว้ บริษทัจดัการจะดาํเนินการยื่นคาํขอต่อตลาดหลกัทรัพย  ์เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทุนรวม   

เม่ือนาํหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์รียบร้อยแลว้ ผูถื้อหน่วยลงทุน
จะสามารถทาํการซ้ือ / ขายหน่วยลงทุนผา่นระบบ “การซ้ือ / ขายหน่วยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย”์ ได ้
โดยปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และวธีิปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะทาํการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ
ถึงกาํหนดเวลาดงักล่าวทางจดหมายโดยพลนั 
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8. การโอนหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมไม่มีขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน เวน้แต่ท่ีเป็นไปตามขอ้ 6 และหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์

วธีิการขอโอนหน่วยลงทุน   

 

8.1 วิธีการโอนหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน  หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน(ถ้าม)ี 

 กรณีหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นประเภทใบหน่วยลงทุน ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะ
โอนหน่วยลงทุน ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งแจง้ความประสงคก์ารโอนหน่วยลงทุนไปยงันายทะเบียน
หน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถว้นในใบสาํคญัการโอนหน่วยลงทุนท่ีลงนามโดยผูโ้อนและ
ผูรั้บโอน พร้อมทั้งแนบเอกสารการโอนหน่วยลงทุนตามท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะกาํหนด  การโอน
หน่วยลงทุนจะมีผลใชก้ล่าวอา้งต่อบุคคลภายยนอกไดโ้ดยสมบูรณ์และใหถื้อวา่ไดรั้บการรับรองจากนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนเม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุนทาํการบนัทึกรายช่ือผูรั้บโอนในทะเบียนผูถื้อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแลว้  ทั้งน้ี  ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามท่ีนายทะเบียน
หน่วยลงทุนกาํหนด และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จาํกดั กาํหนด 

 กรณีหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นประเภทหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบญัชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใหก้ารโอนหน่วยลงทุนเป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาํหนด 

8.2 วธีิการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ท่ีระบุโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือบริษทั ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ทั้งน้ี ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามท่ี
นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือบริษทั ศูนยร์ับฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั กาํหนด 

 
 
9. การรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอืน่  

หากมีการผดินดัชาํระหน้ีหรือมีพฤติการณ์วา่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลกูหน้ีตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะ
ไม่สามารถชาํระหน้ีได ้ บริษทัจดัการจะรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนทั้งท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือ
กองทุนรวมตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการจดัการกองทุน ดงัน้ี 

9.1  ก่อนการรับชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละคร้ัง บริษทัจดัการตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูถื้อหน่วยลงทุนตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนั
เกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้แลว้ทั้ งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผูดู้แล
ผลประโยชน์ โดยผูดู้แลผลประโยชน์ไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลวา่ในขณะนั้นการรับ
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ชาํระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนมากกวา่การถือหรือมีไวซ่ึ้งตราสารแห่งหน้ี
หรือสิทธิเรียกร้องนั้น 

ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูดู้แลผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการจะระบุ
รายละเอียดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะไดจ้ากการรับชาํระหน้ี มูลค่าของทรัพยสิ์น ประมาณการ
ค่าใชจ่้าย พร้อมเหตุผลและความจาํเป็นในการรับชาํระหน้ี  

9.2  เมื่อไดร้ับทรัพยสิ์นมาจากการรับชาํระหน้ี บริษทัจดัการจะนาํทรัพยสิ์นดงักล่าวมารวมคาํนวณมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม โดยจะกาํหนดราคาทรัพยสิ์นนั้นเพ่ือใชใ้นการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และจะดาํเนินการกบัทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ีดงัน้ี 

(1) กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้ บริษทัจดัการอาจมีไวซ่ึ้ง
ทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปเพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมกไ็ด ้  

(2) กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด้ บริษทัจัดการจะ
จาํหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทาํไดโ้ดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อ
หน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในระหวา่งท่ีบริษทัจดัการยงัไม่สามารถจาํหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าว 
บริษทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นดงักล่าวกไ็ด ้ 

ในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายในการบริหารทรัพยสิ์น บริษทัจดัการจะจ่ายจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

 
10. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 

หากบริษทัจดัการเห็นสมควร  บริษทัจดัการอาจพิจารณาจดัให้มีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 
(Investment Committee) ได ้ทั้งน้ี หากบริษทัจัดการเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม การ
พิจารณาใหแ้นวทางการลงทุนในการซ้ือ เช่า ใหเ้ช่า จาํหน่าย โอน หรือรับโอนซ่ึงอสังหาริมทรัพย ์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมจะกระทาํผ่านมติของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม เวน้แต่การลงทุน
คร้ังแรก ตามขอ้ 3.2.1 โดยคณะกรรมการลงทุนจะมีองคป์ระกอบและอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัน้ี 

10.1  องค์ประกอบ  

  คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  ดงัต่อไปน้ี 

1. กรรมการท่ีแต่งตั้ งโดยบริษทัจัดการกองทุนรวม เพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัจัดการกองทุนรวม 
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 2  คน 

2. กรรมการท่ีแต่งตั้งโดยบริษทัจดัการกองทุนรวมท่ีเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนหรือตวัแทนของผูถื้อหน่วย
ลงทุน  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 คนโดยบริษทัจดัการจะพิจารณาคดัเลือกจากรายช่ือท่ีเสนอโดยผูถื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ท่ีถือหน่วยลงทุนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ของจาํนวนหน่วยลงทุน
ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม  ทั้งน้ี หากผูถื้อหน่วยลงทุนเสนอรายช่ือของกรรมการ
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ลงทุนเกินกวา่จาํนวนของกรรมการลงทุนท่ีกาํหนด  ใหบ้ริษทัจดัการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการลงทุน
ตามท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร  

ทั้งน้ี จาํนวนกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะตอ้งมีตวัแทนของบริษทัจดัการซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบ
เป็นผูจ้ดัการกองทุนอสังหาริมทรัพย ์จาํนวนไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการลงทุนของกองทุน
รวมทั้งหมด และกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะตอ้งมีหนา้ท่ี คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม
กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด และกรรมการลงทุนมีสิทธิไดรั้บเบ้ีย
ประชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ 

กรรมการลงทุนแต่ละท่านในคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ3 ปี 
โดยกรรมการลงทุนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีจนครบวาระแลว้อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการลงทุน
ไดอี้ก  

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยบริษทัจดัการ    และพิจารณา        
ถอดถอนกรรมการท่ีเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนหรือตวัแทนของผูถื้อหน่วยลงทุนในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณา
แลว้เห็นวา่กรรมการดงักล่าวมีการกระทาํหรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการ
ลงทุนของกองทุนรวมหรือมีการกระทาํท่ีทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักองทุนรวม และบริษทั
จดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงจาํนวนคณะกรรมการลงทุนตามท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร โดยหาก
มีการถอดถอนกรรมการท่ีเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนหรือตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว ผูถื้อหน่วยลงทุน
สามารถเสนอช่ือบุคคลใหม่ตามเง่ือนไขท่ีระบุในขอ้ 10.1(2) ไดอี้ก 

หากตาํแหน่งกรรมการใดๆ เกิดวา่งลงไม่วา่ดว้ยเหตุใด บริษทัจดัการมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
แทนกรรมการท่ีวา่งลงไดต้ามเกณฑท่ี์กาํหนดไวข้า้งตน้ โดยใหก้รรมการลงทุนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนใหม่
ดงักล่าวมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเพียงเท่ากบัระยะเวลาตามวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการลงทุนผูท่ี้ตนไดรั้บ
การแต่งตั้งใหเ้ขา้มาดาํรงตาํแหน่งแทนท่ี 

อน่ึง ในกรณีท่ีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมหมดวาระลงหรือคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ไม่วา่ดว้ยเหตุใด ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตอ้าํนาจและหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจนกวา่จะมีการตั้งคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมข้ึนใหม่  

10.2  รูปแบบการตดัสินใจ  

(1) การเรียกประชุม  

 ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุน
เพ่ือพิจารณาและลงมติตามวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ โดยบริษทัจดัการจะส่งหนงัสือเชิญ
ประชุม ซ่ึงระบุถึง วนั เวลา สถานท่ีของการประชุม โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือทางจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ ตามควรแก่กรณีให้แก่กรรมการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัทาํการก่อนวนั
ประชุม  เวน้แต่กรณีฉุกเฉินไม่จาํเป็นตอ้งส่งหนงัสือเชิญประชุม ในกรณีท่ีไม่มีการส่งหนงัสือ
เชิญประชุม หากกรรมการไดเ้ขา้ร่วมในการประชุมแลว้ ใหถื้อวา่กรรมการดงักล่าวสละสิทธิในการ
ไดรั้บหนงัสือเชิญประชุม  
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(2) กาํหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน  

คณะกรรมการลงทุนจะจดัให้มีการประชุมปีละ 1 คร้ังเป็นอย่างน้อย หรือตามท่ีกาํหนดโดย
คณะกรรมการลงทุน 

(3) วธีิการประชุม 

 คณะกรรมการลงทุนอาจประชุมโดยจดัให้มีการประชุมดว้ยวิธีการใดๆ ตามความเหมาะสม
รวมถึงการประชุมทางโทรศพัทห์รือลงมติโดยไม่ตอ้งจดัประชุมก็ได ้โดยกรรมการคนหน่ึงคน
ใดอาจเสนอมติท่ีทาํข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเวียนให้คณะกรรมการลงทุนพิจารณาและ           
ลงนามในมติดงักล่าว  ทั้งน้ีจะแยกลงช่ือในแต่ละตน้ฉบบัของมติ หรือลงช่ือร่วมกนัในตน้ฉบบั
เดียวกนักไ็ด ้ 

(4)  องคป์ระชุม  

 ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนกรณีจดัให้มีการประชุม จะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม
เกินกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมด และตอ้งมีกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัจดัการรวมกนั
ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงเขา้ร่วมประชุมดว้ย จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

 ในกรณีที่ไม่อาจจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการลงทุนข้ึนไดเ้น่ืองจากไม่ครบองคป์ระชุม 
การประชุมคณะกรรมการลงทุนในคร้ังถดัมาเพื ่อพิจารณาวาระเดิมไม่ว ่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน  จะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมเกินกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการลงทุนทั้งหมด  
และตอ้งมีกรรมการลงทุนที่เป็นตวัแทนจากบริษทัจดัการเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังจึงจะครบ
เป็นองคป์ระชุม 

ทั้งน้ี ในการประชุมนั้นอาจเป็นในลกัษณะการนัง่ประชุมร่วมกนั หรือการประชุมทางโทรศพัท ์
(Telephone Conference) กไ็ด ้ 

(5)  มติของท่ีประชุม 

 กรณีจัดให้มีการประชุม  

 ในการพิจารณาลงมติใด ๆ จะตอ้งไดรั้บมติเสียงขา้งมากจากคณะกรรมการลงทุนท่ีเขา้ประชุม 
ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 กรณีไม่จัดให้มีการประชุม 

 คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติท่ีทาํข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมติ
ดงักล่าวจะตอ้งมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือให้ความเห็นชอบรวมกนัเกินกว่าก่ึงหน่ึง
ของคณะกรรมการลงทุนทั้งหมด ทั้งน้ี กรรมการสามารถจดัส่งมติท่ีไดล้งนามแลว้มายงับริษทั
จดัการทางโทรสารหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงบริษทัจดัการจะถือเอาประโยชน์จาก
สําเนามติท่ีลงลายมือช่ือโดยกรรมการซ่ึงส่งทางโทรสารหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึง
บริษทัจดัการเป็นการลงมติท่ีมีผลสมบูรณ์ในทนัที โดยกรรมการท่ีนาํส่งมติทางโทรสารหรือ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ดงักล่าวจะตอ้งนาํส่งตน้ฉบบัของมติให้บริษทัจดัการต่อไป  เพ่ือ
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บริษทัจดัการจะเกบ็รักษาตน้ฉบบัของมติท่ีไดรั้บมาไวเ้ป็นหลกัฐานท่ีบริษทัจดัการ ถา้คะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 ทั้ งน้ี   หากมติเสียงข้างมากดังกล่าวหรือการดาํเนินการตามมติดังกล่าวอาจเป็นการขดัต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนคาํสั่งใดๆ ตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายประกาศ
กาํหนด และ/หรือ จรรยาบรรณ  กรรมการซ่ึงเป็นตวัแทนของบริษทัจดัการมีสิทธิใชสิ้ทธิยบัย ั้ง
พิเศษ (Veto Right)  

การลงมติของคณะกรรมการลงทุนซ่ึงมีส่วนได้เสีย 

ในการขอมติจากคณะกรรมการลงทุนในเร่ืองใด ๆ จะไม่นับคะแนนเสียงของกรรมการผูมี้         
ส่วนไดเ้สียรวมในจาํนวนเสียงในการขอมติ 

(6) ประธานท่ีประชุม  

 ให้บริษทัจดัการแต่งตั้งกรรมการรายใดรายหน่ึงซ่ึงเป็นตวัแทนของบริษทัจดัการทาํหนา้ท่ีเป็น
ประธานกรรมการ และเป็นประธานในท่ีประชุม ประธานในท่ีประชุมมีอาํนาจและหนา้ท่ีในการ
ดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปโดยเรียบร้อย และถกูตอ้งตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้น้ี  

(7)  รายงานการประชุม  

 บริษทัจดัการจะตอ้งทาํรายงานการประชุมกรรมการใหป้ระธานในท่ีประชุมคร้ังนั้นลงนามรับรอง
และเก็บรักษาไว ้รวมทั้ งจดัให้มีสําเนาเพ่ือให้กรรมการตรวจสอบได ้ณ สํานักงานใหญ่ของ
บริษทัจดัการในวนัและเวลาทาํการของบริษทัจดัการ  

10.3  สิทธิ หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม  

 คณะกรรมการลงทุนมีหน้าท่ีในการตดัสิน พิจารณา และ/หรือ วินิจฉัยเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการบริหาร 
กองทุนรวม ดงัน้ี  

(1)  พิจารณาให ้แนวทางในการลงทุน  ซื้อ  เช ่า  ให ้เช ่า  จําหน่าย  โอน  หรือร ับโอนซึ่ ง
อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 

(2)  ดาํเนินการอ่ืนใดตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้ งน้ีจะตอ้งไม่ขดักบัประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้งทั้งที่มีอยูแ่ลว้
และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้  

(3)  คณะกรรมการลงทุนทุกท่านจะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลจากการประชุมเป็นความลบั และไม่นาํไป
เปิดเผยให้บุคคลใดๆ ทราบ และ/หรือ ใชเ้พ่ือประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีมิใช่ประโยชน์ของกองทุนรวม 
เวน้แต่จะมีกฎหมายกาํหนดโดยชดัแจง้ให้เปิดเผย หรือขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีไดถู้กเปิดเผย
ใหผู้ล้งทุนทัว่ไปทราบแลว้ 

(4)  คณะกรรมการลงทุนจะตอ้ง พิจารณา ตดัสินใจ ในเร่ืองใดๆ ดว้ยความโปร่งใส สุจริต และตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของการปฏิบติัตามกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้และจะมีข้ึนในภายหนา้ 
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หากท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนไม่สามารถหาขอ้ยติุ หรือมีมติซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนว
ทางการดาํเนินการของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ใหถื้อเป็นดุลพินิจเดด็ขาดของบริษทัจดัการเพ่ือ
ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยเป็นสาํคญั หรือบริษทัจดัการจะตอ้งเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อผูถื้อหน่วย
ลงทุนพิจารณาลงมติ 

 
11.    ช่ือ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงือ่นไขการเปลีย่นผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานทีเ่กบ็รักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม 

11.1  ช่ือ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์  

ช่ือ   :  ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

               ท่ีอยู ่     :   เลขท่ี 44 อาคารหลงัสวน ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์    :  0-2626-7000 

โทรสาร       :          0-2626-7850 

หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีหนา้ท่ี คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
วา่ดว้ยคุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ โดยบริษทัจดัการจะขอความ
เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป 

11.2 เงือ่นไขการเปลีย่นผู้ดูแลผลประโยชน์   

(ก) เม่ือบริษทัจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง มีความประสงคจ์ะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้ง
ผูดู้แลผลประโยชน์ ให้คู่สัญญาฝ่ายที่จะเลิกสัญญาบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

(ข) ในกรณีท่ีบริษทัจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ีหรือความ
รับผดิชอบตามท่ีตกลงไว ้ผูดู้แลผลประโยชน์หรือบริษทัจดัการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แล
ผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลา
ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

(ค) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในโครงการจดัการกองทุนรวม หรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
กฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณีอ่ืนใดอนัจะมีผลให้บริษทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ไม่สามารถ
ตกลงท่ีจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ให้สอดคลอ้งกบัประกาศคาํสั่ง 
ระเบียบและขอ้บงัคบัดังกล่าว ทั้ งน้ี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่ม
ภาระหนา้ท่ีแก่ผูดู้แลผลประโยชน์  และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรับหนา้ท่ีดงักล่าว
ต่อไป ผูดู้แลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวให้
บริษทัจดัการทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

(ง) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีมติโดยเสียงขา้งมาก ซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกว่า
ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการ
เปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 
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(จ) ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ขาดคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึงตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. เร่ือง คุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหริมทรัพย ์ บริษทัจดัการจะ
ดาํเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วนั  นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ี
บริษทัจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
และบริษทัจดัการจะแจง้การแกไ้ข ดงักล่าวให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 
3 วนัทาํการนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีแกไ้ขเสร็จส้ิน  

 ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มิไดท้าํการแกไ้ขให้ถูกตอ้งภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดดงักล่าว 
บริษทัจดัการจะดาํเนินการขออนุญาตเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีครบกาํหนดเวลาให้แกไ้ข เม่ือไดรั้บอนุญาตจาก 
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้  บริษทัจดัการจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่
แทนผูดู้แลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั ทั้งน้ีเวน้แต่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็น
อยา่งอ่ืน  

(ฉ) หากผูดู้แลผลประโยชน์นาํขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทุนรวม หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการกองทุนรวมไปเปิดเผยโดยมิชอบ บริษทัจดัการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้ง
ผูดู้แลผลประโยชน์น้ีได ้โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 15 วนั โดย
ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายและความเสียหายให้แก่บริษทัจดัการ และ/หรือ
กองทุนรวม รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัจดัการตอ้งติดต่อกบับุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน์ดว้ย   

(ช) เม่ือมีผูใ้ดเสนอหรือยื่นคาํร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูดู้แล 
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม (ก) เพ่ือเลิกกิจการหรือเพ่ือการอ่ืนใดท่ีคลา้ยคลึงกนั หรือ (ข) เพ่ือ
ฟ้ืนฟูกิจการ ประนอมหน้ี หรือผ่อนผนัการชาํระหน้ี จดัการทรัพยสิ์น ชาํระบญัชีเลิกกิจการ หรือ
ร้องขออ่ืนใดท่ีคลา้ยคลึงกนั ภายใตก้ฎหมายปัจจุบนั หรือในอนาคต หรือตามขอ้บงัคบัต่างๆ  
บริษทัจดัการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์น้ีไดท้นัที 

(ซ) เมื่อหน่วยงานหรือองคก์รของรัฐมีความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานของผูดู้แลผลประโยชน์
ว่ามีความผิดหรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงและแจง้ให้บริษทัจดัการทราบหรือประกาศ
เป็นการทัว่ไป บริษทัจดัการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์น้ีไดท้นัที 

ในทุกกรณีการเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
เน่ืองจากพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 กาํหนดให้กองทุนรวมตอ้งมีผูดู้แล
ผลประโยชน์ ดงันั้นในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์หมดหนา้ท่ีลงตามขอ้ 11.2 เง่ือนไขการเปล่ียนผูดู้แล
ผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์นั้นตอ้งทาํหนา้ท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอยา่งสมบูรณ์
จนกว่าจะจดัการโอนทรัพยสิ์นและเอกสารหลกัฐานทั้งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์
รายใหม่หรือตามคาํสั่งของบริษทัจดัการ หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดาํเนินการอ่ืนใด
ท่ีจาํเป็น เพ่ือใหก้ารโอนทรัพยสิ์นและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่
จนเสร็จส้ิน และภายในเวลาอนัสมควรท่ีสามารถทาํงานไดต่้อเน่ือง 
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ในกรณีท่ีสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ส้ินสุดลงเน่ืองจากผูดู้แลผลประโยชน์บอกเลิกสัญญา หาก
บริษทัจัดการยงัไม่สามารถหาผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานได้ภายในวนัส้ินสุดสัญญา
ดงักล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่ โดยผูดู้แลผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน์จากกองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาท่ีผูดู้แลผลประโยชน์นั้นไดป้ฏิบติัหน้าท่ีจนถึง
วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ได้ส้ินสุดการทาํหน้าเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ รวมทั้ งค่าใช้จ่ายใดๆท่ีเกิดข้ึน
เน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์นบัแต่วนัส้ินสุดสัญญาเป็นตน้ไป จนกวา่
บริษทัจดัการจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่และสามารถปฏิบตัหนา้ท่ีดงักล่าวได ้

ในกรณีท่ีการเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ส้ินสุดลง ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งรวบรวมและโอนทรัพยสิ์น
ทั้งหมดและเอกสารหลกัฐานของกองทุนรวมให้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีมาแทน หรือดาํเนินการอยา่งอ่ืน
ตามคาํสั่งของบริษทัจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดาํเนินการใดๆ ท่ีจาํเป็น 
เพ่ือให้การโอนทรัพยสิ์นและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 15 วนัทาํการ นบัจากวนัท่ีการ
เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ส้ินสุดลง 

11.3  สถานทีเ่กบ็รักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม  

ช่ือ   :  ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

               ท่ีอยู ่     :  เลขท่ี 44 อาคารหลงัสวน ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์    : 0-2626-7000 

โทรสาร       :         0-2626-7850 

และ/หรือ สถานท่ีอ่ืนใดท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต 

หรือในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่ บริษทัจดัการจะจดัเกบ็ทรัพยสิ์นและเอกสาร
สาํคญัของกองทุนรวมไวท่ี้สาํนกังานของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมรายใหม่ 

อยา่งไรกต็าม ในกรณีทรัพยสิ์นท่ีลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย ์บริษทัจดัการจะทาํการเกบ็รักษาเอกสารสิทธิ
ในอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไดแ้ก่ โฉนดท่ีดิน หรือหนังสือรับรองการทาํประโยชน์ และ
สัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์สัญญาเช่า หรือสัญญาโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์หนงัสือกรมธรรม์
ประกนัภยัไวท่ี้สาํนกังานของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ยกเวน้ในการเก็บทรัพยสิ์นท่ีโดยสภาพ
ไม่สามารถเกบ็รักษาไวท่ี้ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้

 

12.  ช่ือ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี 
ช่ือ  :      นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ  เลขทะเบียน 3516 
      นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ เลขทะเบียน 3182 

                  นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ เลขทะเบียน 4521 
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      บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 

                ท่ีอยู ่      :  ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137  
   ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์  :     0-2264-0777 

โทรสาร  :       0-2264-0789 

หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี เพ่ือเป็นผูส้อบบญัชีของ
กองทุนรวม และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทั
จดัการจะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 

13.  ช่ือ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

ช่ือ  :  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั  

ท่ีอยู ่ :  เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮาส์สาทร ชั้น 14  
  ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์   : 0-2286-3484, 0-2679-2155  

โทรสาร :          0-2286-3585 

หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษทัจดัการ
จะแจง้ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทราบ และจะติดประกาศไว ้                 
ณ  ท่ีเปิดเผยของบริษทัจดัการ 

 

14. ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหน่วย
ลงทุน 

ช่ือ  :  บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั  

ท่ีอยู ่ :  เลขท่ี 44 อาคารธนาคารซีไอเอม็บีไทย ชั้น 24-25 ซอยหลงัสวน 
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
  กรุงเทพฯ 10330   

โทรศพัท ์   : 0-2657-9000  

โทรสาร :          0-2657-9276 
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15. ช่ือ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจําหน่ายหน่วยลงทุนและรับประกนัการจําหน่าย 

ช่ือ  :  บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั  

ท่ีอยู ่ :  เลขท่ี 44 อาคารธนาคารซีไอเอม็บีไทย ชั้น 24-25 ซอยหลงัสวน 
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
  กรุงเทพฯ 10330   

โทรศพัท ์   : 0-2657-9000  

โทรสาร :          0-2657-9276 

ช่ือ  :  บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั (มหาชน)  

ท่ีอยู ่ :  เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเธนาคารซีไอเอม็บีไทย  
  ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
  กรุงเทพฯ 10120   

โทรศพัท ์   : 0-2680-4000  

โทรสาร :          0-2670-9291 

ช่ือ  :  บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จํากดั   

ท่ีอยู ่ :  เลขท่ี 48/8 อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั้น 10  
  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
  กรุงเทพฯ 10120   
โทรศพัท ์   : 0-2633-6505  

 โทรสาร     :          0-2633-6500 

ช่ือ  :  ธนาคาร ยูโอบี จํากดั (มหาชน) สํานักงานใหญ่   

ท่ีอยู ่ :  เลขท่ี 191 ถนนสาทรใต ้
  กรุงเทพฯ 10120   

โทรศพัท ์   : 0-2285-1555  

 โทรสาร     :          0-2343-4993 

 

 บริษทัจดัการอาจแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่าย ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท
การจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์และนิติบุคคลท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์        ประเภทการจดัจาํหน่าย
หลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน  เพื่อทาํหน้าท่ีเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพิ่มเติมในภายหลงั 
ทั้งน้ี  ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนดงักล่าว  จะตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กบัเจา้ของ ผูใ้ห้เช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า และผูใ้ห้
สิทธิในอสังหาริมทรัพย ์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุนในลกัษณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนั     
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โดยบริษทัจดัการจะแจง้การแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่ายให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว ้                 
ณ  ท่ีเปิดเผยของบริษทัจดัการ หรือแจง้ผา่นทางเวบ็ไซต ์(web site) ของบริษทัจดัการ และผูจ้ดัการการจาํหน่ายและ
รับประกนัการจาํหน่ายหน่วยลงทุน 

 
16.  ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

ช่ือ  :  ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่ :  เลขท่ี 44 อาคารหลงัสวน ถนนหลงัสวน  
  แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั  
  กรุงเทพฯ 10330   
โทรศพัท ์   : 0-2626-7000  
โทรสาร :          0-2626-7850 
ช่ือ  :  ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่ :  1 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี  
  ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
  กรุงเทพฯ 10120    
โทรศพัท ์   : 0-2359-0000 
โทรสาร :     0-2677-7121 
ช่ือ  :  ธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่ 
ท่ีอยู ่ :  470 ถนนพหลโยธิน 
  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400   
โทรศพัท ์   : 0-2299-8616 
โทรสาร :    0-2299-8703 
บริษัทจัดการอาจแต่งตั้ งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ิมเติม
ในภายหลงั และบริษทัจดัการจะแจง้การแต่งตั้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  และจะติดประกาศไว ้          
ณ  ท่ีเปิดเผยของบริษทัจดัการ หรือแจง้ผา่นทางเวบ็ไซต ์(web site) ของบริษทัจดัการ และผูจ้ดัการการจาํหน่ายและ
รับประกนัการจาํหน่ายหน่วยลงทุน 
 

17.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทประเมนิค่าทรัพย์สิน 

ช่ือ  : บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากดั 
ท่ีอยู ่           : 219/52 ชั้น 16 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ถนนสุขมุวทิ 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 
 เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์  : 0-2260-4499 

โทรสาร : 0-2260-0090-91 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
  

- 74 - 

               โครงการฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2555 

ช่ือ :    บริษัท ทเีอพ ีแวลูเอช่ัน จํากดั 

ท่ีอยู ่ : 121/101 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 37 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10320 

โทรศพัท ์ : 0-2642-2712-14, 0-2641-3631-35 

โทรสาร  : 0-2642-2711 

ในการประเมินค่าทรัพยสิ์นที่กองทุนรวมจะลงทุน  บริษทัจดัการไดท้าํการแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น 
ซ่ึงเป็นบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
จาํนวน 2 ราย เพ่ือทาํการประเมินค่าทรัพยสิ์นท่ีกองทุนจะลงทุน 

อน่ึง  บริษทัจดัการจะแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระเมินค่าหรือทาํการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวม
ในคร้ังต่อไป  โดยบริษทัจัดการจะไม่แต่งตั้ งบริษัทประเมินค่าทรัพยสิ์นรายใดรายหน่ึงให้ทาํการประเมินค่า
อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์ดียวกนั ติดต่อกนัเกิน 2 คร้ัง 

 

18.    ทีป่รึกษาของกองทุนรวม  

บริษทัจดัการอาจแต่งตั้งบุคคลใดเป็นท่ีปรึกษาของกองทุนรวมในภายหลงั  ทั้งน้ีท่ีบุคคลดงักล่าวจะไม่มีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจลงทุนหรือจาํหน่ายหรือมีส่วนร่วมในการบริหารอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 
หนา้ท่ีปรึกษาของกองทุนรวม มีดงัน้ี  

18.1 ท่ีปรึกษาซ่ึงมีหน้าท่ีให้คาํปรึกษาหรือคาํแนะนําแก่บริษัทจัดการเก่ียวกับการซ้ือ ขาย เช่า หรือหา
ประโยชน์ ในอสังหาริมทรัพย ์และ/หรือสิทธิการเช่า หรือการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
ดงักล่าว เพ่ือประโยชน์ในการจดัการกองทุนรวม  โดยท่ีบุคคลดงักล่าวจะตอ้งมีหนา้ท่ี คุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะแต่งตั้ง เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกท่ีปรึกษาของกองทุนรวม ทั้งน้ี บริษทั
จดัการจะดาํเนินการแจง้การแต่งตั้งท่ีปรึกษาใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

18.2 ท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึงมีหนา้ท่ีให้คาํปรึกษาหรือคาํแนะนาํแก่บริษทัจดัการเก่ียวกบัการจดัตั้ง การระดม
เงินทุน   การวางแผนทางการเงินเพ่ือการลงทุน ให้กบักองทุนรวม โดยท่ีบุคคลดงักล่าวจะตอ้งมีหน้าท่ี 
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะแต่งตั้ง เปล่ียนแปลง หรือ ยกเลิกโดยท่ีบุคคลดงักล่าวจะตอ้งมีหน้าท่ี 
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะแต่งตั้ง เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกท่ีปรึกษาของกองทุนรวม ทั้งน้ี บริษทั
จดัการจะดาํเนินการแจง้การแต่งตั้งท่ีปรึกษาใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

18.3 ท่ีปรึกษาอ่ืนซ่ึงมีหนา้ท่ีให้คาํปรึกษาหรือคาํแนะนาํแก่บริษทัจดัการเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุนรวม หรือ
การจดัการกองทุนรวม เช่น ท่ีปรึกษาเฉพาะดา้น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางวศิวกรรม เป็นตน้ 
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19.    ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  
19.1 บริษทัจดัการอาจแต่งตั้งนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายเพ่ือทาํหนา้ท่ีในการบริหารอสังหาริมทรัพยข์อง

กองทุนรวมแทนบริษทัจดัการ ทั้งน้ี ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจ์ะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการบริหาร
อสังหาริมทรัพยใ์นส่วนท่ีไดรั้บมอบหมาย และมีบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีซ่ึงไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดและท่ีอาจมีการกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต โดยกองทุนรวมจะเป็น
ผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ี เม่ือมีการแต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยร์ายใหม่ 
บริษทัจดัการจะแจง้การแต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยใ์หค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบั
แต่วนัท่ีแต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ และส่งสําเนาสัญญาแต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยใ์ห้ผูดู้แล
ผลประโยชน์ดว้ย 

19.2 เม่ือปรากฏวา่ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์าดคุณสมบติัหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร
อสังหาริมทรัพยต์ามท่ีกาํหนดในสัญญาแต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ บริษทัจดัการจะดาํเนินการถอด
ถอนผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว และมีหนงัสือแจง้การถอดถอนผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยน์ั้นต่อ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีถอดถอน และ/หรือวนัท่ีมีการเลิกสัญญา
ดงักล่าว 

19.3 ในวนัท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรกเรียบร้อยแลว้ บริษทัจดัการจะแต่งตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีเป็นผูบ้ริหาร
อสังหาริมทรัพย ์

 
ช่ือ   บริษทั คิว.เอช. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั               
ท่ีอยู ่  เลขท่ี 1 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี ชั้น 7 ถนนสาทรใต ้                                                      
                               แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์ 0-2630-6345-9 
โทรสาร  0-2630-6353-4 
ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวจะมีวาระตามท่ีกาํหนดในสัญญาแต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งมี
กาํหนดเวลา 3 ปี และคู่สัญญาอาจตกลงขยายเวลาไดอี้กเป็นคราว ๆ คราวละไม่เกิน 3 ปี (โดยอยู่ภายใต้
เง่ือนไขเดียวกนั เวน้แต่อตัราค่าธรรมเนียม) 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์
บริษทั คิว.เอช. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เป็นนิติบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทัจดัการใหท้าํหนา้ท่ีใน
การบริหารอสงัหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมแทนบริษทัจดัการ ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด บริษทั คิว.เอช. อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2538  มีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2555   
จาํนวน 96,044,500 บาท และทุนชาํระแลว้จาํนวน 76,835,600 บาท ซ่ึงเป็นผูน้าํในการบริหารเซอร์วสิอ
พาร์ทเมนตใ์นประเทศไทย ดว้ยประสบการณ์อนัยาวนาน นบัเป็นแบรนดท่ี์มีช่ือเสียงในดา้นการใหบ้ริการ
เซอร์วสิอพาร์ทเมนต ์ และเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ของโครงการ 
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20.   การเสนอขายหน่วยลงทุน 

บริษทัจัดการจะดาํเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้น้ี   ทั้ งน้ี              
ในกรณีท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจตาม
กฎหมาย ไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กาํหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน บริษทัจดัการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนั้น  

การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก (Initial Public Offerring) 

ในกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการจะดาํเนินการเสนอขายหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

(1) เสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ให้แก่ผูจ้องซ้ือพิเศษ หรือเจา้ของ ผูใ้ห้เช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพย ์ท่ีกองทุน
รวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกบุคคลดงักล่าวรวมกนัวา่ “ผู ้
ลงทุนกลุ่มท่ี 1”) 

 ทั้งน้ี ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่เจา้ของ ผูใ้ห้
เช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า และผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพย ์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนั
ของบุคคลดงักล่าว รวมกนัไดไ้ม่เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

 อน่ึง ในกรณีท่ีมีหน่วยลงทุนเหลือจากการจองซ้ือโดยผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1 ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษทัจดัการ
กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะนาํหน่วยลงทุนส่วนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมดดงักล่าว มาเสนอขายให้กบัผูจ้องซ้ือทัว่ไป 
และผูจ้องซ้ือประเภทกองทุน (“ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2”) ต่อไป 

(2) เสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ให้แก่ผูจ้องซ้ือทัว่ไปและผูจ้องซ้ือประเภทกองทุน  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีไดรั้บขอ้ยกเวน้ตามขอ้ 21.2 (2) (ข) 
และ (ค) 

20.1  วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน ใบจองซ้ือหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน และวันเวลาทําการเสนอขาย
หน่วยลงทุน  

20.1.1  วธีิการขอรับหนงัสือช้ีชวน ใบจองซ้ือหน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถติดต่อขอรับหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูล
สาํคญัท่ีผูล้งทุนควรทราบ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจองซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ ผูจ้ดั
จาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย ผูจ้ดัจาํหน่าย และผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน ทุกวนั
ทาํการภายในระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน  

20.1.2  วนัเวลาทาํการเสนอขายหน่วยลงทุน  

 ระหวา่งวนัท่ี 8 มีนาคม 2555  ถึงวนัท่ี 16 มีนาคม 2555  เวลา 8.30 น – 15.30 น.   
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20.2  วธีิการจองซ้ือหน่วยลงทุน  

20.2.1 การกาํหนดราคาขายหรือราคาจองซ้ือหน่วยลงทุน  

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน เท่ากบั 10 บาทต่อหน่วย  

20.2.2 วธีิการจองซ้ือหน่วยลงทุน 

 (1) ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1   

(ก) ผูส้นใจจองซ้ือหน่วยลงทุนสามารถจองซ้ือหน่วยลงทุนกบัผูจ้ดัการการจดั
จาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายหน่วยลงทุน หรือผูจ้ัดจาํหน่าย หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน  โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ
ในใบจองซ้ือหน่วยลงทุน เพ่ือแสดงความจาํนงในการจองซ้ือหน่วยลงทุน 
โดยระบุรายละเอียดต่างๆให้ครบถว้นชดัเจน ลงลายมือช่ือผูมี้อาํนาจลงนาม
และประทับตราบริษัท(ถ้ามี) พร้อมทั้ งยื่นเอกสารประกอบการจองซ้ือ
ทั้งหมดตามท่ีบริษทัจดัการกาํหนด และชาํระเงินค่าจองตามวนั เวลา และ
วธีิการท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ี 

(ข) ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งจองซ้ือหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000  
บาท (หน่ึงหม่ืนบาท) และเพ่ิมเป็นทวคีูณของ 1,000 บาท (หน่ึงพนับาท)  

(ค) ผูจ้องซ้ือจะตอ้งชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจนเตม็ตามจาํนวนท่ีจองซ้ือให้แก่
บริษทัจดัการ หรือผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย หรือผู ้
จัดจาํหน่าย  หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน โดยบริษทัจัดการ หรือ
ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย หรือผูจ้ดัจาํหน่าย  หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน ท่ีรับการจองซ้ือ จะส่งมอบหลกัฐานการจอง
ซ้ือหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือ 

 (2) ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2 

(ก)   ผูส้นใจจองซ้ือหน่วยลงทุนสามารถจองซ้ือหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเอง กบั
บริษทัจดัการ หรือ ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย หรือ
ผูจ้ดัจาํหน่าย หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
และขอ้ความต่างๆในใบจองซ้ือหน่วยลงทุน เพ่ือแสดงความจาํนงในการ
จองซ้ือหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอียดต่างๆใหค้รบถว้นชดัเจน ลงลายมือ
ช่ือผูมี้อาํนาจลงนามและประทับตราบริษัท(ถ้ามี) พร้อมทั้ งยื่นเอกสาร
ประกอบการจองซ้ือทั้งหมดตามท่ีบริษทัจดัการกาํหนด และชาํระเงินค่าจอง
ตามวนั เวลา และวธีิการท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ี 

(ข) ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งจองซ้ือหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000  
บาท (หน่ึงหม่ืนบาท) และเพ่ิมเป็นทวคีูณของ 1,000 บาท (หน่ึงพนับาท)  
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(ค) ผูจ้องซ้ือจะตอ้งชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจนเตม็ตามจาํนวนท่ีจองซ้ือให้แก่
บริษทัจดัการ หรือผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย หรือผู ้
จัดจาํหน่าย  หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน โดยบริษทัจัดการ หรือ
ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย หรือผูจ้ดัจาํหน่าย  หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน ท่ีรับการจองซ้ือ จะส่งมอบหลกัฐานการจอง
ซ้ือหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือ 

(3) สําหรับผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนท่ียงัไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถื้อหน่วย
ลงทุน กบับริษทัจดัการ จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุนก่อน 

(4) เ นื่องจากจะมีการนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเข า้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงันั้น ในขณะท่ีจองซ้ือ ผูจ้องซ้ือจะตอ้งแจง้ความประสงค์
วา่จะให้นาํหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บการจดัสรรจากการจองซ้ือหน่วยลงทุนฝากไว ้ณ ท่ีใด 
โดยผูจ้องซ้ือสามารถเลือกท่ีจะดาํเนินการวธีิใดวธีิหน่ึง ดงัน้ี 

(ก) ออกใบหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยระบุช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน และจดัส่งให้แก่ผู ้
ถือหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีระบุในขอ้ 24 

(ข) ฝากหน่วยลงทุนไวท่ี้บริษทันายหน้าคา้หลกัทรัพยท่ี์ผูจ้องซ้ือมีบญัชีซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์ซ่ึงจะนาํหน่วยลงทุนที่ไดร้ับการจดัสรรเขา้ฝากไวก้บับริษทั
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย์
ของผูจ้องซ้ือนั้น  

อยา่งไรก็ตาม บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซ้ือหน่วยลงทุนตามใบจองซ้ือ
หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า การจองซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวมี
ผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง 
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษทัจดัการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

20.3  การรับชําระ และการเกบ็รักษาเงนิค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนสามารถชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจัดการ ผูจ้ัดการจัดจาํหน่ายและ
รับประกนัการจาํหน่าย  หรือผูจ้ดัจาํหน่าย หรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน โดยผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุน
จะตอ้งชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังเดียวเต็มตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นใบจองซ้ือหน่วยลงทุน ณ วนัจอง
ซ้ือ ทั้ งน้ีเวน้แต่บริษทัจัดการจะเห็นสมควรกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน   โดยมีวิธีการชาํระเงินค่าจองซ้ือ 
ดงัต่อไปน้ี 

 

(1) กรณีจองซ้ือระหวา่งวนัท่ี 8 มีนาคม 2555 ถึงวนัท่ี 15 มีนาคม 2555  
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ผูจ้องซ้ือจะตอ้งชาํระเป็นเงินสด เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ 
ดร๊าฟท์ ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากสํานักหักบญัชีเดียวกนั โดยผูจ้องซ้ือจะตอ้งลงวนัท่ีให้
สามารถเรียกเกบ็เงินไดก่้อนระยะเวลาการเสนอขายจะส้ินสุดลง หรือคาํสั่งหกับญัชีธนาคาร  

 (2) กรณีจองซ้ือในวนัท่ี 16 มีนาคม 2555 

  ผูจ้องซ้ือจะตอ้งชาํระเงินค่าจองซ้ือคร้ังเดียวเตม็จาํนวนท่ีจองซ้ือ โดยชาํระเป็นเงินสด หรือคาํสั่ง
หกับญัชีธนาคารเท่านั้น 

บริษทัจดัการจะถือวา่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนทาํการจองซ้ือในวนัทาํการท่ีสามารถเรียกเกบ็เงินได ้

(3) ในการชาํระค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค(หรือเรียกวา่ “เช็คธนาคาร”) หรือ 
ดร๊าฟท ์ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายดงัน้ี 

 
(ก ) เฉพาะผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย  ตามรายช่ือ

ดงัต่อไปน้ี 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บี ไทย (ประเทศไทย) จํากดั  

  ช่ือบญัชี        “บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือการจองซ้ือหุน้” 

 เลขท่ีบญัชี           900-3-22282-5 

 ประเภทบญัชี        กระแสรายวนั 

 ธนาคาร                 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกัเพชรบุรีตดัใหม่ 

  บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซียพลสั จํากดั (มหาชน)  

  ช่ือบญัชี        “บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน)  เพ่ือจองซ้ือหุน้” 

 เลขท่ีบญัชี           142-306-7444 

 ประเภทบญัชี        กระแสรายวนั 

 ธนาคาร                 ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  สาขาสาทร 

  บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จํากดั   

  ช่ือบญัชี        “บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั  เพ่ือการจองซ้ือหุน้” 

 เลขท่ีบญัชี           0001-112-000071-1 

 ประเภทบญัชี        กระแสรายวนั 

 ธนาคาร                 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน)  สาขาสาํนกังานใหญ่ 

  ธนาคาร ยูโอบี จํากดั (มหาชน)   

  ช่ือบญัชี        “บญัชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า
แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ 
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 เลขท่ีบญัชี           047-1-08536-5 

 ประเภทบญัชี        กระแสรายวนั 

 ธนาคาร                 ธนาคาร ยโูอบี จาํกดั (มหาชน)  สาขาสาํนกังานใหญ่ 

 (ข ) เฉพาะผู ้จองซ้ือหน่วยลงทุนผ่านผู ้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน  ตามรายช่ือ
ดงัต่อไปน้ี 

 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน)  

  ช่ือบญัชี        “บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือการจองซ้ือหุน้” 

 เลขท่ีบญัชี           900-3-22282-5 

 ประเภทบญัชี        กระแสรายวนั 

 ธนาคาร                 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกัเพชรบุรีตดัใหม่ 

 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

  ช่ือบญัชี        “บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือการจองซ้ือหุน้” 

 เลขท่ีบญัชี             889-1-01504-0 

 ประเภทบญัชี        กระแสรายวนั 

  ธนาคาร                 ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) สาํนกัลุมพินี 

โดยผูจ้องซ้ือจะตอ้งระบุช่ือ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัท์ลงบนด้านหลงัของเช็ค หรือ
แคชเชียร์เช็ค(หรือเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ ให้ชัดเจน และผูจ้องซ้ือจะตอ้งเป็น
ผูรั้บผดิชอบค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใชจ่้ายในการโอนเงิน หรือแลกเปล่ียนเงิน โดยจ่ายให้
ธนาคารต่างหากจากจาํนวนเงินท่ีจองซ้ือ 

(4) ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนชาํระเงินลงทุนค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค(หรือ
เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ ซ่ึงไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นวนัท่ีจองซ้ือ ไม่ว่าดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม บริษทัจดัการจะถือวา่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนทาํการจองซ้ือหน่วยลงทุนในวนัทาํ
การท่ีสามารถเรียกเกบ็เงินได ้

กรณีวนัทาํการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได ้เป็นวนั หรือเวลา ท่ีล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนไปแลว้ บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซ้ือของผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุน
รายนั้น 

ในกรณีท่ีเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค(หรือเรียกวา่ “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟทด์งักล่าวถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินจากธนาคารของผูจ้องซ้ือ บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือรายนั้น 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
  

- 81 - 

               โครงการฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2555 

(5) ในการชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระค่าหน่วยลงทุนดว้ยเงินจน
เต็มมูลค่าตามจาํนวนท่ีจองซ้ือ เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ ทั้งน้ีใน
การชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุน จะหกักลบลบหน้ีกบับริษทัจดัการไม่ได ้

(6) ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไดท้าํการจองซ้ือหน่วยลงทุน และไดช้าํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเตม็ตาม
จาํนวนแลว้จะยกเลิกการจองซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน
ไม่ได ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

(7) บริษทัจดัการจะนาํเงินท่ีไดรั้บจากการจองซ้ือหน่วยลงทุนเกบ็รักษาไวใ้นบญัชีเงินฝากท่ีบริษทั
จดัการเปิดไวเ้พื่อการรับชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ซ่ึงดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากเงินค่าจองซ้ือใน
บญัชีจองซ้ือหน่วยลงทุนใดๆ (ถา้มี) บริษทัจดัการจะดาํเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม 

(8) ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีถ่ินฐานอยูใ่นต่างประเทศ จะตอ้งเป็นผูรั้บภาระในเร่ืองของขอ้กาํหนด 
กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

20.4 เงือ่นไขการขายหน่วยลงทุน  

(1) ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก  หากบริษทัจดัการประสงค์จะ
ยกเลิกการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม  บริษทัจดัการสามารถท่ีจะยุติการขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี  บริษทัจดัการจะรายงานให้สาํนกังานทราบการยติุการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึงภายใน 
7 วนันบัแต่วนัท่ียติุการขายหน่วยลงทุนนั้น และใหก้ารอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวมนั้น
ส้ินสุดลงในวนัท่ีแจง้ใหส้าํนกังานทราบ   

(2) บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงบัการจองซ้ือหน่วยลงทุน ทั้งหมดหรือ
บางส่วน ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี :-  

(2.1) กรณีท่ีการจองซ้ือหน่วยลงทุนนั้นมีผลทาํใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวา่
จาํนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือเกินกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย ยกเวน้สาํหรับผูจ้องซ้ือทัว่ไป 

(2.2) กรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดประสงคจ์ะจองซ้ือหน่วยลงทุนรวมกนัเกิน
กว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  เวน้แต่เป็นกรณีท่ี
ไดรั้บยกเวน้ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด    

(2.3) กรณีท่ีเจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า และผูใ้หสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวม
จะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว ประสงค์จะจองซ้ือหน่วยลงทุน
รวมกนัเกินกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

(2.4) กรณีท่ีผูล้งทุนต่างดา้วประสงคจ์ะจองซ้ือหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหน่วย
ลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  
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(2.5) กรณีเอกสารหรือขอ้มูลท่ีบริษทัจดัการไดรั้บจากผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความ
เป็นจริง หรือไม่ครบถว้น 

(2.6) กรณีบริษทัจดัการเกิดขอ้สงสัยว่าการซ้ือหน่วยลงทุนของผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนไม่
โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน  เป็นตน้ 

(2.7) ในกรณีท่ีมีเหตุไม่พึงประสงคจ์นทาํให้บริษทัจดัการเห็นวา่อสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวม
จะลงทุน มีมูลค่ารวมกนัแลว้ไม่ถึงร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินท่ีกองทุนรวมระดมทุนได้
หรือมูลค่าของอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะลงทุนอาจไม่เป็นไปตามท่ีคาดหมาย เช่น  
การเจรจาในการซ้ืออสังหาริมทรัพยบ์างรายการท่ีกองทุนรวมสนใจลงทุนไม่ประสบ
ความสาํเร็จ หรืออาจเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอ ันไม่คาดหมายกับอสังหาริมทรัพย์
ที่กองทุนรวมคาดว่าจะลงทุน  จนเป็นเหตุให้กองทุนรวมไม่สามารถลงทุน / ไม่
ประสงคจ์ะลงทุนในอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว เป็นตน้ บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณา
ลดขนาดกองทุนรวม หรือยกเลิกการจดัตั้งกองทุนรวม โดยบริษทัจดัการอาจดาํเนินการ
ระงบัการจองซ้ือบางส่วน  หรือทั้งหมด และ/หรือระงบัการจดัสรรหน่วยลงทุนบางส่วน
หรือทั้งหมด แลว้แต่กรณี 

 (2.8) บริษทัจดัการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซ้ือหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษทั
จดัการเห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษทัจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวมหรือ        
ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม หรือกรณีท่ีการจองซ้ือหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการ
บริหารกองทุนรวมหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม เป็นตน้ ทั้งน้ี  เพ่ือเป็นการ
รักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม และช่ือเสียงหรือความ
รับผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษทัจดัการเป็นหลกั 

 

20.5 การคนืเงนิค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน   

 บริษทัจดัการจะคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีต่าง ๆ ภายใตเ้ง่ือนไข           
ท่ีกาํหนดดงัต่อไปน้ี 

20.5.1 กรณีท่ีผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซ้ือ หรือไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน  

20.5.2 กรณีท่ีบริษทัจดัการประสงคจ์ะยกเลิกการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม และไดย้ติุการขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัการได้
รายงานให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบการยุติการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวภายใน 7 
วนันบัแต่วนัท่ียุติการขายหน่วยลงทุนนั้น ทั้งน้ี การอนุมติัให้จดัตั้งและจดัการกองทุนรวมนั้น
ส้ินสุดลงในวนัท่ีแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 
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20.5.3 กรณีท่ีบริษทัจดัการตอ้งยติุโครงการหลงัจากการส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหากปรากฏกรณี
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี   

(1)   จาํหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือทัว่ไปไดไ้ม่ถึงร้อยละหา้สิบของจาํนวนหน่วยลงทุน
ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เวน้แต่เป็นกรณีตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาํหนด   

(2)   จาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือไดไ้ม่ถึงสองร้อยหา้สิบราย 

(3)   จาํหน่ายหน่วยลงทุนไดมี้มูลค่านอ้ยกวา่หา้ร้อยลา้นบาท 

(4)   จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหน่ึงในสามของ
จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด   

(5) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แ ก่ เจ้าของ  ผู ้ให้ เ ช่ า  ผู ้โอนสิทธิการเ ช่า  และผู ้ให้ สิทธิ                         
ในอสังหาริมทรัพย ์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว 
รวมกนัเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

(6) จดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนต่างดา้วเกินกว่าร้อยละ 49 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด   

(7)   มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้ไม่เพียงพอท่ีจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ           
การเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

 

20.5.4 กรณีท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ มีคาํสั่งให้บริษทัจดัการกองทุนรวมยุติโครงการหลงัจาก
การส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรือมีคาํสั่งให้เพิกถอนการอนุมติัให้จดัตั้งและจดัการ
กองทุนรวม และ/หรือกรณีอ่ืนใดอนัมีเหตุจาํเป็นทาํใหต้อ้งยติุโครงการ 

บริษทัจดัการจะดาํเนินการจดัส่งเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรั้บ
จากการจาํหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
โดยการชาํระเป็นเชค็ตามท่ีผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นใบจองซ้ือหน่วยลงทุน ภายใน 14 วนั นบัแต่วนั
ส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก หรือภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีการอนุมติัให้จดัตั้งและ
จดัการกองทุนรวมส้ินสุดลงตามขอ้ 20.5.2 และขอ้ 20.5.4   ทั้งน้ี หากเป็นกรณีการคืนเงินตามขอ้ 20.5.1 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะนาํดอกเบ้ียและ/หรือผลประโยชน์ใดๆท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรั้บจากการ
จองซ้ือหน่วยลงทุน(ถา้มี) รวมเขา้เป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

หากบริษทัจดัการ ไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลาท่ีระบุไวข้า้งตน้ไดอ้นัเน่ืองจากความ
ผิดพลาดของบริษทัจดัการเอง บริษทัจดัการจะชาํระดอกเบ้ียในอตัราท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กาํหนด(ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี) นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีครบกาํหนดเวลานั้นจนถึงวนัท่ีบริษทัชาํระเงิน



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
  

- 84 - 

               โครงการฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2555 

ค่าจองซ้ือจนครบถว้น  ทั้งน้ี เวน้แต่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผอ่นผนั หรือสั่งการเป็น
อยา่งอ่ืน 

ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วนในกรณีอ่ืน 
นอกเหนือจากกรณีขา้งตน้ บริษทัจดัการจะดาํเนินการคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดรั้บจดัสรรพร้อมผลประโยชน์
ใดๆท่ีเกิดข้ึน(ถา้มี) ให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินหรือชาํระเป็นเช็คตามท่ีผูจ้องซ้ือระบุไว้
ในใบจองซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 14 วนันบัแต่วนัถดัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย  

20.6 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบัญชี  

 ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน และ/หรือบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการมาก่อน
จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในคาํขอ
เปิดบญัชีกองทุน และ/หรือบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุนพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ ส่งให้บริษทัจดัการ  
ผูจ้ดัจาํหน่าย (ถา้มี) หรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) จนครบถว้น  

เอกสารประกอบการเปิดบญัชีดงัน้ี เวน้แต่บริษทัจดัการจะยินยอมผอ่นผนัให้เป็นกรณีๆ ไป : (บริษทัจดัการ
ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ เพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควร)  

 เอกสารการเปิดบญัชีกองทุน  

  20.6.1 กรณีบุคคลธรรมดา  

(1)  สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สําเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือ สําเนาหนงัสือ
เดินทาง / ใบต่างดา้ว (กรณีบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทย) หรือสําเนาทะเบียนบา้น (ในกรณีท่ี
เอกสารแสดงตนขา้งตน้ไม่ไดร้ะบุหมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน หรือท่ีอยูข่องผูจ้อง
ซ้ือ) 

(2) เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะรับเงินปันผล หรือ เงินลดทุน โดยการโอนเงินเขา้
บญัชี ผูจ้องซ้ือจะตอ้งแนบสําเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือกระแสรายวนั หรือ
สาํเนารายการเดินบญัชีดงักล่าว (Statement) ท่ีไดเ้ปิดไวก้บัธนาคารท่ีระบุเลขท่ีบญัชี และ
ช่ือบญัชีผูจ้องซ้ือ โดยจะตอ้งไม่เป็นบญัชีร่วม 

โดยให้ใชเ้อกสารขอ้ (1) และขอ้ (2) จาํนวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบบัรับรองสําเนา
ถกูตอ้ง ทั้งน้ี สาํเนา Statement ตอ้งลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของบญัชีและธนาคาร 

20.6.2 กรณีคณะบุคคล 

(1) สาํเนาเอกสารการจดัตั้งคณะบุคคล 

(2) สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษีคณะบุคคล 

(3) สาํเนาบตัรประชาชนของผูมี้อาํนาจลงนาม 

(4) หนงัสือมอบอาํนาจ หรือสําเนา(กรณีมอบอาํนาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสําเนา
บตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ 
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(5) เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะรับเงินปันผล หรือ เงินลดทุน โดยการโอนเงินเขา้
บญัชี ผูจ้องซ้ือจะตอ้งแนบสําเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือกระแสรายวนั หรือ
สาํเนารายการเดินบญัชีดงักล่าว (Statement) ท่ีไดเ้ปิดไวก้บัธนาคารท่ีระบุเลขท่ีบญัชี และ
ช่ือบญัชีผูจ้องซ้ือ โดยจะตอ้งไม่เป็นบญัชีร่วม  

โดยให้ใชเ้อกสารขอ้ (1) ถึงขอ้ (5) จาํนวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบบัรับรองสําเนา
ถกูตอ้ง ทั้งน้ี สาํเนา Statement ตอ้งลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของบญัชีและธนาคาร 

20.6.3 กรณีนิติบุคคล  

 (1)  สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย  ์และสําเนาหนังสือบริคณฑ์สนธิและขอ้บังคบั 
รับรองโดยกระทรวงพาณิชยไ์ม่เกิน 1 เดือนก่อนการจองซ้ือ   

(2)  สาํเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั(ท่ีระบุในลกัษณะให้ลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์  หรือ
ลงทุนในหลกัทรัพยน้ี์ได)้  

(3) สาํเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น (บอจ.5) รับรองโดยกระทรวงพาณิชยไ์ม่เกิน 1 เดือนก่อนการ
จองซ้ือ   

(4) หนงัสือมอบอาํนาจ หรือสําเนา(กรณีมอบอาํนาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสําเนา
บตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจกระทาํการแทน 

(5) เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะรับเงินปันผล หรือเงินลดทุน โดยการโอนเงินเขา้
บญัชี ผูจ้องซ้ือจะตอ้งแนบสําเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือกระแสรายวนั หรือ
สาํเนารายการเดินบญัชีดงักล่าว (Statement) ท่ีไดเ้ปิดไวก้บัธนาคารท่ีระบุเลขท่ีบญัชี และ
ช่ือบญัชีผูจ้องซ้ือ โดยจะตอ้งไม่เป็นบญัชีร่วม 

(6) สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของนิติบุคคล 

(7)  ตวัอยา่งลายมือช่ือของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  

โดยให้ใชเ้อกสารขอ้ (1) ถึงขอ้ (7) จาํนวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบบัรับรองสําเนา
ถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจ ทั้งน้ี สําเนา Statement ตอ้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้งโดย
เจา้ของบญัชีและธนาคาร 

20.6.4 กรณีนิติบุคคลท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูรั้บฝากและดูแลหลกัทรัพย ์

(1) สําเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซ่ึงอาจออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติ
บุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจา้หน้าท่ีของนิติบุคคลนั้นกไ้ด ้และหนังสือรับรองการเป็นนิติ
บุคคลดงักล่าวตอ้งออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยจะตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบุคคล ผูมี้
อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบุคคล และเง่ือนไขหรือขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมือช่ือ 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 
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(2) หนงัสือมอบอาํนาจท่ีนิติบุคคลต่างประเทศนั้น มอบอาํนาจใหค้สัโตเดียนหรือสาํเนา 

(3) หนงัสือมอบอาํนาจของคสัโตเดียนหรือสาํเนา(กรณีมอบอาํนาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
พร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจกระทาํการแทน 

(4) เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะรับเงินปันผล หรือเงินลดทุน โดยการโอนเงินเขา้
บญัชี ผูจ้องซ้ือจะตอ้งแนบสําเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือกระแสรายวนั หรือ
สาํเนารายการเดินบญัชีดงักล่าว (Statement) ท่ีไดเ้ปิดไวก้บัธนาคารท่ีระบุเลขท่ีบญัชี และ
ช่ือบญัชีผูจ้องซ้ือ โดยจะตอ้งไม่เป็นบญัชีร่วม 

โดยให้ใชเ้อกสารขอ้ (1) ถึงขอ้ (4) จาํนวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบบัรับรองสําเนา
ถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจ ทั้งน้ี สําเนา Statement ตอ้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้งโดย
เจา้ของบญัชีและธนาคาร และเอกสารตามขอ้ (1) ตอ้งไดรั้บการรับรองลายมือช่ือโดยเจา้หนา้ท่ี 
Notary Public และรับรองโดยกงสุลของไทยไม่เกิน 1 ปีก่อนการจองซ้ือ 

                   หมายเหตุ 

 - กรณีเป็นเอกสารท่ีมาจากต่างประเทศ จะตอ้งมีการรับรองสาํเนาโดยผูมี้อาํนาจของบริษทั 

- ผูล้งทุนทุกรายจะตอ้งให้การรับรองว่า ยินยอมท่ีจะผูกพนัตามขอ้ตกลงและขอ้กาํหนดต่างๆ
ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงการน้ี และ/หรือ ตามประกาศ คาํสั่ง ระเบียบต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดป้ระกาศ กาํหนด ทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้ในปัจจุบนัและท่ีจะได้
แกไ้ขเพิ่มเติมในภายหนา้ 

 - บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบูรณ์ของเอกสาร หรือขอเอกสารเพ่ิมเติม 
หรือทดแทน ซ่ึงเป็นขอ้ปฏิบตัตามกฎหมายกาํหนด หรือระเบียบของบริษทัจดัการ และ/หรือ
ผู ้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย  และ/หรือผู ้จัดจําหน่าย  และ/หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

 

21.  การจัดสรรหน่วยลงทุน    

บริษทัจดัการจะดาํเนินการจดัสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรก ตามหลกัเกณฑ ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีระบุ
ไวใ้นขอ้น้ี  ทั้งน้ี  ในกรณีท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือหน่วยงานอ่ืน
ใดท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาํหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนั
เป็นอยา่งอ่ืน บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนั้น  

ภายใตห้ลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้น้ี บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1 และ            
กลุ่มท่ี 2 ท่ีจองซ้ือและไดช้าํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนแลว้ ในกรณีท่ีจาํนวนเงินท่ีระบุในใบจองซ้ือ         
หน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจาํนวนเงินท่ีบริษทัจดัการไดรั้บชาํระ บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงิน
ท่ีไดรั้บชาํระเป็นเกณฑ ์ 
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21.1    วธีิการจัดสรรหน่วยลงทุน 

(1) ในกรณีท่ีบริษทัจดัการระดมทุนไดต้ ํ่ากวา่จาํนวนเงินทุนของโครงการ จนอาจเป็นเหตุใหก้องทุนรวม
ไม่สามารถลงทุนตามการลงทุนคร้ังแรกตามขอ้ 3.2.1 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาและ
กาํหนดขนาดของกองทุนรวมท่ีจะนาํไปจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมไดต้ามท่ีบริษทัจดัการ
เห็นสมควร เพ่ือลงทุนคร้ังแรกตามขอ้ 3.2.1 บางส่วน ตามท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควรโดยคาํนึงถึง
ผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกองทุนรวมเป็นสําคญั โดยบริษทัจดัการอาจจะมีการจดัสรรหน่วยลงทุน
และคืนเงินค่าจองซ้ือบางส่วนใหแ้ก่ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนได ้ทั้งน้ี เพ่ือใหก้องทุนรวมไม่มีสภาพคล่อง
ส่วนเกินมากเกินไป โดยในการพิจารณาเร่ืองดงักล่าวนั้น บริษทัจดัการจะพิจารณาจากจาํนวนเงินทุน
ท่ีระดมได ้เปรียบเทียบกบัประมาณการมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะลงทุน 

         อยา่งไรก็ดี ในกรณีท่ีบริษทัจดัการระดมทุนไดต้ ํ่ากวา่จาํนวนเงินทุนของโครงการ บริษทัจดัการอาจ
เลือกท่ีจะไม่ดาํเนินการลงทุนใดๆ ตามวรรคแรกก็ได ้และเลิกกองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะชาํระ
บญัชีกองทุนรวมเพ่ือคืนเงินทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

(2)    บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1  และผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2 ภายใตห้ลกัเกณฑ ์             
และเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี   

(2.1) การจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1   

 ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1  ซ่ึงหมายถึง  ผูจ้องซ้ือพิเศษ (ตามนิยามของประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก .ล .ต .  ท่ี  สน .25/2552 เ ร่ืองหลักเกณฑ์  เ ง่ือนไข   และวิ ธีจัดการของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ.
5 /2555  เ ร่ืองหลัก เกณฑ์  เ ง่ือนไข   และวิ ธีการจัดตั้ งและจัดการของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2555และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) หรือเจา้ของ  ผูใ้ห้เช่า ผู ้
โอนสิทธิการเช่า  หรือผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพย ์ ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนัของบุคคลดงักล่าวตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1 รวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีไดรั้บยกเวน้ตามขอ้ (2.3) หรือ 
(2.4) 

ทั้งน้ี    บริษทัจัดการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่เจ้าของ ผูใ้ห้เช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า และ          
ผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพย  ์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดงักล่าว รวมกนัไดไ้ม่เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

บริษทัจดัการกองทุนรวมจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1 ทุกรายตามจาํนวนท่ี         
จองซ้ือ   ในกรณีท่ีมีผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1 จองซ้ือเป็นจาํนวนมากเกินร้อยละ 50ของจาํนวนหน่วย
ลงทุนท่ีออกและเสนอขายทั้งหมด ทาํให้บริษทัจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่           
ผูจ้องซ้ือกลุ่มท่ี 1 ทุกรายตามจาํนวนท่ีจองซ้ือได ้ บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรให้แก่          
ผูจ้องซ้ือกลุ่มท่ี 1  ตามวธีิการท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร 
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ทั้งน้ี   ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1 ไดแ้ก่ บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) และ Government of 
Singapore Investment Corporation Pte Ltd.  และ ผูจ้องซ้ือพิเศษ  หรือเจา้ของ  ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อน
สิทธิการเช่า  หรือผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพย  ์ ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนัของบุคคลดงักล่าว 

 
(2.2) การจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2  

  ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2 ซ่ึงหมายถึง ผูจ้องซ้ือทัว่ไป และผูจ้องซ้ือประเภทกองทุน 

  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2  ตามหลักเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
ก) เสนอขายและจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือทัว่ไปเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของหน่วย

ลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

ข) เสนอขายและจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือทัว่ไปและผูจ้องซ้ือประเภทกองทุนเป็นจาํนวน

รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีไดรั้บยกเวน้ตามขอ้ (2.3) หรือ (2.4) ทั้งน้ี ภายใตห้ลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
ดงัต่อไปน้ี 

(2.2.1) จดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูจ้องซ้ือทัว่ไปทุกรายตามมูลค่าขั้นตํ่าของการจองซ้ือหน่วย
ลงทุนตามท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ โดยหากผูจ้องซ้ือทาํการจองซ้ือมากกว่า 1 ใบ
จองซ้ือ   บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิพิจารณานาํใบจองซ้ือดงักล่าวมารวมกนัและ
จดัใหเ้หลือเพียงใบจองเดียว  

(2.2.2) จดัสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือทัว่ไป ในขอ้ (2.2.1)  ทุกราย 
โดยจดัสรรเพิ่มเป็นจาํนวนทวีคูณของ 1,000 บาท  (หรือ 100 หน่วย)  ให้แก่ ผูจ้อง
ซ้ือทั่วไปทุกราย วนเป็นรอบไปเร่ือยๆ จนกว่าจะครบตามจํานวนเงินทุนของ
โครงการท่ีเสนอขาย   

(2.2.3) ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรรให้กบัผูจ้องซ้ือทัว่ไปในขอ้ 
(2.2.2) ไดค้รบทุกรายในการจดัสรรรอบใดๆ บริษทัจดัการจะใชว้ิธีสุ่มรายช่ือโดย
คอมพิวเตอร์ (Random) เพ่ือทาํการจดัสรรหน่วยลงทุนให้กบัผูจ้องซ้ือทัว่ไปท่ียงั
ไม่ไดรั้บการจดัสรรเตม็ตามจาํนวนท่ีจองซ้ือ 

(2.2.4) ในกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือทั่วไป เป็นจาํนวนมาก จนบริษทัจัดการไม่สามารถจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือทัว่ไปทุกรายตามขอ้ (2.2.1) ตามมูลค่าขั้นตํ่าของการ
จองซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการได ้บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะ
จดัสรรให้แก่ผูจ้องซ้ือทัว่ไป  โดยใชว้ิธีสุ่มรายช่ือโดยคอมพิวเตอร์ (Random) เพ่ือ
ทาํการจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูจ้องซ้ือทัว่ไปท่ีไดรั้บเลือกจากการสุ่มรายช่ือตาม
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มูลค่าขั้นตํ่าของการจองซ้ือหน่วยลงทุนตามที่กาํหนดไวใ้นโครงการ โดยไม่
จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้จ้องซ้ือทัว่ไปทราบล่วงหนา้ 

(2.3)   ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือพิเศษไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุนตาม (2.1) แลว้  บริษทัจดัการจะเสนอ
ขายและจดัสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผูจ้องซ้ือทัว่ไปและผูจ้องซ้ือประเภทกองทุนให้แก่
บุคคลดงักล่าวอีกไดก้ต่็อเม่ือ เป็นการเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือ
ของผูจ้องซ้ือทัว่ไป  และผูจ้องซ้ือประเภทกองทุน 

(2.4) ในกรณีท่ีเจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้หสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวม
จะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว ไดร้ับการจดัสรรหน่วยลงทุนตาม 
(2.1) แลว้  บริษทัจดัการจะเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผูจ้องซ้ือทัว่ไป
และผูจ้องซ้ือประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดงักล่าวอีกไดก้็ต่อเม่ือเป็นการเสนอขายและจดัสรร
หน่วยลงทุนในส่วนของผูจ้องซ้ือทัว่ไปและผูจ้องซ้ือประเภทกองทุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือ
ของผูจ้องซ้ือทัว่ไป ผูจ้องซ้ือประเภทกองทุน และผูจ้องซ้ือพิเศษตาม (2.3)   

(3) ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนรับรองท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนตามจาํนวนท่ีจองซ้ือ หรือตามจาํนวนท่ีไดรั้บการ
จดัสรร โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการจองซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว และยินยอมรับคืนเงิน
ในกรณีท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรร   

(4)  ในกรณีที่บริษทัจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรือ
ผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทั
จดัการ บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมด
ก็ได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้จ้องซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้  

(5)  สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการจดัสรร
หน่วยลงทุนของผูจ้องซ้ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น โดยบริษทัจดัการและ/หรือ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกาํกบัภาษีให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 15 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการ           
ถดัจากวนัเสร็จส้ินการเสนอขายหน่วยลงทุน 

21.2     ข้อจํากดัการจัดสรรหน่วยลงทุน    

ขอ้จาํกดัในการจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด จะเป็นไปตามท่ีสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ทั้งน้ี ในกรณีที่สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ 
กาํหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการให้เป็นไป
ตามนั้น  

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์ไดก้าํหนดไวด้งัน้ี 

(1) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูจ้องซ้ือทัว่ไป   บริษทัจดัการจะปฏิบติัดงัน้ี   
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1.1 บริษทัจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินกวา่ 1 ใน 3 
ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เวน้แต่เป็นกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดใหแ้ก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก)   กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กองทุนประกนัสังคม กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
หรือกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป 

(ข)   นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึงไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัตอ้งเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคล 

(ค)   บุคคลอ่ืนใดท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังานเม่ือมีเหตุจาํเป็นและสมควร 

(2)   เป็นการจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริษทัจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนซ่ึงรับหน่วยลงทุนไว้
ตามสัญญารับประกนัการจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน
จะถือหน่วยลงทุนท่ีรับไวใ้นส่วนท่ีเกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้
แลว้ทั้ งหมดไม่เกิน  1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษทัจัดจาํหน่ายหน่วยลงทุนรับหน่วยลงทุน
ดงักล่าว 

1.2   บริษทัจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่เจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า และผูใ้หสิ้ทธิ
ในอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว รวมกนั
เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

1.3 บริษทัจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหก้บัผูล้งทุนต่างดา้วเกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหน่วย
ลงทุนท่ีจาํหน่ายได้แลว้ทั้ งหมด เน่ืองจากกองทุนรวมมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์น
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี   

(1) มีการลงทุนเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือ 

(2) มีการลงทุนเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิในอาคารชุด ทั้งน้ี เม่ือคาํนวณพ้ืนท่ีห้องชุดท่ี
กองทุนรวมจะลงทุนรวมกบัพ้ืนท่ีหอ้งชุดท่ีถือกรรมสิทธ์ิโดยผูล้งทุนต่างดา้วในอาคาร
เดียวกนัอยูก่่อนแลว้คิดเป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 49 ของพ้ืนท่ีห้องชุดทั้งหมดในอาคาร
ชุดนั้น 

ในการน้ี บริษทัจดัการจะแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนเพ่ือทาํหนา้ท่ีควบคุมการถือหน่วย
ลงทุนของผูล้งทุนต่างดา้ว ณ ขณะใดขณะหน่ึง ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมคร้ังแรกใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดขา้งตน้ ทั้งน้ี ขั้นตอนการโอนหน่วย
ลงทุนของผูล้งทุนต่างดา้วจะมีขั้นตอนมากกว่าผูล้งทุนไทย ซ่ึงบริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อ
หน่วยลงทุนท่ีเป็นผูล้งทุนต่างดา้วทราบทุกราย รวมทั้งดาํเนินการให้มีการปฏิเสธการโอน
หน่วยลงทุนท่ีจะเป็นผลทาํให้กองทุนรวมมีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเป็นผูล้งทุนต่างดา้วถือหน่วย
ลงทุนเกินกวา่อตัราท่ีกาํหนดดว้ย 
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นอกจากน้ี บริษทัจดัการจะแจง้หลกัเกณฑ์ เร่ือง ห้ามมิให้มีการจดัสรรหน่วยลงทุนให้กบัผู ้
ลงทุนต่างดา้วเกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดใหแ้ก่นายหนา้
คา้หลกัทรัพยท์ราบก่อนมีการนาํหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเพ่ือให้นายหน้าค้าหลักทรัพย์ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และจะ
ดาํเนินการให้การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเร่ือง
ดงักล่าว 

(2) ในการเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้บัผูจ้องซ้ือพิเศษ หรือเจา้ของผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า
หรือผูใ้หสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพย ์ ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนั บริษทัจดัการจะ
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
(ก) เสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลดงักล่าวรวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดให้แก่บุคคลดงักล่าว ตามท่ีไดมี้การระบุช่ือหรือลกัษณะ
ของผูท่ี้จะไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุนกรณีดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการและหนงัสือช้ี
ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั เวน้แต่เป็นกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตาม (ข) และ (ค) 

(ข) ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือพิเศษไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แลว้      บริษทัจดัการจะเสนอขาย 
และจดัสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผูจ้องซ้ือทัว่ไปใหแ้ก่บุคคลดงักล่าวอีกไม่ได ้เวน้แต่เป็นการ
เสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือของผูจ้องซ้ือทัว่ไป 

(ค) ในกรณีท่ีเจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้หสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพย ์ท่ีกองทุนรวมจะ
ลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว ไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แลว้
บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผูจ้องซ้ือทั่วไปให้แก่บุคคล
ดงักล่าวอีกไม่ได ้ เวน้แต่เป็นการเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผูจ้องซ้ือทัว่ไปท่ี
เหลือจากการจองซ้ือของผูจ้องซ้ือทัว่ไป และผูจ้องซ้ือพิเศษตาม (ข) 

ในกรณีท่ีอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะลงทุนเป็นสิทธิเกบ็กินหรือสิทธิเหนือพ้ืนดิน บริษทัจดัการ 
จะนาํหลกัเกณฑ์การจดัสรรหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบักบัเจา้ของท่ีดินหรือทรัพยสิ์นท่ี
เก่ียวกบัสิทธิดงักล่าวดว้ย  

 
22. การเพิม่เงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

22.1  บริษัทจัดการอาจเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมได้เม่ือมีวตัถุประสงค์เพ่ือลงทุนในอสังหา               
ริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ิมเติม หรือเพ่ือดาํเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ท่ี          
กองทุนรวมไดม้าจากการลงทุนใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีและมีความพร้อมท่ีจะใชห้าผลประโยชน์ 

  ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจพิจารณากาํหนดหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมในการเพิ่มทุนของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์
ใดหลกัเกณฑห์น่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก) ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเดิม (Rights Offering) ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วย
ลงทุนเพ่ือการเพ่ิมเงินทุนของกองทุนรวม โดยผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจใชสิ้ทธิเกินส่วน 
และ/หรือ โอนสิทธิดังกล่าวให้กับบุคคลอ่ืนได  ้โดยตอ้งแจ้งบริษทัจัดการเป็นลายลกัษณ์
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อกัษร ทั้งน้ี เม่ือครบกาํหนดระยะเวลาตามสิทธิแลว้ผูท้รงสิทธิรายใดไม่ใชสิ้ทธิ บริษทัจดัการ
สามารถเสนอขายหน่วยลงทุนเพ่ิมทุนใหก้บัผูล้งทุนทัว่ไปได ้หรือ 

(ข) เสนอขายหน่วยลงทุนเพ่ิมทุนใหก้บัผูล้งทุนทัว่ไป (Public Offering)  

(ค) เสนอขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูล้งทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 

  อย่างไรก็ตาม บริษทัจัดการสงวนสิทธิในการแกไ้ขหลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมดงักล่าวให้เหมาะสมโดยจะมี
หนงัสือแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

22.2 ในการเพ่ิมเงินทุนของกองทุนรวม บริษทัจดัการปฏิบติัดงัน้ี   

(1)  ขอมติในเร่ืองวตัถุประสงค์ในการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม จาํนวนหน่วยลงทุนและ
จาํนวนเงินทุนจดทะเบียนท่ีจะเพ่ิม วิธีการกาํหนดราคาหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย และวิธีการเสนอขาย
หน่วยลงทุน โดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(ก)   ในกรณีท่ีการขอมติกระทาํโดยการส่งหนังสือขอมติไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุน  ต้องได้รับ            
คะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง
ของกองทุนรวม  

 (ข)   ในกรณีท่ีการขอมติกระทาํโดยการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียง         
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง  โดยในการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือขอมติดงักล่าว  ตอ้งมีผูถื้อหน่วย
ลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหน่วยลงทุน
ทั้งหมด  ทั้งน้ี จาํนวนผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมาประชุมดงักล่าวตอ้งมีหน่วยลงทุนนบัรวมกนัได้
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมดงักล่าว 
จึงจะเป็นองคป์ระชุม   

 ในการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือการขอมติเพ่ิมเงินทุนของกองทุนรวมคร้ังใด เม่ือล่วงเวลา
นดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมงหรือตามเวลาใดๆท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร จาํนวนผูถื้อหน่วยลงทุน
ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ ใหน้ดัประชุมใหม่และ
ใหส่้งหนงัสือเชิญประชุมไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม การประชุม
ในคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 (2)   ขอมติเพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนตามท่ีไดรั้บมติจากผูถื้อ
หน่วยลงทุนตาม (1) โดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด 

22.3  ในการนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้มีสิทธิออกเสียงตามขอ้ 22.2  บริษทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อ
หน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

(1)   เจ้าของ ผูใ้ห้เช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะลงทุน
เพ่ิมเติม  ในกรณีท่ีเป็นการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนเพ่ือซ้ือ เช่า หรือไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ิมเติม 
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(2)   เจา้ของอาคารหรือส่ิงปลกูสร้างท่ีกองทุนรวมเช่า  หรือผูใ้หสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทุนรวม  
ในกรณีท่ีเป็นการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนเพ่ือปรับปรุงอสังหาริมทรัพยใ์หอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีและพร้อม
ท่ีจะใชห้าประโยชน์ 

(3)   ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีได้รับสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเสนอขายให้กับผู ้ลงทุน
เฉพาะเจาะจง  ในกรณีท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูล้งทุนเฉพาะเจาะจง 

(4)   ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักองทุนรวมในเร่ืองท่ีขอมติ 

(5)   บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4)  
แลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีเป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนเดิมบางราย  หากผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติคดัคา้นรวมกนัเกินร้อยละ 10 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ห้ามมิให้บริษทัจดัการกองทุนรวมดาํเนินการให้มีการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนใน
กรณีดงักล่าว 

22.4 ในการขอมติจากผูถ้ือหน่วยลงทุนตามขอ้ 22.2  บริษทัจดัการจะระบุขอ้มูลเก่ียวกบัการเพิ่มเงินทุน
จดทะเบียนโดยมีรายละเอียดตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญ
ประชุมหรือหนงัสือท่ีมีถึงผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

22.5  เม่ือไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 22.2 แลว้ บริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)     ขอความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยตอ้งระบุขอ้มูลตามขอ้ 22.4พร้อมทั้ง
จัดส่งร่างหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
พิจารณา  

(2)  เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้บริษทัจดัการจะดาํเนินการ
ดงัน้ี  

  (ก) เสนอขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม โดยจะจดัส่ง แจกจ่าย หรือจดัใหมี้หนงัสือช้ีชวนตามหลกัเกณฑ์
ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

   (ข)  จดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามประกาศเก่ียวกบัการจดทะเบียนเพ่ิม
เงินทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการมิไดเ้สนอขายหน่วยลงทุนภายใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
สาํนกังานการใหค้วามเห็นชอบใหเ้พ่ิมเงินทุนจดทะเบียนดงักล่าวเป็นอนัส้ินสุดลง  

22.6 ในการเพ่ิมเ งินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ิมเติม  หากบริษทัจดัการไม่สามารถลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าวได ้ บริษทัจดัการจะ
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(1)   หากบริษทัจดัการยงัไม่ไดย้ื่นขอจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนต่อสํานักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  บริษทัจดัการจะแจง้เร่ืองขา้งตน้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วนันับแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคืนเงินค่าจองซ้ือ
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หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู ้
จองซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 14 วนันบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม
ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน หากบริษทัจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์
ภายในกาํหนดเวลานั้นไดอ้นัเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษทัจดัการเอง  บริษทัจดัการจะชาํระ
ดอกเบ้ียในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วนัท่ีครบกาํหนดเวลานั้นจนถึงวนัท่ีบริษทั
จดัการชาํระเงินค่าจองซ้ือจนครบถว้น  

 (2)   หากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแลว้ 
บริษทัจดัการจะลดจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน
แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยการลดจาํนวนหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนท่ีมีการเสนอขายเพื่อเพ่ิมเงินทุน
จดทะเบียนโดยคาํนวณตามสัดส่วนของราคาท่ีเสนอขายและเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน พร้อมทั้ง
จดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดใหแ้ลว้เสร็จโดยไม่ชกัชา้ 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

 เน่ืองจากประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่อนุญาตให้กองทุนรวมเพ่ิมทุน กรณีขาดสภาพคล่อง  
ดงันั้น ในกรณีท่ีกองทุนรวมเกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง  บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการขาย / 
จาํหน่าย / จ่าย /โอน ทรัพยสิ์นบางส่วนหรือทั้งหมดของกองทุนรวมตามท่ีเห็นสมควร  

 สาํหรับเง่ือนไขของ   “การเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน” ขา้งตน้ เวน้แต่กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม 
ประกาศ กาํหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอยา่งอ่ืน บริษทัจดัการจะดาํเนินการให้เป็นไป
ตามนั้น  

 
23.  การลดเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม   

23.1 ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณีดงัต่อไปน้ี  บริษทัจดัการ
จะใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยการลดเงินทุน
จดทะเบียนของกองทุนรวมเท่านั้น   

(1)   กองทุนรวมมีเงินลงทุนท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
(ไม่รวมกาํไร) 

(2)   มูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวล้ดลงจากการ
ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น จนตํ่ากว่าราคาตน้ทุนท่ีกองทุนรวมได้มาซ่ึง
ทรัพยสิ์นดงักล่าว โดยไม่รวมถึงกรณีท่ีมูลค่าทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึนจากการประเมินค่า และต่อมาลดลง
จากการประเมินค่า แต่ยงัมีมูลค่าสูงกว่าราคาตน้ทุนของทรัพยสิ์นนั้น ทั้ งน้ี มูลค่าทรัพยสิ์นของ
กองทุนรวมจะพิจารณาแยกเป็นรายช้ิน 

(3)   กองทุนรวมมีรายการทางบญัชีท่ีเป็นรายการค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีซ่ึงทยอยตดัจ่าย   
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23.2 ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  บริษทัจดัการจะลดเงินทุนโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุน 
และปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  

(1)   บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะใชดุ้ลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียน  

(2)   ดาํเนินการเฉล่ียเงินคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นสมุดทะเบียน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการ
โอนหน่วยลงทุน  ทั้งน้ี เงินท่ีเฉล่ียคืนดงักล่าวมิใหห้กัออกจากกาํไรสะสมของกองทุนรวม   

(3)  ยื่นคําขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสํานักงานภายใน 5 วันทําการนับแต่วันท่ี
ดาํเนินการเฉล่ียเงินคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามแบบท่ีจัดไวใ้นระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของ
สาํนกังาน  

(4)   จดัให้มีขอ้มูลเก่ียวกบัการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกคร้ังของกองทุนรวมไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั
จดัการกองทุนรวมและรายงานประจาํปีของกองทุนรวม  เพ่ือใหผู้ล้งทุนสามารถตรวจสอบได ้ โดยมี
ขอ้มูลตามท่ีสาํนกังานคณะกรรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งมีรายละเอียด
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 (ก) เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน 

 (ข)  จาํนวนเงินทุนจดทะเบียนและจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนท่ีลดในแต่ละคร้ัง 

 (ค)  วนัปิดสมุดทะเบียน และวนัท่ีดาํเนินการเฉล่ียคืนผูถื้อหน่วยลงทุน  

เงือ่นไขเพิม่เติม             

สําหรับเง่ือนไขของ  “การลดเงินทุนจดทะเบียน” ข้างต้น เว ้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ 
กาํหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน บริษทัจดัการกองทุนรวมจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนั้น 

 
24.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

24.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการจะดาํเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามท่ีผูซ้ื้อไดร้ะบุในเอกสารการจองซ้ือ
วา่จะเลือกรับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแบบใดแบบหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. ใบหน่วยลงทุน 

2. ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) 

3. หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 

4. สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถา้มี) 
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24.2 เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน สมุดบญัชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ  

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุนเป็นผูถื้อหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ขอ้มูลของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมใหถื้อเป็นหลกัฐานท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

กรณีใบหน่วยลงทุน หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุด
บญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนท่ีมีรายการตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดให้แก่ผูจ้องซ้ือท่ี
แสดงความจาํนงขอรับใบหน่วยลงทุนภายในเวลา 30 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพยสิ์น
เป็นกองทุนรวม 

ในกรณีท่ีเพ่ิมเงินกองทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรือหนงัสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนท่ีมีรายการตามเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแสดงความจาํนงขอรับใบหน่วยลงทุน
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในกรณีท่ีมีการลดเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาํเนินการบนัทึกการลดมูลค่าท่ีตรา
ไวข้องหน่วยลงทุนในระบบทะเบียน โดยผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ตอ้งส่งคืนใบหน่วยลงทุนหรือหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
 
ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยสามารถขอเปล่ียนแปลงประเภทเอกสารสิทธิไดต้ามความประสงค ์ เพ่ือเป็นหลกัฐานการ
ยืนยนัการถือหน่วย การทาํรายการซ้ือหรือขายคืน หรือโอนหน่วยลงทุนของผูจ้องซ้ือหรือผูถื้อหน่วย
ลงทุน เช่น ใบหน่วยลงทุน และ/หรือหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบญัชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน 
ทั้งน้ี นายทะเบียนหน่วยลงทุนสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนหรือหนงัสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนแกไ้ข หรือเพ่ิมเติมสําหรับรูปแบบหรือ
เง่ือนไขของเอกสิทธิดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัจดัการจะดาํเนินการภายใตข้อบเขตตามท่ีคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
กรณีระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
ในกรณีท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกช่ือผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ นาย
ทะเบียนอาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงใหก้บัผูจ้องซ้ือหน่วย
ลงทุนเพ่ือเป็นหลกัฐานการยนืยนัการถือหน่วยลงทุน อยา่งไรกต็ามผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถทาํ
รายการขายหน่วยลงทุนผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ เวน้แต่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดด้าํเนินการแจง้ความประสงคใ์ห้
นายทะเบียนดาํเนินการโอนหน่วยลงทุนไปเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุน ซ่ึงเปิดไว้
กบับริษทันายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นการล่วงหนา้หรือตามท่ีผูจ้องซ้ือแจง้ไวใ้นใบจองซ้ือหน่วยลงทุน 
ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการกาํหนด 
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และในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคใ์หน้ายทะเบียนดาํเนินการโอนหน่วยลงทุนไปเขา้
บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุน เพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําหน่วยลงทุนฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของผูจ้องซ้ือผ่านนายหน้าซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์ (Broker) หรือนาํหน่วยลงทุนฝากเขา้บญัชีหลกัทรัพยข์องบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทั
จดัการเพื่อผูจ้องซ้ือนั้นท่ีมีอยูก่บับริษทัสมาชิกของบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
ตามท่ีผูจ้องซ้ือแจง้ไวใ้นใบจองซ้ือหน่วย 

 

25.  สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ปรึกษาของกองทุนรวม  และผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ และบริษัทประเมนิค่าทรัพย์สิน 

25.1  สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของบริษทัจดัการ  

25.1.1 สิทธิของบริษทัจดัการ  

1) สิทธิในการดาํเนินการบริหารจัดการทรัพยสิ์นของกองทุนรวมให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ  ก .ล .ต .  ประกาศอื่นใดที่เ กี่ยวขอ้งก ับการ
ดาํเนินการบริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ หลกัเกณฑ์
การลงทุน และขอ้จาํกดัการลงทุน ตลอดจนโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั ทั้งน้ีรวมถึงขอ้
ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกบับริษทัจดัการ และสัญญาต่างๆ ไดท้าํ
ข้ึน  

2)  สิทธิท่ีจะไม่อนุญาตให้มีการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการโอนหน่วยลงทุนนั้นเป็น
การขดัต่อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั คาํสั่ง หนังสือเวียนท่ีหน่วยงานท่ีมี
อาํนาจตามกฎหมายได ้ประกาศ กาํหนด และ/หรือกรณีท่ีเป็นการขดัต่อขอ้กาํหนด
ท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงการน้ี  

3)  สิทธิในการลาออกจากการทาํหนา้ท่ีเป็นบริษทัจดัการกองทุนรวมให้กบักองทุนรวม 
และ/หรือเลิกโครงการ ตามขอ้ 25.1.1 (5) และขอ้ 25.1.3   

4) สิทธิในการยบัย ั้งพิเศษ (Veto Right) สาํหรับการดาํเนินการหรือการตดัสินใจใดๆ ของ
คณะกรรมการลงทุน หรือการลงมติใดๆ ของผูถื้อหน่วยลงทุน เพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ
หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ ท่ีขดัต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และ/หรือ จรรยาบรรณ 
และ/หรือโครงการ หรือ เป็นเหตุใหบ้ริษทัจดัการอาจเสียช่ือเสียงหรือไดรั้บความเสียหาย 
หรือขดัต่อประโยชน์ของกองทุนรวม 

5) สิทธิในการดาํเนินการจดัการโดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 
ในกรณีต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
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-  สิทธิท่ีจะเลิกโครงการ/ยติุโครงการและ/หรือกองทุนรวม เฉพาะในกรณีท่ีบริษทั
จดัการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษทัจดัการกองทุนรวมใหแ้ก่กองทุนรวม
ตามกาํหนดและเง่ือนไขท่ีไดต้กลงไวจ้นครบถว้น แต่กองทุนรวมไม่สามารถจดัหา
บริษทัจดัการอ่ืนใดมารับหนา้ท่ีไดภ้ายในกาํหนดเวลา 

-  สิทธิในการดาํเนินการให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ และ/หรือ ตามท่ี
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใด
ท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายประกาศ กาํหนด อนุมติั เห็นชอบ ผอ่นผนั หรือสั่งการ  

-  สิทธิในการแกไ้ข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงโครงการ กรณีท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย 
ไดมี้การเปล่ียนแปลง แกไ้ข เพ่ิมเติม ประกาศ กาํหนด อนุมติั เห็นชอบ ผ่อนผนั 
และ/หรือสั่งการเป็นอยา่งอ่ืน 

- สิทธิท่ีจะดาํเนินการขาย / จาํหน่าย / จ่าย /โอน ทรัพยสิ์นบางส่วนหรือทั้งหมด
ของกองทุน ตามท่ีเห็นสมควร ในกรณีท่ีกองทุนรวมเกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง 

- สิทธิในการจดัการกองทุนรวม หรือ ดาํเนินการใดๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือให้
บรรลุซ่ึงวตัถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนโดยรวม  ทั้งน้ีจะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายหลกัทรัพย  ์และ/หรือ
กฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

6) สิทธิในการสั่งให้ผูดู้แลผลประโยชน์ และ/หรือผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย  ์แกไ้ข
คุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชน์และ/หรือผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์เพ่ือให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายประกาศกาํหนด  

7)  สิทธิในการรับค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย 
และหรือเงินตอบแทนอ่ืนใด ตามท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ  

8)  สิท ธิ อ่ืนใดตามพระราชบัญญัติหลักท รัพย์และตลาดหลักท รัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

25.1.2 หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของบริษทัจดัการ  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษทัจดัการมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดาํเนินการและ
บริหารกองทุนรวมให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย  ์รวมถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ดงัต่อไปน้ี  

1) การบริหารกองทุนรวม  

(1) จดัการกองทุนรวมให้เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และขอ้ผกูพนัระหว่างบริษทัจดัการและ
ผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีตามบทบญัญติัในมาตรา 125 และ



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
  

- 99 - 

               โครงการฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2555 

ขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 อยา่งเคร่งครัด  

(2) จดัให้มีขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ สัญญาแต่งตั้ง
ผูดู้แลผลประโยชน์ และหนังสือช้ีชวน  โดยมีสาระสําค ัญไม่ต่างจาก
ร่างขอ้ผกูพนั ร่างสัญญา และร่างหนงัสือช้ีชวน ท่ีผา่นการพิจารณาจากสาํนกังาน  
และดูแลขอ้ผกูพนัและโครงการเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสั่งท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจแห่ง
กฎหมายดงักล่าว โดยในกรณีท่ีขอ้กาํหนดในขอ้ผกูพนัหรือโครงการขดัหรือ
แยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั่งนั้น ให้บริษทัจดัการ
ดาํเนินการเพ่ือใหมี้การแกไ้ขขอ้ผกูพนัและโครงการโดยไม่ชกัชา้  

(3) จดัส่ง แจกจ่าย และจดัให้มีหนงัสือช้ีชวนท่ีเป็นปัจจุบนัและรายละเอียดของ
โครงการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(ก) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชน 
ให้บริษทัจัดการจัดส่งหนังสือช้ีชวนให้สาํนักงานไม่น้อยกว่า 
1 วนัทาํการก่อนการเร่ิมจดัส่งหรือแจกจ่ายหนังสือช้ีชวนให้แก่
ประชาชน และใหจ้ดัส่งเอกสารดงักล่าวผา่นระบบรับและเผยแพร่
ข้อมูลหนังสือช้ีชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual 
Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของสาํนกังานดว้ย และ
หากมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลดงักล่าว ให้บริษทัดาํเนินการให้ขอ้มูล
ท่ีจดัส่งนั้นมีขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัโดยไม่ชกัชา้และให้กระทาํผ่าน
ระบบงานขา้งตน้ดว้ย 

(ข)   ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัใหมี้
การแจกจ่ายขอ้มูลที่เป็นสาระสําคญัเกี่ยวกบัหน่วยลงทุน และ
กองทุนรวมให้แก่ผูล้งทุนอย่างเพียงพอสําหรับขอ้มูลที่เป็น
รายละเอียดโครงการ ให้บริษทัเตรียมไวเ้พ่ือให้ผูล้งทุนตรวจดู
หรือร้องขอได ้ทั้งน้ี ขอ้มูลดงักล่าวตอ้งเป็นปัจจุบนั 

 (ค)   เม่ือระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนส้ินสุดลงแลว้ บริษทัจดัการ
จะจดัให้มีหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ท่ีทาํการทุกแห่ง
ของบริษทัจดัการ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูได  ้และจดั
สําเนาให้เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนร้องขอ ในกรณีท่ีหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์หากมี
การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการบริษทัจดัการจะดาํเนินการแจง้การแกไ้ข
เพิ่มเติมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยท์ราบโดยไม่ชกัชา้  และไม่
เกิน 10 วนัทาํการนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
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สาํนกังาน ให้แกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือวนัท่ีไดม้ีมติให้แกไ้ข
เพ่ิมเติมโครงการ แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี จนกวา่จะเลิกกองทุนรวม 

(4) ในกรณีท่ีบริษทัจัดการประสงค์จะตั้งบริษทัจัดจาํหน่ายหน่วยลงทุนเป็น          
ผูท้าํหนา้ท่ีในการจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษทัจดัจาํหน่าย
หน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กบัเจา้ของ ผูใ้ห้เช่า ผูโ้อนสิทธิ
การเช่า และผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพย ์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุนในลกัษณะ
ของการเป็นบุคคลเดียวกนั 

(5)  นาํเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย  ์หรือทรัพยสิ์นอื่น 
รวมทั้งการหาผลประโยชน์ การซ้ือ เช่า จาํหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย สั่งโอน 
และเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมปรับปรุงอสังหาริมทรัพย  ์หรือทรัพยสิ์นอื่นท่ี
ลงทุนไว ้ตามนโยบาย วตัถุประสงค ์หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการท่ีกาํหนดไว้
ในโครงการ โดยจะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดว้ย  

(6) ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงแก่บริษทัจดัการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าหน่ึงในสามของ
จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือจาํนวนอ่ืนใดท่ีสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศกาํหนด บริษทัจดัการจะดาํเนินการให้เป็นไป
ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

(7)  ดาํเนินการเพ่ิมหรือลดจาํนวนเงินทุนของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ และ/หรือดาํเนินการตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

(8)  จดัสรรผลกาํไรของกองทุนรวมเพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ และเป็นไปตามท่ีสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

(9) จดัให้มีการประเมินค่าทรัพยสิ์นตามขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑข์องประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในการประเมินค่าคร้ังต่อๆไป จะนาํ
เร่ืองการเปิดเผยค่าใชจ่้ายในการร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า
หรือสัญญาเช่าช่วงท่ีดิน ประกอบการกาํหนดสมมติฐานดว้ย 

(10) จดัให้มีการประกนัภยัของกองทุนรวมตามขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑ์ของ
 ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(11) จดัให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย ์  ตามขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑ์
 ของประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(12)  ส่งมอบเอกสารหลกัฐานและขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็นตอ้งใชใ้น
การประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าตามท่ีบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น
ร้องขอ รวมถึงการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ี   

(1)   บริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั
ประเมินค่าทรัพยสิ์นในการสาํรวจอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมไดม้า
จากการลงทุนเพ่ือการประเมินค่า 

(2)   ผูดู้แลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได ้รับมอบหมายจากผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ในการเขา้ตรวจสภาพอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวม
ได้มาจากการลงทุนตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ งผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ 

(13) จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงถือ
หน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดร้องขอใหมี้การจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน   

(14) เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือ วิธีจดัการกองทุนรวม ตาม
ขอ้กาํหนด เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์ท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(15) กระทาํนิติกรรมสัญญาใด  ๆในนามของกองทุนรวม ซ่ึงบริษทัจดัการกองทุนรวม
มีอาํนาจกระทาํไดภ้ายในขอบเขตของกฎหมาย  

(16)  ปฏิบติัการอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลุซ่ึงวตัถุประสงคข์องกองทุนรวมและรักษาไว้
ซ่ึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมภายใตข้อบเขต หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้ งน้ีจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
หลกัทรัพย ์ และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

(17)  ดาํเนินการเลิกกองทุนรวม ตามท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ  

2)  การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม  

จดัให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอื่นใด 
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ  

3)  การแต่งตั้งบุคคลใดๆเพ่ือการจดัการกองทุนรวม 

(1)  จดัใหมี้คณะกรรมการลงทุน (ถา้มี) 

(2)   แต่งตั้งบุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือ
ทาํหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี    

(ก)   ผูจ้ดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือทาํหน้าท่ีตดัสินใจลงทุน
ห รื อจํา ห น่ า ย ไป ซ่ึ ง อสั งห า ริ มท รั พย์ห รื อ สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย ์
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(ข)   ผูจ้ดัการกองทุนรวมเพ่ือทาํหนา้ท่ีตดัสินใจลงทุนหรือจาํหน่ายไป
ซ่ึงทรัพยสิ์นตามขอ้ 4.2 เพ่ือการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม 

ทั้ งน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศรายช่ือผูจ้ ัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยข์องบริษทัไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทาํการของบริษทั  

(3)  แต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์กองทุนรวม ซ่ึงมีคุณสมบติัตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยคุณสมบติัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์รวมถึงการเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
และแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์อ่ืนแทนตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผูดู้แล
ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ ทั้งน้ีโดยไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(4)  แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปล่ียนตวันายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม และแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัตามท่ี
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดแทน และแจง้การแต่งตั้งดงักล่าวให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

(5)  แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนท่ีสามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผู ้
ลงทุนต่างดา้ว ณ ขณะใดขณะหน่ึง ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมคร้ังแรกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

(6)  แต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น ทั้งน้ีบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นดงักล่าวนั้น
จะตอ้งอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

(7)  แต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์(ถา้มี) ทั้งน้ี ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว 
จะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กาํหนด 

(8) แต่งตั้งท่ีปรึกษา(ถา้มี) ท่ีทาํหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของบริษทัจดัการและ/หรือ
กองทุนรวม  

(9)  แต่งตั้ งผูส้อบบัญชีของกองทุนรวม ทั้ งน้ีผูส้อบบัญชีดังกล่าวจะตอ้งมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เร่ืองหลกัเกณฑก์ารให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี รวมถึงการเปล่ียนตวั
ผู ้สอบบัญชีของกองทุนรวม และแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดแทน และแจง้การ
แต่งตั้งดงักล่าวใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
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(10) แต่งตั้งผูช้าํระบญัชีกองทุนรวมเพ่ือทาํหนา้ท่ีรวบรวม แจกจ่ายทรัพยสิ์นใหแ้ก่
ผูถ้ือหน่วยลงทุนและหนา้ที่อื่นๆ ที่จาํเป็นเพื่อให้การชาํระบญัชีเสร็จส้ิน 
เม่ือยติุหรือเลิกกองทุนรวม  

(11)  แต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดเพ่ือทาํหนา้ท่ีต่างๆ ท่ีเก่ียวกบักองทุนรวม อาทิเช่น ผูค้วบคุม
งานก่อสร้าง ผูเ้ช่ียวชาญต่างๆ ผูจ้ดัทาํประมาณการ ผูต้รวจรับอาคาร ผูดู้แล
รักษาความสะอาดสถานท่ี ผูรั้บเหมาก่อสร้าง เป็นตน้  

4)  การดาํเนินการอ่ืนๆ  

(1) ยื่นคาํขอจดทะเบียนทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของ
โครงการเป็นกองทุนรวมต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั
ทาํการนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน  

(2) ยื ่นคาํขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื ่อขอให้พิจารณารับ 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่
วนัจดทะเบียนกองทุนรวม 

(3)  ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมต่อ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ในกรณีท่ีหลกัฐานดงักล่าวสูญหายหรือถูก
ทาํลาย  

(4)  ดาํเนินการแยกทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไวต่้างหากจากทรัพยสิ์นของบริษทั
จดัการและนาํทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไปฝากไวก้บัผูดู้แลผลประโยชน์ 
และ/หรือ บริษทัศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั   

(5) จดัให้มีทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และเก็บรักษาไวซ่ึ้งทะเบียนของผู ้
ถือหน่วยลงทุน  

(6) จดัทาํบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโ้ดยถูกตอ้งและจดัทาํรายงาน
การลงทุนของกองทุนรวมให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด  

(7) คาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ใหเ้ป็นไปตามประกาศวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขและวิธีการจดัตั้ง
และจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์หรือหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสาํนกังาน
คณะกรรมการ  ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด  

(8) แจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบในกรณีท่ีมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลง
ใดๆ เกิดข้ึนภายหลงัจากวนัท่ีคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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และมูลค่าหน่วยลงทุนตามขอ้ 27.3  อนัมีผลกระทบต่อทรัพยสิ์นของกองทุนรวม
อยา่งมีนยัสาํคญั  

(9) จดัทาํงบการเงินของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีสําหรับ
กิจการท่ีมีธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน ตลอดจนมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนด
โดยสภาวิชาชีพบญัชี  รวมทั้งจดัทาํรายงานของกองทุนรวมทุกส้ินปีการเงิน 
และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อ
หน่วยลงทุน และสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
ส้ินปีการเงิน และจะตอ้งเปิดเผยสมมติฐานเร่ืองค่าใชจ่้ายในการร้ือถอนส่ิง
ปลูกสร้างเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าช่วงท่ีดินท่ีระบุไวใ้นรายงาน
ประเมินคร้ังล่าสุดในรายงานประจาํปีดว้ย 

(10) จดัส่งสาํเนารายงานการประเมินค่า และรายงานการสอบทานการประเมินค่า
พร้อมดว้ยสาํเนาเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์โดยพลนั 
และใหส้าํนกังานภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงานดงักล่าว 

(11)  จดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ดู้แลผลประโยชน์โดยพลนั เม่ือมีการลงทุนหรือ
จาํหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่า  

(1) เอกสารท่ีแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย ์ 
และสัญญาซ้ือ เช่า รับโอนสิทธิการเช่า  หรือใหสิ้ทธิใน
อสังหาริมทรัพย ์แลว้แต่กรณี 

(2)    สัญญาเป็นหนงัสือท่ีแสดงการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย ์

ทั้ ง น้ีบริษัทจัดการกองทุนรวมจะมีหนังสือแจ้งการเข้าครอบครอง
อสังหาริมทรัพยใ์ห้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ี
เขา้ครอบครองอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวดว้ย 

(12) จดัส่งสาํเนาสญัญาดงัต่อไปน้ีใหผู้ดู้แลผลประโยชน์   

(1) สัญญาแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่
วนัทาํสัญญาหรือนับแต่วนัแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์  ในกรณีท่ีมี
การแต่งตั้ งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินก่อนการแต่งตั้ งผู ้ดูแล
ผลประโยชน์  แลว้แต่กรณี 

(2)  สัญญาแต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย  ์(ถา้มี) และสัญญาแต่งตั้ง
ท่ีปรึกษา (ถา้มี) ภายใน  5 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํสัญญาดงักล่าว 

(13) รวบรวม ติดตาม ดาํเนินการ สั่งให้ผูมี้หน้าท่ีต่างๆ ตามสัญญาแต่งตั้ง อาทิ
เช่น ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ท่ีปรึกษา ผูคุ้มงานก่อสร้าง เป็นตน้ จดัเตรียม 
จดัส่ง จดัทาํรายงานต่างๆ และ/หรือดาํเนินการต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา
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แต่งตั้ง และ/หรือ ตามท่ีคณะกรรมการลงทุน และ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุน 
และ/หรือผูมี้อาํนาจตามกฎหมายร้องขอ  

(14) จดัส่งหนังสือสรุปขอ้มูลท่ีเป็นสาระสําคญัเก่ียวกบัการลงทุนหรือจาํหน่าย
อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมให้ผูถื้อ
หน่วยลงทุนและสํานักงานภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีลงทุนหรือจาํหน่าย
อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยน์ั้น รวมทั้งจดัให้มีขอ้มูล
ท่ีเป็นสาระสาํคญัดงักล่าวไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทัและ
สาํนกังานใหญ่ของผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีลงทุนหรือ
จาํหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยน์ั้น เพื่อให้ผู ้
ลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุปข้อมูลจะมีสาระสําคัญตามท่ี
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

เม่ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไดรั้บอนุมติัให้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ บริษทัจดัการกองทุนรวมจะจดัส่งหนงัสือสรุปขอ้มูล
ท่ีเป็นสาระสําคญัตามวรรคหน่ึงให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ทนการจดัส่งให้ผูถื้อ
หน่วยลงทุน ทั้งน้ี ภายในวนัทาํการถดัจากวนัซ้ือ เช่า จาํหน่าย หรือโอนสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม หรือภายในกาํหนดเวลาอ่ืนตามท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

(15) ดาํเนินการขาย / จาํหน่าย / จ่าย /โอน ทรัพยสิ์นบางส่วนหรือทั้งหมดของ
กองทุนรวม ตามท่ีเห็นสมควร  

(16) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน  ๆตามกฎหมายหลกัทรัพยก์าํหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของบริษทัจดัการ 
 
25.1.3 เง่ือนไขการเปล่ียนบริษทัจดัการ  

กองทุนรวมอาจเปล่ียนบริษทัจดัการไดเ้ม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี และ/หรือ เม่ือไดรั้บ
การอนุมติัเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

  1) เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงถือหน่วยลงทุนรวมกนั
เกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดให้เปล่ียนบริษทัจดัการ  
ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้บริษทัจัดการ
ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั  

2) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขนโยบายในการจดัการโครงการตามมติท่ีประชุม           
ผูถื้อหน่วยลงทุนหรือมีการแก้ไขพระราชบญัญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหรือกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
อนัจะมีผลให้บริษทัจัดการไม่สามารถดาํเนินการให้สอดคลอ้งกับประกาศ คาํสั่ง 
ระเบียบ และขอ้บงัคบัดงักล่าว ทั้งน้ี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลใหเ้ป็นการ
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เพ่ิมภาระหน้าท่ีแก่บริษทัจัดการ และบริษทัจัดการไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ีต่อไป 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหนา้ท่ีในการจดัการกองทุนรวมต่อไป ทั้งน้ี
บริษ ัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อ ักษรว่า
ไม่ประสงคท่ี์จะรับหนา้ท่ีต่อไป โดยบริษทัจดัการจะนาํเสนอบริษทัจดัการรายใหม่
ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมายหลกัทรัพย ์และไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน เวน้แต่ผูถื้อหน่วยลงทุนแสดงความ
ประสงคท่ี์จะจดัหาบริษทัจดัการรายใหม่เอง  ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งดาํเนินการ
แต่งตั้งบริษทัจดัการรายใหม่ใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้จากบริษทั
จดัการ   

3) ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทุนมีความประสงค ์หรือมีมติเปล่ียนแปลงนโยบาย วิธีการในการ
จดัการ การดาํเนินงาน การบริหารจดัการกองทุนรวม หรือมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
การถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคญั (การเปล่ียนแปลงรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน หรือ
การเปลี่ยนแปลงการถือหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนั 
ในอตัราตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด) หรือกรณีอ่ืนใด 
อนัจะมีผลใหบ้ริษทัจดัการไม่ประสงคท่ี์จะปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป  บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิ
ในการไม่รับหนา้ท่ีในการจดัการกองทุนรวมต่อไป ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะตอ้งแจง้ต่อ
ผูถ้ือหน่วยลงทุนล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงคที์่จะรับหนา้ที่ต่อไป 
(ลาออก) โดยบริษทัจดัการจะนาํเสนอบริษทัจดัการรายใหม่ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น
ตามกฎหมายหลกัทรัพย ์และไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน เวน้แต่ผูถ้ือหน่วยลงทุนแสดงความประสงคที์่จะจดัหาบริษทั
จดัการรายใหม่เอง ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งดาํเนินการแต่งตั้งบริษทัจดัการรายใหม่
ใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้จากบริษทัจดัการ 

4) ในกรณีท่ีบริษทัจดัการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท
จดัการกองทุนรวม ซ่ึงมีผลใหไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีบริษทัจดัการไดต่้อไป 

อยา่งไรกดี็  บริษทัจดัการจะยงัคงไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการ
จนถึงวนัสุดทา้ยของการปฏิบติัหนา้ท่ีบริษทัจดัการ 

ในการเปล่ียนตวับริษทัจดัการหากเป็นกรณีท่ีกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการก.ล.ต. กใ็หด้าํเนินการขอความเห็นชอบดงักล่าวก่อน โดยบริษทัจดัการ
จะปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งบริษทัจดัการรายใหม่ อยา่งไรก็ดี หากเป็นกรณีท่ี
บริษทัจดัการไดท้าํการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษทัจดัการตามขอ้ 2) หรือ ขอ้ 3) 
ขา้งตน้น้ีจนครบถว้น โดยบริษทัจดัการจะปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกว่ากองทุนรวม และ/หรือผูถื้อ
หน่วยลงทุน จะสามารถแต่งตั้งบริษทัจดัการกองทุนรวมอ่ืนใดมารับหนา้ท่ีได ้ ทั้งน้ีบริษทัจดัการ
สงวนสิทธิท่ีจะเลิกโครงการหากบริษทัจดัการพิจารณาแลว้วา่จะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูถื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยจะดาํเนินการขอมติจากผูถื้อหน่วยทาํการยกเลิกกองทุน 
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25.2 สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

 ผูดู้แลผลประโยชน์มีสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบในโครงการดงัต่อไปน้ี 

(1) ไดรั้บค่าตอบแทนจากการทาํหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ตามอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้ง 
ผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีทาํข้ึนกบับริษทัจดัการ 

(2) ดูแลใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบญัญติัในมาตรา 125 และขอ้กาํหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และขอ้กาํหนดของโครงการจดัการ
กองทุนรวมที่ไดร้ับอนุมตัิ ตลอดจนขอ้ผูกพนัที่ทาํไวก้บัผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยเคร่งครัด 
หากบริษทัจดัการมิไดป้ฏิบติัตามใหแ้จง้บริษทัจดัการโดยทนัที 

 ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกระทาํการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบติัตาม
หนา้ท่ีตามมาตรา 125 และขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ผูดู้แลผลประโยชน์จะทาํรายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวโดยละเอียดและส่งให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รู้หรือมีเหตุอนัควร
ท่ีจะรู้ถึงเหตุการณ์ดงักล่าว 

(3) ดาํเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัตามหนา้ท่ีของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษทัจดัการ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเม่ือ
ไดรั้บคาํสั่งจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

(4) ดาํเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนใหแ้ลว้เสร็จตามกาํหนดเวลาดงัต่อไปน้ี 

(ก) ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การเขา้ครอบครองอสังหาริมทรัพยจ์ากบริษทัจดัการ 

(ข) ทุกหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ตรวจตราคร้ังก่อนแลว้เสร็จ ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดจากการตรวจสอบทรัพยสิ์นจะถือเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนรวม 

(5) บนัทึกสภาพอสังหาริมทรัพยท่ี์ผูดู้แลผลประโยชน์ไดต้รวจตราให้ถูกตอ้งและครบถว้นตาม
ความเป็นจริงให้แล้ว เสร็จภายใน  30  วันนับแต่วันท่ี เ ร่ิมดํา เ นินการตรวจตราสภาพ
อสังหาริมทรัพยน์ั้น 

(6) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบภายใน  5  วันทําการนับแต่วันท่ีผู ้ดูแลผลประโยชน์พบว่า
อสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมชาํรุดบกพร่องอยา่งเป็นนยัสาํคญั 

(7) แจง้ใหบ้ริษทัจดัการจดัใหมี้การประเมินค่าใหม่โดยพลนั เม่ือผูดู้แลผลประโยชน์เห็นวา่มีเหตุการณ์
หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดข้ึน อนัมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือมูลค่าสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมอยา่งมีนยัสาํคญั 

(8) ตรวจสอบการลงทุนหรือจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม
ใหเ้ป็นไปตามโครงการและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

(9) จดัทาํบญัชีและรับรองความถูกตอ้งของทรัพยสิ์นของกองทุนรวมท่ีรับฝากไวร้วมทั้งจดัทาํบญัชี
แสดงการรับจ่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 
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(10) รับรองวา่การคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ถกูตอ้งและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  โดยผูดู้แล
ผลประโยชน์สามารถใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บจากบริษทัจดัการ ซ่ึงอาจเป็นขอ้มูลจากรายงานท่ีบริษทัจดัการ
จดัทาํและไดรั้บรองรายงานดงักล่าวเอง หรือท่ีบริษทัจดัการไดรั้บจากผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์
ท่ีบริษทัจดัการวา่จา้งและผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยไ์ดล้งนามรับรองความถูกตอ้งของรายงานดงักล่าว 
มาใชป้ระกอบการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิได ้

(11) ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม 

(12) ใหค้วามเห็นชอบในการท่ีบริษทัจดัการจดัใหมี้การประกนัวินาศภยัเพ่ือคุม้ครองความเสียหายท่ี
อาจจะเกิดข้ึนกบัอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมไดอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสม โดยมีกองทุน
รวมเป็นผูรั้บผลประโยชน์ 

(13) ในกรณีทรัพยสิ์นท่ีลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย ์ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งเกบ็รักษาโฉนดท่ีดินหรือ
เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยน์ั้น หนงัสือกรมธรรม์ประกนัภยั เอกสารอ่ืนใดที
เก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนเอกสารทีเก่ียวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ และในกรณีทรัพย์สินท่ีลงทุนเป็นสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ตอ้งเกบ็รักษาเอกสารสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพยน์ั้น เอกสารอ่ืนใดทีเก่ียวขอ้ง
กบัสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ตลอดจนเอกสารทีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาผลประโยชน์จากสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว เช่น สัญญาเช่าหรือสัญญาโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
เป็นตน้ ยกเวน้ในการเก็บทรัพยสิ์นท่ีโดยสภาพไม่สามารถเกบ็รักษาไวท่ี้ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้
หรือบริษทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ตกลงกนัเป็นอยา่งอ่ืน 

(14) รับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิดงักล่าวขา้งตน้เก่ียวกบัการลงทุนหรือจาํหน่าย
อสังหาริมทรัพย์โดยกองทุนรวม  และรับมอบหรือส่งมอบเอกสารสิทธิการ เ ช่าใน
อสังหาริมทรัพยด์งักล่าวขา้งตน้เก่ียวกบัการลงทุนหรือจาํหน่ายสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์
โดยกองทุนรวม เพ่ือให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวมและประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 (15) ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไดแ้ต่งตั้งผูช้าํระบญัชีเพ่ือการเลิกกองทุนรวม ผูดู้แลผลประโยชน์มีสิทธิ
ไดรั้บค่าตอบแทนตามอตัราท่ีจะไดต้กลงกนัและจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 1. เม่ือไดรั้บแจง้การแต่งตั้งผูช้าํระบญัชีจากบริษทัจดัการ ใหส่้งมอบบรรดาบญัชีและเอกสาร
อ่ืน ๆ ของกองทุนรวมแก่ผูช้าํระบญัชีภายใน 5 วนัทาํการนบัจากวนัเลิกกองทุนรวม 

 2. ดูแลรับฝากทรัพยสิ์นของกองทุนรวม จนกวา่การชาํระบญัชีจะเสร็จส้ิน 

 3. ดูแลให้ผูช้าํระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในกรณีท่ีผูช้าํระบญัชีกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการตามมาตรา
ดงักล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่
ชกัชา้ 
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 4. แจกจ่ายเงินและ/หรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมตามสมุดทะเบียนเม่ือไดรั้บคาํสั่งจากผูช้าํระบญัชี 

(16) มีสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบอ่ืนตามท่ีกาํหนดในสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ 

(17) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาํหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูดู้แลผลประโยชน์ 

25.3  สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษาอ่ืนของกองทุนรวม (ถา้มี) 

(1) ท่ีปรึกษามีสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบในโครงการดงัต่อไปน้ี  

(ก) ได้รับค่าธรรมเนียมในการทาํหน้าท่ีท่ีปรึกษาจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการให้
คาํปรึกษาท่ีไดต้กลงกนั 

(ข) ให้คาํปรึกษาหรือคาํแนะนําเก่ียวกับการซ้ือหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์เพ่ือประโยชน์ในการจดัการกองทุนรวม 

(ค) หนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีระบุในสัญญาบริการใหค้าํปรึกษาท่ีไดต้กลงกนั 

(2) ท่ีปรึกษาทางการเงินมีสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบในโครงการดงัต่อไปน้ี 

(ก) ได้รับค่าธรรมเนียมในการทาํหน้าท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินจากกองทุนรวม ตามสัญญา
บริการใหค้าํปรึกษาทางการเงินท่ีไดต้กลงกนั 

(ข) ใหค้าํปรึกษาหรือคาํแนะนาํเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุนรวม  การระดมเงินทุน  การวางแผนทาง
การเงินเพ่ือการลงทุน รวมถึงการเพ่ิมทุน (หากไดรั้บเลือกเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน) 

(ค) หนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีระบุในสัญญาบริการใหค้าํปรึกษาทางการเงินท่ีไดต้กลงกนั 

(3) ท่ีปรึกษาอ่ืนของกองทุนรวมมีสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

(ก) ไดรั้บค่าธรรมเนียมในการทาํหนา้ท่ีท่ีปรึกษาอ่ืนจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการท่ีได้
ตกลงกนั 

(ข) ใหค้าํปรึกษาหรือคาํแนะนาํเพ่ือประโยชน์ในการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม 

(ค) หนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีระบุในสัญญาบริการท่ีไดต้กลงกนั 

ทั้งน้ี  บุคคลดงักล่าวจะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจลงทุนหรือจาํหน่ายหรือมีส่วนร่วมในการบริหาร
อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

25.4  สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์(ถา้มี) 

(1) ไดรั้บค่าตอบแทนในการทาํหนา้ท่ีผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจ์ากกองทุนรวม ตามสัญญาแต่งตั้ง  
ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยท่ี์ทาํข้ึนระหวา่งบริษทัจดัการกบัผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์

(2) ดูแลรักษาและจดัการอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีอยูเ่สมอ  
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(3) จดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม เช่น จดัหาผูเ้ช่าใหแ้ก่กองทุนรวม  เป็นตน้ 

(4) หนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์  และตามท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดให้เป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหาร
อสังหาริมทรัพย ์

25.5    สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น 

(1) ไดรั้บค่าธรรมเนียมในการทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการ  
ท่ีไดต้กลงกนั 

(2) ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย ์และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือไดล้งทุนไวแ้ลว้ 

(3) หนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีระบุในสัญญาบริการท่ีไดต้กลงกนั 

 

26.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม  

26.1 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผูส้ั่งซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน   

(1)  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  

 - ในการเสนอขายคร้ังแรก : ไม่มี 

- ในการเพ่ิมทุน                     : อตัราไม่เกินร้อยละ 3.00  ของราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย
ลงทุน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษี
อ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) โดยบริษทัจดัการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนพร้อมการชาํระเงินค่า
สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ทั้ งน้ีบริษทัจัดการสงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ยกเวน้หรือลดหยอ่นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ไดต้ามท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร 

 (2)  ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน  

 เรียกเกบ็ตามท่ีไดเ้กิดข้ึนจริง โดยตดัจ่ายจากจาํนวนเงินท่ีโอนเขา้บญัชีนั้นๆ ตามอตัราท่ีธนาคาร
พาณิชยห์รือสถาบนัการเงินกาํหนด   

(3)  ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน  

ตามอตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

(4)  ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

 ตามอตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

(5)  อ่ืน ๆ (ระบุ) 
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(5.1)  ค่าธรรมเนียมในการจดแจง้การจาํนาํหน่วยลงทุนกบันายทะเบียนหน่วยลงทุนตาม
อตัราท่ีบริษทัจดัการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาํหนด  

(5.2)  ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอให้บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามท่ีจ่ายจริง  

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวในขอ้ 26.1 เป็นอตัราท่ียงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด
ทาํนองเดียวกนั  

26.2  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม  

(1)  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 

 บริษทัจดัการมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกิน
ร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิซ่ึงคาํนวณโดยบริษทัจดัการและรับรองโดยผูดู้แล
ผลประโยชน์ โดยบริษทัจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นรายเดือน ทุกวนัสุดทา้ย
ของเดือน และเรียกเกบ็จากกองทุน โดยการตดัจ่ายจากบญัชีกองทุนเป็นรายเดือน  ทั้งน้ี ไม่ตํ่า
กวา่ 3,000,000 บาทต่อปี 

(2)  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 

 ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกินร้อย
ละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิซ่ึงคาํนวณโดยบริษทัจดัการและรับรองโดยผูดู้แล
ผลประโยชน์ โดยบริษทัจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์เป็นรายเดือน ทุกวนั
สุดทา้ยของเดือน และเรียกเกบ็จากกองทุน โดยการตดัจ่ายจากบญัชีกองทุนเป็นรายเดือน ทั้งน้ี
ไม่ตํ่ากวา่ 300,000 บาทต่อปี 

ทั้งน้ี ผูด้ ูแลผลประโยชน์สามารถเบิกค่าใชจ้่ายอื่นๆ ในการไปตรวจสอบทรัพยสิ์นจาก
กองทุนรวมได  ้เช่น ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง ค่าที่พกั และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นตน้ ใน
อตัราไม่เกิน 10,000 บาทต่อคร้ัง 

(3)  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

 นายทะเบียนหน่วยลงทุนมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.50  ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิซ่ึงคาํนวณโดยบริษทัจดัการและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์  

 (4) ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์
 ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ของกองทุนรวมมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนเป็นไปตามสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง
ระหวา่งกองทุนรวมและผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ดงัน้ี 
(4.1)  ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยโ์ครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขมุวทิ-ทอง

หล่อ มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทน ในอตัรารายเดือนเท่ากบัจาํนวนรวมของ (ก) ไม่เกินร้อยละ5 
ของรายไดจ้ากการดาํเนินงานรวมรายเดือน และ (ข) ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรจากการ
ดาํเนินงาน 

คาํจํากดัความ 
กาํไรจากการดาํเนินงานท่ีใช้
สาํหรับคาํนวณค่าธรรมเนียมใน
การจดัการอสังหาริมทรัพยส่์วน
เพ่ิมเติมตามผลประกอบการ 
(Incentive Property Management 
Fees) นั้น จะคาํนวณจากรายได้
ค่าเช่าและค่าบริการรวมถึงรายได้
อ่ืน ๆ หกัลบดว้ย ตน้ทุนและ
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการและ
คา่ใชจ่้ายอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น  ค่าทาํความสะอาด ค่ารักษา
ความปลอดภยั ค่าใชจ่้ายในการ
ขายและบริหาร ค่าใชจ่้ายใน
การตลาด ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการ
ซ่อมบาํรุง โดยไม่รวมถึงการตั้ง
สาํรองประจาํปีสาํหรับการ
ซ่อมแซมและปรับปรุงโครงการ 
ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ค่าเบ้ีย
ประกนัอาคาร ค่าธรรมเนียมใน
การจดัการอสังหาริมทรัพย์
พ้ืนฐาน (Basic Property 
Management Fees)  
 
รายได้จากการดําเนินงานของ
โครงการ คือ เงินท่ีกองทุนรวม
ไดรั้บจากการจดัหาผลประโยชน์
จากอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุน
รวมลงทุน 
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(4.2) ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยโ์ครงการอาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อม
พงษ ์มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทน ในอตัรารายเดือนเท่ากบัจาํนวนรวมของ (ก) ไม่เกินร้อยละ5 
ของรายไดจ้ากการดาํเนินงานรวมรายเดือน และ (ข) ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรจากการ
ดาํเนินงาน 

(4.3) ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยโ์ครงการอาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า แอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร มี
สิทธิไดรั้บค่าตอบแทน ในอตัรารายเดือนเท่ากบัจาํนวนรวมของ (ก) ไม่เกินร้อยละ 5 ของ
รายไดจ้ากการดาํเนินงานรวมรายเดือน และ (ข) ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรจากการ
ดาํเนินงาน 

 ทั้งน้ี ค่าตอบแทนผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ไม่ไดก้าํหนดโดยการเปรียบเทียบอตัราท่ีเรียกเกบ็
โดยทัว่ไป สาํหรับค่าตอบแทนรายเดือน บริษทัจดัการจะพิจารณาโดยกาํหนดค่าตอบแทนเพื่อให้
ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยไ์ดรั้บเงินตอบแทนใหเ้พียงพอกบัค่าใชจ่้ายในการบริหารโครงการ ใน
เร่ือง การดูแล บริการ ลูกคา้ ทั้งในหอ้งพกัอาศยั และสภาพแวดลอ้มในโครงการ เพ่ือใหไ้ดร้ะดบั
คุณภาพตามมาตรฐานของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์และสาํหรับค่าตอบแทนท่ีอิงกบักาํไรจาก
การดาํเนินงาน บริษทัจดัการมีการกาํหนดเพ่ิมเติม เพ่ือสร้างแรงจูงใจใหผู้บ้ริหาร
อสังหาริมทรัพยส์ร้างกาํไรใหม้ากข้ึน ดว้ยการหารายไดเ้พ่ิมข้ึน หรือลดค่าใชจ่้ายในการ
บริหารงานโดยยงัคงรักษาระดบัคุณภาพ และคาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกองทุนรวมเป็น
สาํคญั * 

 (5) ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษากองทุนรวม   

(5.1) ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษา 

 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม    

(5.2) ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาเพ่ิมเติม   กรณีท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือเปล่ียนมือของ
อสังหาริมทรัพยใ์นแต่ละคร้ัง   

 ในอัตราไม่เกินร้อยละ  5.00 ของมูลค่าการซ้ือ  ขาย  โอน  หรือเปล่ียนมือของ
อสังหาริมทรัพยใ์นแต่ละคร้ัง 

(5.3) ค่าที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวม เช่น ค่าที่ปรึกษาเฉพาะดา้น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย 
ค่าทนายความ ค่าท่ีปรึกษาผูคุ้มงานก่อสร้าง ค่าจา้งวิศวกรคุมงานก่อสร้างและ/หรือ
ประเมินคุณภาพงาน เป็นตน้  

ตามท่ีจ่ายจริง 

(6) ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงิน  

ก) กรณีท่ีเสนอขายคร้ังแรก :   ในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของจาํนวนเงินท่ีระดมทุนได ้

ข) กรณีท่ีมีการเพิ่มทุน :   ในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของจาํนวนเงินท่ีระดมทุนได้
ในแต่ละคร้ัง 

* บริษทั แกรนด ์แอสเซท แอด
ไวเซอร่ี จาํกดั (ผูป้ระเมิน) มี
ค ว า ม เ ห็ น ว่ า โ ด ย ทั่ ว ไ ป
ค่ า ต อ บ แ ท น ผู้ บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพยจ์ะเป็นการตกลง
ระหว่างเจา้ของอสังหาริมทรัพย์
กบัผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์โดย
ข้ึนอยู่กับความมีช่ือเสียงของ
ผู ้บริหารอสังหาริมทรัพย์และ
สภาพทรัพยสิ์นเป็นสําคญั  จาก
ประสบการณ์ของผู ้ประ เ มิน
พบว่า ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์
บางราย คิดค่ าตอบแทนการ
บริหาร (Basic Management 
Fee) ประมาณ 3-5% ของรายได้
ทั้ ง ห ม ด  แ ล ะ ผู ้ บ ริ ห า ร
อสั งหา ริมท รัพย์บ างราย คิด
ค่ า ต อ บ แ ท น ท่ี อิ ง กั บ กํ า ไ ร 
(Incentive Fee) ในอตัรา 7-10% 
ของรายได้จากการดําเนินงาน  
ดั ง นั้ น  อัต ร า ท่ี ก อ ง ทุ น ร วม
กาํหนดอยู่เกณฑ์ทัว่ไปท่ีเคยพบ
เห็น 
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ค)   กรณีอ่ืนๆ : ตามท่ีจ่ายจริง แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี 

(7) ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย 

 ในการเสนอขายคร้ังแรกและคร้ังต่อไปในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของจาํนวนเงินท่ีจดัจาํหน่าย  

  (8)   ค่าเบ้ียประกนัภยั 

ตามท่ีจ่ายจริง 

  (9)   ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการลงทุน 

   ในอตัราไม่เกิน 15,000 บาท ต่อคร้ัง ต่อคน หรือในจาํนวนอ่ืนใดตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 

(10) ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และส่งเสริมการขาย 

ในการเสนอขายคร้ังแรก :  ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วนัจดทะเบียน
กองทุน 

ภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก :    

-   เม่ือกองทุนรวมมีการเพ่ิมทุนในแต่ละคร้ัง  :  ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทุนจด
ทะเบียนท่ีจะเพ่ิม 

-   ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ เพ่ือให้นกัลงทุนทัว่ไปทราบขอ้มูลเก่ียวกบั
กองทุนรวม  :  ตามอตัราท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ของกองทุนรวม ณ วนัส้ินปีบญัชีของปีบญัชีก่อนหนา้ 

(11) อ่ืนๆ (ระบุ) 

 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทุนรวม  ไดแ้ก่ 

 11.1 ค ่า ใช ้จ ่า ยหรือ ค ่า ธ ร รม เนีย ม ที ่เ กี ่ย วข อ้ ง ในก า รจ ัดตั้ ง กอ งท ุน รวม  เ ช ่น     
ค่าธรรมเนียมในการจดัตั้งกองทุนรวม    และจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นของกองทุน
รวมกบัสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  ค่าท่ีปรึกษากฎหมายเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุน
รวม การเตรียมและจดัทาํเอกสารสัญญา และค่าแปลเอกสาร เป็นตน้ 

11.2 ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าใช้จ่ายในการดาํรงสถานะเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย  ์

11.3 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 

11.4 ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษากฎหมาย 

11.5 ค่านายหน้าในการซ้ือ จาํหน่าย หรือโอนสิทธิซ่ึงอสังหาริมทรัพย  ์หรือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีลงทุนใน
หรือจาํหน่ายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพย  ์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย  ์หรือราคา
ท่ีได้มาหรือราคาค่าเช่าคงเหลือตามสัญญาเช่า 
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11.6 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา  ได้มา  จาํหน่าย  จ่าย  โอนสินทรัพย  ์
ทรัพยสิ์น  หลกัทรัพยข์องกองทุนรวม เช่น ค่าใช้จ่ายในการจาํหน่ายหรือโอน
สิทธิ  ค่าธรรมเนียมการโอน เป็นตน้ 

11.7 ภาษีหรือค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการซ้ือขายหลกัทรัพย  ์
หรืออสังหาริมทรัพย  ์ตามที่จ่ายจริง  เช่น ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย  ์ ซ่ึงจะ
รวมอยู่ในตน้ทุนของค่าซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ม่ือมีการซ้ือหลกัทรัพย  ์และจะถูกหัก
จากค่าขายหลกัทรัพยเ์มื่อมีการขายหลกัทรัพย  ์ค่าใช้จ่ายที่เ ก่ียวขอ้งกับการซ้ือ
หรือขายอสังหาริมทรัพย  ์ค่าใช้จ่ายในการโอนหลกัทรัพย  ์หรืออสังหาริมทรัพย  ์
เป็นตน้  

11.8 ค่าธรรมเนียม  และ/หรือ  ค่าใชจ้่ายในการประเมินค่าและ /หรือสอบทานการ
ประเมินค่าทรัพยสิ์น 

11.9 ค ่า ธ ร ร ม เ น ีย ม  แ ล ะห รื อ  ค ่า ใ ช ้จ ่า ย ใ น ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ร ะ บบ ว ิศ ว ก ร ร ม 
ค่าธรรมเนียมผูส้อบวิชาชีพทางบัญชีต่อการตรวจสอบประมาณการงบกาํไร
ขาดทุน  ค่าใช้จ่ายจัดทาํรายงาน หรือบทวิจัย 

11.10 ค่าใชจ้่ายอื่นใดที่เ กี ่ยวขอ้งกบัการจดัการอสังหาริมทรัพย  ์ เช่น  ค่าใชจ้่ายทาง
ก ารตลาด  รวมถ ึงค ่า โฆษณาประชาส ัมพ นัธ ์  การส่ง เ สริมก ารข าย  ค ่า
สาธารณูปโภค  ค่าธรรมเนียมธนาคาร  ค่านํ้ าม ัน  ค่าจ ้างบริษทัจ ัดหาพนักงาน 
ค่าจ้างบริษทัดูแลระบบต่างๆ เป็นตน้ 

11.11 ค่าใชจ่้ายในการตรวจตราอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม 

11.12 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ซ่อมแซม ดูแล บาํรุงรักษา  และ/หรือก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อ
ป ร ับ ป รุ ง  พ ฒัน า  เ พิ ่ม ม ูล ค ่า  แ ล ะป ร ับ แ บบภ ูม ิท ัศ น ์ห รื อ ภ ูม ิส ถ าปัต ย์ 
อสังหาริมทรัพย์และหรือทรัพย์สินท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนรวมลงทุนไวห้รือมีไว  ้

11.13 ค่าใช้จ่ายในการประกันภยั ดูแล และ/หรือเก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกันวินาศภยั เป็นตน้ 

11.14 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นที่เก่ียวขอ้งตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ เ ก่ียวขอ้งกับหน่วยราชการ เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีบาํรุง
ท้องท่ี ภาษีป้าย เป็นตน้ 

11.15 ค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเกิดข้ึนเก่ียวเน่ืองกับกองทุนรวม หรือค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเน่ืองกับ
การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพยสิ์นของกองทุนรวม เช่น ค่าใช้จ่ายตามท่ีกาํหนด
ในสัญญาที่เกี่ยวขอ้งกับ และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการเขา้ลงทุนของกองทุน
รวม ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถื้อหน่วย ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าไปรษณียา
กรสําหรับหนังสือโตต้อบกับผูถ้ือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการคืนเงินค่า
จองซ้ือหน่วยลงทุน  ค่าประกาศหนังสือพิมพ์(ถา้มี) รวมทั้ งค่าใช ้จ่ายต่างๆท่ี
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เกิดข้ึน  เ น่ืองจากการปฏิบ ัติตามกฎหมายหรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.กาํหนด เป็นตน้ 

11.16 ค่าใช ้จ่ายในการก่อสร้าง เพิ่ม เติม เพื ่อให้โครงการแลว้เสร็จ  (ในกรณีที่เ ป็น
อสังหาริมทรัพยท่ี์อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) 

11.17 ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการติดตามทวงถามหรือการดาํเนินการตามกฎหมายเพื่อ
การรับชาํระหน้ีใด ๆ หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดาํเนินคดีในศาล เพื่อ
รักษาสิทธิของผูถื้อหน่วยโดยผูดู้แลผลประโยชน์หรือบริษทัจัดการ 

11.18 ค่าใช้จ่ายในการรับชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่า
อากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรสาร เป็นตน้ 

11.19 ค่าจดัทาํ จดัพิมพ์ ใบจองซ้ือหน่วยลงทุน ใบหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน ใบกาํก ับ
ภาษี และแบบฟอร์มอื่นๆ  ที่ เ กี่ยวข ้องก ับกองทุนรวม  และค่าใช ้จ่ายในการ
จัดเตรียมและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

11.20 ค่าจดัทาํและจดัพิมพห์นังสือช้ีชวนหน่วยลงทุน รายงานผูถื้อหน่วยลงทุน  รายงาน
ประจาํปี ตลอดจน ค่าแปลและจัดส่งเอกสารดังกล่าว 

11.21 ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํ จดัพิมพ ์และจดัส่งหนงัสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง 
ๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวนั เช่น ประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ประกาศการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ  ประกาศการปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายเงินปันผล 
เป็นตน้ และ/หรือ ข่าวสารถึงผูถื้อหน่วยลงทุน 

11.22 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการลงทุน และ/หรือจัดประชุมผูถื้อหน่วย
ลงทุน  เช่น  ค่าโทรศพัท์ ค่าจ ัดส่งจดหมายเชิญประชุม  และ/หรือเอกสารการ
ประชุม รายงานการประชุม เป็นตน้  

11.23 ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในการจ่ายเงินปันผล เพ่ิมทุน และ/หรือลดทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าบริการท่ีนายทะเบียนเรียกเกบ็ ค่าไปรษณี
ยากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร เป็นตน้ 

11.24 ค่าใช้จ่ายอนัเก่ียวเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และ/หรือท่ี
เกิด ข้ึนจากการปฏิบ ัติตามกฎหมาย  และ /หรือ  ประกาศของคณะกรรมการ 
ก .ล .ต .  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ  ก .ล .ต .  และ /หรือกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น การจัดประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน การลง
โฆษณาหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 

11.25 ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆท่ีก่อข้ึนโดยชอบโดยบริษัทจัดการหรือผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ตามหนา้ท่ี เพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนขอกองทุนรวม เม่ือไดรั้บ
คาํสั่งจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

11.26 ค่าเอกสารทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทุนรวม  
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11.27 ค่าใชจ่้ายทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานและการบริหารทรัพยสิ์นของกองทุน
รวมและบริษทัจัดการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินคดี (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการ
ยึดทรัพย ์สิน  ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้
บริษทัจัดการปฏิบัติหน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทั
จ ัดการเพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม  หรือเมื่อได ้รับคาํสั ่งจาก
สํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดาํเนินคดีทาง
ศาล ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่บุคคลภายนอก ค่าจด
จาํนอง ค่าปลดจาํนอง ค่าใช้จ่ายในดา้นนิติกรรม ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขสัญญา เป็น
ตน้ 

11.28 ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใชจ่้ายในการเลิกกองทุนรวมหรือเปล่ียนแปลงบริษทัจดัการ 

11.29 ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินงานของกองทุน
รวม 

อตัราค่าธรรมเนียมขอ้ 26.2 เป็นอตัราตามท่ีจ่ายจริง และเป็นอตัราโดยเฉล่ียท่ีเรียกเกบ็ทัว่ไปของ
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ท่ียงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดทาํนอง
เดียวกนั  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุนรวม หากเป็นค่าใชจ้่ายที่มีภาระตอ้งเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทาํนองเดียวกนั และกองทุนรวมมีหน้าท่ีตาม
กฎหมายจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม  

บริษทัจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมขอ้ 26.2 (1) (2) (3) ทุกเดือน โดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ของกองทุนรวม ณ วนัสุดทา้ยของเดือนเป็นฐานในการคาํนวณ และจะเรียกเกบ็จากกองทุนรวม
โดยการตดัจ่ายจากบญัชีของกองทุนรวมเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร 

บริษทัจดัการอาจตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ในขอ้ 26.2 (4) – (11) ในงวดเดียว 
หรือเฉล่ียตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายเดือนเดือนละเท่าๆ กัน หรือตาม
ระยะเวลาท่ีเห็นสมควร   

ทั้งน้ีการตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใชจ่้ายต่างๆ ของกองทุนรวม จะเป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี 

การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย 

(1)     การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายภายใตอ้ตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเพ่ิม/ลด/ยกเวน้ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ้่าย ตามขอ้ 26.1 และขอ้ 
26.2 น้ี ตราบเท่าท่ีค่าธรรมเนียมท่ีเปล่ียนแปลงดงักล่าว ไม่เกินอตัราค่าธรรมเนียมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 26.1 และ 26.2 
น้ี อยา่งไรกดี็ ในการเรียกเกบ็ เพ่ิม หรือ ลด หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้น้ี บริษทัจดัการจะทาํการติด
ประกาศไว ้ณ ท่ีเปิดเผยของบริษทัจดัการ  
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(2)     การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย  

บริษทัจดัการสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม/ลดค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ้่าย ตามขอ้ 26.1 และขอ้ 26.2 โดย
บริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

2.1 กรณีเพ่ิมอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

บริษทัจดัการจะกระทาํเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยมติเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วย
ลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  หรือไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์   

2.2 กรณีท่ีบริษทัจดัการจะเปล่ียนแปลงลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ่้าย  

บริษทัจดัการจะติดประกาศค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ่้ายอตัราใหม่ ณ สํานกังานของบริษทัจดัการและ
สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุน   

ทั้ งน้ี การเปล่ียนแปลงตามขอ้ 2.1 และขอ้ 2.2 ข้างตน้ บริษทัจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียม หรือค่าใชจ่้าย 

 

27.    วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่า              
หน่วยลงทุน 

27.1  บริษทัจดัการจะคาํนวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ณ วนัสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและเดือนธนัวาคมให้แลว้เสร็จภายใน 45 วนันบัแต่วนัสุดทา้ย
ของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี  ทั้ งน้ี มูลค่าท่ีคาํนวณได้ดังกล่าวต้องมีผู ้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองวา่การคาํนวณมูลค่าดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาํหนด 

       บริษทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินค่าทรัพยสิ์นไปพร้อมกบัการเปิดเผยขอ้มูลตามวรรค
หน่ึงโดยมีรายละเอียดตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

27.2   การเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 27.1  บริษทัจดัการจะเปิดเผยในหนังสือพิมพร์ายวนัอย่างน้อยหน่ึงฉบบัและ 
ปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย  ณ  ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษัทจัดการ  และสาํนักงานใหญ่ของผูดู้แล
ผลประโยชน์ พร้อมทั้งเปิดเผยช่ือ ประเภทและท่ีตั้งอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมไดม้าจากลงทุนดว้ย 

27.3   ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากวนัท่ีคาํนวณตามขอ้ 28.1 อนัมี 
ผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งมีนยัสําคญั  บริษทัจดัการ
จะเปิดเผยเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไปพร้อมกบัการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 27.2  และหาก
เหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดข้ึนภายหลงัจากวนัท่ีมีการเปิดเผยตามขอ้ 27.2 บริษทัจดัการจะ
เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวโดยพลนั 

27.4  ในการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม บริษทัจดัการจะคาํนวณตามวธีิการดงัต่อไปน้ี 
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(1)   อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ บริษทัจดัการจะใชร้าคาท่ีไดจ้ากรายงานการ
ประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าคร้ังล่าสุด แลว้แต่กรณี เวน้แต่การคาํนวณ
มูลค่ าท รัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมค ร้ังแรก   บริษัทจัดการจะใช้ราคา ท่ีลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แลว้แต่กรณี 

(2)   ทรัพยสิ์นอ่ืน บริษทัจดัการจะกาํหนดมูลค่าตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุน
กาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

27.5 การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษทัจัดการจะ
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี   

(1)   คาํนวณและประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมสองตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล 

(2)   คาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมห้าตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตาม 
หลักสากล และประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมส่ีตาํแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตาํแหน่งท่ีหา้ท้ิง 

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดข้ึนจากการคาํนวณตามวรรคหน่ึง  บริษทัจดัการจะนาํผลประโยชน์นั้น
รวมเขา้เป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม: 

สาํหรับวิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน บริษทัจดัการ
จะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 27 ขา้งตน้ เวน้แต่กรณีท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย 
ไดแ้กไ้ขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาํหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอยา่งอื่น บริษทัจดัการ
จะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนั้น  

ทั้ งน้ี  การคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีบริษทัจัดการ
ประกาศเป็นการคาํนวณโดยใชร้ายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าคร้ังล่าสุดเป็นฐาน
ในการกาํหนดมูลค่าทรัพยสิ์นหลกั (อสังหาริมทรัพย)์ ของกองทุนรวม ซ่ึงมูลค่าดงักล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าท่ีจะซ้ือขาย
ไดจ้ริงของทรัพยสิ์นหลกั (อสังหาริมทรัพย)์ ดงักล่าว 

 
28.  การจัดทาํรายงานให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน  

28.1 รายงานของกองทุนรวม 

บริษทัจดัการจะจดัทาํรายงานของกองทุนรวมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี และส่งรายงานดงักล่าว
ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
4 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมีรายการตามท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
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28.2   รายงานการลงทุนหรือจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม 

บริษทัจดัการจะจดัส่งหนงัสือสรุปขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญัเก่ียวกบัการลงทุนหรือจาํหน่ายอสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีลงทุนหรือจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยน์ั้น รวมทั้ง
จดัให้มีขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญัดงักล่าวไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการและสาํนกังานใหญ่
ของผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีลงทุนหรือจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยน์ั้น เพ่ือให้ผูล้งทุนสามารถตรวจดูได ้โดยหนังสือสรุปขอ้มูลตอ้งมีสาระสําคญัตามท่ี
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย ์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแลว้ บริษทัจดัการจะจดัส่งหนงัสือสรุปขอ้มูลที่เป็นสาระสําคญัตามวรรคหน่ึงให้
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแทนการจดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ภายในวนัทาํการถดัจากวนัซ้ือ 
เช่า จาํหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม หรือภายในกาํหนดเวลาอ่ืนตามท่ี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

28.3 รายงานความคืบหนา้ของการก่อสร้างอสังหาริมทรัพยท่ี์ยงัสร้างไม่เสร็จ 

กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยที์่ยงัก่อสร้างไม่แลว้เสร็จ บริษทัจดัการจะจดัทาํรายงาน
ความคืบหนา้ของการก่อสร้างทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีลงทุนจนกว่าการก่อสร้างดงักล่าว
จะแลว้เสร็จ และจดัส่งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีครบระยะเวลา 6 เดือน
ดงักล่าว  ทั้งน้ี  บริษทัจดัการจะเปิดเผยความคืบหนา้ผา่นทางเวบ็ไซต ์(web site) ของบริษทัจดัการดว้ย 
เม่ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
บริษทัจดัการจะแจง้ความคืบหนา้ขา้งตน้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย 

 

29. การประเมนิค่าทรัพย์สินและการสอบทานการประเมนิค่าทรัพย์สิน     

29.1 บริษทัจดัการจะแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นจาํนวน 2 รายเพ่ือประเมินค่าทรัพยสิ์นในกรณีดงัต่อไปน้ี   

(1)   ก่อนท่ีจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์  

(2)   ก่อนท่ีจะจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

29.2 บริษทัจดัการจะแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นจาํนวน 1  รายเพ่ือประเมินค่าทรัพยสิ์นในกรณีดงัต่อไปน้ี 

   (1)   ทุก  2  ปีนับแต่วันท่ี มีการประเมินค่า เ พ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเ ช่า
อสังหาริมทรัพย ์

  (2)   ผูดู้แลผลประโยชน์เห็นวา่มีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดข้ึนอนัมีผลกระทบต่อมูลค่า
อสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนอยา่งมีนยัสาํคญั  ทั้งน้ี ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการ
กองทุนรวมไดรั้บการแจง้จากผูดู้แลผลประโยชน์ 
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29.3 บริษทัจดัการจะแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นจาํนวน 1 รายเพื่อทาํการสอบทานการประเมินค่า
ทุก 1 ปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินค่าคร้ังล่าสุดไปแลว้ 

29.4  ในการแต่งตั้ งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นเพ่ือทาํการประเมินค่าหรือทาํการสอบทานการประเมินค่า  
บริษทัจดัการจะแต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นรายใดรายหน่ึงให้ทาํการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์ดียวกนัติดต่อกนัเกิน 2 คร้ังไม่ได ้

29.5 บริษทัจัดการจะส่งสําเนารายงานการประเมินค่าทรัพยสิ์นและรายงานการสอบทานการประเมินค่า
ทรัพยสิ์นพร้อมดว้ยสําเนาเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งให้ผูดู้แลผลประโยชน์โดยพลนัและให้สํานกังาน
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงานดงักล่าว  

 

30. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม 

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี วนัท่ี 31 เดือนธนัวาคม 

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีคร้ังแรก วนัท่ี 31 เดือนธนัวาคม  พ.ศ. 2555 

 

31.  สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  

31.1  สิทธิในการรับเงินปันผล  

 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะไดร้ับการจดัสรรผลกําไรในรูปของเงินปันผลจากกองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีระบุไวใ้นโครงการน้ี  

31.2  สิทธิในการลงมติเพ่ือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือแกไ้ขวธีิการจดัการ 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิลงมติเพ่ือทาํการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ข
วิธีการจดัการ โดยเป็นไปตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการน้ี บริษทัจดัการจะทาํการ
แกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการกองทุนรวม เม่ือไดรั้บมติตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีระบุไวใ้น
โครงการน้ี 

 ทั้งน้ี การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการจะเป็นไปตามหัวขอ้ “การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการ
กองทุนรวม หรือแกไ้ขวธีิการจดัการ” 

31.3  สิทธิในการไดรั้บเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผูช้าํระบัญชีท่ี
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้าํระบญัชี โดยดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีระบุไวใ้น
โครงการน้ี  

 บริษทัจดัการจะดาํเนินการใหผู้ช้าํระบญัชีแจกจ่ายเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเฉพาะเม่ือเลิก
โครงการเท่านั้น  



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
  

- 121 - 

               โครงการฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2555 

31.4  สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน  

 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได ้แต่ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นไปตามและไม่ขดัต่อเง่ือนไข และหลกัเกณฑ์
ท่ีระบุไวใ้นโครงการน้ี 

31.5 สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ 

(1)  สิทธิในการจาํนาํหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนาํหน่วยลงทุนไปจาํนาํไดต้ามกฎหมาย ตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการท่ีบริษทัจดัการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาํหนด  

(2)  สิทธิในการออกเสียงเพ่ือลงมติเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของกองทุนรวม 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนรวมตามที่กาํหนดไวใ้น
โครงการ โดยเป็นไปตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการน้ี และการนบัมติ
ดงักล่าว จะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีระบุไวใ้นโครงการน้ี 

(3)  สิทธิในการไดรั้บเงินคืนเม่ือมีการลดเงินทุน 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินคืนเม่ือมีการลดเงินทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีระบุไว้
ในโครงการ 

 

32.   การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวธีิการจัดการ  

  32.1  การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการกรณีอ่ืนๆโดยทัว่ไป 
เวน้แต่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ประกาศสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งจะกาํหนดเป็นอยา่งอ่ืน  การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการ
กองทุนรวมหรือแกไ้ขวธีิการจดัการจะเป็นดงัน้ี 

 32.1.1    การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ หากมิไดก้ระทาํตามมติ
เสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
กองทุนรวมจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

32.1.2 ในกรณีท่ีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวธีิการจดัการไดก้ระทาํตามมติของ
ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั
นบัแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดมี้มติใหแ้กไ้ข อน่ึง บริษทัจัดการสงวนสิทธิในการยบัย ั้ง
พิเศษ (Veto Right) สาํหรับการลงมติใดๆของผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ
หรือแกไ้ขวิธีจดัการ ท่ีขดัต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และ/หรือ จรรยาบรรณ หรือ ไดรั้บ
ความเสียหาย หรือขดัต่อประโยชน์ของกองทุนรวม หรือมีผลกระทบต่อสิทธิหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบของบุคคลภายนอกซ่ึงเป็นคู่สัญญาของกองทุนรวม 

32.1.3 บริษทัจดัการจะแจง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวิธีการจดัการไปยงัผูถื้อ
หน่วยลงทุนทุกคน และประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัแห่งทอ้งถ่ินอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั ภายใน 15 
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วนันับแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีผูถื้อหน่วย
ลงทุนมีมติใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมแลว้แต่กรณี 

เม่ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  
บริษทัจดัการจะแจง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย 

32.2  การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการกรณีมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือคาํสั่ง  

ในการดาํเนินการและบริหารจดัการใด ๆ ของกองทุนรวมนั้น บริษทัจดัการจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ี
ระบุไวใ้นโครงการและหนงัสือช้ีชวน  

อยา่งไรกต็ามในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
มีอาํนาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั คาํสั่ง หนงัสือเวียน คาํผอ่นผนั 
หรือ เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั คาํสั่ง ที่ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั  
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการแกไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวิธีการจดัการ
ตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั คาํสั่ง ท่ีเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ข
เพิ่มเติมดงักล่าวตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบหรือการสั่งการของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดขา้งตน้   

 

33. การเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม     

บริษทัจดัการจะเลิกโครงการจดัการกองทุนรวมเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ดงัน้ี 

33.1     เม่ือกองทุนรวมมีผูถื้อหน่วยลงทุนนอ้ยกวา่ 35 ราย ทั้งน้ี ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีทราบเหตุดงักล่าว 

33.2 เม่ือจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนตํ่ากว่า 500 ลา้นบาท เม่ือคาํนวณจากมูลค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุนโดย        
เลิกกองทุนรวมในวนัทาํการถดัไป เวน้แต่เป็นกองทุนรวมท่ีลงทุนเฉพาะในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 

33.3 เม่ือบริษทัจัดการไม่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์ระบุไวใ้น 
โครงการจัดการกองทุนรวม เว ้นแต่ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ิมเติม แต่ไม่สามารถลงทุนเพ่ิมเติมนั้นได ้โดยบริษทั
จดัการไดด้าํเนินการตามขอ้กาํหนด กฎเกณฑ ์และเง่ือนไขท่ีกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ/หรือกฎหมายอ่ืนใด
ท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

33.4     เม่ือได้รับมติโดยเสียงข้างมากจากผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุนรวม 

33.5     เม่ือครบอายโุครงการ (ถา้มี) 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

- มติโดยเสียงขา้งมากจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 33.4 ขา้งตน้ คือ มติของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึง
ถือหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยการนับมติจะอยู่
ภายใตบ้งัคบัขอ้จาํกดัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 6 
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- เม่ือเกิดกรณีต่างๆ จนเป็นเหตุให้ผูจ้ดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์ห็นสมควรให้มีการเลิกกองทุนรวม 
เช่น กองทุนรวมขาดสภาพคล่อง  กองทุนรวมไม่สามารถดาํรงสัดส่วนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด   บริษทัจัดการ หรือ  ผูดู้แล
ผลประโยชน์ลาออกและไม่สามารถหาบริษทัจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์อ่ืนมารับหน้าท่ีแทนไดใ้น
ระยะเวลาตามท่ีระบุในขอ้ 25.1.3  “เง่ือนไขการเปล่ียนบริษทัจดัการ” และขอ้ 11.2  “เง่ือนไขการเปล่ียนผูดู้แล
ผลประโยชน์”   

- บริษทัจดัการอาจพิจารณาให้เลิกกองทุนรวมได ้เม่ือบริษทัจดัการเห็นวา่อสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุน  
มีมูลค่ารวมกนัแลว้ไม่ถึงร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายในรอบระยะเวลาบัญชี
ประจาํปีใดๆ หรือมูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะลงทุนอาจไม่เป็นไปตามท่ีคาดหมาย  เช่น การเจรจา
ในการซ้ืออสังหาริมทรัพยบ์างรายการท่ีกองทุนรวมสนใจลงทุนไม่ประสบความสาํเร็จ  หรืออาจเกิดเหตุ
สุดวิสัยหรือเหตุอนัไม่คาดหมายกบัอสังหาริมทรัพยที์่กองทุนรวมคาดว่าจะลงทุน จนเป็นเหตุให้กองทุน
รวมไม่สามารถลงทุน / ไม่ประสงคจ์ะลงทุนในอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว เป็นตน้ 

- ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับคาํสั่งให้เลิกกองทุนรวม จากหน่วยงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย อาทิเช่น 
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคาํสั่งศาล เป็นตน้  

 

34. การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวธีิการเฉลีย่เงนิและหรือทรัพย์สินอืน่คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลกิโครงการ
จัดการกองทุนรวม     

 เม่ือเลิกกองทุนรวมแลว้ บริษทัจดัการจะจดัใหมี้ผูช้าํระบญัชีท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้าํระ
บญัชีเพ่ือทาํหนา้ท่ีจาํหน่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ชาํระภาระหน้ีสินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงิน
หรือทรัพยสิ์นคืนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเฉลี่ยตามจาํนวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยูต่าม
สมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งทาํการอยา่งอ่ืนท่ีจาํเป็นเพื่อให้การชาํระบญัชีเสร็จส้ิน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด เม่ือชาํระบัญชีเสร็จส้ินแลว้ ผูช้าํระบัญชีจะขอ
จดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏวา่มีทรัพยสิ์นคงคา้งอยู ่ใหต้กเป็น
กรรมสิทธ์ิของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในการชาํระบัญชี  ผูช้าํระบัญชีจะจาํหน่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร  
หรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทุน  ทั้งน้ี  ผูช้าํระบญัชีอาจมอบหมายใหบ้ริษทัจดัการ
เป็นผูด้าํเนินการได ้   

อน่ึง  ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควรซ่ึงทาํให้ไม่สามารถจาํหน่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวมได ้ผูช้าํระบญัชี 
บริษทัจดัการ  และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะร่วมกนัพิจารณาดาํเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นดงักล่าวตามท่ี
เห็นสมควร  โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีกองทุนรวมจะไดรั้บเป็นสาํคญั   ซ่ึงในกรณีน้ีผูช้าํระบญัชี บริษทัจดัการ  
และผูดู้แลผลประโยชน์อาจดาํเนินการให้มีการเฉล่ียทรัพย์สินคืนให้กับผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงิน และ/หรือการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นของกองทุนรวมให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนแทนเงิน
นั้น   ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการชาํระบญัชีท่ีไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วย
ลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการ    
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35.     การระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

มีกระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุน  ผู ้ดูแลผลประโยชน์  และบริษัทจัดการ  โดยวิ ธี
อนุญาโตตุลาการ 

 
36. การดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุน 

ในกรณีที่บริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ย
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาํประกนัภยัความรับผิดชอบของบริษทัจดัการ  
บริษทัจดัการจะเปล่ียนใหบ้ริษทัจดัการรายอ่ืนเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือขอมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึง
ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการรู้หรืออาจ        
รู้ถึงการไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนดงักล่าว ทั้งน้ี หากมีเหตุจาํเป็นและสมควร บริษทัจดัการ
อาจขอใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลือกบริษทัจดัการรายใหม่
จะคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงบริษทัจดัการ 
บริษทัจดัการจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบริษทัจัดการไม่สามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาท่ี
กาํหนด บริษทัจดัการจะดาํเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป 

37. การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

37.1 บริษทัจัดการสามารถเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือพิจารณาและลงมติตามวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้น
โครงการไดโ้ดยบริษทัจดัการจะส่งหนังสือเชิญประชุมซ่ึงระบุวนั เวลา สถานท่ีของการประชุม โดยทาง
จดหมาย โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า [14] วนัก่อนวนั
ประชุม  

37.2 ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงถือหน่วยลงทุนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดอาจร้องขอใหบ้ริษทัจดัการจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเหตุผล
ในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมใหช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย 

37.3 บริษทัจดัการจะตอ้งดาํเนินการจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือมีหนงัสือแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือขอมติ 
(แลว้แต่กรณี) ในการดาํเนินการต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 (1) เพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนบริษทัจดัการ 

 (2) เพ่ือเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

 (3) เพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวิธีการจดัการ เวน้แต่จะเป็นกรณีท่ีไดก้าํหนด
ไวใ้นขอ้ 32.2 หรือไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

37.4 เวน้แต่กรณีการจัดประชุมเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ซ่ึงจะตอ้งมีองค์
ประชุมและไดรั้บมติตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 22.2(1)(ข)  มติของท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนในการดาํเนินการ
ตามขอ้ 37.3 ขา้งตน้ ไม่ว่าจะไดรั้บจากการจดัประชุมหรือจากการส่งหนังสือขอมติจะตอ้งประกอบดว้ย
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คะแนนเสียงเห็นชอบของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงถือหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วย
ลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม 

37.5 ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะตอ้งดาํเนินการแจง้มติแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือวนัท่ีทราบผลการลงมติของผูถื้อหน่วยลงทุน
ในกรณีท่ีการขอมติกระทาํโดยการส่งหนงัสือขอมติไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุน พร้อมแจง้การแกไ้ขเพ่ิมเติม
ดงักล่าวไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกคนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือผ่านระบบขอ้มูลตลาดหลกัทรัพย ์ และ
ประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัแห่งทอ้งถ่ินอยา่งนอ้ย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมี
มติแกไ้ขเพิ่มเติม 

 
38.  อืน่ๆ 

38.1  การรับผลประโยชน์ตอบแทน 
บริษทัจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทุนรวมจากบุคคลท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการอนัเน่ืองมาจากการ
ใชบ้ริการของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนรวมได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไวน้ั้นตอ้งเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเก่ียวกบั

บทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(2)    ตอ้งไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษทัจดัการใชบ้ริการของบุคคลนั้นบ่อยคร้ังเกินความ

จาํเป็นเพ่ือใหก้องทุนรวมไดรั้บประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว (Churning) 
 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนรวมท่ีอยู่ภายใตก้ารจัดการของบริษทัจัดการ 
บริษทัจดัการตอ้งกระทาํดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพยท่ี์อาจมีไวไ้ดข้อง
กองทุนรวมนั้นดว้ย ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการรับผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงาน
รอบปีบญัชี 

38.2  การลงทุนใน หรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และการหาประโยชน์จากทรัพยสิ์น 
กองทุนรวมมีหลกัเกณฑ์การลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์ลอดจนการหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นตามท่ี
ระบุไวใ้นขอ้ 4.1 ขอ้ 4.2 
โดยในการบริหารจดัการ และหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นต่างๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวน้ั้น
กองทุนรวมอาจปรับปรุง เปล่ียนแปลง พฒันา เพ่ิมศกัยภาพในทรัพยสิ์นต่างๆ ดงักล่าวได ้ไม่วา่จะเป็นเพ่ือ
การใหเ้ช่าพ้ืนท่ีโดยตรง หรือใหเ้ช่าแก่ผูป้ระกอบกิจการเพ่ือนาํทรัพยสิ์นดงักล่าวไปหาผลประโยชน์ ทั้งน้ี 
รวมถึงการดาํเนินธุรกิจใหเ้ช่าทรัพยสิ์น เพ่ือวตัถุประสงคต่์างๆ และ/หรือเพ่ือการจาํหน่าย จ่าย โอน ทั้ง
โครงการ และหรือเพ่ือการแบ่งจาํหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าวใหก้บับุคคลทัว่ไป นอกจากน้ีกองทุนรวมอาจ
ดาํเนินการก่อสร้างหรือพฒันาอสังหาริมทรัพยร์วมถึงการขอ หรือรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง หรือ
ใบอนุญาตอ่ืนใดท่ีจาํเป็นเพ่ือประโยชน์ของทรัพยสิ์น เช่น ใบอนุญาตต่อเติมอาคาร เป็นตน้ ดาํเนินการ
ใดๆ เพ่ือประโยชน์ของทรัพยสิ์นตามท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวม หรือ คณะกรรมการลงทุน (ถา้มี) จะ
เห็นสมควรไดอี้กดว้ย แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เป็นการขดัต่อขอ้กาํหนด กฎเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีกฎหมาย
หลกัทรัพยแ์ละ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

38.3  ผูดู้แลสภาพคล่อง 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
  

- 126 - 

               โครงการฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2555 

บริษทัจดัการอาจแต่งตั้งบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการคา้
หลกัทรัพยห์รือ บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการคา้หลกัทรัพยท่ี์
เป็นหน่วยลงทุนใหเ้ป็นผูดู้แลสภาพคล่องให้แก่หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพ่ือทาํหนา้ท่ีซ้ือขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือรักษาสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได ้

38.4  การขอสงวนสิทธิในการยบัย ั้งพิเศษ (Veto Right) 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการยบัย ั้งพิเศษ (Veto Right) สาํหรับการลงมติใดๆ ของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ี
ขดัต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และ /หรือจรรยาบรรณ หรือขดัต่อประโยชน์ของกองทุนรวม หรือมี
ผลใหก้องทุนรวมเสียหาย หรือมีผลกระทบต่อสิทธิหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกซ่ึงเป็น
คู่สัญญาของกองทุนรวม 

38.5  การประกาศแกไ้ขหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต .หรือ สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ไดมี้การประกาศแกไ้ขหลกัเกณฑ์
เง่ือนไขและวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ บริษทัจดัการจะดาํเนินการ และแกไ้ข
โครงการใหส้อดคลอ้งกบัประกาศฉบบัแกไ้ขดงักล่าว โดยถือวา่ไดรั้บความยินยอมจากผูถื้อหน่วยลงทุน
แลว้ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะดาํเนินการแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการแกไ้ข
โครงการ 
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ภาคผนวก 1 
สรุปฐานะการเงิน และความสามารถในการรับประกนัรายได้ของ 

ผู้รับประกนัรายได้ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
 

เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้ผูล้งทุนในกองทุนรวม ตั้งแต่วนัท่ีกองทุนรวมลงทุนในทรัพยสิ์นถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558   Reco 
Plaza Pte Ltd. และบริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ตกลงท่ีจะรับประกนัรายไดค้่าเช่าขั้นตํ่าของกองทุนรวมโดยจะ
ชาํระเงินค่าสนับสนุนให้แก่กองทุนรวมในจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างระหว่าง   (ก) จาํนวนกาํไรสุทธิของกองทุนรวมขั้นตํ่าท่ี 
Reco Plaza Pte Ltd. และบริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน รับประกนั ซ่ึงเท่ากบั 179.88 ลา้นบาท ตั้งแต่วนัท่ี กองทุน
รวมลงทุนในทรัพยสิ์นถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และ จาํนวน 243.16 ลา้นบาท สาํหรับปี พ.ศ. 2556 - 2558  กบั (ข) ผล
กาํไรสุทธิของกองทุนรวมท่ีเกิดข้ึนจริง หากกาํไรสุทธิของกองทุนรวมในรอบบญัชีใด รอบบญัชีหน่ึง ณ วนัสุดทา้ยของรอบ
ระยะเวลาบญัชีกองทุนรวม (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม) ตํ่ากวา่จาํนวนกาํไรสุทธิของกองทุนรวมขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไว ้อยา่งไรก็
ตาม เงินสนบัสนุนในแต่ละปีท่ีผูรั้บประกนัรายไดจ้ะใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานของกองทุนรวมเป็นระยะเวลาตามท่ีได้
อธิบายขา้งตน้ จะตอ้งไม่เกินร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของกองทุนท่ีเกิดข้ึนจริงก่อนการสนับสนุนรายไดจ้ากผูรั้บประกนั
รายไดใ้นปีดงักล่าว 

อน่ึง การพิจารณากาํไรสุทธิของกองทุนรวมท่ีเกิดข้ึนจริงดงักล่าวจะไม่รวมถึงผลกระทบจากการดอ้ยค่าและการเพ่ิมค่าของ
สินทรัพยท่ี์ลงทุนจากการสอบทานและประเมินของผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นในแต่ละปี 

โดยเพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงฐานะทางการเงินและความสามารถของบริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ผูรั้บประกนัรายได ้
ในการปฏิบติัตามสัญญารับประกนั โปรดพิจารณาขอ้มูลสรุปทางการเงิน จากงบการเงินของบริษทั แลนด ์แอนด ์ เฮา้ส์ จาํกดั 
(มหาชน) ผูรั้บประกนัรายไดใ้นช่วงปี 2551 – 2553 พร้อมทั้งการวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานของบริษทั แลนด ์ แอนด ์ เฮา้ส์ 
จาํกดั (มหาชน) ผูรั้บประกนัรายได ้ดงัต่อไปน้ี 
 
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน)  
 
บริษทั แลนด ์ แอนด ์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นหน่ึงในกลุ่มผูน้าํในตลาดอสังหาริมทรัพย ์ โดยมุ่งเนน้การจดัทาํโครงการ
ประเภท บา้นเด่ียว ทาวน์เฮา้ส์ ตลอดจนถึงโครงการอาคารชุดพกัอาศยั ท่ีมีคุณภาพ ในพ้ืนท่ีท่ีบริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั 
(มหาชน) มีความชาํนาญ อนัไดแ้ก่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเขตจงัหวดัขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ เชียงใหม่ 
นครราชสีมา ขอนแก่น และภูเกต็ นอกจากน้ี บริษทั แลนด ์แอนด ์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ยงัเป็นผูน้าํในกลยทุธ์ทางการตลาด 
“บา้นสร้างเสร็จก่อนขาย” ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากกลุ่มลูกคา้เป็นอยา่งดี เน่ืองจากก่อใหเ้กิดความมัน่ใจแก่ลูกคา้วา่จะไดรั้บ
มอบบา้นท่ีสร้างเสร็จแน่นอน และช่วยลดตน้ทุนการผลิตจากการสร้างบา้นจาํนวนมากใหแ้ก่บริษทัในคราวเดียวกนั  
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)  ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2526 เพ่ือประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
โดย ณ ส้ินปี 2553 บริษทัมีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ จาํนวน 10,026 ลา้นบาท และมีบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยตรง
จาํนวน 9 บริษทั และบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ยจาํนวน 4 บริษทั 
 
การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 
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ในปี 2551 – 2553 บริษทั แลนด ์แอนด ์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) มีรายไดร้วมจาํนวน 16,008 ลา้นบาท 17,897 ลา้นบาท และ 
17,478 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นการปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของรายไดร้วมในปี 2552 ในอตัราร้อยละ 11.80 และ
สามารถรักษาความมีเสถียรภาพอยา่งต่อเน่ืองในปี 2553 ทั้งน้ี การปรับตวัเพ่ิมข้ึนดงักล่าว เป็นผลมาจากการชะลอการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภค ในปี 2551 และ มาตรการทางภาษีบางส่วนท่ีช่วยเหลือผูซ้ื้ออสังหาริมทรัพยเ์พ่ืออยูอ่าศยัซ่ึงจะหมดอายุ
ลงในปี 2552  โดยบริษทั แลนด ์ แอนด ์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ยงัคงความเป็นผูน้าํในตลาดอสังหาริมทรัพยแ์นวราบ โดยมี
รายไดส่้วนใหญ่มาจากการขายอสังหาริมทรัพยป์ระเภทบา้นเด่ียว และทาวเฮา้ส์ คิดเป็นอตัราส่วนรวมร้อยละ 78.14 – 88.85 
ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขายโครงการอาคารชุดมีสัดส่วนร้อยละ 6.40 – 13.10  ส่วนท่ีเหลือเป็นรายไดจ้ากการขายท่ีดินเปล่า 
การใหเ้ช่าสินทรัพย ์และรายไดอ่ื้น   

โครงสร้างรายไดข้อง บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ในปี 2551 - 25531 

ผลติภณัฑ์ ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์       
บา้นเด่ียว 13,217 82.56 12,580 70.29 12,568 72.0 
ทาวน์เฮา้ส์ 1,007 6.29 1,410 7.88 1,686 9.6 
คอนโดมิเนียม 1,024 6.40 3,222 18.00 2,292 13.1 
ท่ีดินเปล่า 161 1.01 61 0.34 - - 

 รวมรายได้ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 15,410 96.26 17,273 96.51 16,546 94.7 

3  2. รายไดค่้าเช่า  
361 2.26 383 2.14 350 2.0 

3. รายไดอ่ื้น  237 1.48 241 1.35 582 3.3 

รวมรายได้ 
16,008 100.00 17,897 100.00 17,478 100.00 

 
ในเชิงของอตัรากาํไร บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) สามารถรักษาอตัรากาํไรสุทธิใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีดี กล่าวคือ ใน
อตัราร้อยละ 21.41 ร้อยละ 21.84 และร้อยละ 22.72 ในปี 2551 – 2553 ตามลาํดบั และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ร้อยละ 
13.74  ร้อยละ 15.00  และร้อยละ 14.79 ในปี 2551 – 2553 ตามลาํดบั  โดยอตัราส่วนดงักล่าวมีการปรับเพ่ิมข้ึนตามลาํดบั อนั
เน่ืองมาจากความสามารถในการรักษาตน้ทุนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ผลประโยชน์จากมาตรการกระตุน้อสังหาริมทรัพย์
โดยการลดภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าธรรมเนียมโอนท่ีเร่ิมมีผลตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2551 และส้ินสุดลงในไตรมาส 2 ปี 2553 
ประกอบกบักลยทุธ์การลงทุนอยา่งระมดัระวงั เป็นผลใหมี้ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนบริษทัร่วมท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
เท่ากบั 1,023.59 ลา้นบาท 1,174.22 ลา้นบาท และ 1,468.61 ลา้นบาท ในปี 2551 – 2553 ตามลาํดบั โดยคิดเป็นอตัราการ
เติบโตร้อยละ 14.72 และร้อยละ 25.07 ตามลาํดบั 
 
 

                                                                 
 
1
 ท่ีมาขอ้มูล: แบบ 56-1 ของบริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ส่วนลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 5 - 6 
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  อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)2 

 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 21.41% 21.84% 22.72% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 13.74% 15.00% 14.79% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)  7.80%  8.40% 7.82% 
 
การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 
 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) มีสินทรัพยร์วมเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง กล่าวคือ 46,103 ลา้นบาท 46,920 ลา้นบาท 
และ 54,604 ลา้นบาท ในปี 2551 – 2553 ตามลาํดบั อนัเน่ืองมาจากการทยอยเปิดโครงการใหม่อยา่งต่อเน่ือง สินทรัพยท่ี์สาํคญั
จึงอยูใ่นรูปสินคา้คงเหลือ ซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง ซ่ึงมีจาํนวน 24,303.42 ลา้นบาท 22,998.78 ลา้นบาท 
และ 27,054.25 ลา้นบาท ตามลาํดบั นอกจากนั้น บริษทั แลนด ์แอนด ์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดมี้การลงทุนเพ่ิมเติมในบริษทั
ยอ่ยและบริษทัร่วม และสิทธิการเช่าและอาคารในสิทธิการเช่า ซ่ึงสามารถใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม ท่ีสาํคญัคือ การลงทุน
เพ่ิมในแอลเอชไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป จาํนวน 1,129 ลา้นบาท ในปี 2553  ทั้งน้ี จากการเพิ่มข้ึนของสินทรัพยด์งักล่าวส่งผลให ้
บริษทั แลนด ์แอนด ์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) มีหน้ีสินรวมเพ่ือรองรับการดาํเนินธุรกิจท่ีเพ่ิมข้ึน ในช่วงปี 2551 – 2553 เท่ากบั 
19,017 ลา้นบาท 19,577 ลา้นบาท และ 26,052 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ในช่วงปี 2551 
– 2553 เท่ากบั 0.73 เท่า 0.75 เท่า และ 0.95 เท่า ตามลาํดบั อยา่งไรกต็าม ในช่วงท่ีผา่นมา บริษทั แลนด ์แอนด ์ เฮา้ส์ จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย สามารถชาํระคืนหน้ีไดต้ามกาํหนด โดย บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)ไดรั้บการยนืยนั
อนัดบัความน่าเช่ือถือจาก บริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั ท่ีระดบั A เม่ือเดือนกรกฎาคม 2554 ดว้ยแนวโนม้การดาํเนินงานท่ีมี
เสถียรภาพ (Stable) 
 
สรุปผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของ บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม3 

(หน่วย ล้านบาท) ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
งบกาํไรขาดทุน (งบการเงนิรวม)    
รายไดร้วม 16,008 17,897 17,478 
ค่าใชจ่้ายรวม 12,542 13,716 13,617 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนบริษทัร่วม 1,024 1,174 1,469 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 4,490 5,355 5,330 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 203 268 258 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 927 1,219 1,196 
กาํไรสุทธิ 3,428 3,908 3,971 

                                                                 
 
2
 ท่ีมาขอ้มูล: แบบ 56-1 ของบมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ส่วนฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

3
 ท่ีมาขอ้มูล: แบบ 56-1 ของบมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ส่วนฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
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(หน่วย ล้านบาท) ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
อตัรากาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 21.41 21.84 22.72 
    
งบดุล (งบการเงนิรวม)    
เงินสด 1,233 2,168 2,131 
สินคา้คงเหลือ 24,303 22,999 27,054 
สินทรัพย์รวม 46,103 46,920 54,604 
หนีสิ้นรวม 19,017 19,577 26,052 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 10,026 10,026 10,026 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 27,086 27,343 28,551 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.70 0.72 0.95 

 
จากขอ้มูลสรุปขา้งตน้ บริษทั แลนด ์แอนด ์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)  มีผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินท่ีดี โดยพิจารณาจาก
ฐานทุนท่ีแขง็แกร่งโดย ณ ส้ินปี 2553 บริษทั แลนด ์แอนด ์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) มีสินทรัพยร์วม จาํนวน 54,604 ลา้นบาท 
และส่วนของผูถื้อหุน้ จาํนวน 28,551 ลา้นบาท ซ่ึงสูงสุดในกลุ่มผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยฯ์4  นอกจากน้ี บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)  ยงัไดรั้บการยนืยนัถึงความสามารถในการชาํระหน้ี โดย
ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือจากบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั ท่ีระดบั A  การดาํรงอตัรากาํไรใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีดี มี
เสถียรภาพโดยมีกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในปี 2551 – 2553 ท่ีระดบั 4,490 – 5,330 ลา้นบาท 
ประกอบกบั บริษทั แลนด ์แอนด ์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)  จะมีกระแสเงินสดเพ่ิมข้ึนจากการจาํหน่ายสินทรัพยเ์ขา้กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  
  

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาขอ้มูลผลการดาํเนินการและฐานะทางการเงินของบริษทั แลนด ์ แอนด ์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)  ตามท่ีได้
อธิบายขา้งตน้ ประกอบกบัประมาณการการสนบัสนุนรายไดค้่าเช่าขั้นตํ่าของบริษทั แลนด ์แอนด ์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง
จะตอ้งนาํมาชาํระใหแ้ก่กองทุนรวมในปี พ.ศ. 2555  ถึงปี พ.ศ. 2558  จาํนวน 26.54, 26.10, 19.57 และ 13.48 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั (อา้งอิงตามตารางแสดงขอ้มูลประมาณการการสนบัสนุนรายไดจ้ากผูรั้บประกนัรายได)้ จะสามารถพิจารณาไดว้า่ 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)  มีฐานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่งและความสามารถเพียงพอในการสนบัสนุน กองทุน
รวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ ในฐานะผูรั้บประกนัรายไดค้่าเช่าขั้นตํ่าของกองทุนรวม 
 
Reco Plaza Pte Ltd. 
 

Reco Plaza Pte Ltd. เป็นนิติบุคคลเพ่ือการลงทุน ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์     
 

Reco Plaza Pte Ltd. ในฐานะผูรั้บประกนัรายไดข้องกองทุนรวม  Reco Plaza Pte Ltd. จะมีภาระการสนบัสนุนรายไดค้่าเช่า
ขั้นตํ่าต่อกองทุนรวม ในปี พ.ศ. 2555  ถึงปี พ.ศ. 2558  ตามประมาณการจาํนวน  24.50, 24.09, 18.06 และ 12.45 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั โดย Reco Plaza Pte Ltd. ตกลงท่ีจะรับประกนัรายไดจ้าํนวนดงักล่าวโดยการวางหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดย
ธนาคารพาณิชยต่์อกองทุนรวม โดยมีวงเงินคํ้าประกนั ดงัน้ี  

                                                                 
 
4
 ท่ีมาขอ้มูล: แบบ 56-1 ของบมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 12 
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ฉบับที่ ระยะเวลา จํานวนเงนิ 
1 วนัท่ี 1 สิงหาคม 2555 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2556 30.30 ลา้นบาท 
2 วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2557 38.91 ลา้นบาท 
3 วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2558 38.91 ลา้นบาท 
4 วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2559 38.91 ลา้นบาท 

 
 

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาเทียบประมาณการภาระการคํ้าประกนัรายไดค้่าเช่าขั้นตํ่าท่ี Reco Plaza Pte Ltd .จะตอ้งสนบัสนุนต่อกองทุน
รวม ประกอบกบัวงเงินตามหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย ์ จึงถือวา่หนงัสือคํ้าประกนัดงักล่าวมีวงเงินเพียงพอ
ต่อการชาํระค่าเช่าขั้นตํ่าของกองทุนรวมในส่วนของ Reco Plaza Pte Ltd. .แลว้ 
 
ตารางแสดงข้อมูลประมาณการการสนับสนุนรายได้ค่าเช่าของผู้รับประกนัรายได้ 
 

(หน่วย ล้านบาท) ปีที ่1* ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 
(ก)  จาํนวนกาํไรสุทธิของกองทุนรวมขั้นตํ่าท่ีรับประกนั  179.88   243.16   243.16   243.16  
(ข)  ประมาณการผลกาํไรสุทธิของกองทุนรวม  128.84   192.97   205.53   217.23  
ผลต่าง (ก) – (ข)  51.04   50.19   37.63   25.93  
ร้อยละ 50 ของประมาณการผลกาํไรสุทธิของกองทุนรวมก่อน
การสนบัสนุนรายไดค่้าเช่าของผูถื้อหน่วยรายใหญ่ 

 64.42   96.48   102.76   108.61  

เงินสนบัสนุนรายไดค่้าเช่าของผูถื้อหน่วยรายใหญ่  51.04   50.19   37.63   25.93  
- บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์   26.54   26.10   19.57   13.48  
- Reco Plaza Pte Ltd   24.50   24.09   18.06   12.45  

ปีท่ี 1* นบัตั้งแต่วนัท่ี 22 มีนาคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 

ทั้งน้ี ประมาณการผลกาํไรสุทธิของกองทุนรวม อา้งอิงจากค่าเฉล่ียประมาณการกาํไรจากการดาํเนินงานของทรัพยสิ์นตาม
รายงานประเมินของบริษทั แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั ณ วนัท่ี 10 มกราคม 2555 และ บริษทั ทีเอพี แวลเูอชัน่ จาํกดั 
ณ วนัท่ี 10 มกราคม 2555 และหกัลบดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งกองทุน และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของกองทุน ซ่ึงอา้งอิง
จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เสนอต่อ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เเลนด ์เเอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั  

5 กนัยายน 2554 
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ตลาดท่ีพกัอาศยัให้เช่าในกรุงเทพฯเป็นตลาดขนาดใหญ่ มีหลากหลายระดบั โดยตลาดระดบับนท่ีห้องพกัมีราคาค่าเช่าประมาณ 
20,000 บาทข้ึนไปนบัไดว้่าเป็นตลาดท่ีเจาะจงเฉพาะผูเ้ช่าชาวต่างชาติ  ยิ่งมีคนต่างชาติเขา้มาทาํงานหรือมีนักท่องเท่ียวเขา้มา

เท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน ตลาดท่ีพกัอาศยัให้เช่าก็จะยิง่เติบโตเพ่ือรองรับปริมาณการขยายตวัของจาํนวนผูเ้ช่า   

โดยปกติแลว้ชาวต่างชาติท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศไทยจะเขา้มาเช่าอพาร์ทเมนต ์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์ คอนโดมีเนียม  บา้น

เด่ียว หรือทาวน์เฮา้ส์ เพ่ือพกัอาศยัเป็นระยะเวลาประมาณหน่ึงถึงสองปี 

อยา่งไรก็ตามตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์จะค่อนขา้งแตกต่างจากตลาดท่ีพกัอาศยัอ่ืนๆ เน่ืองจากเจาะจงทั้งตลาดผูเ้ช่าระยะยาว 

และตลาดผูเ้ช่าระยะสั้น เช่น นกัท่องเท่ียวหรือนกัธุรกิจ โดยเซอร์วิสอพาร์ทเมนตจ์ะแข่งขนัโดยตรงกบัโรงแรมในตลาดน้ี 

ปัจจุบนัมีจาํนวนพนกังานชาวต่างชาติท่ีมีใบอนุญาตและทาํงานในเขตกรุงเทพฯทั้งหมดประมาณ 60,000 คน และทาํงานนอก

เขตกรุงเทพฯอีกจาํนวนประมาณ 40,000 คน ทั้งน้ีมีชาวต่างชาติท่ีทาํงานนอกเขตกรุงเทพฯจาํนวนหน่ึงท่ีพกัอาศยัในเขต

กรุงเทพฯ เน่ืองจากท่ีทาํงานอยู่ไม่ไกลเกินไปนกั  นอกจากน้ีแล้วยงัมีคณะทูตต่างประเทศอีกประมาณ 900 คนพกัอาศยัอยูใ่น

กรุงเทพฯอีกดว้ย 

กรุงเทพฯได้รับการจดัอนัดบัจากมาสเตอร์การ์ด อินเด็กซ์ ออฟ โกลบอล เดสติเนชั่น ซิต้ี (MasterCard Index of Global 

Destination Cities) ให้เป็นสุดยอดจุดหมายปลายทางสาํหรับนกัท่องเท่ียวและนกัธุรกิจของโลกอนัดบัท่ี 3 ประจาํปี พ.ศ.2554 

รองจากลอนดอนและปารีส คาดว่ามีจาํนวนนักท่องเท่ียวจากทัว่โลกเดินทางมายงักรุงเทพฯสูงถึง 11.5 ล้านคนต่อปี หาก

พิจารณาจากขอ้มูลของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจะพบวา่มีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มายงักรุงเทพฯเป็นจาํนวน 15.8 ลา้นคน

ในปีพ.ศ. 2553 และ 4.4 ลา้นคนในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2554 

อุปทานรวมของจาํนวนห้องพกัอพาร์ทเมนตแ์ละเซอร์วิสอพาร์ทเมนตใ์นเขตพ้ืนท่ีใจกลางเมือง ณ ส้ินสุดไตรมาสท่ี 2 พ.ศ.2554 

ท่ีผา่นมานั้น มีทั้งหมด 11,839 ห้องและ 14,749 ห้องตามลาํดบั  อตัราการเขา้พกัในอพาร์ทเมนตเ์ฉล่ียอยูท่ี่ 85.2 % ซ่ึงเป็นอตัรา

คงท่ีในระยะเวลาสิบปีท่ีผ่านมา ส่วนอตัราการเขา้พกัเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์อยู่ท่ี 75% ในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2554 อา้งอิงจาก

งานวิจยัของบริษทัซีบี ริชาร์ด เอลลิส 

เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่จาํนวนอพาร์ทเมนตส์ร้างเสร็จใหม่ในอนาคตท่ีเป็นอาคารกรรมสิทธ์ิเจา้ของเดียวมีจาํนวนค่อนขา้งจาํกดัและ

ทางบริษทัฯคาดการณ์ว่าจาํนวนอุปทานห้องพกัอพาร์ทเมนตจ์ะเพ่ิมข้ึนเพียง 3.4 % ในอีก 2 ปีขา้งหน้า และยงัพบว่าอตัราการ

เพ่ิมข้ึนของอุปทานเซอร์วิสอพาร์ทเมนตมี์การชะลอตวัอีกดว้ย ทางบริษทัฯคาดว่าจะมีอุปทานเซอร์วิสอพาร์ทเมนตใ์หม่เพียง 

976 ห้องในอีก 2 ปีขา้งหนา้ คิดเป็นการขยายตวัร้อยละ 6.6 

ถึงแมว้า่จาํนวนพนกังานชาวต่างชาติท่ีทาํงานในกรุงเทพฯมีจาํนวนมากข้ึน แต่จาํนวนห้องพกัอพาร์ทเมนตข์นาด 2 ห้องนอนถึง 

4 ห้องนอนไม่ไดเ้พ่ิมข้ึนมากนกั ดงันั้นจึงมีความเป็นไปได้มากท่ีราคาค่าเช่าห้องพกัขนาดใหญ่ในเขตใจกลางเมืองจะเพ่ิมข้ึน 

ขณะเดียวกนัแมว้า่ค่าเช่าของห้องพกัขนาดหน่ึงห้องนอนจะมีผลตอบแทนต่อตารางเมตรสูงท่ีสุด  อุปทานใหม่ของห้องพกัขนาด 

1 ห้องนอนท่ีมีจาํนวนค่อนขา้งมากอาจจะจาํกดัการเพ่ิมข้ึนของราคาค่าเช่าของห้องพกัในแบบน้ี ทางดา้นเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์

ส่ิงสาํคญัท่ีควรพิจารณามากท่ีสุดไม่ใช่เพียงแค่ตลาดผูเ้ช่าระยะยาว แต่ยงัตอ้งคาํนึงถึงการแข่งขนัโดยตรงกบัตลาดโรงแรมใน

ตลาดผูเ้ช่าระยะสั้นและรายวนั 

 

บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร 



CB RICHARD ELLIS | รายงานสรุปผลการศึกษาตลาดท่ีพกัอาศยัให้เช่าสาํหรับชาวต่างชาติ 

บทนาํ 
I 

 

    
 

Part of the CBRE affiliate network 
 

 Pa
ge

 2 

 

บท
นาํ

 

 

บริษทั ซีบี ริชาร์ด เอลลิส จาํกดั ไดรั้บการแต่งตั้งโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั ให้สนบัสนุน

ขอ้มูลทัว่ไปของตลาดท่ีพกัอาศยัให้เช่าสาํหรับชาวต่างชาติในกรุงเทพฯ ทางบริษทัฯทราบว่างานศึกษาวิจยัจะถูกนาํไปประกอบ

กบัการเสนอสิทธิ และ/หรือ การเสนอขายหน่วยลงทุนในวงจาํกดั หรือ การเสนอขายหน่วยลงทุนแก่ประชาชนทัว่ไป และจะ

นาํไปเป็นส่วนหน่ึงของหนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

อสงัหาริมทรัพยท์ั้ง 4 แห่งของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั เจาะจงตลาดท่ีพกัอาศยัให้เช่าสาํหรับ

ชาวต่างชาติในกรุงเทพฯ  ดงันั้นงานศึกษาวิจยัน้ีจะเน้นในด้านตลาดท่ีพกัอาศยัประเภทน้ีทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  รายงาน

การศึกษาฉบบัน้ีเป็นไปตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัในการศึกษาดงัท่ีจะกล่าวต่อไป 

ภาพรวม 

โดยปกติแล้วชาวต่างชาติท่ีเข้ามาทาํงานในประเทศไทยจะได้รับงบประมาณในการเช่าบ้านจากบริษทัจาํนวนหน่ึง โดย

งบประมาณน้ี ส่วนมากจะถูกใช้ในการเช่าท่ีพกัอาศยัหมด อย่างไรก็ตามชาวต่างชาติเหล่าน้ีโดยทัว่ไปไม่ตอ้งการท่ีจะใช้เงิน

ส่วนตวัในการจ่ายค่าเช่าส่วนท่ีเกินมาจากงบประมาณท่ีบริษทัให้ นอกจากน้ียงัมีชาวต่างชาติบางส่วนท่ีทาํงานในธุรกิจขนาดเล็ก

ตอ้งจ่ายค่าเช่าท่ีพกัอาศยัจากเงินเดือนของตนเอง  

ผูเ้ช่าชาวต่างชาติตอ้งการเช่าห้องพกัท่ีไดรั้บการตกแต่งพร้อมเขา้อยู ่มากกวา่ห้องพกัท่ีจะตอ้งซ้ือเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งเอง โดยผู ้

เช่าเหล่าน้ีสามารถเลือกเช่าท่ีพกัอาศยัดงัต่อไปน้ี 

อาคารชุดและอพาร์ทเมนต์ 

อาคารชุด คือ อาคารท่ีประกอบดว้ยห้องพกัหลายห้อง ซ่ึงแต่ละห้องถูกขายให้เป็นกรรมสิทธ์ิของแต่ละบุคคล  โดยจุดประสงค์

ของผูซ้ื้ออาจแตกต่างกนั  ผูซ้ื้อบางคนซ้ือห้องชุดเพ่ืออยูอ่าศยัเอง ส่วนบางคนอาจซ้ือเพ่ือการลงทุน เช่น ปล่อยเช่า 

อพาร์ทเมนต ์คือ อาคารท่ีประกอบดว้ยห้องพกัหลายห้อง ซ่ึงทั้งอาคารเป็นกรรมสิทธ์ิของเจา้ของคนเดียว 

อพาร์ทเมนต์และอาคารชุดมีลกัษณะเหมือนกนัในทางกายภาพทั้งขนาดห้อง  การตกแต่ง และส่ิงอาํนวยความสะดวก  ส่ิงท่ี

แตกต่างกนันอกเหนือไปจากการถือครองกรรมสิทธ์ิ คือ การบริหารจดัการอาคาร  ผูเ้ช่าอพาร์ทเมนตส์ามารถไปพบตวัแทนของ

เจา้ของอาคารโดยตรงในกรณีท่ีตอ้งการบริการการซ่อมแซมหรือบาํรุงรักษาภายในห้องพกั เน่ืองจากเจา้ของโครงการเป็นทั้ง

เจา้ของห้องพกัและผูบ้ริหารจดัการอาคารเอง  ส่วนผูเ้ช่าห้องชุดตอ้งไปติดต่อกบัเจา้ของห้องชุดนั้นๆในกรณีท่ีตอ้งการซ่อมแซม

หรือบาํรุงรักษาห้องพกั เน่ืองจากผูบ้ริหารจดัการอาคารชุดเป็นนิติบุคคลซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของร่วมและมีหน้าท่ี

รับผิดชอบในส่วนของการบาํรุงรักษาทรัพยส่์วนกลางเท่านั้น ไม่ไดมี้หนา้ท่ีบาํรุงรักษาภายในห้องชุด 

ส่วนมากอพาร์ทเมนตแ์ละอาคารชุดจะไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อยก่อนจาํนาํมาปล่อยให้เช่า  เจา้ของห้องพกัจะจดัเตรียมชุดครัว

พร้อมทั้งเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น เตาแก๊ส เตาอบ ตูเ้ยน็ เคร่ืองซกัผา้  รวมทั้งโต๊ะ เกา้อ้ี  เตียงนอน ตูเ้ส้ือผา้ และโทรทศัน์ ส่ิงท่ีทาง

เจา้ของห้องพกัจะไม่ได้จดัเตรียมไวใ้ห้ ได้แก่  ผา้ปูท่ีนอน เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร ถว้ยชาม นอกจากน้ีแล้วอาคารชุดจะไม่มี

บริการทาํความสะอาดภายในห้องพกั   

บทนาํ 
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เซอร์วสิอพาร์ทเมนต์ 

ห้องพกัในเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์จะได้รับการตกแต่งเรียบร้อยพร้อมเขา้อยู่และมีบริการทาํความสะอาดห้องพกัให้  เจา้ของ

โครงการจะจดัเตรียมอุปกรณ์ทุกอยา่งให้ทั้งอุปกรณ์เคร่ืองใชต้ลอดจนผา้ปูท่ีนอน  ดงันั้นเซอร์วิสอพาร์ทเมนตจ์ะให้บริการคลา้ย

กบัโรงแรมโดยมีบริการดา้นอาหารนอ้ยกวา่ หรือไม่มีเม่ือเทียบกบัโรงแรม แต่ไดห้้องพกัท่ีมีขนาดใหญ่กวา่  

อาคารท่ีไม่มีใบอนุญาตประกอบการโรงแรมจะไม่สามารถให้ผูเ้ช่า เช่าห้องพกัเป็นระยะเวลานอ้ยกวา่ 30 วนั  เซอร์วิสอพาร์ท 

เมนตใ์นประเทศไทยหลายแห่งมีใบอนุญาตประกอบการโรงแรม 

โดยทัว่ไปเซอร์วิสอพาร์ทเมนตจ์ะไดรั้บความนิยมจากผูเ้ช่าระยะยาวชาวต่างชาติท่ีไม่มีครอบครัว เพราะผูเ้ช่าท่ีมีครอบครัวจะ

นิยมเช่าห้องพกัท่ีมีขนาดใหญ่กวา่และไม่จาํเป็นตอ้งมีบริการแบบโรงแรม 

บ้านเดีย่ว 

จาํนวนบา้นเด่ียวท่ีอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีใจกลางเมืองของกรุงเทพฯมีค่อนขา้งนอ้ย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่บา้นเด่ียวท่ีมีห้องครัวและห้องนํ้ า

ท่ีทนัสมยั  นอกจากน้ีส่วนมากบา้นเด่ียวท่ีมีขนาดเล็กมกัจะไม่มีสระว่ายนํ้ าส่วนตวั ซ่ึงเป็นส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็น

สาํหรับชาวต่างชาติ  ถา้ตอ้งการเช่าบา้นเด่ียวท่ีมีสระวา่ยนํ้ าส่วนตวั ราคาค่าเช่าบา้นจะสูงถึง 120,000 บาทต่อเดือนหรือมากกว่า 

ซ่ึงมีผูเ้ช่าชาวต่างชาติจาํนวนนอ้ยท่ีมีงบประมาณการเช่าบา้นในระดบัน้ี 

อยา่งไรก็ตาม ส่วนใหญ่ผูเ้ช่าเซอร์วิสอพาร์ทเมนตจ์ะเช่าห้องพกัเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี  ดงันั้นบริษทัฯจึงคิดว่า

การวิเคราะห์ภาพรวมของตลาดท่ีพกัอาศยัให้เช่าซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มูลท่ีทาํจากการปิดการเช่าของทางบริษทัจะสามารถให้ขอ้มูลท่ี

ถูกตอ้ง 

เง่ือนไขและข้อจํากดัในการศึกษา 

รายงานการศึกษาฉบบัน้ีเป็นไปตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทัฯจะรับผิดชอบรายงานการศึกษาฉบบัน้ีเป็นการเฉพาะต่อบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั 

ซ่ึงเป็นผูอ้นุมติัให้บริษทัฯจดัทาํการศึกษาแต่เพียงผูเ้ดียวเท่านั้น  บริษทั ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จาํกดั จะไม่

รับผิดชอบและปราศจากภาระผูกพนัใดทั้งส้ิน ทั้งต่อบุคคลและหรือนิติบุคคลอ่ืนใด ซ่ึงขอ้จาํกดัของความรับผิดชอบท่ี

บริษทัฯมีต่อลูกคา้ถูกจาํกดัดว้ยระดบัของค่าธรรมเนียมท่ีบริษทัไดรั้บ 

2. แหล่งขอ้มูลต่างๆในรายงานฉบบัน้ีระบุว่าเป็นขอ้มูลท่ีได้รับมาจากบุคคลภายนอก บริษทัฯจะถือว่าขอ้มูลดงักล่าวเป็น

ขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯคงสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีท่ีขอ้มูลนั้นบิดเบือนหรือไม่ตรงต่อความ

เป็นจริง  และขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นขอ้มูลท่ีบริษทัฯไดจ้ดัเก็บรวบรวมจากเอกสารผ่านการตรวจสอบจากทางราชการ หรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลนั้นเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

3. บริษทั ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จาํกดั จะไม่รับผิดชอบต่อผลกาํไรหรือขาดทุนอนัเกิดจากการ ซ้ือ-ขายโครงการ
ดงักล่าวน้ี โดยใชเ้อกสารรายงานการศึกษาฉบบัน้ีเป็นพ้ืนฐานในการอา้งอิง 

4. รายงานฉบบัน้ีถูกจดัทาํและนาํเสนอโดยมีเง่ือนไขว่าค่าธรรมเนียมคา้งชาํระตอ้งจ่ายภายใน 15 วนั  บริษทั ซีบี ริชาร์ด 

เอลลิส (ประเทศไทย) จาํกดั  จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนกบั ผูว้่าจา้ง หรือ บุคคลอ่ืน  ทั้งน้ีผูว้่าจา้ง 

หรือ บุคคลอ่ืนจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายทั้งส้ินหากนาํรายงานฉบบัน้ีไปใชโ้ดยไม่ไดช้าํระค่าธรรมเนียมคา้งจ่าย  
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ภาพรวม 

ตลาดท่ีพกัอาศยัให้เช่าท่ีมีอตัราค่าเช่าต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาทเป็นตลาดท่ีเจาะจงชาวต่างชาติ  เน่ืองจากมีผูเ้ช่าชาวไทย

จาํนวนนอ้ยท่ีมีงบประมาณการเช่าห้องพกัอยูท่ี่ระดบัน้ี  ดงันั้นตลาดท่ีพกัอาศยัน้ีจึงเน้นไปท่ีชาวต่างชาติท่ีทาํงานในบริษทัขา้ม

ชาติหรือสถานทูต  ซ่ึงเขา้มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลาประมาณสองปีถึงห้าปี ก่อนท่ีจะยา้ยตาํแหน่งใหม่  ทาํให้อตัราการ

หมุนเวียนของพนกังานชาวต่างชาติท่ีทาํงานในกรุงเทพฯค่อนขา้งคงท่ี 

ชาวต่างชาตทิีท่าํงานในกรุงเทพฯ 

จาํนวนชาวต่างชาติท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศไทยและไดรั้บใบอนุญาตทาํงานมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึนในแต่ละปี  หน่วยงานท่ีให้

ขอ้มูลการไดรั้บการอนุญาตทาํงานของชาวต่างชาติไดถู้กตอ้งมากท่ีสุด คือ กรมการจดัหางาน  โดยขอ้มูลจะถูกจดัเก็บเป็นราย

ไตรมาสและรายปีดงัตารางท่ี 2.1 

ตารางที่ 2.1  จํานวนชาวต่างชาติที่ทํางานในประทศไทย ณ ไตรมาสที ่2 พ.ศ.2554 
 ปี กรุงเทพฯ ต่างจงัหวดั รวม 

2548 55,923 45,188 101,111 
2549 61,058 51,736 112,794 
2550 65,651 57,252 122,903 
2551 76,052 64,225 140,277 
2552 60,554 44,830 105,384 
2553 61,032 47,085 108,117 
ไตรมาสท่ี 1 2554 54,098 41,361 95,459 
ไตรมาสท่ี 2 2554 54,404 41,787 96,191 
หมายเหต ุ*ไม่รวมสัญชาติลาว กัมพูชา พม่าและคณะทูตต่างประเทศ    

ท่ีมา: สาํนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน  

 

จาํนวนชาวต่างชาติทั้งหมดท่ีมีใบอนุญาตทาํงานทัว่ไปรวมทั้งใบอนุญาตทาํงานเพ่ือการส่งเสริมการลงทุนเพ่ิมข้ึนจาก 95,459 

คนในไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2554 เป็น 96,191 คนในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2554 โดยจาํนวนชาวต่างชาติท่ีไดรั้บใบอนุญาตทาํงานใน

ต่างจงัหวดัเพ่ิมข้ึนจาก 41,361 คนในไตรมาสก่อนเป็น 41,787 คนในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ.2554 และจาํนวนชาวต่าวชาติท่ีไดรั้บ

ใบอนุญาตทาํงานในกรุงเทพฯเพ่ิมข้ึนจาก 54,098 คนเป็น 54,404 คนในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2554 นบัเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

0.6 ต่อไตรมาส 

เม่ือพิจารณาลึกลงไปอีกจะพบวา่ชาวต่างชาติท่ีไดรั้บใบอนุญาตทาํงานในเขตกรุงเทพฯมีจาํนวนมากกว่าคร่ึง (57%) โดยท่ีเหลือ

ไดรั้บใบอนุญาตทาํงานในต่างจงัหวดั อยา่งไรก็ตามยงัมีชาวต่างชาติจาํนวนหน่ึงท่ีไดรั้บใบอนุญาตให้ทาํงานโรงงานในจงัหวดั

ใกลเ้คียงอาศยัอยู่ในกรุงเทพฯอีกดว้ย ทางบริษทัฯคาดว่าจาํนวนชาวต่างชาติท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศไทยจะมีจาํนวนเพ่ิมข้ึน

เร่ือยๆ เน่ืองจากมีการขยายตวัของการลงทุนจากต่างชาติในภาคอุตสาหกรรม 

แผนภูมิท่ี 2.1 แสดงถึงสัดส่วนของชาวต่างชาติท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศไทยในแง่ของสัญชาติ จะเห็นไดว้่าสัญชาติญ่ีปุ่ นเป็น

สัญชาติท่ีเขา้มาทาํงานและได้รับใบอนุญาตทาํงานในประเทศไทยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 21 อา้งอิงจากขอ้มูล ณ ส้ินเดือน

มิถุนายน พ.ศ 2554 ตามมาดว้ยสัญชาติจีนคิดเป็นร้อยละ 8 สัญชาติองักฤษและอินเดียคิดเป็นสัดส่วนเท่ากนัท่ีร้อยละ 7 และ

สญัชาติอเมริกนัและฟิลิปปินส์คิดเป็นสดัส่วนเท่ากนัเช่นเดียวกนัร้อยละ 6 

ขอ้มูลผูเ้ช่า 
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หมายเหตุ *ไม่รวมสัญชาติลาว พม่าและกัมพูชา 

ท่ีมา: สาํนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 

 
นักท่องเทีย่วในกรุงเทพฯ 
ตลาดนกัท่องเท่ียวเป็นตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อตลาดท่ีพกัอาศยัให้เช่าระยะสั้น  ฉะนั้นในส่วนน้ีจะกล่าวถึงภาพรวมของตลาด

นกัท่องเท่ียวในประเทศไทย รวมทั้งจาํนวนนักท่องเท่ียว  สัญชาติของนักท่องเท่ียวและแนวโน้มของตลาดนกัท่องเท่ียวของ

ประเทศไทยในอดีต 

จาํนวนนักท่องเทีย่วทีเ่ข้ามาในประเทศไทย 
มาสเตอร์การ์ด อินเด็กซ์ ออฟ โกลบอล เดสติเนชัน่ ซิต้ี (MasterCard Index of Global Destination Cities) ไดจ้ดัอนัดบักรุงเทพฯ

ให้เป็นสุดยอดจุดหมายปลายทางอนัดบัท่ี 3ท่ีนกัท่องเท่ียวอยากเขา้มาเท่ียวมากท่ีสุด โดยคาดว่าจะมีนกัท่องเท่ียวจาํนวน 11.5 

ล้านคนเดินทางเข้ามายงักรุงเทพฯในปีพ.ศ. 2554 เกณฑ์ในการจดัอนัดับของมาสเตอร์การ์ดจะจดัอันดับโดยใช้จาํนวน

นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในประเทศและปริมาณการใชจ่้ายขา้มพรมแดน  ทั้งน้ีมีเพียงแค่สองประเทศ ไดแ้ก่ ลอนดอน และปารีสท่ีมี

อนัดบัสูงกวา่เรา เป็นท่ีน่าสนใจวา่ประเทศไทยถูกจดัอยูใ่นอนัดบัท่ีสูงท่ีสุดในเอเชียอีกดว้ย 

จาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเขา้มาในประเทศไทยมีจาํนวนทั้งส้ิน 4,352,032 คน ณ ไตรมาสท่ี 2 พ.ศ.2554 โดยเพ่ิมข้ึนจาก 

2,856,601 คน ณ ไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2553 คิดเป็นอตัราการเพ่ิมร้อยละ 52.4 ต่อปี  จะสังเกตไดว้่ามีอตัราการเพ่ิมข้ึนของจาํนวน

นกัท่องเท่ียวในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2554 ค่อนขา้งมาก เน่ืองจากมีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองเกิดข้ึนในกรุงเทพฯในไตร

มาสท่ี 2 ของปีท่ีแลว้ทาํให้จาํนวนนกัท่องเท่ียวในไตรมาสดงักล่าวมีจาํนวนน้อยมากกว่าปกติ  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบตวัเลข

ของไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2552 กบัตวัเลขของไตรมาสท่ี 2 พ.ศ.2551 แลว้พบว่ามีอตัราการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนนกัท่องเท่ียวคิดเป็น

ร้อยละ 46.8 และ 25.7 ตามลาํดบั 

ญ่ีปุ่น
21%

จีน
8%

องักฤษ
7%

อินเดีย
7%ฟิลิปปินส์

6%

อเมริกนั
6%

อ่ืนๆ
45%

แผนภูมิที่ 2.1 จํานวนชาวต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตทํางานจําแนก

ตามสัญชาติ ณ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554*
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นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเข้ามาในประเทศไทยจาํแนกตามสัญชาต ิ

นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มายงัประเทศไทยส่วนมากมาจากประเทศแถบเอเชียตะวนัออกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.1 ณ ไตรมาสท่ี 2 

พ.ศ. 2554 ตามมาดว้ยประเทศแถบยโุรปคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 20.5 ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจากประเทศแถบแอฟริกาคิด

เป็นสดัส่วนเพียงแค่ร้อยละ 0.8% ของจาํนวนนกัท่องเท่ียวทั้งหมด 

เม่ือพิจารณาดา้นการเติบโตของตลาดนักท่องเท่ียวแล้วจะเห็นได้ว่านกัท่องเท่ียวจากประเทศแถบเอเชียตะวนัออกมีอตัราการ

เติบโตมากท่ีสุด ณ ไตรมาสท่ี 2 พ.ศ 2554 คิดเป็นร้อยละ 70.3 ต่อปี  ตามมาดว้ยนกัท่องเท่ียวจากประเทศแถบเอเชียตะวนัออก

คิดเป็นร้อยละ 49.5 ต่อปี และนกัท่องเท่ียวจากประเทศเอเชียตะวนัออกกลางคิดเป็นร้อยละ 39.3 ต่อปี 

 
 
ท่ีมา: สาํนักงานพัฒนาการท่องเท่ียว 
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แผนภูมทิี ่2.2 จํานวนนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีเ่ข้ามาในประเทศไทย

จาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ อตัราการเติบโตของจาํนวนนกัท่องเท่ียวต่อปี

เอเชียตะวนัออก
2,485,843

57.1%ยโุรป
892,852

20.5%

อเมริกา
221,088

5.1%

เอเชียใต ้ 330,593

7.6%

โอเชียเนีย
235,398

5.4%

เอเชียตะวนัออกกลาง
149,720

3.4%

แอฟริกา
36,538

0.8%

แผนภูมทิี ่2.3 จํานวนนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางเข้ามาในประเทศ

ไทยจําแนกตามภูมภิาค ณ ไตรมาสที ่2 พ.ศ. 2554
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ตารางที่ 2.2 ประเทศที่มีจํานวนนักท่องเที่ยวเดนิทางเข้ามายงัประเทศไทยหรือมีอตัราการเปลีย่นแปลงต่อปีมากที่สุด 

ประเทศ จาํนวนนกัท่องเท่ียว อตัราการเปล่ียนแปลงต่อปี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 359,260 161.2% 
สาธารณรัฐอินเดีย 268,153 53.2% 
สหพนัธรัฐรัสเซีย 149,717 70.1% 
สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 32,211 71.9% 
ท่ีมา: สาํนักงานพัฒนาการท่องเท่ียว 
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การจําแนกประเภทของอพาร์ทเมนต์ 

การวิเคราะห์ตลาดอพาร์ทเมนตข์องบริษทัฯจะประกอบไปดว้ยอพาร์ทเมนตใ์นเขตใจกลางเมืองท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูเ้ช่า

ชาวต่างชาติ ซ่ึงมีงบประมาณในการเช่าอยู่ท่ี 20,000 บาทต่อเดือนหรือมากกว่า  รายงานการศึกษาฉบบัน้ีจะเน้นศึกษาอพาร์

ทเมนต์ใน 4 บริเวณเหล่าน้ี ได้แก่ สุขุมวิท  สีลม/สาทร  ลุมพินี และพ้ืนท่ีริมแม่นํ้ าเจ้าพระยา/พระราม 3  ทั้งน้ีบริษทัฯได้

ครอบคลุมอาคารท่ีถือกรรมสิทธ์ิโดยเจา้ของคนเดียวโดยไม่รวมอาคารชุดท่ีแต่ละห้องเป็นกรรมสิทธ์ิของแต่ละบุคคลโดยท่ีห้อง

นั้นๆสามารถปล่อยให้เช่าได ้ออกจากการศึกษาในส่วนน้ี 

เกรด เอ คือ อพาร์ทเมนตท่ี์ตั้งอยูใ่นทาํเลสะดวก ห้องพกัในอาคารไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงามและ

มีส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน อาทิเช่น  ห้องครัวท่ีมีอุปกรณ์พร้อม  ห้องซักรีด 

เฟอร์นิเจอร์คุณภาพดีและห้องนํ้ าท่ีทนัสมยั  นอกจากน้ีแลว้โครงการจะตอ้งมีห้องออกกาํลงั

กาย  สวนหยอ่ม และสระวา่ยนํ้าให้บริการแก่ผูเ้ช่า  โดยอพาร์ทเมนตเ์กรดเอจะมีการออกแบบ

ตกแต่งท่ีทนัสมยัสวยงามและได้รับการดูแลรักษาท่ีดี  รวมทั้งมีการรักษาความปลอดภยัท่ี

เขม้งวดและมีท่ีจอดรถเพียงพอ 

เกรด บี คือ อพาร์ทเมนตท่ี์ตั้งอยูใ่นทาํเลท่ีดี ตวัอาคารดูมีสภาพเก่ากว่าอพาร์ทเมนตเ์กรดเอ อยา่งไรก็

ตามการออกแบบตกแต่งของอพาร์ทเมนต์เกรดบี  ส่ิงอาํนวยความสะดวก รวมถึงการดูแล

รักษาอยูใ่นระดบัปานกลางถึงดี 

คํานิยามของทาํเลทีต่ั้ง 

สีลม/สาทร พ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมตั้งแต่ถนนสีลม สาทร  สุรวงศ ์ และนราธิวาสราชนครินทร์ (ถนนจนัทน์ฝ่ัง

เหนือ)  รวมถึงซอยทุกซอยในพ้ืนท่ีดงักล่าว 

ลุมพนีิ พ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมตั้งแต่ถนนวิทย ุ เพลินจิต  ราชดาํริ  ชิดลม  หลงัสวน  สารสิน และร่วมฤดี  

รวมถึงซอยทุกซอยในพ้ืนท่ีดงักล่าว 

สุขุมวทิ พ้ืนท่ีท่ีครอบคุลมถนนสุขุมวิทตั้งแต่ซอย 1 ถึง 65 และซอย 2 ถึง 44 รวมถึงซอยทุกซอยใน

พ้ืนท่ีดงักล่าว 

ริมแม่นํา้เจ้าพระยา/พระราม 3 พ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมตั้งแต่ถนนเจริญกรุง  เจริญนคร  พระราม 3  และนราธิวาสราชนครินทร์ 
(ถนนจนัทน์ฝ่ังใต)้ รวมถึงซอยทุกซอยในพ้ืนท่ีดงักล่าว 

ปทุมวนั พ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมถนนราชปรารภ  พญาไท  ศรีอยุธยา  และเพชรบุรี (ตั้งแต่ซอย 1 ถึง 37) 

รวมถึงซอยทุกซอยในพ้ืนท่ีดงักล่าว 

 

 

  

ตลาดท่ีพกัอาศยัใหเ้ช่าสาํหรับชาวต่างชาติท่ีทาํงานในประเทศไทย – อพาร์ทเมนต ์
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แผนที ่3.1 พืน้ทีอ่พาร์ทเมนต์ให้เช่าสําหรับชาวต่างชาตใินกรุงเทพฯ 

 

ท่ีมา ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 
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อุปทาน 

อุปทานรวมของอพาร์ทเมนต์ในพ้ืนท่ีใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ณ ไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2554 มีทั้งหมด 11,839 ห้อง จากจาํนวน 

11,781 ห้องในไตรมาสท่ีแล้ว คิดเป็นอตัราการเพ่ิมร้อยละ 0.5 ต่อไตรมาส และร้อยละ 3.2 ต่อปี เน่ืองจากมีอพาร์ทเมนต์ 3 

โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทาํให้เกิดอุปทานใหม่เพ่ิมข้ึนอีก 58 ห้องจากไตรมาสท่ีแล้ว โดยอุปทานใหม่น้ีล้วนอยู่ในพ้ืนท่ี

สุขุมวิท  บริษทัฯคาดการณ์ว่าจะมีอีก 5 โครงการท่ีมีจาํนวนห้องทั้งหมด 303 ห้อง ก่อสร้างแลว้เสร็จในพ้ืนท่ีน้ีภายในปีพ.ศ. 

2554  

อุปทานของอพาร์ทเมนตใ์นเขตพ้ืนท่ีสุขมุวิทคิดเป็นสดัส่วนประมาณ 70.7% ของอุปทานรวมทั้งหมดในกรุงเทพฯ  ตามมาดว้ย

เขตพ้ืนท่ีสีลม/สาทรคิดเป็นสัดส่วน 15.1% เขตพ้ืนท่ีลุมพินีคิดเป็นสัดส่วน 7.7% และสุดทา้ยเขตพ้ืนท่ีริมแม่นํ้ าเจา้พระยา/

พระราม 3 คิดเป็นสดัส่วน 6.5% 

ตารางที ่3.1 อุปทานของอพาร์ทเมนต์ในพืน้ทีใ่จกลางเมอืงกรุงเทพฯ, พ.ศ. 2548 - 2556 

ปี สุขุมวิท สีลม/สาทร ลุมพินี 
ริมแม่นํ้าเจา้พระยา/

พระราม 3 
รวม 

อตัราการ
เปล่ียนแปลง 

ต่อปี 
2548 6,913 1,521 1,009 510 9,953 -0.8% 
2549 7,017 1,570 951 510 10,048 1.0% 
2550 7,324 1,565 846 508 10,243 1.9% 
2551 7,607 1,645 846 768 10,866 6.1% 
2552 7,931 1,656 913 768 11,268 3.7% 
2553 8,102 1,782 913 768 11,565 2.6% 
ไตรมาสท่ี 1 2554 8,318 1,782 913 768 11,781 4.0% 
ไตรมาสท่ี 2 2554 8,376 1,782 913 768 11,839 3.2% 
2554F 8,679 1,782 913 768 12,142 5.0% 
2555F 8,742 1,782 913 768 12,205 0.5% 
2556F 8,774 1,782 913 768 12,237 0.3% 
อตัราการเปล่ียนแปลงต่อ
ไตรมาส 

0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5%   

อตัราการเปล่ียนแปลงต่อปี 4.6% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2%   
หมายเหตุ* จาํนวนโครงการอพาร์ทเมนต์ในตารางได้ถกูจัดใหม่ตามเกรดหรือประเภทท่ีเปล่ียนไป 
ท่ีมา ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 
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ท่ีมา ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 

ตารางที่ 3.2 อุปทานของอพาร์ทเมนต์ในเขตพืน้ที่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ จําแนกตามพืน้ที่และเกรด ณ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554 

    สุขุมวิท สีลม/สาทร ลุมพินี 
ริมแม่นํ้าเจา้พระยา/

พระราม 3 
รวม 

เกรดเอ 
จาํนวนหอ้ง 1,851 270 211 272 2,604 

อตัราส่วนของ
เกรดเอ 

71.1% 10.4% 8.1% 10.4% 100.0% 

  
อตัราส่วนต่อหอ้ง

ทั้งหมด 
15.6% 2.3% 1.8% 2.3% 22.0% 

เกรดบี 
จาํนวนหอ้ง 6,525 1,512 702 496 9,235 

อตัราส่วนของ
เกรดบี 

70.7% 16.4% 7.6% 5.4% 100.0% 

  
อตัราส่วนต่อหอ้ง

ทั้งหมด 
55.1% 12.8% 5.9% 4.2% 78.0% 

รวม 
จาํนวนหอ้ง 8,376 1,782 913 768 11,839 

อตัราส่วนต่อหอ้ง
ทั้งหมด 

70.7% 15.1% 7.7% 6.5% 100.0% 

ท่ีมา ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 

 

  

สีลม/สาทร
15%

ลุมพินี
8%

สุขุมวิท
71%

ริมแม่นํ้าเจา้พระยา/

พระราม 3     6%

แผนภูมิที่ 3.1 อุปทานของอพาร์ทเมนต์ในพืน้ที่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ณ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554
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ประเภทห้องและขนาด 

อุปทานของอพาร์ทเมนตเ์กรดเอและเกรดบีอยูท่ี่ 2,604 และ 9,235 ห้องตามลาํดบั โดยท่ีอพาร์ทเมนตเ์กรดบีคิดเป็นร้อยละ 78 

ของอุปทานรวมทั้งหมดในเขตใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ในขณะท่ีอพาร์ทเมนตเ์กรดเอคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 22 ของอุปทาน

ทั้งหมด 

เม่ือพิจารณาในแง่ของประเภทห้องแลว้จะพบวา่ห้องพกัขนาดสามห้องนอนของอพาร์ทเมนตเ์กรดเอคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.2 

ของอุปทานอพาร์ทเมนตเ์กรดเอทั้งหมด 

เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ห้องประเภทเดียวกนัอาจจะมีขนาดแตกต่างกนัไดใ้นแต่ละห้อง อาทิเช่น สตูดิโอมีขนาดตั้งแต่ 26 ถึง 77 ตาราง

เมตร หน่ึงห้องนอนมีขนาดตั้งแต่ 30 ถึง150 ตารางเมตร สองห้องนอนมีขนาดตั้งแต่ 55 ถึง 300 ตารางเมตร สามห้องนอนมี

ขนาดตั้งแต่ 111 ถึง 475 ตารางเมตร ส่ีห้องนอนมีขนาดตั้งแต่ 200 ถึง 800 ตารางเมตร และเพนทเ์ฮาส์รวมทั้งห้องประเภทอ่ืนๆมี

ขนาดตั้งแต่ 110 ถึง 1,200 ตารางเมตร 

อุปทานในอนาคต 

ในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ.  2554 มีอพาร์ทเมนตส์ามโครงการจาํนวนทั้งส้ิน 58 ห้องก่อสร้างแลว้เสร็จ  

จากการสาํรวจพบวา่มีอพาร์ทเมนตอ์ยู ่18 โครงการท่ีกาํลงัก่อสร้าง คาดวา่จะแลว้เสร็จในระหวา่งปี 2554-2556 ซ่ึงโครงการส่วน

ใหญ่อยูใ่นพ้ืนท่ีสุขมุวิท ท่ีเหลืออยูใ่นพ้ืนท่ี สีลม/สาทร และลุมพินี 

เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าอพาร์ทเมนตโ์ครงการใหม่ๆ จะมีขนาดเล็ก บางโครงการมีแค่เพียง 40 ห้อง เน่ืองจากสร้างอยูบ่นเน้ือท่ีจาํกดั 

นอกจากน้ีแลว้ยงัอาจส่งผลถึงส่ิงอาํนวยความสะดวก ซ่ึงสามารถให้บริการแก่ผูเ้ช่าไดน้อ้ยกวา่เม่ือเทียบกบัโครงการขนาดใหญ่  

เจา้ของโครงการท่ีมีท่ีดินเป็นของตวัเอง แต่ไม่ตอ้งการท่ีจะขายท่ีดินน้ีให้แก่คนอ่ืน ส่วนใหญ่จึงร้ือบา้นเก่าของตวัเองทิ้งและ

เลือกท่ีจะสร้างอพาร์ทเมนตข์นาดเล็กๆแทน  นอกจากน้ียงัมีนกัลงทุนบางคนท่ีมีเงินทุนเหลือจากธุรกิจของตน และตอ้งการถือ

ครองทรัพยสิ์นระยะยาวและสร้างรายไดจ้ากการทาํธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ปัจจุบนัการลงทุนซ้ืออาคารอพาร์ทเมนตท่ี์สร้างเสร็จ

แลว้ทาํไดย้าก เน่ืองจากอาคารท่ีตอ้งการขายมีอยูอ่ยา่งจาํกดั นักลงทุนเหล่าน้ีจึงเลือกท่ีจะซ้ือท่ีดินเปล่าเพ่ือสร้างอพาร์ทเมนต์

มากกวา่เลือกท่ีจะสร้างคอนโดมีเนียม เน่ืองจากตอ้งการเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิทั้งอาคารมากกว่าเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิเพียงส่วน

นอ้ยของอาคารชุด 

อตัราการเข้าพกั 

อตัราการเขา้พกั ณ ไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2554 อยูท่ี่ 85.2% โดยเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจาก 84.9% ในไตรมาสท่ีแลว้ คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 0.4 ต่อไตรมาส แต่ลดลงในอตัราร้อยละ 2.2 ต่อปี เม่ือพิจารณาอตัราการเขา้พกัของอพาร์ทเมนตจ์าํแนกตามเกรดแลว้

พบวา่อพาร์ทเมนตเ์กรดเอมีอตัราการเขา้พกัอยูท่ี่ 87.7% ส่วนเกรดบีมีอตัราการเขา้พกัอยูท่ี่ 84.5%  

ทั้งน้ีมีการเขา้พกัในห้องพกัอพาร์ทเมนต ์ ณ ไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2554 รวมทั้งส้ิน 10,088 ห้อง ซ่ึงมากกว่าเม่ือเทียบกบัการเขา้พกั

ในห้องพกัอพาร์ทเมนตจ์าํนวน 9,998 ห้องในไตรมาสท่ีแลว้ การเขา้พกัในอพาร์ทเมนตใ์นเขตใจกลางเมืองกรุงเทพฯมีอตัรา

เพ่ิมข้ึน 0.9% ต่อไตรมาส และ 0.9% ต่อปี อยา่งไรก็ตามพ้ืนท่ีสีลม/สาทรมีอตัราการเขา้พกัตํ่าท่ีสุดอยูท่ี่ 80.7% 

จากการสาํรวจของบริษทัฯ พบวา่สุขมุวิทเป็นพ้ืนท่ีท่ีพกัอาศยัให้เช่าซ่ึงชาวต่างชาตินิยมมากท่ีสุด โดยมีอตัราการเขา้พกัทั้งหมด 

7,209 ห้อง ในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2554 คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึน 1.3% ต่อไตรมาส และ 3.4% ต่อปี  
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ตารางที่ 3.3 อตัราการเข้าพกัในอพาร์ทเมนต์ในพืน้ที่เขตใจกลางเมืองกรุงเทพฯ พ.ศ. 2548-ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554  

ปี อุปทาน อุปสงค ์ อตัราการเขา้พกั 
2548 9,953 9,015 90.6% 
2549 10,048 8,961 89.2% 
2550 10,243 9,318 91.0% 
2551 10,866 9,749 89.7% 
2552 11,268 10,117 89.8% 
2553 11,565 9,881 85.4% 
ไตรมาสท่ี 1 2554  11,781 9,998 84.9% 
ไตรมาสท่ี 2 2554 11,839 10,088 85.2% 

ท่ีมา ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 

ตารางที่ 3.4 อุปสงค์และอตัราการเข้าพักของอพาร์ทเมนต์จําแนกตามพืน้ที่และเกรด ณไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554 

พื้นท่ี 
อตัราการเขา้พกั อตัราการ

เขา้พกัโดย
เฉล่ีย 

อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัรา
การเขา้พกัโดยเฉล่ีย การเขา้พกั 

(หอ้ง) 

อตัราการเปล่ียนแปลงของ
การเขา้พกั 

เกรดเอ เกรดบี ต่อไตรมาส ต่อปี ต่อไตรมาส ต่อปี 

สีลม/สาทร 74.8% 81.7% 80.7% -1.1% -6.7% 1,438 -1.1% -6.7% 
ลุมพินี 94.8% 86.0% 88.1% 2.7% 1.3% 804 2.7% 1.3% 
สุขุมวิท 89.5% 85.1% 86.1% 0.6% -1.1% 7,209 1.3% 3.4% 
ริมแม่นํ้า
เจา้พระยา/

พระราม 3 
82.4% 83.3% 82.9% -0.7% -7.0% 637 -0.6% -6.9% 

รวมทั้งหมด 87.7% 84.5% 85.2% 0.4% -2.2% 10,088 0.9% 0.9% 

ท่ีมา ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 

 

 

ท่ีมา ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 
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แผนภูมทิี ่3.2 อุปสงค์ อุปทาน และอตัราการเข้าพกั พ.ศ. 2548 - ไตรมาสที ่2 พ.ศ. 2554

อุปทาน อุปสงค์ อตัราการเขา้พกั
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ค่าเช่า 

บริษทัฯ คาํนวณค่าเช่าของอพาร์ทเมนตจ์ากโครงการจาํนวนหน่ึงท่ีทาํการสาํรวจ โดยพบว่าพ้ืนท่ีลุมพินีมีค่าเช่าสูงท่ีสุดในไตร

มาสท่ี 2 พ.ศ. 2554  ซ่ึงค่าเช่าของอพาร์ทเมนตเ์กรดเอในพ้ืนท่ีน้ีโดยเฉล่ียทั้งไตรมาสอยูท่ี่ 428 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน คิด

เป็นอตัราการเปล่ียนแปลงลดลง 7.2% ต่อปีและลดลง 0.5% ต่อไตรมาส 

อยา่งไรก็ดี ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ จากกลไกของอุปสงคแ์ละอุปทานท่ีมีผลต่อราคาค่าเช่า อาทิเช่น ห้องท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดเล็กมีแนวโน้มท่ี

จะเก็บค่าเช่าไดใ้นราคาต่อตารางเมตรท่ีสูงกวา่ห้องท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ 

เป็นท่ีน่าสนใจว่าอาจจะมีจาํนวนห้องของอาคารชุดก่อสร้างแล้วเสร็จในพ้ืนท่ีศึกษามากถึง 23,965 ห้องในอีกสองปีขา้งหน้า 

บริษทัฯ คาดว่าจาํนวนห้องชุดประมาณ 50% ของอุปทานห้องชุดทั้งหมดนั้นอาจจะถูกปล่อยให้เช่า เจา้ของโครงการอาคารชุด

เกือบทั้งหมดมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างห้องแบบหน่ึงห้องนอนและสองห้องนอน เม่ือเป็นเช่นน้ี อาจจะทาํให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของ

อตัราการแข่งขนัระหวา่งอพาร์ทเมนตแ์ละอาคารชุดในแบบห้องเหล่านั้น 

ตารางที่ 3.5 ค่าเช่า จําแนกตามพืน้ที่และเกรด ณไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554 

พื้นท่ี เกรด 
ค่าเช่า 

ราคาต่อตารางเมตร 
(บาท) 

อตัราการเปล่ียนแปลง
ต่อไตรมาส 

อตัราการเปล่ียนแปลง 
ต่อปี 

สีลม/สาทร 
 

เอ 376 -1.8% -4.8% 
บี 333 1.5% -3.2% 

ลุมพินี 
เอ 428 -0.5% -7.2% 
บี 324 0.3% -7.4% 

สุขุมวิท 
เอ 362 1.7% 2.3% 
บี 324 1.9% 6.2% 

ริมแม่นํ้าเจา้พระยา/พระราม 3 
เอ 329 -0.6% -4.9% 
บี 210 -1.4% 3.4% 

ท่ีมา ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 
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ท่ีมา ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 

 

อา้งอิงจากการปิดการเช่าของทางบริษทัฯ พบวา่ห้องขนาดสามห้องนอนเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในการปล่อยเช่า (โดยมีการปิดการ

เช่าในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2554 ไดท้ั้งส้ิน 108 ห้อง) ตามมาดว้ยห้องขนาดสองห้องนอนและห้องขนาดหน่ึงห้องนอนตามลาํดบั 

เป็นท่ีน่าสังเกตว่าห้องสตูดิโอไม่เป็นท่ีนิยมมากนักสําหรับชาวต่างชาติ ยิ่งไปกว่านั้นแล้วเจ้าของโครงการอพาร์ทเมนต์ยงั

เล็งเห็นถึงการแข่งขนัสูงของห้องแบบสตูดิโอระหว่างอพาร์ทเมนตก์บัเซอร์วิสอพาร์ทเมนตแ์ละอาคารชุด ดงันั้นจึงไม่ไดส้ร้าง

ห้องสตูดิโอออกมามากนกั 
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แผนภูมทิี ่3.3 ค่าเช่าเฉลีย่ต่อตารางเมตรของห้องพกัเกรดเอ จําแนกตามพืน้ที ่พ.ศ. 2548 - ไตรมาสที ่2 พ.ศ. 2554

สีลม/สาทร ลุมพินี สุขมุวิท ริมแม่นํ้ าเจา้พระยา/พระราม 3
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การจําแนกประเภทของเซอร์วสิอพาร์ทเมนต์ 

ส่วนมากเจา้ของโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนตพ์ยายามท่ีจะสร้างความสมดุลระหว่างอตัราการเขา้พกัระยะยาวและรายวนั โดย

ปกติแลว้อตัราค่าเช่ารายวนัต่อตารางเมตรจะสูงกวา่อตัราค่าเช่ารายเดือนประมาณ 30% 

คาํจาํกดัความของเซอร์วิสอพาร์ทเมนตมี์ดงัต่อไปน้ี 

เกรดเอ  คือ โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนตท่ี์ตั้งอยูบ่นถนนสายหลกัหรือในซอยระหว่างถนนสายหลกั

ในย่านศูนยก์ลางธุรกิจ (CBD) เดินทางได้สะดวก มีสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยัและเป็น

ส่วนตวัแก่ผูอ้ยู่อาศยั โครงการมีการออกแบบและตกแต่งท่ีดี นอกจากน้ีโครงการเซอร์วิส 

อพาร์ทเมนตเ์กรดเอจะมีการบริหารจดัการอาคารโดยผูบ้ริหารจดัการท่ีไดรั้บการยอมรับจาก

ต่างประเทศและเป็นท่ีรู้จกักนัดีของไทย โดยจะให้บริการระดบัพรีเมียมและมีส่ิงอาํนวยความ

สะดวกเทียบเท่ากบัโรงแรมชั้นหน่ึง เช่น ห้องประชุม บริการรถลีมูซีน และท่ีจอดรถเพียงพอ 

เกรดบี  คือ โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ท่ีตั้งอยู่ในซอยระหว่างถนนสายหลักในย่านศูนยก์ลาง

ธุรกิจ เดินทางไดไ้ปยงัโครงการไดค้่อนขา้งสะดวก และมีระบบรักษาความปลอดภยัในระดบั

ปานกลาง โครงการมีการออกแบบและตกแต่งในระดบัปานกลางถึงดี และมีรูปแบบการจดั

วางห้องพกัท่ีค่อนขา้งลงตวั  นอกจากน้ีโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนตเ์กรดบีจะมีการบริหาร

จดัการอาคารโดยผูบ้ริหารจดัการท่ีมีช่ือเสียงพอสมควร ส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีท่ีจอดรถ

เพียงพอ และมีส่ิงอาํนวยความสะดวกระดบัมาตรฐาน ซ่ึงรวมถึงสระว่ายนํ้ าและห้องออก

กาํลงักาย  

  

 ตลาดท่ีพกัอาศยัใหเ้ช่าสาํหรับชาวต่างชาติท่ีทาํงานในประเทศไทย – เซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์
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อุปทาน 

อุปทานรวมของโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์ณ ไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2554 มีทั้งหมด 14,749 ห้อง โดยเพ่ิมข้ึนจาก 14,684 ห้องใน

ไตรมาสท่ีแลว้ คิดเป็นอตัราการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.4 ต่อไตรมาส และร้อยละ 6.3 ต่อปี ทั้งน้ีมีโครงการเซอร์วิสอพาร์

ทเมนตส์องโครงการแลว้เสร็จในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2554 ซ่ึงทาํให้อุปทานใหม่เกิดข้ึนในไตรมาสท่ี 2 ทั้งส้ินจาํนวน 65 ห้อง ซ่ึง

โครงการเหล่าน้ีตั้งอยูบ่นถนนหลงัสวนและถนนสุขมุวิท 

สุขมุวิทเป็นพ้ืนท่ีท่ีผูเ้ช่าชาวต่างชาตินิยมมากท่ีสุดสาํหรับโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์ซ่ึงคิดเป็น 57.8% ของอุปทานเซอร์วิส 

อพาร์ทเมนตท์ั้งตลาด ส่วนพ้ืนท่ีลุมพินีเป็นพ้ืนท่ีท่ีนิยมเป็นอนัดบัท่ีสอง ซ่ึงคิดเป็น 16.7% ของอุปทานทั้งตลาด ตามดว้ยพ้ืนท่ี  

สีลม/สาทรซ่ึงมีเพียง 14.2% 

ตารางที่ 4.1 อุปทานของเซอร์วสิอพาร์ทเมนต์ในเขตพืน้ที่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ จําแนกตามพืน้ที่ พ.ศ. 2548 - 2556 

ปี สุขุมวิท 
สีลม/

สาทร 
ลุมพินี 

ริมแม่นํ้า
เจา้พระยา/

พระราม 3 
ปทุมวนั อ่ืนๆ รวม 

อตัราการ
เปล่ียนแปลง

ต่อปี 
2548 3,925 1,650 1,483 949     8,007 2.9% 
2549 4,696 1,866 1,481 735     8,778 9.6% 
2550 5,850 2,045 2,007 735     10,637 21.2% 
2551 6,621 1,779 2,086 735 497   11,718 10.2% 
2552 7,305 2,087 2,205 730 497   12,824 9.4% 
2553 8,305 2,087 2,442 730 595 321 14,480 12.9% 
ไตรมาสท่ี 1 2554 8,509 2,087 2,442 730 595 321 14,684 6.4% 
ไตรมาสท่ี 2 2554 8,523 2,087 2,493 730 595 321 14,749 6.3% 
2554F 8,603 2,087 2,572 730 595 321 14,908 1.1% 
2555F 9,203 2,087 2,717 730 595 393 15,725 5.5% 
2556F 9,203 2,087 2,717 730 595 393 15,725 0.0% 
อตัราการเปล่ียนแปลง
ต่อไตรมาส 

0.2% 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4%   

อตัราการเปล่ียนแปลง
ต่อปี 

4.4% 0.0% 13.1% 0.0% 19.7% 66.3% 6.3%   

F=อุปทานในอนาคตท่ีมีการก่อสร้างในปัจจุบัน และมีความน่าจะเป็นท่ีแล้วเสร็จในปีน้ันๆ 

ท่ีมา ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 

ตารางที่ 4.2 อุปทานของเซอร์วสิอพาร์ทเมนต์ในเขตพืน้ที่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ จําแนกตามพืน้ที่ ณ ไตรมาสที ่2 พ.ศ. 2554 

พื้นท่ี สุขุมวิท สีลม/สาทร ลุมพินี ริมแม่นํ้าเจา้พระยา/พระราม 3 ปทุมวนั อ่ืนๆ รวม 
เขตตวัเมือง (หอ้ง) 8,523 2,087 2,493 730 595 321 14,749 
เกรดเอ 3,906 1,067 2,020 0 98 128 7,219 
เกรดบี 4,617 1,020 473 730 497 193 7,530 
สดัส่วนของตลาด 57.8% 14.2% 16.9% 4.9% 4.0% 2.2% 100% 

ท่ีมา ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 
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ท่ีมา ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 

ประเภทห้อง 

ห้องพกัแบบสตูดิโอและห้องพกัแบบหน่ึงห้องนอนเป็นห้องพกัท่ีมีสัดส่วนมากท่ีสุดจากอุปทานทั้งตลาด ซ่ึงมีจาํนวนรวมกนั 

5,794 ห้อง หรือ 81% ของอุปทานทั้งหมดของเซอร์วิสอพาร์ทเมนตเ์กรดเอ ยิง่ไปกวา่นั้นห้องทั้งสองชนิดน้ียงัสามารถพบไดม้าก

ข้ึนในเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์เกรดบี ซ่ึงมีจาํนวนรวมกนั 6,231 ห้อง อย่างไรก็ตามห้องท่ีมีขนาดใหญ่คิดเป็นเพียง 19% ของ

อุปทานทั้งหมดของเซอร์วิสอพาร์ทเมนตใ์นไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2554 

อุปทานใหม่ 

จากการสาํรวจของบริษทัฯพบวา่ไม่มีเซอร์วิสอพาร์ทเมนตเ์กรดเอสร้างแลว้เสร็จในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2554 แต่พบว่ามีเซอร์วิส 

อพาร์ทเมนตเ์กรดบีสองแห่งเปิดให้บริการในไตรมาสน้ี 

อุปทานในอนาคต 

 บริษทัฯ คาดการณ์ว่าจะมีอุปทานอีก 976 ห้องแลว้เสร็จภายในส้ินปีพ.ศ. 2556 โดยพบว่ามีสองโครงการซ่ึงมีห้องพกัรวมกนั

จาํนวน 115 ห้องจะแลว้เสร็จภายในส้ินไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2554  อยา่งไรก็ตาม 70% ของอุปทานในอนาคตทั้งหมดจะตั้งอยูใ่น

พ้ืนท่ีสุขมุวิท 

อุปสงค์ 

อตัราการเข้าพกั 

อตัราการเขา้พกัในเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ ณ ไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2554 อยูท่ี่  75.0% โดยเพ่ิมข้ึนจาก 69.5% ในไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 

2554 และจาก 59.5% ในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2553 โดยอตัราการเขา้พกัเฉล่ียในพ้ืนท่ีสุขมุวิทอยูท่ี่  80.4% ณไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2554 

เพ่ิมข้ึนจาก 74.6% ในไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2554 และจาก 68.3% ในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2553 

สุขมุวทิ
58%สีลม/สาทร

14%

ลุมพินี
17%

ริมแม่นํ้ าเจา้พระยา/

พระราม 3
5%

ปทุมวนั
4%

อ่ืนๆ
2%

แผนภูมทิี่ 4.1 อุปทานเซอร์วสิอพาร์ทเมนต์ในเขตตวัเมอืงกรุงเทพฯ  ณ ไตรมาสที ่พ.ศ.2554
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อยา่งไรก็ดี อตัราการเขา้พกัในพ้ืนท่ีสีลม/สาทรอยูท่ี่เพียง 70.3% ณไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2554 โดยเพ่ิมข้ึนจาก 66.1% ในไตรมาสท่ี 

1 พ.ศ. 2554 และจาก 55.6% ในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2553 

ตารางที่ 4.3 อุปสงค์ อุปทาน และอตัราการเข้าพัก จําแนกตามพืน้ที่และเกรด ณ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554 

พื้นท่ี 

อตัราการเขา้พกั 
การเขา้พกั 

(หอ้ง) 

อตัราการ
เปล่ียนแปลงของ

การเขา้พกั 
อตัราการ 

เขา้พกั 
โดยเฉล่ีย 

อตัราการ
เปล่ียนแปลงของ
อตัราการเขา้พกั 

โดยเฉล่ีย 

เกรดเอ เกรดบี 
ต่อ
ไตร
มาส 

ต่อปี 
ต่อ
ไตร
มาส 

ต่อปี 

สุขุมวิท 71.0% 88.3% 6,850 7.9% 9.4% 80.4% 5.7% 3.0% 
สีลม/สาทร 71.5% 69.0% 1,466 6.3% 14.5% 70.3% 4.1% 8.9% 
ลุมพินี 68.0% 48.8% 1,604 9.9% 17.7% 64.4% 4.6% 2.5% 
ริมแม่นํ้าเจา้พระยา/

พระราม 3 
 - 65.7% 480 12.9% 6.8% 65.7% 7.5% 4.2% 

ปทุมวนั 50.0% 75.9% 426 7.0% 18.1% 71.7% 4.7% -1.0% 
อ่ืนๆ 70.3% 72.5% 230 22.0% 91.7% 71.6% 12.9% 9.5% 
รวม 69.9% 79.8% 11,057 8.4% 12.4% 75.0% 5.5% 3.7% 

ท่ีมา ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 

 

 
ท่ีมา ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 
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จาํนวนห้อง

แผนภูมทิี่ 4.2 อุปสงค์ อุปทาน และอตัราการเข้าพกั พ.ศ. 2548 -ไตรมาสที ่2 พ.ศ. 2554

อุปทาน อุปสงค์ อตัราการเขา้พกั
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ค่าเช่า 

ค่าเช่าเฉล่ียของเซอร์วิสอพาร์ทเมนตเ์กรดเอในเขตพ้ืนท่ีใจกลางเมืองกรุงเทพฯเพ่ิมข้ึน โดยราคาค่าเช่าเฉล่ีย ณ ไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 

2554 อยูท่ี่ 1,054 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.2 เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2553 นอกจากน้ีค่าเช่า

เซอร์วิสอพาร์ทเมนตใ์นเขตพ้ืนท่ีสีลม/สาทรและสุขมุวิทเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 0.8 ต่อปี และร้อยละ 4.7 ต่อปี ตามลาํดบั 

อยา่งไรก็ดี พ้ืนท่ีลุมพินียงัคงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีค่าเช่าสูงสุดในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2554 โดยมีราคาค่าเช่าอยูท่ี่ 1,084 บาทต่อตารางเมตร 

คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.7 ต่อปี 

 
ท่ีมา ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 

ตารางท่ี 4.4 อตัราค่าเช่าต่อตารางเมตรของห้องพกัเกรดเอ จําแนกตามพืน้ที่ พ.ศ. 2548 - ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554 (บาทต่อตาราง

เมตรต่อเดอืน) 

ปี สีลม/สาทร ลุมพินี สุขุมวิท เฉลีย 
อตัราการเปล่ียนเปล่ียง 

ต่อปี 
2548 1,055 1,052 1,015 1,041 12.4% 
2549 906 1,109 1,123 1,046 0.5% 
2550 966 1,189 1,056 1,071 2.4% 
2551 995 1,249 1,161 1,135 6.0% 
2552 876 1,005 1,061 980 -13.6% 
2553 924 1,019 1,040 994 1.4% 
ไตรมาสท่ี 1 2554 923 1,038 1,031 997 1.7% 
ไตรมาสท่ี 2 2554 933 1,145 1,084 1,054 6.2% 
อตัราการเปล่ียนแปลงต่อไตรมาส 1.1% 10.4% 5.1% 5.7%   
อตัราการเปล่ียนแปลงต่อปี 0.8% 12.7% 4.7% 6.2%   

ท่ีมา ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 
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พื้นท่ี 

สตูดิโอ 
อตัราการ

เปล่ียนแปลง
ต่อปี 

แบบหน่ึงหอ้งนอน 
อตัราการ

เปล่ียนแปลง
ต่อปี 

แบบสองหอ้งนอน 
อตัราการ

เปล่ียนแปลง
ต่อปี 

ไตรมาส
ท่ี 2 2553 

ไตรมาสท่ี 2 
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สุขุมวิท 1,118 1,311 17.2% 1,021 1,131 10.8% 978 997 1.9% 
สีลม/สาทร 1,121 -  - 1,025 965 -5.9% 876 775 -11.6% 
ลุมพินี 1,225 1,568 28.0% 1,024 1,173 14.6% 978 971 -0.7% 

ท่ีมา ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 
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