หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้ อมูลโครงการ
กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
Land and Houses Freehold and Leasehold Property Fund(LHPF)
 กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่ างหากจากบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ดังนั้น บริ ษัทหลักทรั พย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด จึงไม่ มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน
รวมอสั งหาริ มทรั พย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุน
รวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ ไม่ ได้ ขึน้ อยู่กบั สถานะทางการเงิน หรือ
ผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด
 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการกองทุน
รวมเช่ นเดียวกันกับทีบ่ ริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอืน่ เพือ่ กองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพือ่ ให้ เกิดความเป็ นธรรมต่ อผู้ถือหน่ วยลงทุน
 ในกรณีที่ผู้ลงทุ นต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ ลงทุนสามารถขอหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้ อมู ล
โครงการได้ ทบี่ ริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน
 กองทุนรวมนี้มีการรั บประกันรายได้ ข้ันตํ่าเป็ นระยะเวลา 4 ปี และเมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลาการ
ประกันรายได้ จากการจัดหาผลประโยชน์ ของกองทุนรวม ผลตอบแทนที่กองทุนรวมจะได้ รับ
นั้นจะขึน้ อยู่กับผลการดําเนินงานของอสั งหาริ มทรั พย์ ที่ลงทุนซึ่ งอาจไม่ เท่ ากับผลตอบแทนที่
กองทุนรวมเคยได้ รับในช่ วงมีการประกันรายได้
 การประกันรายได้ จากการจัดหาผลประโยชน์ ของกองทุนรวม ขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
ปฏิบัติตามสั ญ ญาของผู้ รับประกันรายได้ ผู้ ลงทุ นจึงควรศึ กษารายละเอียดของการประกัน
รายได้ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของผู้รับประกันรายได้ ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
 โครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่ อ อยู่ภายใต้ ข้อพิพาทเกี่ยวกับ
ทางเข้ า-ออกโครงการ ซึ่งศาลอุทธรณ์ และศาลชั้นต้ นมีคําพิพากษาให้ ยกฟ้อง อย่ างไรก็ตาม หาก
ศาลฎีกาพิพากษากลับคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ และศาลชั้นต้ น อาจส่ งผลให้ ไม่ สามารถใช้ ทางเข้ าออกโครงการทางด้ านหน้ าถนนสุ ขุมวิท 55 (ซอยทองหล่ อ) อย่ างไรก็ตาม กองทุนรวมอาจขอ
เจรจาขอเช่ าที่ดินประมาณ 5 ตารางวา เพื่อใช้ เป็ นทางเข้ าออกของโครงการหรื ออาจพิจารณา
เปลี่ยนแปลงทางเข้ า-ออกของโครงการจากเดิมเป็ นการเข้ า-ออกผ่ านทางซอยทองหล่ อ 8 เข้ าสู่
ถนนสุ ขุมวิท 55 (ซอยทองหล่ อ) ซึ่ งเป็ นทางสาธารณประโยชน์ และไม่ มีพบว่ ามีคดีพิพาทใดๆ
ทธิเรียกร้ อง แลนด์ แอนด์
เฮ้ าส์น–II และกองทุนรวมอาจ
กับกองทุนรวมอสั งหาริ
หนัมงทรัสืพอย์ชีแ้ชละสิวนเสนอขายหน่
วยลงทุ
ต้ องชดใช้ ค่าเสี ยหายและค่ าฤชาธรรมเนียมและค่ าทนายความให้ โจทก์ รวมเป็ นเงินประมาณ 1.64
ล้านบาท คิดเป็ นสั ดส่ วนค่ าใช้ จ่าย 0.05% ของขนาดเงินกองทุนรวม 3,300 ล้านบาท

กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์

กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
LAND AND HOUSES FREEHOLD AND LEASEHOLD PROPERTY FUND
จัดตั้งและจัดการโดย
บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด
เสนอขายต่ อประชาชนทัว่ ไป
มูลค่ าโครงการ 3,300,000,000 บาท จํานวนหน่ วยลงทุน 330,000,000 หน่ วย
ในระหว่ างวันที่ 8 - 16 มีนาคม 2555
เวลา 8:30 น. – 15:30 น.

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
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สารบัญ
หัวเรื่อง

หน้ า

คําจํากัดความ

1

1.

ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม

6

2.

จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าทีต่ ราไว้ จํานวน ประเภท

6

ราคาของหน่ วยลงทุนทีเ่ สนอขาย และมูลค่ าขั้นตํา่ ในการจองซื้อ
3.

วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม และรายละเอียดนโยบายการลงทุน
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน :
3.2.1 การลงทุนครั้งแรก
โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทองหล่อ
 ข้อมูลทัว่ ไปและที่ต้ งั (ภาพรวม)

7
7
7
8
8
8

 แผนที่ต้ งั โครงการ อาคารสิ่ งปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภค

9

 การบริ หารจัดการ

9

 รายละเอียดของโครงการที่กองทุนรวมจะลงทุน

9

 รายละเอียดที่ดิน

10

 รายละเอียดห้องพัก

11

 ผลการดําเนินงานและอัตราการเข้าพัก

11

 จุดเด่น

11

โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์
 ข้อมูลทัว่ ไปและที่ต้ งั (ภาพรวม)

12
12

 แผนที่ต้ งั โครงการ

13

 อาคารสิ่ งปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภค

13

 การบริ หารจัดการ

13

 รายละเอียดของโครงการที่กองทุนรวมจะลงทุน

13

 รายละเอียดที่ดิน

14

 รายละเอียดห้องพัก

14

 ผลการดําเนินงานและอัตราการเข้าพัก

14

 จุดเด่น

15
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หัวเรื่อง
โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร
 ข้อมูลทัว่ ไปและที่ต้ งั (ภาพรวม)

3.3

3.4

หน้ า
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16

 แผนที่ต้ งั โครงการ อาคารสิ่ งปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภค

16

 การบริ หารจัดการ

16

 รายละเอียดของโครงการที่กองทุนรวมจะลงทุน

17

 รายละเอียดที่ดิน

17

 ผลการดําเนินงานและอัตราการเข้าพัก

18

 จุดเด่น

18

เงื่อนไขในการลงทุน
มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก
ข้อมูลราคาประเมิน
มูลค่าโครงการที่ประเมินโดยผูป้ ระเมินปรับปรุ งตามโครงสร้างของกองทุนรวม
3.2.2 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก
- แผนภาพแสดงการนําทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก 3 โครงการ
ออกหาประโยชน์
- นโยบายในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
การรับประกันรายได้ข้ นั ตํ่าจากผูส้ นับสนุนของกองทุนรวม
- ชื่อและที่อยูข่ องผูร้ ับประกันรายได้
- สรุ ปสาระสําคัญของการประกันรายได้
- การประมาณการรายได้และกําไรสุ ทธิ
สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ที่กองทุนรวมลงทุน
1. สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาซื้ อขายสังหาริ มทรัพย์
1.1 สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาซื้ อขายสังหาริ มทรัพย์ของโครงการเซอร์วสิ

19
20
21
22
22
23
24
25
25
25
26
26

26

อพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทองหล่อ และโครงการอาคารพัก
อาศัยให้เช่าเซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์
1.2 สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาซื้ อขายสังหาริ มทรัพย์ของโครงการบ้านพักอาศัย

27

ให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร
2. สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาจะซื้ อจะขายอสังหาริ มทรัพย์
2.1 สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาจะซื้ อจะขายที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของ

28
28

โครงการเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทองหล่อ และ
โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่าเซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์
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29

โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร
3. สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาโอนสิ ทธิการเช่าช่วงที่ดินและสัญญาเช่าช่วงที่ดิน

30

ที่เกี่ยวข้องสําหรับโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร

3.5

3.6
3.7
3.8
3.9

3.1 สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาโอนสิ ทธิการเช่าช่วงที่ดิน

30

3.2 สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาเช่าช่วงที่ดิน และที่ได้มีการแก้ไข

31

3.3 สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาเช่าช่วงที่ดิน (ที่มีเงื่อนเวลา)

34

3.4 สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาเช่าที่ดิน และที่ได้มีการแก้ไข

36

4. สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาตกลงกระทําการ

37

การประกันภัยและบํารุ งรักษาทรัพย์สินที่เข้าลงทุนครั้งแรก
3.5.1 การประกันภัยทรัพย์สินที่เข้าลงทุนครั้งแรก
3.5.2 การบํารุ งรักษาทรัพย์สินที่เข้าลงทุนครั้งแรก
การทําธุรกรรมของกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
จุดเด่นในการลงทุน (Investment Highlights)
ภาพรวมธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ความเสี่ ยงในการลงทุน

38
38
38
38
39
42
42

4.

หลักเกณฑ์ การลงทุน
4.1 การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
4.2 การลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น
4.3 การกูย้ มื เงิน

51
51
55
56

5.

ข้ อกําหนด นโยบายและวิธีการจ่ ายเงินปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน

57

6.

หลักเกณฑ์ และข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน

60

7.
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สรุปฐานะการเงินและความสามารถในการรับประกันรายได้ ของผู้รับประกันรายได้
ตารางแสดงข้ อมูลประมาณการการสนับสนุนรายได้ ค่าเช่ าของผู้รับประกันรายได้
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการผลตอบแทน
ประจํางวด มกราคม 2555 – ธันวาคม 2555 ของกองทุนรวม
ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปันส่ วนแบ่ งกําไร สํ าหรับช่ วงเวลาประมาณการ
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 – วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 ในกรณีทแี่ ย่ทสี่ ุ ด
รายงานสรุ ปผลการศึกษาตลาดทีพ่ กั อาศัยให้ เช่ าสํ าหรับชาวต่ างชาติ
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คําจํากัดความ
กฎหมายหลักทรัพย์

หมายถึง

พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กฎ ระเบี ยบ คําสั่ง หนังสื อเวียน
หนังสื อซักซ้อมความเข้าใจ หนังสื อผ่อนผันและกฎหมาย
อื่ นใดที่ เกี่ ยวข้อ ง ทั้งที่ มีอ ยู่ในปั จจุ บ นั และที่ ได้แ ก้ไข
เพิ่มเติม

กลุ่มบุคคลเดียวกัน

หมายถึง

กลุ่มบุคคลเดียวกันตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และ
วิธี ก ารจัด ตั้ง และจัด การกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 และที่แก้ไขเพิม่ เติม

กองทุน/กองทุนรวม

หมายถึง

กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า แลนด์
แอนด์ เฮ้าส์

กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์

หมายถึง

กองทุนรวมที่บริ ษทั จัดการจัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อนําเงินที่ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุน
ในอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรั พย์
และจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรั พย์ดงั กล่าวตาม
ประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.
25/2552 รวมทั้งประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การประเมินค่ า

หมายถึง

การคํา นวณมู ล ค่ า อสั ง หาริ มทรั พ ย์ห รื อสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสั ง หาริ มทรั พ ย์ข องกองทุ น รวมเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์
สาธารณะในการเปิ ดเผยข้อ มูลต่อ ประชาชน โดยเป็ น
การประเมิ นอย่างเต็มรู ปแบบ ซึ่ งต้องมี การตรวจสอบ
เอกสารสิ ทธิ ข้อจํากัดสิ ทธิ ครอบครองในทรัพย์สิน เงื่อนไข
และข้อ จํา กัด ทางกฎหมาย ข้อ จํา กัด อื่ น ของการใช้
ประโยชน์ รายละเอียดการใช้ประโยชน์ในปั จจุบนั และ
รายละเอียดอื่ นที่ เกี่ ยวข้องรวมทั้งการสํารวจทรั พย์สิน
ตามสภาพที่เป็ นอยู่

การสอบทานการประเมินค่ า

หมายถึง

การเสนอความเห็ นเกี่ยวกับมูลค่าอสังหาริ มทรั พย์หรื อ
สิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม โดยมิได้มี
การสํารวจทรัพย์สิน
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การบริหารอสั งหาริมทรัพย์

หมายถึง

การดูแลรักษาให้อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมอยูใ่ น
สภาพที่ ดี และพร้ อมที่ จะใช้ ห าผลประโยชน์ ไ ด้
ตลอดเวลา ตลอดจนการจั ด หาผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวด้วยตามประกาศคณะกรรมการ
ก . ล . ต . ที่ ส น . 25/2552 ร ว ม ทั้ ง ก า ร บ ริ ห า ร
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ต ามที่ ก ฎหมายหลัก ทรั พ ย์แ ละ/หรื อ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกําหนด

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการลงทุน

หมายถึง

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม

โครงการ

หมายถึง

โครงการ จัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ
การเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน

หมายถึง

จํ า นวนเงิ น ทุ น ที่ ก องทุ น ระดมทุ น ได้ และนํ า ไป
จดทะเบี ยนเป็ นกองทรั พย์ สิ นไว้ กั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทีป่ รึกษา

หมายถึง

บุคคลที่รับให้คาํ ปรึ กษาหรื อคําแนะนําแก่บริ ษทั จัดการ
เกี่ ยวกับการลงทุ นหรื อ จําหน่ ายอสังหาริ มทรั พย์ หรื อ
สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ห รื อ ก า ร จั ด ห า
ผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ที่ได้มาจากการลงทุน
ซึ่ งมี หน้าที่ คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กําหนด

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน

หมายถึง

นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมที่ ไ ด้รั บ
ใบอนุ ญาตการให้บ ริ การเป็ นนายทะเบี ย นหลักทรั พย์
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจดทะเบียน

ห ม า ย ถึ ง บ ริ ษั ท ที่ มี ห ลั ก ท รั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น
ให้ทาํ การซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการ

หมายถึง

บริ ษทั หลักทรั พย์ที่ได้รับใบอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิ จ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

บริษัทประเมินค่ าทรัพย์สิน

หมายถึง

บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่ งเป็ น
บริ ษ ัท ประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น ที่ อ ยู่ใ นบัญ ชี ร ายชื่ อ ที่
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งานตามประกาศ
สํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า ด้ว ยการให้ค วาม
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
เห็นชอบบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง

หมายถึง

บุคคลที่ เกี่ ยวข้องของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549
เรื่ อง การกระทํา ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ในการจัดการกองทุ นและหลักเกณฑ์ใน
การป้ องกัน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 และที่ แ ก้ไ ข
เพิ่มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์

หมายถึง

ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ที่ มีคุณสมบัติและ
ไ ม่ ม ี ล ัก ษ ณ ะ ต้อ ง ห้ า ม ต า ม ป ร ะ ก า ศ สํ า นั ก ง า น
ค ณ ะ กรรมการ ก.ล.ต. ว่ า ด้ว ยคุ ณ สมบัติ ข องผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์และที่ ได้
แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้จัดการกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์

หมายถึง

ผูจ้ ดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 ซึ่ งหมายถึง ผูท้ ี่
ทํ า ห น้ า ที่ ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น ห รื อ จํ า ห น่ า ย ไ ป ซึ่ ง
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

ผู้รับประกันรายได้

หมายถึง

ผูท้ ี่ทาํ สัญญาประกันกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวมในการ
ให้ประกันว่ากองทุนรวมจะได้รับรายได้จากการจัดหา
ผลประโยชน์ จ ากอสั ง หาริ มทรั พ ย์ห รื อสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ตามจํานวนและภายใน
ระยะเวลาที่รับประกันไว้

ผู้สอบบัญชี

หมายถึง

ผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ที่อยูใ่ น
บัญ ชี ร ายชื่ อ ที่ ได้รั บ ความเห็ นชอบจากสํานัก งานตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยการให้
ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน

หมายถึง

บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่บริ ษทั จัดการมอบหมายให้ทาํ หน้าที่
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ผู้จองซื้อทัว่ ไป

หมายถึง

ผูล้ งทุนที่จองซื้ อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการทัว่ ไปตามที่ระบุ
ไว้ในโครงการ และมิใช่บุคคลดังต่อไปนี้
(1) ผูจ้ องซื้ อพิเศษ และ
(2) เจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิ ทธิ การเช่าช่วง และผูใ้ ห้
สิ ทธิในอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน

-3โครงการฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
ผู้จองซื้อพิเศษ

หมายถึง

ผู้ล งทุ น ที่ จ องซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ จ ะได้รั บ การจัด สรร
หน่ วยลงทุ น เ ป็ นพิ เ ศษ กว่ า ผู ้ จ องซื้ อทั่ ว ไปตาม
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ที่ กํ า ห น ด ใ น ป ร ะ ก า ศ สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และ
วิธี ก ารจัด ตั้ง และจัด การกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ทั้ง นี้ ผู้จ องซื้ อ พิ เ ศษให้ มี ร ายนามตามที่ ก ําหนดไว้ใ น
หนังสื อชี้ชวนฉบับแจกจ่าย

ผู้ลงทุนต่ างด้ าว

หมายถึง

ผูล้ งทุนที่เป็ นคนต่างด้าวและนิ ติบุคคลที่ มีสิทธิ ในที่ดิน
เสมื อ นคนต่ า งด้า วตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น หรื อ
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด แล้วแต่กรณี

มูลค่ าหน่ วยลงทุน

หมายถึง

มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น สุ ท ธิ ห ารด้ว ยจํา นวนหน่ ว ยลงทุ น ที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด เมื่อสิ้ นวันทําการที่คาํ นวณ

มูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ

หมายถึง

มูลค่าทรั พย์สินของกองทุ นหักด้วยหนี้ สิน ซึ่ งคํานวณ
ตามวิธีการที่กาํ หนดไว้ในโครงการ

รายงานการประเมินค่ า

หมายถึง

รายงานของบริ ษั ท ประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ นซึ่ งระบุ
รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการประเมินค่าหรื อการสอบ
ทานการประเมิ นค่ า โดยมี ผู ้ประเมิ นหลักตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลัก ทรัพ ย์ ว่าด้วยการให้ความเห็ นชอบบริ ษทั ประเมิ น
มู ลค่ าทรั พย์สิ นและผูป้ ระเมิ น หลัก เพื่ อวัตถุ ประสงค์
สาธารณะ พ.ศ.2552 เป็ นผู้ล งลายมื อ ชื่ อ ในรายงาน
ดังกล่าว

รายได้ ประจํา

หมายถึง

รายได้ที่เป็ นผลตอบแทนเป็ นปกติประจําที่กองทุนรวม
ได้รับเนื่ องจากการให้บุคคลอื่นใช้อสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทุ น รวม เช่ น ค่ า เช่ า ค่ า บริ การ เป็ นต้น และให้
หมายความรวมถึงดอกเบี้ยของรายได้ดงั กล่าวด้วย

วันทําการ

หมายถึง

วันเปิ ดทําการตามปกติของบริ ษทั จัดการ

สํ านักงาน หรือ สํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

สํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์

สน. 25/2552

หมายถึง

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552
และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
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หน่ วยลงทุน

หมายถึง

หน่วยลงทุนของกองทุนรวม

หนังสื อคํา้ ประกันของธนาคารพาณิชย์

หมายถึง

หนั ง สื อคํ้า ประกัน ที่ ธ นาคารพาณิ ช ย์เ ป็ นผู้อ อกให้
กองทุ น รวมเพื่ อ เป็ นประกั น รายได้จ ากการจั ด หา
ผลประโยชน์ จ ากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
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ชื่อบริษัทจัดการ
ทีอ่ ยู่บริษัทจัดการ

1.

2.

:
:

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้ าส์ สาทร ชั้น 14
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ (02) 286 – 3484 โทรสาร (02) 286 – 3585

ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
1.1

ชื่อโครงการ (ไทย)

:

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

1.2

ชื่อโครงการ (อังกฤษ)

:

Land and Houses Freehold and Leasehold Property Fund

1.3

ชื่อย่อ

:

LHPF

1.4

ประเภทโครงการ

:

กองทุ นรวมอสังหาริ มทรั พย์ ประเภทไม่รั บซื้ อคื นหน่ วยลงทุ น
โดยบริ ษทั จัดการจะยืน่ คําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้รับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

1.5

ลักษณะโครงการ

:

ระบุเฉพาะเจาะจง

1.6

อายุโครงการ

:

ไม่กาํ หนดอายุโครงการ

จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย
และมูลค่ าขั้นตํา่ ในการจองซื้อ
2.1

จํานวนเงินทุนของโครงการ

:

3,300 ล้านบาท (สามพันสามร้อยล้านบาท)

เงื่อนไข

:

ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการระดมทุนได้ต่าํ กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะพิจารณากําหนดขนาดของกองทุนรวม
ที่ จ ะนํา ไปจดทะเบี ย นกองทรั พ ย์สิ น เป็ นกองทุ น รวมได้ต ามที่
บริ ษทั จัดการเห็ นสมควร นอกจากนี้ บริ ษทั จัดการอาจมี การจัดสรร
หน่วยลงทุนและคืนเงินค่าจองซื้ อบางส่ วนให้แก่ผสู้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุน
ได้

2.2

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน

:

10 บาท (สิ บบาท)

2.3

จํานวนหน่วยลงทุน

:

330,000,000 หน่วย (สามร้อยสามสิ บล้านหน่วย)

2.4

ประเภทหน่วยลงทุน

:

ระบุชื่อผูถ้ ือ

2.5

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :

10 บาท (สิ บบาท)

2.6

มูลค่าขั้นตํ่าของการจองซื้ อ

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) และเพิม่ เป็ นทวีคูณของ 1,000 บาท
(หนึ่งพันบาท)

:
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3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม และรายละเอียดนโยบายการลงทุน
3.1 วัตถุประสงค์ ของโครงการ :
เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทัว่ ไป โดยนําเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไปซื้ อ และ/หรื อ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ และ/
หรื อ รับโอนสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิ ทธิ การเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ไม่วา่ จะเป็ นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรื อ ดําเนิ นการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน
ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรื อมีไว้ ตลอดจนทําการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรื อ จําหน่ายทรัพย์สิน
ต่างๆ เพื ่อ มุ ่ง ก่อ ให้เ กิด รายได้แ ละผลตอบแทนแก่ก องทุน รวมและผู ถ้ ือ หน่ ว ยลงทุน รวมถึง การลงทุน ใน
ทรั พย์สินอื่น และ/หรื อ หลักทรัพย์อื่น และ/หรื อ การหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ/
หรื อ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกําหนด
3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน :
3.2.1 การลงทุนครั้งแรก
กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพย์สินโดยการเข้าซื้ อ และ/หรื อ รับโอนสิ ทธิ การเช่าช่วงในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้า
ลงทุนครั้งแรก ดังนี้
(ก) ลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทอง
หล่อโดยการรั บโอนกรรมสิ ทธิ์ ในทรั พย์สิน ซึ่ งประกอบด้วยที่ ดินพร้ อมอาคารสิ่ งปลูกสร้ าง งานระบบ
สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และอุปกรณ์
ต่างๆ จากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
(ข) ลงทุนในทรั พย์สินที่ใช้ในการประกอบกิ จการ โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์
พร้อมพงษ์ โดยการรับโอนกรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์สิน ซึ่ งประกอบด้วยที่ดินพร้อมอาคารสิ่ งปลูกสร้าง งานระบบ
สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการอาคารพักอาศัยให้เช่า และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และอุปกรณ์
ต่างๆ จากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
(ค) ลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร โดย
การรับโอนกรรมสิ ทธิ์ ในอาคารสิ่ งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการบ้านพักอาศัย
ให้เช่าและเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และอุปกรณ์ต่างๆ จากบริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด และ
รับโอนสิ ทธิการเช่าช่วงที่ดิน ซึ่ งสิ ทธิการเช่าช่วงที่ดินดังกล่าวมีระยะเวลาการเช่าช่วงประมาณ 13 ปี นับจาก
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 สิ้ นสุ ดวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2568 และ รับโอนสิ ทธิ การเช่าช่วงแบบมีเงื่อนเวลา
ต่อไปอีกประมาณ 14 ปี นับจากวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2568 สิ้ นสุ ดวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2581 จากบริ ษทั
แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด รวมระยะเวลาเช่าช่วง 27 ปี โดยประมาณ
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
การลงทุนในครั้งแรกของกองทุนรวมสามารถแสดงได้ เป็ นแผนภาพดังต่ อไปนี้
แผนภาพแสดงการเข้ าลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์

โครงการเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิ เรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์–II

 ที่ดิน
 อาคารสิ่ งปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภค
 เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และอุปกรณ์
ต่างๆ

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิ การเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ขาย

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

โครงการอาคารพักอาศัยให้ เช่ า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้ อมพงษ์
 ที่ดิน
 อาคารสิ่ งปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภค
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์
 เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และอุปกรณ์
ต่างๆ

ขาย

โครงการบ้ านพักอาศัยให้ เช่ า แอล แอนด์ เอช วิลล่ า สาทร
ผูเ้ ช่าช่วง
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด

โอนสิ ทธิ การเช่าช่วง

 ที่ดิน
 อาคารสิ่ งปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภค
 เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และอุปกรณ์
ต่างๆ

ขาย

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

โดยมีรายละเอียดของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกดังต่อไปนี้
โครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่ อ
ข้ อมูลทัว่ ไปและทีต่ ้งั (ภาพรวม)
โครงการเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทองหล่อเป็ นอาคารที่พกั อาศัยให้เช่าพร้อมบริ การ ซึ่ งตั้งอยูใ่ นบริ เวณ
ที่สําคัญของกรุ งเทพฯ บนถนนสุ ขุมวิท ได้แก่ ซอยสุ ขุมวิท 55 (ทองหล่อ) บริ เวณปากซอยทองหล่อ 8 ใกล้บริ เวณสถานี
รถไฟฟ้ าทองหล่อ โดยได้รับการออกแบบจากการผสมผสานแนวความคิดของความเป็ นไทยและความเป็ นสากล เพื่อเป็ นที่
พักอาศัยให้เช่าแก่นกั ธุ รกิจและครอบครัวของชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย หรื อนักธุ รกิจที่มาประชุมติดต่อธุ รกิจใน
ประเทศไทย โดยมีหอ้ งพักที่ได้รับการออกแบบให้มีประโยชน์ใช้สอยและสิ่ งอํานวยความสะดวกในการใช้งานอย่างครบครัน
ทั้งห้องรับแขก ห้องนอน ห้องครัวและห้องนํ้า โดยมีพ้ืนที่ใช้สอยที่เหมาะสม นอกจากนี้ ภายในห้องพักยังมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่
จําเป็ นสําหรับการพักอาศัย เช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้ า โทรทัศน์ เครื่ องเสี ยง เคเบิ้ลทีวี อินเตอร์ เน็ตไร้สาย ชุดครัว ไมโครเวฟ เตา
ไฟฟ้ า เตารี ดและที่รองรี ด เครื่ องซักผ้า ตูเ้ ซฟ เป็ นต้น โครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อมี
รู ปแบบห้องพักแบบสตูดิโอ แบบหนึ่ งห้องนอน และแบบสองห้องนอน และมีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการ ได้แก่
ห้องอาหาร ห้องออกกําลังกาย สระว่ายนํ้า ห้องเด็กเล่น ห้องสันทนาการ ห้องประชุม อินเตอร์เน็ต เป็ นต้น
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
โครงการเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทองหล่อ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 304 ซอยสุ ขมุ วิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ บนพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา
แผนที่ต้งั โครงการเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ

อาคารสิ่ งปลูกสร้ าง และงานระบบสาธารณูปโภค
โครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ เป็ นอาคารสู ง 11 ชั้น และอาคารจอดรถ 2 ชั้น มี ห้อง
สําหรับให้เช่าพักจํานวน 156 ห้อง พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้ นประมาณ 13,800 ตารางเมตร ที่จอดรถในอาคารจํานวน 111 คัน โดย
อาคารได้รับการปรับปรุ งและได้เปิ ดดําเนิ นกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2548 และมีการดูแล บํารุ งรั กษา และปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง
จนถึงปั จจุบนั งานระบบสาธารณูปโภคของโครงการประกอบด้วย ลิฟต์โดยสารจํานวน 2 ชุด ลิฟต์บริ การ 1 ชุด ระบบรักษา
ความปลอดภัยโดยจะต้องใช้บตั รผ่านเข้าออกในการใช้ลิฟต์เพื่อไปยังชั้นห้องพัก รวมถึงกล้องวงจรปิ ดในอาคาร ในลิฟต์และ
ที่ จอดรถ ระบบป้ องกันอัคคี ภยั โดยมี เครื่ องตรวจจับความร้ อน เครื่ องตรวจจับควัน หัวฉี ดดับเพลิงในอาคาร ระบบผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าฉุ กเฉิ น
การบริหารจัดการ
โครงการเซอร์วสิ อพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทองหล่อ ปัจจุบนั ดําเนินการบริ หารโดยบริ ษทั คิว.เอช.อินเตอร์ เนชัน่
แนล จํากัด ภายใต้สัญญาเช่าอาคารในฐานะผูเ้ ช่ากับกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ เรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์–II ใน
ฐานะผูใ้ ห้เช่า ซึ่ งเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินและอาคารสิ่ งปลูกสร้างมาเป็ นระยะเวลาประมาณ 7 ปี ซึ่ งสัญญาเช่าอาคาร
ฉบับล่าสุ ดจะครบกําหนดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
รายละเอียดของโครงการที่กองทุนรวมจะลงทุน
กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้เป็ นโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อโดยการรับโอน
กรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินพร้อมอาคารสิ่ งปลูกสร้างจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ เรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II พร้อมงาน
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
ระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. กรรมสิ ทธิ์ในทีด่ นิ
กองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิ ทธิ์ในที่ดิน 3 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 7041 7087 และ 11769 เนื้อที่รวมทั้งสิ้ น 2 ไร่ 3 งาน 19
ตารางวา
รายละเอียดที่ดินอันเป็ นที่ต้ังของโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่ อที่กองทุนรวมจะรับโอน
กรรมสิ ทธิ์
เนือ้ ทีด่ นิ
ลําดับที่ โฉนดเลขที่
เลขทีด่ นิ
ผู้มกี รรมสิ ทธิ์
ไร่ งาน ตารางวา
1
7041
4490
1
2
77
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ
2
7087
4491
0
0
45
เรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
3
11769
4489
0
3
97
รวม
2
3
19
2. อาคารสิ่ งปลูกสร้ าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์ สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ ต่างๆ
กองทุนรวมจะซื้ ออาคารสิ่ งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และอุปกรณ์ต่างๆ ที่
ติดตั้งและใช้งานภายในโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทองหล่อ และเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจ
ของโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ จากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ เรี ยกร้อง
แลนด์แอนด์เฮ้าส์–II
ในขณะที่มีการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตามหนังสื อชี้ ชวนฉบับนี้ ทางเข้าออกของโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ท
เมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ ซึ่ งมีเนื้ อที่ประมาณ 5 ตารางวา อยูภ่ ายใต้ขอ้ พิพาทระหว่างนายบุญลือ ทองบุญรอด
ในฐานะผูจ้ ดั การมรดกของนายทองหล่อ ทองบุญรอด (โจทก์) กับกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ เรี ยกร้องแลนด์แอนด์
เฮ้าส์ -II (จําเลย) เรื่ องละเมิ ดและขับไล่ ตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดี หมายเลขดําที่ 4438/2549 คดี หมายเลขแดงที่
12311/2552 โดยที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นที่พิพากษาให้ยกฟ้ องจําเลย เนื่ องจากพยานหลักฐานของจําเลยมี
นํ้าหนักดี กว่าพยานหลักฐานของโจทก์ และข้อเท็จจริ งรับฟั งได้ว่านายทองหล่อได้อุทิศที่ ดินพิพาทให้เป็ นถนนสาธารณะ
เพื่อให้ประชาชนใช้ร่วมกันโดยกระทําด้วยวาจาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2497 ที่ดินพิพาทจึ งเป็ นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสําหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน โจทก์ไม่อาจอ้างกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินพิพาทว่าโจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทสื บต่อจากนายทองหล่อเจ้า
มรดกได้อีกต่อไป ทั้งนี้ คดีดงั กล่าวอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โดยโจทก์ได้ยื่นฎีกาไว้แล้ว ณ วันที่ 5 กรกฎาคม
พ.ศ. 2553 ซึ่ งผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลที่ปรากฎในหัวข้อความเสี่ ยงจากการไม่มีสิทธิใช้ทางเข้าออกโครงการเซอร์วสิ อพาร์ท
เมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทองหล่อ เนื่องจากกรณี มีขอ้ พิพาท (ข้อ 3.9 (ข) 6)) ที่ปรากฎในหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้เพิม่ เติม
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
รายละเอียดห้ องพักของโครงการเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่ อ
ลักษณะห้ อง
สตูดิโอ (Studio)
หนึ่งห้องนอน (One-bedroom unit)
สองห้องนอน (Two-bedroom unit)
รวม

จํานวนห้ อง
19
99
38
156

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
32-38
68-87
131-142

ผลการดําเนินงานและอัตราการเข้ าพัก (Occupancy Rate) 6 ปี ย้ อนหลังของโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์
สุ ขุมวิท-ทองหล่อ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2554 โครงการมีอตั ราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 87 โดยมีรายละเอียดดังนี้
2549
2550
2551
2552
2553
2554
รายได้ค่าห้องพัก (พันบาท)
120,935 121,491 115,175 112,851 108,378 112,563
รายได้จากการดําเนินงานอื่นๆ (พันบาท)
8,029
9,950
11,084 13,177 11,371
10,468
รายได้รวม (พันบาท)
128,964 131,441 126,259 126,028 119,749 123,031
อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (% ต่อจํานวนห้องพัก)
87
90
80
84
87
91
อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย
838
815
868
813
751
747
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท/ตารางเมตร/เดือน)
เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2553 ที่ผา่ นมา ปัจจัยความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก ทั้ง สหรัฐอเมริ กา ยุโรป และการเกิด
สึ นามิที่ญี่ปุ่น ทําให้งบประมาณของกลุ่มลูกค้าบริ ษทั ที่จะใช้ในการจัดหาที่พกั อาศัยในต่างประเทศลดลง ตลอดจนภาวะความ
ไม่มนั่ คงทางการเมืองของประเทศไทย ส่ งผลกระทบต่ออัตราการเข้าพักของธุรกิจเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ นโยบายการ
บริ หารงานเดิมต้องการที่จะคงอัตราการเข้าพักอาศัยไว้ เพื่อไม่ให้หอ้ งพักสูญเปล่าไปในแต่ละวัน จึงพยายามรักษาอัตราการ
เข้าพักอาศัยไว้โดยการปรับค่าเช่าลงเล็กน้อย เพื่อให้กาํ ไรสุ ทธิของกิจการอยูใ่ นระดับคงที่ไม่ให้ได้รับผลกระทบ ให้ผา่ นพ้น
ช่วงวิกฤตไปได้ โดยหากเศรษฐกิจและความมัน่ คงกลับมาสู่สภาวะปกติ ก็จะมีแนวโน้มในการปรับราคาค่าเช่าขึ้นต่อไป
จุดเด่ นของโครงการเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ
1. โครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่ อ ตั้งอยู่บนถนนสุ ขุมวิท ซึ่งบริเวณดังกล่ าวเป็ นย่ านที่พัก
อาศัยของชาวต่ างชาติทที่ าํ งานในประเทศไทย
โครงการเซอร์วสิ อพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทองหล่อ ตั้งอยูบ่ นซอยสุ ขมุ วิท 55 (ทองหล่อ) ซึ่ งเป็ นย่านที่พกั อาศัย
ของชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย และสามารถเดิ นทางได้อย่างสะดวกสู่ ย่านธุ รกิ จใจกลางเมื อง อาคารสํานักงาน
ห้างสรรพสิ นค้า โดยที่ต้ งั ของโครงการไม่ไกลจากบริ เวณสถานี รถไฟฟ้ าทองหล่อ มีความสะดวกสบายในการเดินทาง โดย
ทางโครงการมีการจัดรถรับส่ งไปสถานีรถไฟฟ้ าทองหล่อเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผพู้ กั อาศัยในโครงการ
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
2. โครงการเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ เป็ นโครงการที่พกั อาศัยที่มีมาตรฐานในรู ปแบบไทยร่ วม
สมัย
โครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อประกอบด้วยห้องพักทั้งแบบสตูดิโอ หนึ่ งห้องนอน และ
สองห้องนอน ที่ได้รับการออกแบบในรู ปแบบไทยร่ วมสมัย ภายในมีอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกภายในห้องอย่างครบครัน
ทั้งเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ชุดครัว เคเบิ้ลทีวี อินเตอร์ เน็ตไร้สาย เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีระบบรักษาความปลอดภัยทั้งกล้องวงจรปิ ด
บัตรผ่านเข้าออก รวมถึงระบบป้ องกันอัคคีภยั ทั้งเครื่ องตรวจจับความร้อน เครื่ องตรวจจับควัน และหัวฉี ดดับเพลิง สําหรับสิ่ ง
อํานวยความสะดวกส่ วนกลางในโครงการ เช่น ห้องประชุ ม ห้องออกกําลังกาย สระว่ายนํ้า ห้องอาหาร เพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่ผพู้ กั อาศัยในโครงการนี้
3. โครงการเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่ อ อยู่ภายใต้ การบริหารงานของแบรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
โครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ เป็ นโครงการที่ได้รับการบริ หารภายใต้แบรนด์เซนเตอร์
พอยต์ ซึ่ งเป็ นแบรนด์ที่มีชื่อเสี ยงด้านเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ซ่ ึ งเป็ นที่รู้จกั กันดีอย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั โดยที่เซนเตอร์ พอยต์
มี ประสบการณ์ ในด้านการบริ หารงานเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์มากกว่า 20 ปี โดยมี การให้บริ การที่ ดี ฐานลูกค้าที่ กว้างและ
หลากหลาย และมีความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเป็ นอย่างดีตลอดมา
4. โครงการเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่ อ มีผลประกอบการทีด่ อี ย่ างต่ อเนื่อง
โครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ เป็ นโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ที่มีอตั ราการเข้าพักสู ง
กว่าร้อยละ 80 อย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากห้องพักที่ มีขนาดใหญ่กว่าห้องพักของคู่แข่งที่ ให้บริ การประเภทเดียวกันในบริ เวณ
ใกล้เคียง สิ่ งอํานวยความสะดวกทั้งในห้องพักและส่ วนกลางที่ครบครัน รวมถึงการบริ การและความสัมพันธ์ที่ดีของผูบ้ ริ หาร
โครงการ
โครงการอาคารพักอาศัยให้ เช่ า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้ อมพงษ์
ข้ อมูลทัว่ ไปและทีต่ ้งั (ภาพรวม)
โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ เป็ นอาคารที่พกั อาศัยให้เช่า ตั้งอยูบ่ ริ เวณซอยสุ ขมุ วิท 39
(พร้อมพงษ์) ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้ าพร้อมพงษ์ อาคารสํานักงานและศูนย์การค้า โดยที่บริ เวณดังกล่าวเป็ นย่านที่พกั อาศัย
บริ เวณหนึ่ งในกรุ งเทพฯ และเป็ นบริ เวณที่ชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทยนิ ยมพักอาศัย โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า
เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้ อมพงษ์ เป็ นโครงการที่ เน้นห้องพักขนาดใหญ่ มี พ้ืนที่ ห้องพักที่ กว้างขวาง และมี ระเบี ย ง
โดยรอบที่ให้ความรู ้สึกสบาย เหมือนอยูบ่ า้ น รวมถึงการจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น เคเบิ้ลทีวี และอินเตอร์ เน็ต
ไร้สายภายในห้องพัก นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกในโครงการที่ครบครัน ได้แก่ ห้องออกกําลังกาย ซาวน์น่า สระ
ว่ายนํ้า สนามเทนนิ ส ห้องสควอช ห้องเด็กเล่น ห้องสันทนาการ ห้องประชุม และอินเตอร์ เน็ต เป็ นต้น โครงการอาคารพัก
อาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ ประกอบด้วยห้องพักประเภทสามห้องนอน สี่ ห้องนอน และเพ้นท์เฮ้าส์
แบบดูเพล็กซ์ โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 77 ซอยสุ ขมุ วิท 39 (พร้อม
พงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ บนพื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
แผนที่ต้งั โครงการอาคารพักอาศัยให้ เช่ า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้ อมพงษ์

อาคารสิ่ งปลูกสร้ าง และงานระบบสาธารณูปโภค
โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ เป็ นอาคารสู ง 24 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีหอ้ งสําหรับ
ให้เช่าพักจํานวน 76 ห้อง พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้ นประมาณ 23,500 ตารางเมตร ที่จอดรถ 267 คัน โดยอาคารได้รับการปรับปรุ ง
และได้เปิ ดดําเนิ นกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2547 และมีการดูแล บํารุ งรักษา และปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องจนถึงปั จจุบนั งานระบบ
สาธารณูปโภคของโครงการประกอบด้วย ลิฟต์โดยสารทั้งหมดจํานวน 4 ชุด ระบบรักษาความปลอดภัยโดยจะต้องใช้บตั ร
ผ่านเข้าออกในการเข้าถึงบริ เวณที่พกั อาศัย รวมถึงกล้องวงจรปิ ดในอาคาร ในลิฟต์ และที่จอดรถ ระบบป้ องกันอัคคีภยั โดยมี
เครื่ องตรวจจับความร้อน เครื่ องตรวจจับควัน และหัวฉี ดดับเพลิงในอาคาร รวมถึงระบบผลิตกระแสไฟฟ้ าฉุกเฉิ น
นอกจากนี้ยงั มีอาคาร 3 ชั้น พื้นที่ประมาณ 1,100 ตารางเมตร ปัจจุบนั ให้เช่าแก่ผปู้ ระกอบการสปา
การบริหารจัดการ
โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ ปั จจุบนั ดําเนิ นการบริ หารโดยบริ ษทั คิว.เอช.อินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด ภายใต้สัญญาแต่งตั้งผูจ้ ดั การอาคารซึ่ งทําขึ้นระหว่างกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ เรี ยกร้องแลนด์
แอนด์เฮ้าส์–II ซึ่ งเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินและอาคารสิ่ งปลูกสร้าง กับบริ ษทั คิว.เอช.อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด มาเป็ น
ระยะเวลาประมาณ 8 ปี ซึ่ งสัญญาแต่งตั้งผูจ้ ดั การอาคารฉบับล่าสุ ดจะครบกําหนดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
รายละเอียดของโครงการที่กองทุนรวมจะลงทุน
กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อม
พงษ์ โดยการรับโอนกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินพร้อมอาคารสิ่ งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการอาคารพักอาศัย
ให้เช่ า และเฟอร์ นิ เจอร์ ทรั พย์สิ นติ ดตรึ งตรา และอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ โดยตรงจากเจ้า ของกรรมสิ ท ธิ์ ซึ่ งได้แ ก่ กองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์–II โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กรรมสิ ทธิ์ในทีด่ นิ
กองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน 8 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 4751 24375 243295 243296 243297 243298 243299 และ
243300 เนื้อที่รวมทั้งสิ้ น 3 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา
- 13 โครงการฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
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รายละเอียดที่ดินอันเป็ นที่ต้ังของโครงการอาคารพักอาศัยให้ เช่ า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้ อมพงษ์ ที่กองทุนรวมจะรั บ
โอนกรรมสิ ทธิ์
เนือ้ ทีด่ นิ
ลําดับที่ โฉนดเลขที่ เลขทีด่ นิ
ผู้มกี รรมสิ ทธิ์
ไร่ งาน ตารางวา
1
4751
1001
1
2
56
2
24375
1000
1
0
53
3
243295
5522
0
0
53
4
243296
5523
0
0
25
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ
เรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
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. อาคารสิ่ งปลูกสร้ าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ ต่างๆ
กองทุ นรวมจะซื้ ออาคารสิ่ งปลูกสร้ าง งานระบบสาธารณู ปโภค และเฟอร์ นิเจอร์ ทรั พย์สินติ ดตรึ งตรา และอุปกรณ์ ต่างๆ
ภายในโครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ และเกี่ยวเนื่ องกับการดําเนิ นธุ รกิจของโครงการ
อาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ และอาคาร 3 ชั้น ที่ในปั จจุบนั ให้เช่าแก่ผปู้ ระกอบกิจการสปา
จากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์–II
รายละเอียดห้ องพักของโครงการอาคารพักอาศัยให้ เช่ า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้ อมพงษ์
ลักษณะห้ อง
สามห้องนอน (Three-bedroom unit)
สี่ หอ้ งนอน (Four-bedroom unit)
เพ้นท์เฮ้าส์ (Penthouse)
รวม

จํานวนห้ อง
36
36
4
76

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
263
329
473-642

ผลการดําเนินงานและอัตราการเข้ าพัก (Occupancy Rate) 6 ปี ย้ อนหลังของโครงการอาคารพักอาศัยให้ เช่ า เซนเตอร์ พอยต์
เรซิเดนซ์ พร้ อมพงษ์
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2554 โครงการมีอตั ราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 83 โดยมีรายละเอียดดังนี้
2549
2550
2551
2552
2553
2554
รายได้ค่าห้องพัก (พันบาท)
81,081 94,618 96,612 80,846 87,359
85,039
รายได้จากการดําเนินงานอื่นๆ (พันบาท)
13,536 14,674 13,660 12,437 12,964
13,002
รายได้รวม (พันบาท)
94,617 109,292 110,272 93,283 100,323
98,041
อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (% ต่อจํานวนห้องพัก)
71
86
89
77
88
89
อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย
405
388
380
373
348
338
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท/ตารางเมตร/เดือน)
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เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2553 ที่ผา่ นมา ปัจจัยความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก ทั้ง สหรัฐอเมริ กา ยุโรป และการเกิด
สึ นามิที่ญี่ปุ่น ทําให้งบประมาณของกลุ่มลูกค้าบริ ษทั ที่จะใช้ในการจัดหาที่พกั อาศัยในต่างประเทศลดลง ตลอดจนภาวะความ
ไม่มนั่ คงทางการเมืองของประเทศไทย ส่ งผลกระทบต่ออัตราการเข้าพักของธุรกิจเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ นโยบายการ
บริ หารงานเดิมต้องการที่จะคงอัตราการเข้าพักอาศัยไว้ เพื่อไม่ให้หอ้ งพักสูญเปล่าไปในแต่ละวัน จึงพยายามรักษาอัตราการ
เข้าพักอาศัยไว้โดยการปรับค่าเช่าลงเล็กน้อย เพื่อให้กาํ ไรสุ ทธิของกิจการอยูใ่ นระดับคงที่ไม่ให้ได้รับผลกระทบ ให้ผา่ นพ้น
ช่วงวิกฤตไปได้ โดยหากเศรษฐกิจและความมัน่ คงกลับมาสู่สภาวะปกติ ก็จะมีแนวโน้มในการปรับราคาค่าเช่าขึ้นต่อไป
จุดเด่ นของโครงการอาคารพักอาศัยให้ เช่ า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้ อมพงษ์
1. โครงการอาคารพักอาศัยให้ เช่ า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้ อมพงษ์ ตั้งอยู่บนถนนสุ ขุมวิท ซึ่งเป็ นย่ านธุรกิจที่สําคัญย่ าน
หนึ่ง และย่ านทีพ่ กั อาศัยของชาวต่ างชาติทที่ าํ งานในประเทศไทย
โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ ตั้งอยูบ่ นซอยสุ ขมุ วิท 39 (พร้อมพงษ์) ซึ่ งเป็ นย่านที่พกั
อาศัยของชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย และสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสู่ ยา่ นธุ รกิจใจกลางเมือง อาคารสํานักงาน
ห้างสรรพสิ นค้า เช่น ห้างดิ เอ็มโพเรี ยม ฟูจิซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ซึ่ งเป็ นย่านที่ชาวต่างชาตินิยมมาจับจ่ายใช้สอย โดยที่ ต้ งั ของ
โครงการไม่ไกลจากบริ เวณสถานีรถไฟฟ้ าพร้อมพงษ์ มีความสะดวกสบายในการเดินทาง โดยทางโครงการมีการจัดรถไปส่ ง
ยังสถานีรถไฟฟ้ าพร้อมพงษ์เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผพู้ กั อาศัยในโครงการ
2. โครงการอาคารพักอาศัยให้ เช่ า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้ อมพงษ์ เป็ นโครงการทีพ่ กั อาศัยทีม่ ีคุณภาพ พร้ อมด้ วยสิ่ ง
อํานวยความสะดวกทีค่ รบครัน
โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ จะเน้นลูกค้าที่พกั อาศัยระยะยาว ที่ตอ้ งการห้องพัก
ขนาดใหญ่ ตั้งแต่สามห้องนอน สี่ ห้องนอน หรื อเพ้นท์เฮ้าส์ โดยจะให้พ้ืนที่กว้างขวาง สะดวกสบาย และมีจาํ นวนห้องที่ไม่
แออัด รวมถึ งการจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่ น เคเบิ้ ลที วี และอิ นเตอร์ เน็ตไร้ สาย สําหรั บสิ่ งอํานวยความสะดวก
ส่ วนกลางในโครงการ เช่น ห้องประชุม ห้องออกกําลังกาย สระว่ายนํ้า สนามเทนนิส เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผพู้ กั อาศัยใน
โครงการนี้ นอกจากนี้ ยงั มี ระบบรั กษาความปลอดภัยทั้งกล้องวงจรปิ ด บัตรผ่านเข้าออก รวมถึงระบบป้ องกันอัคคีภยั ทั้ง
เครื่ องตรวจจับความร้อน เครื่ องตรวจจับควัน และหัวฉี ดดับเพลิง
3. โครงการอาคารพักอาศัยให้ เช่ า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้ อมพงษ์ อยู่ภายใต้ การบริหารงานของแบรนด์ เซนเตอร์
พอยต์
โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ เป็ นโครงการที่ได้รับการบริ หารภายใต้แบรนด์เซนเตอร์
พอยต์ ซึ่ งเป็ นแบรนด์ที่มีชื่อเสี ยง ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันดีอย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั โดยที่เซนเตอร์ พอยต์มีประสบการณ์ในด้าน
การบริ หารงานมากกว่า 20 ปี โดยมีการให้บริ การที่ดี ฐานลูกค้าที่กว้างและหลากหลาย และมีความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเป็ นอย่าง
ดีตลอดมา
4. โครงการอาคารพักอาศัยให้ เช่ า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้ อมพงษ์ มีผลประกอบการทีด่ ี
โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ เป็ นโครงการที่พกั อาศัยให้เช่า ที่มีอตั ราการเข้าพักเฉลี่ย
ร้อยละ 80 เนื่ องจากฐานลูกค้าเป็ นลูกค้าระยะยาวทําให้ลดความไม่แน่ นอนของกระแสเงิ นสดจากธุ รกิ จที่ พกั อาศัยให้เช่า
ห้องพักที่มีขนาดใหญ่ต้ งั แต่สามห้องนอนขึ้นไป ซึ่ งจะมีโครงการที่เป็ นคู่แข่งไม่มาก และพื้นที่ในห้องพักในแต่ละประเภทก็มี
ขนาดใหญ่กว่าห้องพักของคู่แข่งที่ให้บริ การประเภทเดียวกันในบริ เวณใกล้เคียง
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โครงการบ้ านพักอาศัยให้ เช่ า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร
ข้ อมูลทัว่ ไปและทีต่ ้งั (ภาพรวม)
โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร เป็ นโครงการที่มีลกั ษณะโดดเด่น โดยมีบา้ นเดี่ยวให้เช่า 37 หลัง
พร้อมอาคารสโมสร ที่อยูร่ ่ วมกันเป็ นชุมชนใจกลางเมือง บนถนนนราธิ วาสราชนคริ นทร์ ใกล้สถานี รถบีอาร์ ที ถนนจันทน์
และไม่ไกลจากทางขึ้น-ลงทางด่วน บ้านพักได้รับการออกแบบเป็ นบ้านทรงไทยประยุกต์ มีสระว่ายนํ้าและสวนในบ้านแต่ละ
หลัง โดยมีห้องรับแขก ห้องครัว ห้องนอน 4 ห้อง ห้องนํ้า 5 ห้อง สําหรับสิ่ งอํานวยความสะดวกในโครงการ ได้แก่ สโมสร
ส่ วนกลาง ห้องออกกําลังกาย ซาวน์น่า สระว่ายนํ้า สนามเด็กเล่น ห้องสันทนาการ ห้องประชุ ม รวมถึงระบบรั กษาความ
ปลอดภัย กล้องวงจรปิ ดในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ
โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร ตั้งอยูเ่ ลขที่ 88 ถนนนราธิ วาสราชนคริ นทร์ แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กรุ งเทพฯ บนพื้นที่ 11 ไร่ 3 งาน 16.6 ตารางวา
แผนที่ต้งั โครงการบ้ านพักอาศัยให้ เช่ า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร

อาคารสิ่ งปลูกสร้ าง และงานระบบสาธารณูปโภค
โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร ประกอบด้วยบ้านเดี่ยว 37 หลัง โดยบ้านจะเป็ นบ้านเดี่ยวสองชั้น
พื้นที่ใช้สอยต่อหลังประมาณ 425 ตารางเมตร พร้อมที่จอดรถ ภายในบ้านมีหอ้ งรับแขก ห้องครัว ห้องนอน 4 ห้อง ห้องนํ้า 5
ห้อง พร้อมอุปกรณ์และสิ่ งอํานวยความสะดวกในบ้าน เช่น ตูเ้ ย็น เตาอบ เตาไมโครเวฟ ตูแ้ ช่ไวน์ เครื่ องซักผ้า เครื่ องอบผ้า
เครื่ องปรับอากาศ เคเบิ้ลทีวี และยังมีสวนและสระว่ายนํ้าส่ วนตัวสําหรับบ้านแต่ละหลัง โดยบ้านที่พกั อาศัยได้สร้างเสร็ จและ
เปิ ดดําเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2550 และมีการดูแล บํารุ งรักษา และปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั
การบริหารจัดการ
โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร ปั จจุบนั ดําเนิ นการบริ หารโดยบริ ษทั คิว.เอช.อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จํากัด ภายใต้สัญญาแต่งตั้งผูจ้ ดั การโครงการ ซึ่ งทําขึ้นระหว่างบริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด ซึ่ งเป็ นผูเ้ ช่าช่วงที่ดินและ
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในอาคารสิ่ งปลูกสร้างบนที่ดินกับบริ ษทั คิว.เอช.อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด มาเป็ นระยะเวลาประมาณ 5 ปี
ซึ่ งสัญญาแต่งตั้งผูจ้ ดั การโครงการฉบับล่าสุ ดจะครบกําหนดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
รายละเอียดของโครงการที่กองทุนรวมจะลงทุน
กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้เป็ นการประกอบกิจการโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร โดยการ
รับโอนกรรมสิ ทธิ์ ในอาคารสิ่ งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการบ้านพักอาศัยให้เช่าและเฟอร์ นิเจอร์
ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และอุปกรณ์ต่างๆ จากบริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด และรับโอนสิ ทธิ การเช่าช่วงที่ดินจากบริ ษทั
แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สิ ทธิการเช่ าช่ วงระยะยาวในทีด่ นิ
กองทุนรวมจะรับโอนสิ ทธิ การเช่าช่วงระยะยาวในที่ดินจํานวน 4 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 5350 5351 6142 และ 6228 เนื้ อที่
รวมทั้งสิ้ น 11 ไร่ 3 งาน 16.6 ตารางวา ภายใต้สัญญาเช่าช่วงที่ดินฉบับปั จจุบนั ระหว่างบริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด
และบริ ษทั ดวงเดช จํากัด ในฐานะผูใ้ ห้เช่าช่วงซึ่ งในปั จจุบนั คงเหลือระยะเวลาการเช่าช่วงประมาณ 13 ปี นับจากวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2555 สิ้ นสุ ดวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2568 และสัญญาเช่าช่วงแบบมีเงื่อนเวลาสําหรับระยะเวลาอีกประมาณ 14 ปี
(นับจากวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2568 จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2581) ซึ่ งสัญญาเช่าช่วงทั้งสองฉบับได้รับการจดทะเบียน
การเช่ากับกรมที่ดินเรี ยบร้อยแล้ว โดยเมื่อสัญญาเช่าช่วงฉบับปั จจุบนั สิ้ นผลลง สัญญาเช่าช่วงแบบมีเงื่อนเวลาดังกล่าวจะมีผล
ต่อไปอีก
ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่มีระยะเวลาสามารถกําหนดระยะเวลาการเช่าได้เพียงครั้งละไม่เกิน 30 ปี
และเมื่อสิ้ นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วจะต่อสัญญาอีกก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เกิน 30 ปี นับแต่วนั ต่อสัญญา อย่างไรก็ดี สัญญาเช่า
ช่วงทั้งสองฉบับดังกล่าวข้างต้นซึ่ งได้รับการจดทะเบียนกับกรมที่ดินแล้วอาจถูกตีความอย่างเคร่ งครัดในอนาคตว่าเป็ นการ
กําหนดระยะเวลาการเช่าเกินกว่า 30 ปี และมีผลใช้บงั คับได้เพียง 30 ปี เท่านั้น ในกรณี ดงั กล่าว กองทุนรวมอาจสามารถใช้
ประโยชน์ในโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทรได้เพียงประมาณ 13 ปี เท่านั้น
รายละเอียดทีด่ ินอันเป็ นทีต่ ้งั ของโครงการบ้ านพักอาศัยให้ เช่ า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร ทีก่ องทุนรวมจะรับโอนสิ ทธิการ
เช่ าช่ วง
เนือ้ ทีด่ นิ
ลําดับที่ โฉนดเลขที่
เลขทีด่ นิ
ผู้มกี รรมสิ ทธิ์
ไร่ งาน ตารางวา
1
5350
363
4
3
71
1. นางดวงแก้ว เอกะหิ ตานนท์
2
5351
275
4
3
52.6
2. น.ส. ดวงใจ เอกะหิ ตานนท์
3
6142
260
0
2
23.8
3. นายธีรเดช พยัคฆาภรณ์
4
6228
365
1
1
69.2
รวม
11
3
16.6
โดยที่ บริ ษทั ดวงเดช จํากัด เป็ นผูเ้ ช่าจาก นางดวงแก้ว เอกะหิ ตานนท์ น.ส. ดวงใจ เอกะหิ ตานนท์
พยัคฆาภรณ์ และเป็ นผูใ้ ห้เช่าช่วงแก่บริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด

และนายธี รเดช
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2. อาคารสิ่ งปลูกสร้ าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ ต่างๆ
กองทุนรวมจะซื้ ออาคารสิ่ งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณู ปโภค และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และอุปกรณ์ต่างๆที่
ติดตั้งและใช้งานภายในโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร และเกี่ยวเนื่ องกับการดําเนิ นธุ รกิจของ
โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร จากบริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด
ผลการดําเนินงานและอัตราการเข้ าพัก (Occupancy Rate) 4 ปี ย้อนหลังโครงการบ้ านพักอาศัยให้ เช่ าแอลแอนด์ เอชวิลล่าสาทร
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2554 โครงการมีอตั ราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 72 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายได้ค่าบ้านพัก (พันบาท)
รายได้จากการดําเนินงานอื่นๆ (พันบาท)
รายได้รวม (พันบาท)
อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (% ต่อจํานวนบ้านพัก)
อัตราค่าบ้านพักเฉลี่ย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
(บาท/หลัง/เดือน)

2551
62,914
7,620
70,534
68
208,380

2552
61,795
8,550
70,345
70
198,826

2553
57,909
6,610
64,519
68
191,802

2554
68,177
7,165
75,342
83
184,269

เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2553 ที่ผา่ นมา ปัจจัยความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก ทั้ง สหรัฐอเมริ กา ยุโรป และการเกิด
สึ นามิที่ญี่ปุ่น ทําให้งบประมาณของกลุ่มลูกค้าบริ ษทั ที่จะใช้ในการจัดหาที่พกั อาศัยในต่างประเทศลดลง ตลอดจนภาวะความ
ไม่มนั่ คงทางการเมืองของประเทศไทย ส่ งผลกระทบต่ออัตราการเข้าพักของธุรกิจเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ นโยบายการ
บริ หารงานเดิมต้องการที่จะคงอัตราการเข้าพักอาศัยไว้ เพื่อไม่ให้หอ้ งพักสูญเปล่าไปในแต่ละวัน จึงพยายามรักษาอัตราการ
เข้าพักอาศัยไว้โดยการปรับค่าเช่าลงเล็กน้อย เพื่อให้กาํ ไรสุ ทธิของกิจการอยูใ่ นระดับคงที่ไม่ให้ได้รับผลกระทบ ให้ผา่ นพ้น
ช่วงวิกฤตไปได้ โดยหากเศรษฐกิจและความมัน่ คงกลับมาสู่สภาวะปกติ ก็จะมีแนวโน้มในการปรับราคาค่าเช่าขึ้นต่อไป
จุดเด่ นของโครงการบ้ านพักอาศัยให้ เช่ า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร
1. โครงการบ้ านพักอาศัยให้ เช่ า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร เป็ นโครงการบ้ านเดีย่ วให้ เช่ าตั้งอยู่ใจกลางเมือง
โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร เป็ นโครงการที่ต้ งั อยูบ่ นถนนนราธิ วาสราชนคริ นทร์ อยูใ่ กล้แหล่ง
ธุ รกิจใจกลางเมืองย่านถนนสาทร สี ลม ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของอาคารสํานักงาน ห้างสรรพสิ นค้าต่างๆ โดยที่ต้ งั ของโครงการอยูต่ ิด
กับสถานี รถบีอาร์ ที ถนนจันทน์ และใกล้กบั จุดขึ้น-ลงทางด่วน ได้แก่ ทางด่วนพระราม 3 (ช่องนนทรี -นางลิ้นจี่ ) ทางด่วน
ถนนสาธุประดิษฐ์ ทําให้มีความสะดวกสบายในการเดินทางแก่ผพู้ กั อาศัยในโครงการ
2. โครงการบ้ านพักอาศัยให้ เช่ า แอล แอนด์ เอช วิลล่ า สาทร เป็ นโครงการที่มีความโดดเด่ น พร้ อมด้ วยสิ่ งอํานวยความสะดวก
ต่ างๆ
โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร เป็ นโครงการที่มีความโดดเด่นที่แตกต่างจากโครงการอื่นๆ เพราะ
เป็ นโครงการบ้านเดี่ยวให้เช่า 37 หลังที่อยูใ่ นชุมชนเดียวกันในใจกลางเมือง โดยจะเน้นลูกค้าที่พกั อาศัยระยะยาว ที่ตอ้ งการที่
พักอาศัยเป็ นบ้านเดี่ยว มีสวนและสระว่ายนํ้าส่ วนตัวในบ้าน สําหรับสิ่ งอํานวยความสะดวกส่ วนกลางในโครงการ เช่น ห้อง
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
ประชุ ม ห้องออกกําลังกาย สระว่ายนํ้า สนามเด็กเล่น ระบบรั กษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิ ดในพื้นที่ ส่วนกลางของ
โครงการ
3. โครงการบ้ านพักอาศัยให้ เช่ า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร อยู่ภายใต้ การบริหารงานของทีมงานเซนเตอร์ พอยต์
โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร เป็ นโครงการที่ได้รับการบริ หารภายใต้ทีมงานเซนเตอร์ พอยต์ซ่ ึ งมี
ชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้จกั กันดีในปัจจุบนั โดยที่ทีมงานเซนเตอร์ พอยต์ มีประสบการณ์ในด้านการบริ หารงานมากกว่า 20 ปี โดย
มีการให้บริ การที่ดี ฐานลูกค้าที่กว้างและหลากหลาย และมีความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเป็ นอย่างดีตลอดมา
เงือ่ นไขในการลงทุน
(1) ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการระดมทุนได้ไม่เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สินได้ทุกรายการตามที่ระบุไว้ในโครงการนี้ บริ ษทั
จัดการจะดําเนิ นการขอเพิกถอนการจัดตั้งและจัดการกองทุ นรวมและดําเนิ นการคื นเงิ นค่าจองซื้ อหน่ วยลงทุ นและ
ผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ผจู้ องซื้ อหน่วยลงทุนตามสัดส่ วนเงินค่าจองซื้ อหน่วยลงทุน
(2) ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการสามารถระดมทุนได้เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สินได้ตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น (แล้วแต่กรณี ) แต่ (ก)
ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินได้ ไม่วา่ จะเป็ นบางส่ วนหรื อทั้งหมดเนื่ องจากทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ไม่เป็ นไป
ตามข้อตกลงที่กาํ หนดไว้หรื อมิได้เป็ นไปตามข้อกําหนดในโครงการ หรื อมีเหตุอื่นใดอันทําให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ลงทุนในทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ได้ และ/หรื อ (ข) เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ และ/
หรื อ (ค) มี เ หตุ อื่ น ใดที่ มี ผ ลกระทบต่อ ทรั พ ย์สิ น ที่ เ ป็ นอสัง หาริ ม ทรั พย์แ ละบริ ษ ทั จัดการเห็ น ว่า เหตุ ดัง กล่า วอาจมี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิที่จะ
(2.1) พิจารณาลงทุนในทรั พย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรั พย์เพียงบางส่ วน เฉพาะในกรณี ที่ท รัพย์สิ นที่บ ริ ษทั จัด การจะ
พิจารณาลงทุนมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ท้ งั หมดของกองทุนรวมภายหลังการลงทุน
โดยบริ ษ ทั จัดการสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะปรั บ เปลี่ ยนข้อ กําหนด และ/หรื อ เงื่ อนไขในการลงทุ นในทรั พย์สิ นที่ เป็ น
อสังหาริ มทรั พย์ดงั กล่าว รวมถึงพิจารณาเจรจากับคู่สัญญาที่ เกี่ ยวข้องในการปรั บเปลี่ ยนเงื่ อนไขการจ่ายเงิ น
ค่าตอบแทนและเงินอื่นใด หรื อ ข้อสัญญาหรื อข้อกําหนดใดๆ ตามความเหมาะสมโดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ที่ดี
ที่สุดของกองทุนรวมเป็ นสําคัญ โดยบริ ษทั จัดการจะถือว่าการปรับเปลี่ยนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หรื อ
(2.2) พิจารณาเลิ กกองทุ นรวมก่ อนการลงทุ นในทรั พย์สิ น ที่ เป็ นอสังหาริ ม ทรั พย์ห ากทรั พย์สิ นที่ บริ ษ ทั จัดการจะ
พิจารณาลงทุนมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ท้ งั หมดของกองทุนรวมภายหลังการลงทุน โดย
บริ ษทั จัดการจะชําระบัญชีกองทุนรวมเพื่อคืนเงินลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการดําเนิ นการใช้สิทธิ
ดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั จัดการจะถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อย่างไรก็ดี กองทุน
รวมจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็ นสําคัญ
ถึงแม้ทรัพย์สินที่บริ ษทั จัดการจะพิจารณาให้กองทุนรวมลงทุนมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ทั้งหมดของกองทุนรวมภายหลังการลงทุน บริ ษทั จัดการอาจเลือกที่จะไม่ลงทุนโดยให้เลิกกองทุนรวมตามข้อ (2.2) ก็ได้
ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการเลือกที่จะลงทุนตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ (2.1) ของวรรคก่อนแล้ว หากบริ ษทั จัดการประสงค์
จะนําเงินที่ได้จากการระดมทุนส่ วนที่เหลือไปลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินอื่นนอกจากทรัพย์สินตามที่กาํ หนดไว้ในโครงการ
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
บริ ษทั จัดการจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่ งในกรณี ดงั กล่าวบริ ษทั จัดการจะไม่นบั
คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสี ยกับการลงทุนดังกล่าว
(3) ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการสามารถระดมทุนได้เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สินได้ตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น (แล้วแต่กรณี ) แต่
กองทุนรวมจะไม่ดาํ เนิ นการลงทุนในทรัพย์สิน และบริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการเลิกกองทุนรวม โดยไม่ตอ้ งขอมติ และ/
หรื อ ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และ/หรื อ ไม่ตอ้ งขอความเห็ นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใน
กรณี ที่ใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จโรงแรม และ/หรื อ ใบอนุ ญาตต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับทรั พย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุน
ถูกพักหรื อถูกเพิกถอน
ในกรณี ที่ตอ้ งเลิกกองทุนรวมตามข้อ (1) หรื อ (2) หรื อ (3) ข้างต้น เงินลงทุนที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้รับคืนจะเป็ นไปตามยอดเงิน
คงเหลือหลังจากการชําระบัญชี ซึ่ งจะใกล้เคียงกับจํานวนเงินทุนของโครงการที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมหัก
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้น ในกรณี ดงั กล่าวนี้ ผถู้ ือหน่วยลงทุนจึงอาจมีความเสี่ ยงที่จะได้รับเงินลงทุนคืนในจํานวนที่ต่าํ
กว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน (ตํ่ากว่า 10 บาท)
มูลค่ าของทรัพย์สินทีก่ องทุนรวมเข้ าลงทุนครั้งแรก
เงินลงทุนในทรัพย์สิน รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ นประมาณ 3,289 ล้านบาท (สามพันสองร้อยแปดสิ บเก้าล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็ น
โครงการเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทองหล่อ
 ค่ากรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน อาคารสิ่ งปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,310 ล้าน
บาท (หนึ่งพันสามร้อยสิ บล้านบาทถ้วน)
 ค่ากรรมสิ ทธิ์ ในเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และอุปกรณ์ต่างๆ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 70 ล้านบาท (เจ็ดสิ บ
ล้านบาทถ้วน)
โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์
 ค่ากรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน อาคารสิ่ งปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,209 ล้าน
บาท (หนึ่งพันสองร้อยเก้าล้านบาทถ้วน)
 ค่ากรรมสิ ทธิ์ในเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และอุปกรณ์ต่างๆ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 72 ล้านบาท (เจ็ดสิ บ
สองล้านบาทถ้วน)
โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร
 ค่าโอนสิ ทธิการเช่าช่วงที่ดิน รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 70 ล้านบาท (เจ็ดสิ บล้านบาทถ้วน)
 ค่ากรรมสิ ทธิ์ ในอาคารสิ่ งปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 551 ล้านบาท (ห้า
ร้อยห้าสิ บเอ็ดล้านบาทถ้วน)
 ค่ากรรมสิ ทธิ์ ในเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และอุปกรณ์ต่างๆ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 7 ล้านบาท (เจ็ดล้าน
บาทถ้วน)
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
ข้ อมูลราคาประเมิน
โครงการเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ
1. ราคาประเมินของบริ ษทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด ณ วันที่ 10 มกราคม 2555 เท่ากับ 1,372 ล้านบาท
(หนึ่ งพันสามร้ อยเจ็ดสิ บสองล้านบาทถ้วน) โดยผูป้ ระเมิ นใช้วิธีการประเมิ นแบบวิธีการรายได้ (Income
Approach)
2. ราคาประเมินของบริ ษทั ทีเอพี แวลูเอชัน่ จํากัด ณ วันที่ 10 มกราคม 2555 เท่ากับ 1,372 ล้านบาท (หนึ่ งพันสาม
ร้อยเจ็ดสิ บสองล้านบาทถ้วน) โดยผูป้ ระเมินใช้วธิ ีการประเมินแบบวิธีการรายได้ (Income Approach)
โครงการอาคารพักอาศัยให้ เช่ า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้ อมพงษ์
1. ราคาประเมินของบริ ษทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด ณ วันที่ 10 มกราคม 2555 เท่ากับ 1,283 ล้านบาท
(หนึ่ งพันสองร้ อยแปดสิ บสามล้านบาทถ้วน) โดยผูป้ ระเมิ นใช้วิธีการประเมิ นแบบวิธีการรายได้ (Income
Approach)
2. ราคาประเมินของบริ ษทั ทีเอพี แวลูเอชัน่ จํากัด ณ วันที่ 10 มกราคม 2555 เท่ากับ 1,287 ล้านบาท (หนึ่ งพันสอง
ร้อยแปดสิ บเจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยผูป้ ระเมินใช้วธิ ีการประเมินแบบวิธีการรายได้ (Income Approach)
โครงการบ้ านพักอาศัยให้ เช่ า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร
1. ราคาประเมินของบริ ษทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด ณ วันที่ 10 มกราคม 2555 เท่ากับ 643 ล้านบาท (หก
ร้อยสี่ สิบสามล้านบาทถ้วน) โดยผูป้ ระเมินใช้วิธีการประเมินแบบวิธีการรายได้ (Income Approach) และตาม
รายละเอียดสัญญาเช่าช่วงที่ดิน(สัญญามีอายุคงเหลือประมาณ 27 ปี ) ระบุวา่ เมื่อสัญญาเช่าช่วงที่ดินสิ้ นสุ ด อาจมี
การรื้ อถอนอาคาร ผูป้ ระเมินได้ประมาณการ ณ วันที่ทาํ การประเมิ นมูลค่าทรัพย์สิน ว่า จะมีรายได้จากการรื้ อ
ถอนอาคารสุ ทธิ ประมาณ 2,000,000 บาท โดยผูป้ ระเมินไม่สามารถคาดการณ์ได้วา่ จะมีการต่อสัญญาหรื อไม่เมื่อ
ครบกําหนดสัญญาเช่าช่วง และการรื้ อถอนอาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายในอนาคต ประกอบกับ
การใช้ประโยชน์สูงสุ ด ณ เวลาเมื่อหมดสัญญาเช่าช่วง กฎหมายการก่อสร้างอาคาร มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงทํา
ให้การรื้ อถอนอาคารแล้วสร้างใหม่ไม่คุม้ ค่ากับการลงทุน ณ เวลานั้น ดังนั้นผูป้ ระเมินไม่ได้นาํ เรื่ องปั จจัยการรื้ อ
ถอนอาคารเมื่อสัญญาเช่าช่วงที่ดินสิ้ นสุ ด หรื อ ณ เวลานี้ เข้ามาเกี่ยวข้องกับมูลค่าทรัพย์สินที่ทาํ การประเมิน และ
บริ ษทั จัดการมีความเห็นไม่แตกต่างไปจากบริ ษทั ประเมิน
2. ราคาประเมินของบริ ษทั ทีเอพี แวลูเอชัน่ จํากัด ณ วันที่ 10 มกราคม2555 เท่ากับ 644 ล้านบาท (หกร้อยสี่ สิบสี่
ล้านบาทถ้วน) โดยผูป้ ระเมินใช้วิธีการประเมินแบบวิธีการรายได้ (Income Approach) และตามรายละเอียด
สัญญาเช่าช่วงที่ดิน(สัญญามีอายุคงเหลือประมาณ 27 ปี ) ระบุวา่ เมื่อสัญญาเช่าช่วงที่ดินสิ้ นสุ ด อาจมีการรื้ อถอน
อาคาร ผูป้ ระเมิ นได้ประมาณการว่า ทรั พย์สินลอยตัวภายในอาคารซึ่ งสามารถขายต่อได้ตามงบการเงินเดื อน
กันยายน 2554 มีมูลค่าประมาณ 12,686,803 บาท และค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างรื้ อถอนอาคาร ณ ช่วงเวลานี้ ประมาณ
1,900,000 - 2,300,000 บาท โดยผูป้ ระเมินเห็นว่าที่ดินแปลงนี้ ปัจจุบนั มีการใช้ประโยชน์สูงสุ ดเหมาะสมแล้ว ไม่
สามารถคาดการณ์ได้ว่าที่สุดแล้วจะมีการต่อสัญญาอีกหรื อไม่ ดังนั้นผูป้ ระเมินไม่ได้นาํ ตัวเลขรายรับรายจ่ายที่
อาจเกิดขึ้นเมื่อสัญญาเช่าช่วงที่ดินสิ้ นสุ ดเข้าไปคํานวณในตารางวิเคราะห์มูลค่า และบริ ษทั จัดการมีความเห็นไม่
แตกต่างไปจากบริ ษทั ประเมิน
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
มูลค่ าโครงการทีป่ ระเมินโดยผู้ประเมินปรับปรุงตามโครงสร้ างของกองทุนรวม
ราคาประเมิ นของผูป้ ระเมิ นทั้ง 3 โครงการ หากปรั บปรุ งด้วยโครงสร้ างของกองทุ นรวม ซึ่ งประกอบด้วยสัญญาจัดหา
ผลประโยชน์ และสัญญาตกลงกระทําการ โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญ คือ การรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่าของกองทุนรวม ใน
ระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวม ตั้งแต่วนั ที่กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ดังนั้นจะทําให้
โครงการทั้งสามมีมูลค่าภายหลังจากการปรับปรุ งแสดงได้ ดังตารางต่อไปนี้
ราคาปรับปรุ งมูลค่ าประเมินของบริษัท
แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
1,439 ล้านบาท
โครงการเซอร์ วิ ส อพาร์ ท เมนต์ เซน
(หนึ่งพันสี่ ร้อยสามสิ บเก้าล้านบาท)
เตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทองหล่อ
โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์
พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์
โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์
เอช วิลล่า สาทร

ราคาปรับปรุ งมูลค่ าประเมินของบริษัท
ทีเอพี แวลูเอชั่น จํากัด
1,431 ล้านบาท
(หนึ่งพันสี่ ร้อยสามสิ บเอ็ดล้านบาท)

1,345 ล้านบาท
(หนึ่งพันสามร้อยสี่ สิบห้าล้านบาท)

1,342 ล้านบาท
(หนึ่งพันสามร้อยสี่ สิบสองล้านบาท)

673 ล้านบาท
(หกร้อยเจ็ดสิ บสามล้านบาท)

662 ล้านบาท
(หกร้อยหกสิ บสองล้านบาท)

3.2.2 การจัดหาผลประโยชน์ จากอสั งหาริมทรัพย์ทกี่ องทุนรวมลงทุนครั้งแรก
ก่อนวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก บริ ษทั คิว.เอช.อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด เป็ นผูด้ าํ เนิ นการและบริ หารจัดการโครงการ
ทั้งสาม โดยภายหลังจากที่กองทุนรวมได้เข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวแล้ว กองทุนรวมจะยังคงจ้างบริ ษทั คิว.เอช.อินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด เพื่อให้ทาํ หน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการทั้งสามเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไป
ทั้งนี้ กองทุ นรวมจะดําเนิ นการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรั พย์ที่กองทุ นรวมลงทุ นครั้ งแรก โดยการให้เช่ าและ
ให้บริ การโดยตรงกับผูเ้ ช่ารายย่อย รายละเอียด ดังนี้
กองทุนรวมจะดําเนิ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ โดยการรับโอนกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินพร้อมอาคารสิ่ งปลูกสร้าง งานระบบ
สาธารณู ปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ และอาคารพักอาศัยให้เช่า และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา
และอุปกรณ์ต่างๆ ของโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ และโครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า
เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ และรับโอนสิ ทธิ การเช่าช่วงที่ดินและรับโอนกรรมสิ ทธิ์ ในอาคารสิ่ งปลูกสร้าง และงาน
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร โดยสิ ทธิ การเช่าช่วงที่ดินดังกล่าวมี
ระยะเวลาการเช่าประมาณ 13 ปี นับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 สิ้ นสุ ดวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2568 และมีการเช่าช่วงแบบมี
เงื่อนเวลาต่อไปอีกประมาณ 14 ปี นับจากวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2568 สิ้ นสุ ดวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2581 และรับโอน
กรรมสิ ทธิ์ในเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และอุปกรณ์ต่างๆ
ทั้งนี้ กองทุนรวมจะจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินโดยการดําเนินการเข้ารับช่วงสิ ทธิ เป็ นคู่สัญญาตามสัญญาเช่าที่อยูอ่ าศัยและ
ส่ วนควบในฐานะผูใ้ ห้เช่ าและผูใ้ ห้บริ การแทนกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์และสิ ทธิ เรี ยกร้ องแลนด์แอนด์เฮ้าส์ -II สําหรั บ
โครงการเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทองหล่อ และโครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
พร้อมพงษ์ ในส่ วนโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร กองทุนรวมจะดําเนิ นการเข้ารับช่วงสิ ทธิ เป็ น
คู่สัญญาตามสัญญาเช่าที่อยูอ่ าศัยและส่ วนควบในฐานะผูใ้ ห้เช่าและผูใ้ ห้บริ การแทนบริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด เช่นกัน
รายละเอียดการลงทุนและการจัดหาประโยชน์โดยตรงกับผูเ้ ช่าของโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิททองหล่อ โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ และ โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช
วิลล่า สาทร สามารถสรุ ปได้ดงั แผนภาพต่อไปนี้
แผนภาพแสดงการนําทรัพย์สินทีก่ องทุนรวมเข้ าลงทุนครั้งแรก 3 โครงการ ออกหาประโยชน์

ผูเ้ ช่าที่พกั อาศัย
นักลงทุน
ให้เช่า

บริ ษทั คิว.เอช.
อินเตอร์เนชัน่
แนล จํากัด

บริ หารจัดการ

ค่าเช่า

โครงการเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์
สุ ขมุ วิท-ทองหล่อ
โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์
เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์
โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร

จ่ายเงินปั นผล
ลงทุน

ลงทุน

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และสิ ทธิ การเช่า แลนด์ แอนด์
เฮ้าส์

ว่าจ้างบริ หาร

ข้ อมูลของผู้เช่ าเบือ้ งต้ นสํ าหรับโครงการทั้งสาม (ซึ่ง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 ไม่ มผี ้เู ช่ าพักสั ญชาติไทย) มีรายละเอียดดังนี้
ก. โครงการเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทองหล่อ
ณ สิ้ นปี 2554 โครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ สามารถแบ่งประเภทผูเ้ ช่าตาม
สัญชาติได้ดงั นี้
สั ญชาติของผู้เข้ าพัก
เอเชีย
ยุโรป
สหรัฐอเมริ กา
อื่นๆ
รวม

ร้ อยละของจํานวนห้ องที่มีผ้พู กั อาศัยทั้งหมด
89
5
2
4
100
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
ข. โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์
ณ สิ้ นปี 2554 โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ สามารถแบ่งประเภทผูเ้ ช่าตาม
สัญชาติได้ดงั นี้
สั ญชาติของผู้เข้ าพัก
ร้ อยละของจํานวนห้ องที่มีผ้พู กั อาศัยทั้งหมด
เอเชีย
55
ยุโรป
19
สหรัฐอเมริ กา
15
อื่นๆ
11
รวม
100
ค. โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร
ณ สิ้ นปี 2554 โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร สามารถแบ่งประเภทผูเ้ ช่าตามสัญชาติได้
ดังนี้
สั ญชาติของผู้เข้ าพัก
ร้ อยละของจํานวนบ้ านที่มผี ู้พกั อาศัยทั้งหมด
เอเชีย
28
ยุโรป
43
สหรัฐอเมริ กา
9
อื่นๆ
20
รวม
100
นโยบายในการบริหารอสั งหาริมทรัพย์
จุดมุ่งหมายที่สาํ คัญในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ คือ การบริ หารให้อสังหาริ มทรัพย์สามารถสร้างรายได้สุทธิ (รายได้หลัง
หักค่ าใช้จ่ายที่ เกี่ ย วข้อ ง) ได้มากที่ สุ ด ทั้งนี้ การบริ หารเพื่อให้ได้รายได้สุท ธิ จ ากการให้เช่ าให้ได้มากที่ สุดนั้น ผูบ้ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์มีนโยบาย ดังนี้
1. การรักษาอัตราการเช่า (Occupancy rate) ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
2. การกําหนดอัตราค่าเช่าและอัตราการเติบโตของค่าเช่าให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมกับสภาพตลาดในขณะนั้นๆ เพื่อรักษาผู้
เช่าเดิม และสามารถหาผูเ้ ช่าใหม่เพิ่มขึ้นได้
3. การบริ หารต้นทุนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิ ทธิภาพ
4. การบํารุ งรักษาโครงการให้อยูใ่ นสภาพที่ดี ให้เป็ นที่ดึงดูดใจสําหรับผูเ้ ช่าอยูเ่ สมอ
5. การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูเ้ ช่า ซึ่ งรวมถึงการดูแลและอํานวยความสะดวกแก่ผเู้ ช่าผ่านทางการให้บริ การก่อนและหลัง
การขาย
6. การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ อย่างเคร่ งครัด
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3.3 การรับประกันรายได้ ข้นั ตํา่ จากผู้รับประกันรายได้ ของกองทุนรวม
 ชื่อและทีอ่ ยู่ของผู้รับประกันรายได้
Reco Plaza Pte Ltd.
168 Robinson Road
# 37-01 Capital Tower
Singapore 068912
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
 สรุปสาระสํ าคัญของการประกันรายได้
เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้ผลู้ งทุนในกองทุนรวม ในช่วงระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวม ตั้งแต่วนั ที่กองทุนรวม
ลงทุนในทรัพย์สินถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 Reco Plaza Pte Ltd. และบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
(มหาชน) ในฐานะผูร้ ับประกันรายได้ ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ตกลงที่จะ
รับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่าของกองทุนรวมโดยจะชําระเงินค่าสนับสนุนให้แก่กองทุนรวมในจํานวนเท่ากับส่ วนต่าง
ระหว่าง (ก) จํานวนกําไรสุ ทธิ ของกองทุนรวมขั้นตํ่าที่ Reco Plaza Pte Ltd. และบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
(มหาชน) รับประกัน ซึ่ งเท่ากับ 179.88 ล้านบาท ตั้งแต่วนั ที่ กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2555 และ จํานวน 243.16 ล้านบาท สําหรับปี พ.ศ. 2556 - 2558 กับ (ข) ผลกําไรสุ ทธิ ของกองทุนรวมที่เกิดขึ้นจริ ง
หากกําไรสุ ทธิ ของกองทุนรวมในรอบบัญชี ใด รอบบัญชีหนึ่ ง ณ วันสุ ดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีกองทุนรวม (1
มกราคม – 31 ธันวาคม) ตํ่ากว่าจํานวนกําไรสุ ทธิของกองทุนรวมขั้นตํ่าที่กาํ หนดไว้ อย่างไรก็ตาม เงินสนับสนุนในแต่
ละปี ที่ผรู ้ ับประกันรายได้จะให้การสนับสนุ นการดําเนิ นงานของกองทุนรวมเป็ นระยะเวลาตามที่ได้อธิ บายข้างต้น
จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ของกองทุนที่เกิดขึ้นจริ งก่อนการสนับสนุนรายได้จากผูร้ ับประกันรายได้ในปี
ดังกล่าว
อนึ่ง การพิจารณากําไรสุ ทธิของกองทุนรวมที่เกิดขึ้นจริ งดังกล่าวจะไม่รวมถึงผลกระทบจากการด้อยค่าและการเพิ่ม
ค่าของสิ นทรัพย์ที่ลงทุนจากการสอบทานและประเมินของผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินในแต่ละปี
การประกันรายได้โดย Reco Plaza Pte Ltd. จะดําเนินการโดยหนังสื อคํ้าประกันของธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทย
รวม 4 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่

ระยะเวลา

จํานวนเงิน

1

วันที่ 1 สิ งหาคม 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556

30.30 ล้านบาท

2

วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557

38.91 ล้านบาท

3

วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558

38.91 ล้านบาท

4

วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559

38.91 ล้านบาท
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ผูล้ งทุนสามารถศึกษาตัวอย่างประมาณการส่ วนต่างจํานวนเงิ นค่าเช่ าที่ผูร้ ั บประกันรายได้ตอ้ งจ่ายสมทบกองทุน
เพิ่มเติมให้กบั กองทุนรวม ซึ่ งอ้างอิงจากประมาณการผลการดําเนิ นการของทรัพย์สินตามรายงานผูป้ ระเมิน ได้ใน
ภาคผนวกของหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้
การประมาณการรายได้ และกําไรสุ ทธิ
ที่ปรึ กษาทางการเงิน บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด โดยอ้างอิงจากรายงานการประเมินของบริ ษทั ทีเอพี
แวลูเอชัน่ จํากัด (“ผูป้ ระเมินสิ นทรัพย์”) ซึ่ งจัดทํา ณ วันที่ 10 มกราคม 2555 ได้ทาํ การประมาณการกําไรสุ ทธิ ที่สามารถจ่าย
ออกเป็ นเงินปันผลได้ในกรณี ปกติ และเงินปั นผลที่จ่ายของกองทุนรวมจากการหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้า
ลงทุนครั้งแรก สําหรับช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 เท่ากับ 234 ล้านบาท และ 231
ล้านบาท ตามลําดับ
ทั้งนี้ ประมาณการและสมมติฐานต่างๆ ได้สะท้อนมุมมองฝ่ ายบริ หารของผูร้ ับประกันรายได้ ที่มีผลต่อทิศทางการประกอบ
ธุรกิจในอนาคตของผูร้ ับประกันรายได้ และมีสาระสําคัญตั้งอยูบ่ นการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริ งในอดีตของทรัพย์สินแต่ละแห่ง
เป็ นสําคัญ โดยสมมติฐานแต่ละทรั พย์สินถูกพิจารณาแยกและเป็ นอิสระต่อกัน เนื่ องจากความแตกต่างในด้านสภาพการ
แข่งขัน ทําเลที่ ต้ งั กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ตลอดจนขอบเขตและระดับผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการเปลี่ยนแปลงในปั จจัย
เศรษฐกิจต่างๆ ทั้งนี้ รายละเอียดจะปรากฏในเอกสารแนบท้าย 2 ของรายละเอียดโครงการฉบับนี้
3.4 สรุปสาระสํ าคัญของร่ างสั ญญาเกีย่ วกับการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สินทีก่ องทุนรวมลงทุน
1.

สรุ ปสาระสํ าคัญของสั ญญาซื้อขายสั งหาริมทรัพย์

1.1 สรุปสาระสํ าคัญของสั ญญาซื้อขายสั งหาริมทรัพย์ของโครงการเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท –
ทองหล่ อ และโครงการอาคารพักอาศัยให้ เช่ า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้ อมพงษ์
บริ ษัท หลัก ทรั พ ย์จัด การกองทุ น แลนด์ แอนด์ เฮ้า ส์ จํา กัด เพื่ อ ประโยชน์ ข องกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์–II
ผู้ขาย
ทรัพย์สินทีซ่ ื้อขาย เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องมือ และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่ องซึ่ งได้ใช้ในการประกอบ
กิจการโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ และโครงการอาคารพัก
อาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ ตามสภาพที่เป็ นอยู่ ณ วันโอนกรรมสิ ทธิ เช่น
เตียง ตูเ้ สื้ อผ้า ตูเ้ ก็บของ สุ ขภัณฑ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เป็ นต้น ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กาํ หนดในสัญญา
ราคาทรัพย์สินที่ซื้อ  70 ล้านบาท (เจ็ดสิ บล้านบาทถ้วน) สําหรั บเฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องมือ และอุปกรณ์อาํ นวยความ
ขาย (รวมภาษี
สะดวกต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวเนื่ องซึ่ งได้ใช้ในการประกอบกิจการโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซน
เตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทองหล่อ
มูลค่ าเพิม่ )
 72 ล้านบาท (เจ็ดสิ บสองล้านบาทถ้วน) สําหรับเฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องมือ และอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่ องซึ่ งได้ใช้ในการประกอบกิจการโครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซน
เตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์
ผูข้ ายตกลงที่ จะชดใช้ค่าเสี ยหายและค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นจริ งแก่ ผูซ้ ้ื อในการแก้ไขเยียวยาความ
ก า ร รั บ ผิ ด ช ด ใ ช้

ผู้ซื้อ
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ความเสี ยหาย

เสี ยหายอันเนื่องมาจากการที่คาํ รับรองของผูข้ ายตามที่กาํ หนดในสัญญาไม่ถกู ต้องหรื อไม่เป็ นจริ ง
ในสาระสําคัญภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ดังนี้
 ผูซ้ ้ื อต้องแจ้งให้ผขู้ ายทราบถึงการผิดคํารับรองดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในหนึ่ งปี นับแต่
วันโอนกรรมสิ ทธิ์ พร้อมระบุรายละเอียดของเหตุที่ถือว่าผูข้ ายผิดคํารับรอง รวมถึงประมาณการ
ค่าเสี ยหายและค่าใช้จ่ายของผูซ้ ้ื อ และ
 นอกจากคํารับรองของผูข้ ายที่ระบุไว้ในเรื่ องสถานะและการเข้าทําสัญญาผูข้ ายจะรับผิดชอบต่อ
ความเสี ยหายและค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจริ งอันเกิดจากการผิดคํารั บรองภายใต้ (1) สัญญาซื้ อขาย
สังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ (2) สัญญาจะซื้ อจะขายอสังหาริ มทรพย์ สําหรับโครงการเซอร์ วิสอพาร์
ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ และ/หรื อ โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์
พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ เป็ นจํานวนรวมกันทั้งสิ้ นไม่เกินกว่า 60,000,000 บาท (หกสิ บล้าน
บาท) ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากการผิดคํารับรองแต่ละครั้งมีจาํ นวนเกินกว่า
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท)
 ผูข้ ายจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบสําหรับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการผิดคํารับรองแต่เพียงผูเ้ ดียว
โดยจะไม่รับผิดร่ วมกันหรื อแทนกันกับบริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด ในฐานะผูจ้ ะขายหรื อ
ผูข้ ายหรื อผูโ้ อนสิ ทธิ การเช่าช่วง (แล้วแต่กรณี ) ภายใต้ (1) สัญญาจะซื้ อจะขายอสังหาริ มทรัพย์
และ/หรื อ (2) สัญญาซื้ อขายสังหาริ มทรัพย์ (3) สัญญาโอนสิ ทธิ การเช่าช่วง สําหรับโครงการ
บ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร ระหว่างบริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด ซึ่ ง
เข้าทํากับผูซ้ ้ื อ

1.2 สรุปสาระสํ าคัญของสั ญญาซื้อขายสั งหาริมทรัพย์ของโครงการบ้ านพักอาศัยให้ เช่ า แอล แอนด์ เอช วิลล่ า สาทร
บริ ษัท หลัก ทรั พ ย์จัด การกองทุ น แลนด์ แอนด์ เฮ้า ส์ จํา กัด เพื่ อ ประโยชน์ ข องกองทุ น รวม
ผู้ซื้อ
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด
ผู้ขาย
ทรัพย์สินทีซ่ ื้อขาย เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องมือ และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่ องซึ่ งได้ใช้ในการประกอบ
กิจการโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร ตามสภาพที่เป็ นอยู่ ณ วันโอน
กรรมสิ ทธิ เช่น เตียง ตูเ้ สื้ อผ้า ตูเ้ ก็บของ สุ ขภัณฑ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เป็ นต้น ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่
กําหนดในสัญญา
ราคาทรั พย์ สินที่ซื้อ 7 ล้านบาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) สําหรับเฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องมือ และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกต่าง ๆ
ที่ เกี่ ยวเนื่ องซึ่ งได้ใช้ในการประกอบกิ จการโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่ า แอล แอนด์ เอช วิลล่า
ขาย (รวมภาษี
สาทร
มูลค่ าเพิม่ )
ก า ร รั บ ผิ ด ช ด ใ ช้ ผูข้ ายตกลงที่จะชดใช้ค่าเสี ยหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งแก่ผซู้ ้ื อในการแก้ไขเยียวยาความเสี ยหาย
อัน เนื่ อ งมาจากการที่ ค าํ รั บ รองของผูข้ ายตามที่ กาํ หนดในสั ญ ญา ไม่ ถูกต้อ งหรื อ ไม่ เป็ นจริ ง ใน
ความเสี ยหาย
สาระสําคัญภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
 ผูซ้ ้ื อต้องแจ้งให้ผขู้ ายทราบถึงการผิดคํารับรองดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในหนึ่ งปี นับ
แต่วนั โอนกรรมสิ ทธิ์ พร้อมระบุรายละเอียดของเหตุที่ถือว่าผูข้ ายผิดคํารับรอง รวมถึงประมาณ
การค่าเสี ยหายและค่าใช้จ่ายของผูซ้ ้ื อ
- 27 โครงการฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
 นอกจากคํารับรองของผูข้ ายในเรื่ องสถานะและการเข้าทําสัญญา ผูข้ ายจะรับผิดชอบต่อความ
เสี ยหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งอันเกิดจากการผิดคํารับรองภายใต้สัญญาฉบับนี้ และ/หรื อ
สัญญาซื้ อขายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สัญญาโอนสิ ทธิ การเช่าช่วง เป็ นจํานวนรวมกันทั้งสิ้ น
ไม่เกินกว่า 10,000,000 บาท (สิ บล้านบาท) ภายใต้เงื่อนไขที่วา่ ค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากการผิดคํา
รับรองดังกล่าวแต่ละครั้งมีจาํ นวนเกินกว่า 2 ,000,000 บาท (สองล้านบาท)
 ผูข้ ายจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบสําหรับความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นอันเกิดจากการผิดคํารับรองแต่เพียงผู้
เดียว โดยจะไม่รับผิดร่ วมกันหรื อแทนกันกับกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ เรี ยกร้อง
แลนด์แอนด์เฮ้าส์–II ในฐานะผูจ้ ะขายหรื อผูข้ ายภายใต้ (1) สัญญาซื้ อขายสังหาริ มทรัพย์ และ/
หรื อ (2) สัญญาจะซื้ อจะขายอสังหาริ มทรัพย์ สําหรับโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์
พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ และ/หรื อ โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์
พร้อมพงษ์
2. สรุ ปสาระสํ าคัญของสั ญญาจะซื้อจะขายอสั งหาริมทรัพย์
2.1 สรุ ปสาระสํ าคัญของสั ญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ างของโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์
พอยต์ สุขุมวิท - ทองหล่อ โครงการอาคารพักอาศัยให้ เช่ า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้ อมพงษ์
บริ ษัท หลัก ทรั พ ย์จัด การกองทุ น แลนด์ แอนด์ เฮ้า ส์ จํา กัด เพื่ อ ประโยชน์ ข องกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์–II
ผู้จะขาย
ทรั พ ย์ สิ นที่ จ ะซื้ อ โครงการเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทองหล่อ
ขาย
 ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 11769, 7041, 7087 ตําบลคลองตัน อําเภอพระโขนง กรุ งเทพมหานคร เนื้อ
ที่รวมประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์
พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทองหล่อ รวมถึงส่ วนควบของที่ดินดังกล่าว
 อาคาร สิ่ งปลูกสร้างทั้งหมดซึ่ งได้ปลูกสร้างในที่ดินข้างต้น พร้อมทั้งสาธารณูปโภค งานระบบ
อุปกรณ์และสิ่ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นส่ วนควบของอาคารสิ่ งปลูกสร้างดังกล่าว ซึ่ ง
ได้ใช้ในการประกอบกิจการโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ
ซึ่ งตั้ง อยู่ที่ เ ลขที่ 304
ซอยสุ ขุม วิ ท 55
(ทองหล่ อ ) แขวงคลองตัน เหนื อ เขตวัฒ นา
กรุ งเทพมหานคร
โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์
 ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 4751, 24375, 243295, 243296, 243297, 243298, 243299, 243300 ตําบล
คลองตัน (บางกะปิ ฝั่งใต้) อําเภอคลองเตย (พระโขนง) กรุ งเทพมหานคร เนื้ อที่รวมประมาณ 3
ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของโครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์
พร้อมพงษ์ รวมถึงส่ วนควบของที่ดินดังกล่าว
 อาคารสิ่ งปลูกสร้างทั้งหมดซึ่ งได้ปลูกสร้างในที่ดินข้างต้น พร้อมทั้งสาธารณูปโภค งานระบบ
อุปกรณ์และสิ่ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นส่ วนควบของอาคารสิ่ งปลูกสร้างดังกล่าว ซึ่ ง
ได้ใช้ในการประกอบกิ จการโครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อม
ผู้จะซื้อ

- 28 โครงการฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์

ราคาทรั พย์ สินที่จะ
ซื้ อ ข า ย ( ร ว ม
ภาษีมูลค่ าเพิม่ )

พงษ์ ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่เลขที่ 77 ซอยสุ ขมุ วิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
 1,310 ล้านบาท (หนึ่งพันสามร้อยลิบล้านบาทถ้วน) สําหรับที่ดินที่จะซื้ อและอาคารที่จะซื้ อซึ่ งใช้
ในการประกอบกิจการโครงการเซอร์วสิ อพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทองหล่อ
 1,209 ล้านบาท (หนึ่งพันสองร้อยเก้าล้านบาทถ้วน) สําหรับที่ดินที่จะซื้ อและอาคารที่จะซื้ อซึ่ งใช้
ในการประกอบกิจการโครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์

ก า ร รั บ ผิ ด ช ด ใ ช้ ผูจ้ ะขายตกลงที่จะชดใช้ค่าเสี ยหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งแก่ผจู้ ะซื้ อในการแก้ไขเยียวยาความ
ความเสี ยหาย
เสี ยหายอั น เนื่ อ งมาจากการผิ ด คํา รั บ รองของผู ้ข ายตามที่ ก ํา หนดในสั ญ ญาจะซื้ อจะขาย
อสังหาริ มทรัพย์ไม่ถกู ต้องหรื อไม่เป็ นจริ งในสาระสําคัญภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
 ผูจ้ ะซื้ อต้องแจ้งให้ผจู้ ะขายทราบถึงกรณี ดงั กล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ผู้
จะซื้ อเข้ารับโอนกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินที่จะซื้ อขาย พร้อมระบุรายละเอียดของเหตุที่ถือว่าผูจ้ ะ
ขายผิดคํารับรอง รวมถึงประมาณการค่าเสี ยหายและค่าใช้จ่ายของผูจ้ ะซื้ อ และ
 นอกจากคํา รั บ รองของผูจ้ ะขายที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นเรื่ อ งสถานะและการเข้า ทํา สั ญ ญา ผูจ้ ะขายจะ
รั บผิดชอบต่อความเสี ยหายและค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นจริ งอันเกิ ดจากการผิดคํารั บรองภายใต้ (1)
สัญญาซื้ อขายสังหาริ มทรั พย์ และ/หรื อ (2) สัญญาจะซื้ อจะขายอสังหาริ มทรั พย์ สําหรั บ
โครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทองหล่อ และ/หรื อ โครงการอาคารพัก
อาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ ซึ่ งเข้าทําระหว่างผูจ้ ะซื้ อและผูจ้ ะขายเป็ น
จํานวนรวมกันทั้งสิ้ นไม่เกินกว่า 60,000,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขที่วา่ ค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นในแต่
ละครั้งจะต้องมีจาํ นวนเกินกว่า 5,000,000 บาท และ
 ผูจ้ ะขายจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบสําหรับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการผิดคํารับรองแต่เพียงผู้
เดียว โดยจะไม่รับผิดร่ วมกันหรื อแทนกันกับบริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด ในฐานะผูจ้ ะ
ขายหรื อผูข้ ายหรื อผูโ้ อนสิ ทธิ การเช่ าช่ วง (แล้วแต่กรณี ) ตาม (1) สัญญาจะซื้ อจะขาย
อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ (2) สัญญาซื้ อขายสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ (3) สัญญาโอนสิ ทธิ การ
เช่าช่วงสําหรับโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร
2.2 สรุ ปสาระสํ าคัญของสั ญญาจะซื้อจะขายสิ่ งปลูกสร้ างของโครงการบ้ านพักอาศัยให้ เช่ า แอล แอนด์ เอช วิลล่า
สาทร
บริ ษัท หลัก ทรั พ ย์จัด การกองทุ น แลนด์ แอนด์ เฮ้า ส์ จํา กัด เพื่ อ ประโยชน์ ข องกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด
ผู้จะขาย
ทรั พ ย์ สิ นที่ จ ะซื้ อ โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร
อาคารสิ่ งปลูกสร้างทั้งหมดซึ่ งได้ปลูกสร้างในที่ดินซึ่ งผูจ้ ะซื้ อจะได้รับโอนสิ ทธิ การเช่าช่วงที่ดินตาม
ขาย
สัญญาโอนสิ ทธิ การเช่าช่วงที่ดิน ฉบับลงวันที่ [] ระหว่างบริ ษทั ดวงเดช จํากัด และผูจ้ ะซื้ อ พร้อม
ทั้งสาธารณูปโภค งานระบบ อุปกรณ์และสิ่ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นส่ วนควบของอาคาร
สิ่ งปลูกสร้างดังกล่าวซึ่ งได้ใช้ในการประกอบกิจการโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช

ผู้จะซื้อ
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วิ ล ล่ า สาทร ซึ่ งตั้ง อยู่เ ลขที่ 88 ถนนนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ แขวงช่ อ งนนทรี เขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร
ราคาทรั พย์ สินที่จะ 551 ล้านบาท (ห้าร้อยห้าสิ บเอ็ดล้านบาทถ้วน) สําหรับอาคารที่จะซื้ อซึ่ งใช้ในการดําเนิ นประกอบ
ซื้ อ ข า ย ( ร ว ม กิจการโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร
ภาษีมูลค่ าเพิม่ )
ก า ร รั บ ผิ ด ช ด ใ ช้ ผูจ้ ะขายตกลงที่จะชดใช้ค่าเสี ยหายและค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริ งแก่ผจู้ ะซื้ อในการแก้ไขเยียวยาความ
ความเสี ยหาย
เสี ยหายอั น เนื่ อ งมาจากการผิ ด คํา รั บ รองของผู้ข ายตามที่ ก ํา หนดในสั ญ ญาจะซื้ อจะขาย
อสังหาริ มทรัพย์ ไม่ถกู ต้องหรื อไม่เป็ นจริ งในสาระสําคัญภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
 ผูจ้ ะซื้ อต้องแจ้งให้ผจู้ ะขายทราบถึงกรณี ดงั กล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ผจู้ ะ
ซื้ อเข้ารับโอนกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินที่จะซื้ อขาย และ
 นอกจากคํา รั บ รองของผูจ้ ะขายที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นเรื่ อ งสถานะและการเข้า ทํา สั ญ ญา ผูจ้ ะขายจะ
รับผิดชอบต่อความเสี ยหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งอันเกิดจากการผิดคํารับรองภายใต้สัญญา
ฉบับนี้ และ/หรื อ สัญญาซื้ อขายสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สัญญาโอนสิ ทธิการเช่าช่วง เป็ นจํานวน
รวมกันทั้งสิ้ นไม่เกิน 10,000,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขที่วา่ ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง
จะต้องมีจาํ นวนเกินกว่า 2,000,000 บาท และ
 ผูจ้ ะขายจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบสําหรับความเสี ยหายที่เกิดอันเกิดจากการผิดคํารับรองของผูจ้ ะขายแต่
เพี ย งผูเ้ ดี ย ว โดยจะไม่ รั บ ผิ ด ร่ ว มกัน หรื อ แทนกัน กับ กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์แ ละสิ ท ธิ
เรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์–II ในฐานะผูจ้ ะขาย ภายใต้ (1) สัญญาซื้ อขายสังหาริ มทรัพย์ และ/
หรื อ (2) สัญญาจะซื้ อจะขายอสังหาริ มทรัพย์สาํ หรับโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์
พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ และ/หรื อ โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์
พร้องพงษ์
3. สรุปสาระสํ าคัญของสั ญญาโอนสิ ทธิการเช่ าช่ วงทีด่ นิ และสั ญญาเช่ าช่ วงทีด่ นิ ทีเ่ กีย่ วข้ องสํ าหรับโครงการบ้ านพัก
อาศัยให้ เช่ า แอล แอนด์ เอช วิลล่ า สาทร
3.1 สรุปสาระสํ าคัญของสั ญญาโอนสิ ทธิการเช่ าช่ วงทีด่ นิ
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั สยามสิ นธร ซิ ต้ ี จํากัด)
บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์จัด การกองทุ น แลนด์ แอนด์ เฮ้า ส์ จํา กัด เพื่ อ ประโยชน์ ข องกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ข้ อกําหนดในสั ญญา  ผูโ้ อนเป็ นผูท้ รงสิ ทธิ การเช่าช่วงที่ดินโฉนดเลขที่ 5350, 5351, 6228 และ 6142 ซึ่ งปั จจุบนั
ตั้งอยูท่ ี่ตาํ บลช่องนนทรี อําเภอยานนาวา จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จํานวนเนื้ อที่รวมประมาณ
11 ไร่ 3 งาน 16.6 ตารางวา ตาม (1) สัญญาเช่าช่วงที่ดิน ฉบับลงวันที่ 11 มกราคม 2538
ระหว่างบริ ษทั ดวงเดช จํากัด (“ผู้ให้ เช่ าช่ วง”) และผูโ้ อน และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม และ (2)
สัญญาเช่าช่วงที่ดิน ฉบับลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ระหว่างผูใ้ ห้เช่าช่วงและผูโ้ อน (“สั ญญา
เช่ าช่ วงทีด่ นิ ”)

ผู้โอน
ผู้รับโอน
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 ผูโ้ อนตกลงโอนและผูร้ ับโอนตกลงรับโอนสิ ทธิ และหน้าที่ทุกประการตามสัญญาเช่าช่วงที่ดิน
โดยมีผลนับแต่วนั ที่สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บงั คับเป็ นต้นไป
 ผูร้ ั บโอนตกลงจะปฏิ บตั ิ ตนในฐานะผูเ้ ช่ าช่ วงตามสัญญาเช่ าช่ วงที่ ดินตามรายละเอี ยดและ
เงื่ อนไขต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ในสัญญาเช่าช่วงที่ ดิน และสัญญาโอนสิ ทธิ การเช่าช่วงที่ ดินทุก
ประการ
 ผูโ้ อนได้แจ้งให้ผมู้ ีกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินและผูใ้ ห้เช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วงที่ดินทราบถึงการโอน
สิ ทธิ และหน้าที่ต่าง ๆ ตามสัญญาเช่าช่วงที่ ดิน โดยผูโ้ อนได้ดาํ เนิ นการให้ผมู้ ี กรรมสิ ทธิ์ ใน
ที่ดินและผูใ้ ห้เช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วงที่ดินลงนามในหนังสื อยินยอมและอนุญาตต่าง ๆ และ
ส่ งมอบให้กบั ผูโ้ อนเพื่อประกอบการดําเนิ นการจดทะเบียนโอนสิ ทธิ การเช่าช่วงที่ดินให้กบั
ผูร้ ับโอนต่อเจ้าพนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
 ผูโ้ อนและผูร้ ั บ โอนตกลงดํา เนิ น การจดทะเบี ย นโอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว งที่ ดิ น นี้ ต่ อ พนัก งาน
เจ้าหน้าที่ โดยแนบสัญญาฉบับ นี้ เข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของสัญญาเช่ าช่ วงที่ ดิน ทั้งนี้ ในการจด
ทะเบี ยนโอนสิ ทธิ การเช่ าช่วงที่ ดินนี้ ผูร้ ั บโอนตกลงรั บผิดชอบชําระค่าอากรแสตมป์ และ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ผูร้ ับโอนตกลงรับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่าย และค่าเสี ยหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ที่มีอยูใ่ นขณะ
ทําสัญญาและที่จะพึงเกิดขึ้นในอนาคต อันเนื่ องมาจากการทําสัญญาโอนสิ ทธิ การเช่านี้ แทน
ผูใ้ ห้เช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วงที่ดินด้วยทุกประการ (หากมี)
 ในกรณี ที่ผรู้ ับโอนไม่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งเป็ นกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ได้ และ/หรื อ
ผูร้ ับโอนไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินได้ครบถ้วนตามที่กาํ หนดไว้ในโครงการจัดการลงทุน
ของกองทุนรวม ให้สัญญาฉบับนี้สิ้นผลใช้บงั คับและให้ถือว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายไม่มีความรับ
ผิดใดๆต่อกัน
3.2 สรุปสาระสํ าคัญของสั ญญาเช่ าช่ วงทีด่ นิ และทีไ่ ด้ มกี ารแก้ไข (ตามทีก่ องทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า
แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ ได้ รับโอนสิ ทธิและหน้ าทีจ่ ากสั ญญาโอนสิ ทธิการเช่ าช่ วงทีด่ นิ ดังกล่าวข้ างต้ น)
ผู้ให้ เช่ าช่ วง
ผู้เช่ าช่ วง
เจ้ าของทีด่ นิ

ทรัพย์สินทีเ่ ช่ า

ระยะเวลาการเช่ า

บริ ษทั ดวงเดช จํากัด
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั สยามสิ นธร ซิ ต้ ี จํากัด)
 นางดวงแก้ว เอกะหิ ตานนท์
 นางสาวดวงใจ เอกะหิ ตานนท์
 นายธีรเดช พยัคฆาภรณ์
ที่ดินโฉนดเลขที่ 5350, 5351, 6228 และ 6142 ซึ่ งปั จจุบนั ตั้งอยูท่ ี่ตาํ บลช่องนนทรี อําเภอพระโขนง
(พระประแดง) กรุ งเทพมหานคร จํานวนเนื้อที่รวมประมาณ 11 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา
(หมายเหตุ: เนื้อที่ที่ดินที่ระบุตามสัญญาเป็ นเนื้อที่ประมาณการหลังถูกหักลบส่ วนที่ถูกเวนคืนเพื่อ
ทําถนนแล้ว)
30 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 11 มกราคม 2538 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2568
(หมายเหตุ: ระยะเวลาการเช่าที่ดินคงเหลือประมาณ 13 ปี (นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555) ซึ่ งเป็ น
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การต่ อ อายุ สั ญ ญา
เช่ าช่ วง

ค่ าตอบแทนในการ
เช่ าช่ วง
ภาษีอากร
คํารั บรองของผู้ ให้
เช่ าช่ วง

ห น้ า ที่ ข อ ง ผู้ เ ช่ า
ช่ วง

ระยะเวลาการเช่ าที่ กองทุ นรวมอสัง หาริ ม ทรั พย์แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เข้า เป็ น
คู่สัญญาในฐานะผูเ้ ช่าช่วง)
ผูใ้ ห้เช่าช่วงให้คาํ มัน่ แก่ผเู้ ช่าช่วงว่าจะต่อสัญญาเช่าช่วงให้อีก โดยเริ่ มนับแต่วนั ที่ 11 มกราคม
2568 จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2581
(หมายเหตุ: ผูเ้ ช่ าและผูใ้ ห้เช่ าได้เข้าทําสัญญาเช่ าช่ วงที่ ดิน (ที่ มีเงื่ อนเวลา) ฉบับลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548 ซึ่ งมีระยะเวลาการเช่าช่วง 13 ปี 6 เดือน 16 วัน เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่ 11 มกราคม
2568 รายละเอียดปรากฏตามข้อ 4.3)
461,922,225 บาท โดยผูเ้ ช่าช่วงชําระค่าหน้าดินและค่าตอบแทนการเช่าช่วงตั้งแต่ตน้ จนถึงงวด
วันที่ 28 กรกฎาคม 2550 ครบถ้วนแล้ว ส่ วนที่เหลือจํานวน 108,280,000 บาท ผูเ้ ช่าช่วงจะชําระตาม
รายละเอียดที่กาํ หนดไว้ในสัญญา
ผูเ้ ช่าช่วงเป็ นผูช้ าํ ระค่าภาษีอากรที่ทางราชการเรี ยกเก็บในทรัพย์สินที่เช่าเองทั้งสิ้ น
ผูใ้ ห้เช่าช่วงรับรองว่าจะดําเนินการให้เจ้าของที่ดินปฏิบตั ิตามข้อตกลงในสัญญานี้ ในกรณี ผใู ้ ห้เช่า
ช่วง และ/หรื อ เจ้าของที่ดินทําให้สัญญาเช่าที่ดินระหว่างผูใ้ ห้เช่าช่วงและเจ้าของที่ดิน และ/หรื อ
สั ญ ญาฉบับ นี้ สิ้ น สุ ด ลงก่ อ นกํา หนดโดยที่ มิ ไ ด้เ กิ ด จากเหตุ สุ ด วิ สั ย ผูเ้ ช่ า ช่ ว งมี สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ ง
ค่าเสี ยหายและมี สิทธิ ไล่เบี้ ยเอาค่าเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นจากผูใ้ ห้เช่าช่ วง และ/หรื อ เจ้าของที่ ดินตาม
ความเป็ นจริ ง
 ผูเ้ ช่ า ช่ ว งจะดู แ ลบํา รุ งรั ก ษาทรั พ ย์สิ นที่ เ ช่ า สิ่ ง ปลูก สร้ าง สาธารณู ป โภค ให้อ ยู่ใ นสภาพที่
ซ่ อ มแซมดี ต ลอดเวลาที่ เ ช่ า เสมอกับ ที่ วิ ญ ญู ช นจะพึ ง สงวนทรั พ ย์สิ น ของตนเอง และจะ
ดําเนินการซ่อมแซม และ/หรื อ ป้ องกันภยันตรายหรื อความชํารุ ดเสี ยหาย ตามที่ผใู้ ห้เช่าช่วงแจ้ง
ให้ทราบ
 ผูเ้ ช่าช่วงจะไม่ดาํ เนินการใด ๆ ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดภาระผูกพัน การรอนสิ ทธิ ในทรัพย์สิน
ที่เช่า สิ่ งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภคเกินกว่าสิ ทธิ หรื อระยะเวลาที่ผเู้ ช่าช่วงจะพึงมีสิทธิ ตาม
สัญญาเช่าช่วงนี้
ผูใ้ ห้เช่าช่วงยินยอมให้ผเู้ ช่าช่วงหรื อผูแ้ ทนมีอาํ นาจที่จะให้เช่า ให้เช่าช่วงได้เองทั้งสิ้ น

การโอนสิ ทธิ ก าร
เช่ าและการให้ เ ช่ า
ช่ วง
ผูเ้ ช่าช่วงต้องจัดให้มีการประกันวินาศภัยที่ครอบคลุมถึงความเสี ยหายใด ๆ อันเกิดขึ้นกับอาคาร
การประกันภัย
หรื อสิ่ งปลูกสร้างบนทรัพย์สินที่เช่าในวงเงินเอาประกันใกล้เคียงกับมูลค่าของบรรดาสิ่ งปลูกสร้าง
ที่มีอยู่ เพื่อนําเงินค่าสิ นไหมทดแทนที่จะได้รับมาก่อสร้างและ/หรื อซ่ อมแซมอาคารหรื อสิ่ งปลูก
สร้าง โดยผูเ้ ช่าช่วงเป็ นผูอ้ อกเบี้ ยประกันตลอดอายุสัญญาเช่าช่วง และผูใ้ ห้เช่าช่วงตกลงยินยอม
ระบุผรู้ ับประโยชน์ตามกรมธรรม์ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 จํานวนเงินค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับแต่ละครั้ง หากไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินประกันทั้งหมด
ให้ผเู้ ช่าช่วงเป็ นผูร้ ับประโยชน์
 หากจํานวนเงินค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับแต่ละครั้งเกินกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินประกันทั้งหมด
แต่ไม่เกินภาระหนี้สินที่มีต่อสถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงินเป็ นผูร้ ับประโยชน์
 เมื่อภาระหนี้ สินที่มีต่อสถาบันการเงินดังกล่าว* ลดน้อยลง หรื อหมดสิ้ นลง แล้วแต่กรณี วงเงิน
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ส่วนที่เกินกว่าภาระหนี้ สิน แต่ท้ งั นี้ เฉพาะส่ วนที่เกินกว่าร้อยละ 5
ของวงเงินประกันทั้งหมด ให้ผใู้ ห้เช่าช่วงเป็ นผูร้ ับประโยชน์ตามส่ วนที่เหลือโดยผูใ้ ห้เช่าช่วง
ต้องนําเงินค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับฝากเข้าบัญชีที่มีอยูก่ บั ธนาคารซึ่ งมีเงื่อนไขการเบิกถอน
โดยกําหนดให้ผใู้ ห้เช่าช่วงและผูเ้ ช่าช่วงต้องลงนามร่ วมกัน
(* หมายเหตุ : เป็ นข้อความตามสัญญาเช่าเดิม ซึ่ งภายหลังจากการรับโอนสิ ทธิ การเช่า ข้อความ
ดังกล่าวจะไม่ใช้บงั คับกับกองทุนรวม เนื่องจากกองทุนรวมจะไม่มีภาระหนี้ สินใดๆต่อสถาบัน
การเงิน)
ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า  ในกรณี อาคารสิ่ งปลูกสร้ างบนทรั พย์สินที่ เช่าเกิ ดความชํารุ ดเสี ยหายบางส่ วน หากผูเ้ ช่าช่วง
เ สี ย ห า ย ห รื อ ถู ก
ประสงค์จะซ่ อมแซมอาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้ างดังกล่าว ให้นาํ เงิ นทดแทนซึ่ งได้รับจากบริ ษทั
ประกันมาใช้ในการซ่อมแซมอาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้างที่ชาํ รุ ดเสี ยหายนั้น
ทําลาย
 หากเป็ นความเสี ยหายแต่บางส่ วนและกิจการส่ วนใหญ่ยงั ดําเนิ นกิจการได้ ผูเ้ ช่าช่วงจะไม่นาํ
เหตุแห่ งความเสี ยหายดังกล่าวมาเป็ นเหตุขอทุเลาหรื อของดการชําระค่าเช่าในระหว่างก่อสร้าง
หรื อซ่อมแซมแต่อย่างใด
 ในกรณี ที่อาคารสิ่ งปลูกสร้างบนทรัพย์สินที่เช่าเกิดความชํารุ ดเสี ยหายทั้งหมดหรื อบางส่ วนอัน
เป็ นสาระสําคัญจนไม่สามารถจะดําเนิ นการได้โดยสิ้ นเชิ ง หากผูเ้ ช่าช่วงประสงค์จะก่อสร้าง
และเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อไปอีก ให้นาํ เงินค่าทดแทนซึ่ งได้รับจากบริ ษทั ประกัน (หากมี) มาใช้
ในการก่อสร้างดังกล่าวโดยให้ผใู้ ห้เช่าช่วงและผูเ้ ช่าช่วงเบิกถอนจากบัญชีเงินฝากของธนาคาร
ชําระร่ วมกันเป็ นงวด ๆ ตามผลงานก่อสร้าง หากปรากฏว่าไม่มีเงินค่าสิ นไหมทดแทนที่ผใู้ ห้เช่า
ช่วงได้รับ หรื อเงินค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่เกิดขึ้น
ให้ผเู้ ช่าช่วงเป็ นผูช้ าํ ระส่ วนที่เกินนั้น ทั้งนี้ เจ้าของที่ดินและผูใ้ ห้เช่าช่วงตกลงจะขยายระยะเวลา
การเช่าออกไปเท่ากับระยะเวลาการก่อสร้าง แต่ท้ งั นี้ ไม่เกิน 5 ปี นับแต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง
และไม่เกิน 10 ปี นับแต่เหตุแห่ งความเสี ยหายสิ้ นสุ ดลง และผูเ้ ช่าช่วงตกลงชําระค่าเช่าตามที่
กําหนดในสัญญา
กรณี ท รั พย์ สิ นที่ ในกรณี ที่ทรัพย์สินที่เช่า และ/หรื อ สิ่ งปลูกสร้างที่ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อแต่บางส่ วนถูกเวนคืนก่อนสิ้ น
อายุสัญญาเช่าช่วง ผูใ้ ห้เช่าช่วงและผูเ้ ช่าช่วงตกลงกันว่าให้นาํ เงินค่าทดแทนที่เจ้าของที่ดิน ผูใ้ ห้เช่า
เช่ าถูกเวนคืน
ช่วง และผูเ้ ช่าช่วงได้รับทั้งสิ้ นมารวมกันแล้วแบ่งสรรให้แต่ละฝ่ ายดังนี้
สําหรับค่าทดแทนการเวนคืนที่ได้รับจากส่ วนของที่ดิน
 ให้นาํ เงินจํานวนร้อยละ 35 ของค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินได้รับ แบ่งสรรออกเป็ น 35 ส่ วน
โดยให้ผเู้ ช่าช่วงได้รับในสัดส่ วนที่ลดลงเท่ากับระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยูโ่ ดยถือว่าที่เหลือ 1 ปี
เท่ากับค่าทดแทน 1 ส่ วน
 เงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินนอกเหนื อจากข้างต้น ให้ผใู้ ห้เช่าช่วงและเจ้าของที่ดินได้รับไป
คนละครึ่ ง
สําหรับค่าทดแทนการเวนคืนที่ได้รับจากส่ วนของอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
 ให้นาํ ค่าเวนคืนทั้งหมดแบ่งเป็ น 30 ส่ วน โดยผูเ้ ช่าช่วงได้รับในสัดส่ วนเท่ากับระยะเวลาที่
เหลืออยูโ่ ดยถือว่าเวลาเช่าช่วงที่เหลือ 1 ปี เท่ากับ 1 ส่ วน ส่ วนอีกส่ วนหนึ่ งที่เหลือจากที่ผเู้ ช่า
ช่วงได้รับให้ผใู ้ ห้เช่าช่วงเป็ นผูม้ ีสิทธิรับไป
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
 ในกรณี ที่ผใู ้ ห้เช่าช่วง และ/หรื อ เจ้าของที่ดินผิดสัญญาฉบับนี้ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม หากเป็ น
กรณี ที่สามารถเยียวยาแก้ไขได้ ผูเ้ ช่าช่วงจะต้องมีหนังสื อบอกกล่าวให้ดาํ เนิ นการแก้ไขภายใน
15 วัน หากพ้นกําหนดดังกล่าวแล้วผูใ้ ห้เช่าช่วง และ/หรื อ เจ้าของที่ดินยังไม่เริ่ มดําเนิ นการ
แก้ไข ผูเ้ ช่าช่วงมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาฉบับนี้ ได้ทนั ที โดยทําเป็ นหนังสื อ และเรี ยกร้องให้ผใู้ ห้
เช่าช่วง และ/หรื อ เจ้าของที่ดินคืนค่าเช่าทั้งหมดที่ผเู้ ช่าช่วงได้ชาํ ระตามส่ วนของระยะเวลาเช่าที่
เหลื อ อยู่ ในกรณี น้ ี ผูเ้ ช่ าช่ ว งมี สิ ท ธิ เ ข้า สวมสิ ท ธิ ข องผูใ้ ห้เ ช่ า ช่ ว งที่ มี อ ยู่ตามสัญ ญาเช่ า ที่ ดิ น
ระหว่างผูใ้ ห้เช่าช่วงและเจ้าของที่ดิน และ/หรื อ เรี ยกร้องให้ผใู้ ห้เช่าช่วงหรื อเจ้าของที่ดินชดใช้
ค่าสิ นไหมทดแทน
 ในกรณี ที่ผเู้ ช่าช่วงผิดสัญญาฉบับนี้ อนั เป็ นสาระสําคัญหรื อมีเหตุอนั ใดอันจะถือได้วา่ ผูเ้ ช่าช่วง
ผิดสัญญา ผูใ้ ห้เช่าช่วงจะต้องมีหนังสื อบอกกล่าวให้ดาํ เนิ นการแก้ไขภายใน 15 วัน หากพ้น
กําหนดดังกล่าวแล้วผูเ้ ช่าช่วงยังไม่เริ่ มดําเนิ นการแก้ไข ผูใ้ ห้เช่าช่วงมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาฉบับ
นี้ได้ทนั ที โดยทําเป็ นหนังสื อ
ข้ อ ตกลงภายหลั ง เมื่อสัญญาเช่าช่วงสิ้ นสุ ดลง ผูใ้ ห้เช่าช่วงยินยอมให้ผเู้ ช่าช่วง บริ วาร หรื อผูร้ ับโอนสิ ทธิ จากผูเ้ ช่าช่วง
ขนย้ายทรัพย์สินทั้งหมดและสิ่ งตกแต่งบนทรัพย์สินที่เช่าออกไปได้ สําหรับทรัพย์สินที่ติดตรึ งตรา
สั ญญาสิ้นสุ ดลง
ถาวรหรื อทรัพย์สินที่ถือเป็ นส่ วนควบของอาคารที่ผเู้ ช่าช่วงเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ หรื อทรัพย์สินที่
หากมีการรื้ อถอน อาจกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างของอาคาร และ/หรื อ สิ่ งปลูกสร้างที่ก่อสร้าง
ขึ้นตามโครงการของผูเ้ ช่าช่วงหรื อผูร้ ับโอนสิ ทธิ จากผูเ้ ช่าช่วง ให้ผเู้ ช่าช่วงรื้ อถอนและปรับสภาพ
หน้าดินให้เรี ยบร้อยโดยไม่ชกั ช้า โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ ช่าช่วง
ก า ร ส่ ง ม อ บ ผูเ้ ช่าช่วงต้องขนย้ายบริ วาร และทรั พย์สินออกไปจากทรั พย์สินที่เช่าและส่ งมอบทรั พย์สินที่เช่า
ให้แก่ผใู ้ ห้เช่าช่วง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน นับแต่วนั ที่สิ้นสุ ดสัญญาเช่าช่วง
ทรัพย์สินทีเ่ ช่ า
การผิดสั ญญา

3.3 สรุปสาระสํ าคัญของสั ญญาเช่ าช่ วงทีด่ นิ (ที่มเี งือ่ นเวลา) (ตามที่กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์
แอนด์ เฮ้ าส์ ได้ รับโอนสิ ทธิและหน้ าทีจ่ ากสั ญญาโอนสิ ทธิการเช่ าช่ วงทีด่ นิ ดังกล่ าวข้ างต้ น)
บริ ษทั ดวงเดช จํากัด
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั สยามสิ นธร ซิ ต้ ี จํากัด)
 นางดวงแก้ว เอกะหิ ตานนท์
 นางสาวดวงใจ เอกะหิ ตานนท์
 นายธีรเดช พยัคฆาภรณ์
ที่ดินโฉนดเลขที่ 5350, 5351, 6228 และ 6142 ซึ่ งปัจจุบนั ตั้งอยูท่ ี่ตาํ บลช่องนนทรี อําเภอพระโขนง
ทรัพย์สินทีเ่ ช่ า
(พระประแดง) กรุ งเทพมหานคร จํานวนเนื้อที่รวมประมาณ 11 ไร่ 3 งาน 16.6 ตารางวา
ระยะเวลาการเช่ า 13 ปี 6 เดือน 16 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ 11 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2581
ค่ าตอบแทนในการ 190,372,055 บาท โดยแบ่งการชําระตามรายละเอียดที่กาํ หนดไว้ในสัญญา
และผูเ้ ช่าช่วงได้ชาํ ระเงินค่าตอบแทนการเช่าช่วงแล้วจํานวน 50,404,055 บาท ณ วันก่อนวันโอน
เช่ าช่ วง
สิ ทธิ การเช่าช่วง จึงมีค่าตอบแทนการเช่าช่วงคงเหลือจํานวน 139,968,000* บาท
(* หมายเหตุ : กองทุนรวมมีภาระค่าเช่าช่วงคงเหลือจํานวน 139,968,000 บาท โดยชําระเป็ นรายปี

ผู้ให้ เช่ าช่ วง
ผู้เช่ าช่ วง
เจ้ าของทีด่ นิ
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในสัญญาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2568 – ปี พ.ศ. 2581)
ผูเ้ ช่าช่วงเป็ นผูช้ าํ ระค่าภาษีอากรที่ทางราชการเรี ยกเก็บในทรัพย์สินที่เช่าเองทั้งสิ้ น
ภาษีอากร
คํ า รั บ รองของผู้ ใ ห้ ผูใ้ ห้เช่าช่วงรับรองว่าจะดําเนินการให้เจ้าของที่ดินปฏิบตั ิตามข้อตกลงในสัญญานี้ ในกรณี ผใู้ ห้เช่า
ช่วง และ/หรื อ เจ้าของที่ดินทําให้สัญญาเช่าที่ดินระหว่างผูใ้ ห้เช่าช่วงและเจ้าของที่ดิน หรื อสัญญา
เช่ าช่ วง
ฉบับนี้สิ้นสุ ดลงก่อนกําหนดโดยที่มิได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย ผูเ้ ช่าช่วงมีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายและ
มีสิทธิไล่เบี้ยเอาค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากผูใ้ ห้เช่าช่วง และ/หรื อ เจ้าของที่ดิน
หน้ าทีข่ องผู้เช่ าช่ วง  ผูเ้ ช่ าช่ วงจะดู แ ลบํารุ งรั ก ษาทรั พย์สิ นที่ เช่ า สิ่ งปลูก สร้ า ง สาธารณู ป โภค ให้อ ยู่ใ นสภาพที่
ซ่อมแซมดีตลอดเวลาที่เช่าเสมอกับที่วญ
ิ ญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง
 ผูเ้ ช่าช่วงจะไม่ดาํ เนินการใด ๆ ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดภาระผูกพัน การรอนสิ ทธิ ในทรัพย์สิน
ที่เช่า สิ่ งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภคเกินกว่าสิ ทธิ หรื อระยะเวลาที่ผเู้ ช่าช่วงจะพึงมีสิทธิ ตาม
สัญญาเช่าช่วงนี้
การโอนสิ ทธิ ก าร ผูใ้ ห้เช่าช่วงยินยอมให้ผเู้ ช่าช่วงหรื อผูแ้ ทนมีอาํ นาจที่จะให้เช่า ให้เช่าช่วงได้เองทั้งสิ้ น
เช่ าและการให้ เ ช่ า
ช่ วง
การผิดสั ญญา
 ในกรณี ที่ผใู้ ห้เช่าช่วง และ/หรื อ เจ้าของที่ดินผิดสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม หาก
เป็ นกรณี ที่สามารถเยียวยาแก้ไขได้ ผูเ้ ช่าช่วงจะต้องมี หนังสื อบอกกล่าวให้ดาํ เนิ นการแก้ไข
ภายใน 15 วัน หากพ้นกําหนดดังกล่าวแล้วผูใ้ ห้เช่าช่ วง และ/หรื อ เจ้าของที่ ดินยังไม่เริ่ ม
ดํา เนิ น การแก้ไ ข ผูเ้ ช่ า ช่ ว งมี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาฉบับ นี้ ได้ท ัน ที โดยทํา เป็ นหนัง สื อ และ
เรี ยกร้องให้ผใู้ ห้เช่าช่วง และ/หรื อ เจ้าของที่ดินคืนค่าเช่าทั้งหมดที่ผเู้ ช่าช่วงได้ชาํ ระตามส่ วน
ของระยะเวลาเช่าที่เหลืออยู่ ในกรณี น้ ี ผเู้ ช่าช่วงมีสิทธิ เข้าสวมสิ ทธิ ของผูใ้ ห้เช่าช่วงที่มีอยูต่ าม
สัญญาเช่าที่ ดินระหว่างผูใ้ ห้เช่าช่วงและเจ้าของที่ดิน และ/หรื อเรี ยกร้องให้ผูใ้ ห้เช่าช่ วงหรื อ
เจ้าของที่ดินชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
 ในกรณี ที่ผเู้ ช่าช่วงผิดสัญญาฉบับนี้ อนั เป็ นสาระสําคัญหรื อมีเหตุอนั ใดอันจะถือได้วา่ ผูเ้ ช่าช่วง
ผิดสัญญา ผูใ้ ห้เช่าช่วงจะต้องมีหนังสื อบอกกล่าวให้ดาํ เนิ นการแก้ไขภายใน 15 วัน หากพ้น
กําหนดดังกล่าวแล้วผูเ้ ช่าช่วงยังไม่เริ่ มดําเนินการแก้ไข ผูใ้ ห้เช่าช่วงมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาฉบับ
นี้ได้ทนั ที โดยทําเป็ นหนังสื อ
ข้ อ ตกลงภายหลั ง เมื่ อสัญญาเช่าช่วงสิ้ นสุ ดลง ผูใ้ ห้เช่าช่วงยินยอมให้ผเู ้ ช่าช่วง บริ วาร หรื อผูร้ ับโอนสิ ทธิ จากผูเ้ ช่า
ช่วงขนย้ายทรัพย์สินทั้งหมดและสิ่ งตกแต่งบนทรัพย์สินที่เช่าออกไปได้ สําหรับทรัพย์สินที่ติดตรึ ง
สั ญญาสิ้นสุ ดลง
ตราถาวรหรื อ ทรั พ ย์สิ น ที่ ถื อ เป็ นส่ ว นควบของอาคารที่ ผูเ้ ช่ า ช่ ว งเป็ นเจ้า ของกรรมสิ ท ธิ์ หรื อ
ทรั พย์สินที่หากมีการรื้ อถอน อาจกระทบกระเทื อนต่อโครงสร้างของอาคาร และ/หรื อ สิ่ งปลูก
สร้างที่ก่อสร้างขึ้นตามโครงการของผูเ้ ช่าช่วงหรื อผูร้ ับโอนสิ ทธิ จากผูเ้ ช่าช่วง ให้ผเู้ ช่าช่วงรื้ อถอน
และปรับสภาพหน้าดินให้เรี ยบร้อยโดยไม่ชกั ช้า โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ ช่าช่วง
ก า ร ส่ ง ม อ บ ผูเ้ ช่าช่วงต้องขนย้ายบริ วาร และทรัพย์สินออกไปจากทรัพย์สินที่เช่าและส่ งมอบทรั พย์สินที่เช่ า
ให้แก่ผใู ้ ห้เช่าช่วง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน นับแต่วนั ที่สิ้นสุ ดสัญญาเช่าช่วง
ทรัพย์สินทีเ่ ช่ า
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
3.4 สรุปสาระสํ าคัญของสั ญญาเช่ าที่ดนิ และทีไ่ ด้ มีการแก้ไข (ตามทีก่ องทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์
แอนด์ เฮ้ าส์ ได้ รับโอนสิ ทธิและหน้ าทีจ่ ากสั ญญาโอนสิ ทธิการเช่ าช่ วงทีด่ นิ ดังกล่ าวข้ างต้ น)
ผู้ให้ เช่ า

ผู้เช่ า
ทรัพย์สินทีเ่ ช่ า

ระยะเวลาการเช่ า
การต่ อ อายุ สั ญ ญา
เช่ า

ค่ าเช่ า
ภาษีอากร
คํ า รั บ รองของผู้ ใ ห้
เช่ า

การโอนสิ ทธิ ก าร
เช่ าและการให้ เ ช่ า
ช่ วง
การผิดสั ญญา

ข้ อ ตกลงภายหลั ง
สั ญญาสิ้นสุ ดลง

 นางดวงแก้ว เอกะหิ ตานนท์
 นางสาวดวงใจ เอกะหิ ตานนท์
 นายธีรเดช พยัคฆาภรณ์
บริ ษทั ดวงเดช จํากัด ซึ่ งถือหุน้ โดยเจ้าของที่ดินและกลุ่มบุคคลเดียวกันกับเจ้าของที่ดิน
ที่ดินโฉนดเลขที่ 5350, 5351, 6228 และ 6142 ซึ่ งปัจจุบนั ตั้งอยูท่ ี่ตาํ บลช่องนนทรี อําเภอพระโขนง
(พระประแดง) กรุ งเทพมหานคร จํานวนเนื้อที่รวมประมาณ 11 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา
(หมายเหตุ: เนื้อที่ที่ดินที่ระบุตามสัญญาเป็ นเนื้ อที่ประมาณการหลังจากถูกหักลบส่ วนที่ถูกเวนคืน
เพื่อทําถนนแล้ว)
30 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 11 มกราคม 2538 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2568
ผูใ้ ห้เช่าจะต่อสัญญาเช่าที่ดินให้อีก 14 ปี โดยเริ่ มนับแต่วนั ที่ 11 มกราคม 2568 จนถึงวันที่ 10
มกราคม 2582
(หมายเหตุ: ผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่าได้เข้าทําสัญญาเช่าที่ดิน (ที่มีเงื่อนเวลา) ฉบับลงวันที่ 28 กรกฎาคม
2548 ซึ่ งมีระยะเวลาการเช่า 14 ปี เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่ 11 มกราคม 2568 และได้ดาํ เนิ นการจด
ทะเบียนการเช่าดังกล่าวแล้ว)
240,000,000 บาท โดยแบ่งการชําระตามรายละเอียดที่กาํ หนดไว้ในสัญญา
ผูเ้ ช่ าจะดําเนิ น การให้ผูเ้ ช่ า ช่ ว งหรื อ ผูร้ ั บ ประโยชน์สิ ท ธิ การเช่ าเป็ นผูช้ าํ ระค่า ภาษี อ ากรที่ ท าง
ราชการเรี ยกเก็บในทรัพย์สินที่เช่าเองทั้งสิ้ น ผูใ้ ห้เช่ามีหน้าที่เพียงชําระภาษีเงินได้จากค่าเช่า
ผูใ้ ห้เช่ารั บรองว่า ในกรณี ที่สัญญาเช่าฉบับนี้ สิ้นผลลงไม่ว่าโดยเหตุใด ๆ ผูใ้ ห้เช่ าตกลงที่ จะไม่
กระทําการใดอันเป็ นการกระทบกระเทือนสิ ทธิ ของผูเ้ ช่าช่วงที่มีอยูก่ ่อนวันที่สัญญาฉบับนี้ สิ้นผล
ลง และจะทําการจดทะเบียนการเช่าให้แก่ผเู้ ช่าช่วงตามสิ ทธิ และหน้าที่ของผูเ้ ช่าช่วงที่ยงั เหลืออยู่
ให้สมบูรณ์ตามกฎหมาย
ผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้ผเู้ ช่าหรื อผูเ้ ช่าช่วงมีอาํ นาจที่จะให้เช่าช่วง หรื อโอนสิ ทธิ การเช่า ไม่ว่าทั้งหมด
หรื อแต่บางส่ วนให้แก่ผใู้ ดก็ได้ โดยเพียงแต่แจ้งให้ผใู้ ห้เช่าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่ท้ งั นี้ ผเู้ ช่า
และ/หรื อ ผูร้ ับโอนสิ ทธิ การเช่าดังกล่าวจะต้องร่ วมกันรับผิดชอบในการดําเนิ นการให้เป็ นไปตาม
หน้าที่ที่กาํ หนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ทุกประการ
ในกรณี ที่มีการประพฤติผิดนัดหรื อสัญญาโดยคู่สัญญาหรื อบริ วารของคู่สัญญาไม่วา่ ทั้งหมดหรื อ
แม้แต่ขอ้ หนึ่ งข้อใด เมื่อคู่สัญญาฝ่ ายที่ตอ้ งเสี ยหายเนื่ องจากการนั้นได้บอกกล่าวให้คู่สัญญาฝ่ ายที่
ประพฤติผิดนัดผิดสัญญา จัดการแก้ไขในเวลาอันสมควรเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว หากคู่สัญญา
ฝ่ ายที่ผิดนัดผิดสัญญายังคงเพิกเฉย คู่สัญญาอีกฝ่ ายมีสิทธิ บอกเลิกสัญญา แต่ท้ งั นี้ ไม่เป็ นการตัด
สิ ทธิ คู่สัญญาฝ่ ายที่ได้รับความเสี ยหายที่จะเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนในบรรดาความเสี ยหายอัน
พึงเกิดขึ้นจากการผิดนัดสัญญาอีกส่ วนหนึ่งด้วย
เมื่อสัญญาเช่าสิ้ นสุ ดลง ผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้ผูเ้ ช่าช่วงทรั พย์สินที่ เช่าต่อจากผูเ้ ช่าขนย้ายทรั พย์สิน
ทั้งหมดและสิ่ ง ตกแต่ง บนทรั พย์สิ นที่ เช่ า ออกไปได้ สําหรั บ ทรั พย์สิ นที่ ติด ตรึ งตราถาวรหรื อ
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
ทรัพย์สินที่ถือเป็ นส่ วนควบของอาคารที่ผเู้ ช่าช่วงเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ หรื อทรัพย์สินที่หากมีการ
รื้ อถอน ขนย้ายอาจกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างของอาคาร และ/หรื อ สิ่ งปลูกสร้างที่ก่อสร้างขึ้น
ตามโครงการของผูเ้ ช่าช่วง ให้ผเู้ ช่าช่วงรื้ อถอนออกไปโดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ ช่าช่วง
ก า ร ส่ ง ม อ บ ผูเ้ ช่าช่วงต้องขนย้ายบริ วาร และทรัพย์สินออกไปจากทรัพย์สินที่เช่าและส่ งมอบทรั พย์สินที่เช่ า
ให้แก่ผใู ้ ห้เช่า ภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน นับแต่วนั ที่สิ้นสุ ดสัญญาเช่าช่วง
ทรัพย์สินทีเ่ ช่ า
4. สรุปสาระสํ าคัญของสั ญญาตกลงกระทําการ
บริ ษทั หลักทรั พย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด เพื่อประโยชน์ของกองทุ นรวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (“กองทุนรวม”)
ผู้ให้ สัญญา
 Reco Plaza Pte Ltd. (“Reco Plaza”)
 บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) (“แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์”)
การประกั น รายได้  Reco Plaza และ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ตกลงที่จะรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่าของกองทุน
ค่ าเช่ าให้ แก่ กองทุ น
รวมโดยจะชําระเงินค่าสนับสนุนให้แก่กองทุนรวมเป็ นระยะเวลา ตั้งแต่วนั ที่กองทุนรวม
ลงทุนในทรัพย์สิน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 หากกําไรสุ ทธิ ของกองทุนรวมในรอบ
รวม
บัญชีใด รอบบัญชีหนึ่ ง ณ วันสุ ดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีกองทุนรวม (1 มกราคม –
31 ธันวาคม) ในช่วงเวลาการรับประกันมีจาํ นวนตํ่ากว่า 179.88 ล้านบาท สําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้ง แต่ ว ัน ที่ ก องทุ น รวมลงทุ น ในทรั พ ย์สิ นถึ ง วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2555
และ 243.16 ล้านบาทสําหรับปี พ.ศ. 2556 – 2558 Reco Plaza และ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จะ
ให้การสนับสนุ น ในจํานวนเท่ากับส่ วนต่างระหว่าง (ก) 179.88 ล้านบาท สําหรั บ
รอบระยะเวลาตั้ง แต่ ว นั ที่ ก องทุ น รวมลงทุ น ในทรั พ ย์สิ น ถึ ง วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555
และ 243.16 ล้านบาทสําหรับปี พ.ศ. 2556 - 2558 กับ (ข) ผลกําไรสุ ทธิ ของกองทุนรวมที่
เกิดขึ้นจริ ง อย่างไรก็ตาม เงินสนับสนุนในแต่ละปี ที่ Reco Plaza และ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จะให้การสนับสนุน จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ของกองทุนรวมที่เกิดขึ้นจริ ง
ก่อนการสนับสนุนรายได้จาก Reco Plaza และ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ในปี ดังกล่าว
 กองทุนรวมรับทราบว่าการรับประกันรายได้ของ Reco Plaza และ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์น้ นั
ไม่ถือว่าร่ วมกันหรื อแทนกัน โดยมีสัดส่ วนดังนี้
 Reco Plaza
ร้อยละ 48
 แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ร้อยละ 52
 อนึ่ ง การพิจารณากําไรสุ ทธิ ของกองทุนรวมที่เกิดขึ้นจริ งดังกล่าวจะไม่รวมถึงผลกระทบ
จากการด้อยค่าและการเพิ่มค่าของสิ นทรัพย์ที่ลงทุนจากการสอบทานและประเมินของผู้
ประเมินราคาทรัพย์สินในแต่ละปี ซึ่ งปรากฏในรายละเอียดตามข้อ 3.3
 ในการนี้ Reco Plaza ตกลงที่จะรับประกันรายได้ในจํานวนที่เกี่ยวข้องโดยการวางหนังสื อ
คํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ต่อกองทุนรวมและมีวงเงินคํ้าประกันดังนี้

ผู้รับสั ญญา
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ฉบับที่
1
2
3
4

ระยะเวลา
วันที่ 1 สิ งหาคม 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556
วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557
วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558
วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559

จํานวนเงิน
30.30 ล้านบาท
38.91 ล้านบาท
38.91 ล้านบาท
38.91 ล้านบาท

3.5 การประกันภัยและบํารุ งรักษาทรัพย์สินทีเ่ ข้ าลงทุนครั้งแรก
3.5.1 การประกันภัยทรัพย์สินที่เข้ าลงทุนครั้งแรก
กองทุนรวมจะจัดให้มีการทําประกันภัยสําหรั บทรัพย์สินที่ กองทุนรวมเข้าลงทุ นครั้งแรกตลอดระยะเวลาในการลงทุน
ประกอบด้วย ประกันภัยทรัพย์สิน(Property All Risks Insurance) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption
Insurance) ประกันความเสี่ ยงภัยบุคคลที่สาม (Public Liabilities) โดยกําหนดให้กองทุนรวม เป็ นผูเ้ อาประกัน และ
กําหนดให้กองทุนรวม เป็ นผูร้ ับประโยชน์ หรื อผูร้ ับประโยชน์ร่วมแล้วแต่กรณี
3.5.2 การบํารุ งรักษาทรัพย์สินทีเ่ ข้ าลงทุนครั้งแรก
ภายใต้สัญญาที่ เกี่ ยวข้อง กองทุ นรวมและคู่สัญญาที่ เกี่ ยวข้องตกลงให้กองทุนรวมมี หน้าที่ เกี่ ยวกับการบํารุ งรั กษาและ
ซ่อมแซม (Maintenance) การปรับปรุ งภาพลักษณ์ (Renovation) และการจัดซื้ อจัดหาเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และ
อุปกรณ์ต่างๆ (FF&E) สําหรับทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก เพื่อให้การประกอบกิจการของทรัพย์สินที่กองทุน
รวมเข้าลงทุนครั้ งแรกมี มาตรฐานไม่ดอ้ ยไปกว่ามาตรฐานในการให้บริ การธุ รกิจที่บริ หารโดย บริ ษทั คิว. เอช.อินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด ภายใต้แบรนด์เซนเตอร์ พอยต์
3.6 การทําธุรกรรมของกองทุนรวมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
การลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมโดยการซื้ อ เช่า และ/หรื อรับโอนสิ ทธิการเช่านั้น มีลกั ษณะเป็ นการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินที่ผบู้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องของผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นเจ้าของหรื อมีสิทธิ
เหนืออสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวอยูก่ ่อนวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กองทุนรวมจะลงทุนในโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ และโครงการอาคารพัก
อาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ เรี ยกร้องแลนด์แอนด์
เฮ้าส์-II ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีผถู้ ือหน่วยทั้งหมด 10 รายคือ
-

บริ ษทั สยามธานี พร๊ อบเพอร์ต้ ี จํากัด

-

บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

-

บริ ษทั แอตแลนติก เรี ยลเอสเตท จํากัด

-

บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธ จํากัด
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
-

บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จํากัด

-

Reco Plaza Pte Ltd.

-

Reco Metrosite Pte Ltd.

-

Reco Peak Pte Ltd.

-

Reco Thai Park Pte Ltd.

-

Reco Pagoda Pte Ltd.

เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ อยูก่ ่อนวันที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน ดังนั้น กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ เรี ยกร้อง
แลนด์แอนด์เฮ้าส์-II และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวมีความประสงค์ที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมรวมกันไม่เกิน หนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
2. กองทุนรวมจะลงทุนในอาคารสิ่ งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการบ้านพักอาศัยให้เช่าและ
เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่าแอล แอนด์ เอช วิล
ล่า สาทร ที่มีบริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ อยูก่ ่อนวันที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน ดังนั้น
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวจึงมีสิทธิ ลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมรวมกันไม่เกิน หนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
3. ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ภายหลังจากที่กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินตามที่กาํ หนดไว้ในโครงการแล้ว กองทุน
รวมจะแต่งตั้งให้บริ ษทั คิว. เอช.อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ถือ
หุ ้นอยูร่ ้อยละ100 (บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ ้นบริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)ร้อยละ
24.86) เป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม โดยมีอตั ราค่าตอบแทนเป็ นจํานวนตามที่กาํ หนดไว้ใน
โครงการข้อ 26.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
4. บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จัดการกองทุนรวมนี้ ณ วันที่ 19 ธันวาคม
พ.ศ. 2554 ถือหุ น้ โดยธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
(มหาชน) ถื อหุ ้นโดยบริ ษทั แอล เอช ไฟแนนเชี ยล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ร้ อยละ 99.99 และบริ ษทั แอล เอช
ไฟแนนเชียล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ถือหุ ้นโดยบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ควอลิต้ ีเฮ้าส์
จํากัด (มหาชน) ร้อยละ 35.75 และร้อยละ 22.45 ตามลําดับ

3.7

จุดเด่ นในการลงทุน (Investment Highlights)
บริ ษทั จัดการเชื่อว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีความน่าสนใจดังนี้

ก) โครงการทีม่ คี ุณภาพระดับบนทั้งสามแห่ งภายใต้ การบริหารจัดการของทีมงานเซนเตอร์ พอยต์
โครงการทั้งสามแห่ งที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนเป็ นครั้งแรกอยูภ่ ายใต้การบริ หารงานของทีมงานเซนเตอร์ พอยต์ โดย
บริ ษทั คิว.เอช.อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด มาเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง โดยหลังจากที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในโครงการทั้งสามแห่ ง
แล้ว กองทุ นรวมจะว่าจ้างให้บริ ษทั คิว.เอช.อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ทําหน้าที่ บริ หารโครงการทั้งสามแห่ งนี้ ต่อไป ทั้งนี้
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ทีมงานเซนเตอร์ พอยต์ เป็ นผูด้ าํ เนินการรับจ้างบริ หารให้แก่โครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ของกลุ่มบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) เป็ นระยะเวลามากกว่า 20 ปี ดังนั้น ประสบการณ์และชื่ อเสี ยง
ประกอบกับความคุน้ เคยที่มีต่อทรัพย์สิน ทําให้น่าจะเป็ นที่มนั่ ใจในเรื่ องความเชี่ ยวชาญและความสามารถดําเนิ นงานเพื่อ
จัดหาผลประโยชน์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยเครื อข่ายการตลาด การประชาสัมพันธ์และระบบการจองห้องพักในรู ปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานการให้บริ การระดับสากลอันเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายระดับบนที่มอง
หาโครงการที่พกั อาศัยให้เช่าคุณภาพ ทั้งแบบการเข้าพักระยะสั้นและระยะยาว
ทั้งนี้ ทีมงานเซนเตอร์ พอยต์ มีจาํ นวนห้องพักภายใต้การบริ หารงานกว่า 2,000 ห้อง ซึ่ งเป็ นผูน้ าํ ทางส่ วนแบ่งการตลาด
ของธุ รกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ในกรุ งเทพฯ นอกจากนี้ ทีมงานเซนเตอร์ พอยต์ ยังมีการให้บริ การที่ดี การพัฒนาฐานลูกค้าที่
กว้างขวาง และมีความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเป็ นอย่างดีตลอดมา
ข) การกระจายตัวของทําเลทีต่ ้งั ในแหล่งธุรกิจใจกลางเมือง
โครงการทั้งสามแห่งมีทาํ เลที่ต้ งั กระจายตัวและครอบคลุมจุดต่างๆ ที่สาํ คัญบริ เวณศูนย์กลางทางธุรกิจ (Central Business
District) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารสํานักงานขนาดใหญ่และห้างสรรพสิ นค้าชั้นนํา อีกทั้งงานระบบสาธารณูปโภคและการ
คมนาคมที่สะดวก ประกอบด้วยระบบขนส่ งมวลชนรถไฟฟ้ าบีทีเอส ระบบรถโดยสารประจําทางด่วนพิเศษบีอาร์ ที และจุด
ขึ้นลงทางด่วนที่สาํ คัญ ส่ งผลให้เกิดศักยภาพในการเติบโตและโอกาสทางธุรกิจมากมาย กล่าวคือ ทําเลที่ต้ งั ของโครงการทั้ง
สามแห่งมีทาํ เลที่ต้ งั ในย่านใจกลางเมือง และ/หรื อ ใกล้ยา่ นใจกลางเมืองที่มีการเคลื่อนไหวของกิจกรรมทางธุ รกิจ การศึกษา
วัฒนธรรม หรื อแม้แต่กิจกรรมบันเทิงในรู ปแบบต่างๆ อย่างหนาแน่นอยูต่ ลอดเวลา โดยปั จจัยในด้านสภาพแวดล้อมเหล่านี้
ทําให้โครงการทั้งสามแห่ งเป็ นแหล่งรวบรวมความสนใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว นักธุ รกิจและผูส้ นใจอื่นๆ ทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศ
ค) ลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงผลการดําเนินงานของโครงการใดโครงการหนึ่งเป็ นสํ าคัญและสามารถตอบสนองความ
ต้ องการของกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายระดับบนได้ อย่างหลากหลาย
ทรัพย์สินหลักทั้งสามแห่ ง เมื่อพิจารณาในภาพรวมนั้น ถือเป็ นปั จจัยที่ช่วยลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงผลการดําเนินงาน
ของโครงการใดโครงการหนึ่ งเป็ นสําคัญ โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากการที่ทรัพย์สินหลักทั้งสามแห่งมีการกระจายตัวของทําเล
ที่ต้ งั ตลอดจนมีลกั ษณะเฉพาะตัวในด้านการจัดวางผังห้องและรู ปแบบการให้บริ การ กล่าวคือ
โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ ประกอบไปด้วยห้องพักประเภทสามห้องนอนสี่
ห้องนอน และเพ้นท์เฮ้าส์แบบดูเพล็กซ์ เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เข้าพักระยะยาวในลักษณะทั้งครอบครัว
พร้อมแม่บา้ นของตนเอง ซึ่ งทําให้ตน้ ทุนการดําเนินงานอยูใ่ นระดับตํ่า
โครงการเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทองหล่อ จะมีการวางผังเป็ นลักษณะหนึ่งห้องนอนเป็ นส่ วนมาก
และมีนกั ธุรกิจชาวญี่ปุ่นเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลัก
โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร เป็ นโครงการที่มีจุดเด่นแตกต่างจากโครงการอื่น กล่าวคือ เป็ น
โครงการบ้านพักให้เช่า ซึ่ งตั้งอยูใ่ นย่านใจกลางเมืองและแหล่งธุรกิจสําคัญ เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าระดับบน
โดยเฉพาะ
จากความแตกต่างที่เป็ นลักษณะเฉพาะตัวในทรัพย์สินหลักทั้งสามแห่งที่กองทุนรวมเข้าลงทุนดังกล่าวข้างต้น ทั้งในด้าน
ปั จจัยทําเลที่ต้ งั ประเภทโครงการทั้งที่เป็ นแบบบ้านเดี่ยวแนวราบและอาคารสู งให้เช่า การจัดวางผัง ขนาดพื้นที่ใช้สอยและ
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
รู ปแบบการตกแต่ง ตลอดจนการวางตําแหน่งทางการตลาดของตัวสิ นค้า และบริ การที่แตกต่างกัน ส่ งผลให้ทรัพย์สินหลักทั้ง
สามแห่งสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าระดับบนที่หลากหลายได้เป็ นอย่างดี
ง) สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ วมีแนวโน้ มการขยายตัวทีด่ อี ย่ างต่ อเนื่อง
แม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเมือง แต่ภายหลังจากที่
สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศได้คลี่คลายลง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีจากปั จจัยสนับสนุ น
ต่างๆ ซึ่ งรวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและการคาดการณ์เศรษฐกิจที่น่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่ องทั้งในระดับประเทศและระดับ
โลก รวมถึงการสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากภาครัฐ
จ) การรับประกันรายได้ ค่าเช่ าขั้นตํา่
เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้ผลู้ งทุนในกองทุนรวม ในช่วงระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวม ตั้งแต่วนั ที่ กองทุนรวม
ลงทุนในทรัพย์สินถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 Reco Plaza Pte Ltd. และบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ตกลงที่จะ
รับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่าของกองทุนรวมโดยจะชําระเงินค่าสนับสนุนให้แก่กองทุนรวมในจํานวนเท่ากับส่ วนต่าง
ระหว่าง (ก) จํานวนกําไรสุ ทธิของกองทุนรวมขั้นตํ่าที่ Reco Plaza Pte Ltd .และบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
รับประกัน ซึ่ งเท่ากับ 179.88 ล้านบาท ตั้งแต่วนั ที่ กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ จํานวน
243.16 ล้านบาท สําหรับปี พ.ศ. 2556 - 2558 กับ (ข) ผลกําไรสุ ทธิของกองทุนรวมที่เกิดขึ้นจริ ง หากกําไรสุ ทธิของกองทุน
รวมในรอบบัญชีใด รอบบัญชีหนึ่ง ณ วันสุ ดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีกองทุนรวม (1 มกราคม – 31 ธันวาคม) ตํ่ากว่า
จํานวนกําไรสุ ทธิ ของกองทุนรวมขั้นตํ่าที่กาํ หนดไว้ อย่างไรก็ตาม เงินสนับสนุนในแต่ละปี ที่ผรู้ ับประกันรายได้จะให้การ
สนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนรวมเป็ นระยะเวลาตามที่ได้อธิบายข้างต้น จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิของ
กองทุนที่เกิดขึ้นจริ งก่อนการสนับสนุนรายได้จากผูร้ ับประกันรายได้ในปี ดังกล่าว
อนึ่ง การพิจารณากําไรสุ ทธิ ของกองทุนรวมที่เกิดขึ้นจริ งดังกล่าวจะไม่รวมถึงผลกระทบจากการด้อยค่าและการเพิ่มค่าของ
สิ นทรัพย์ที่ลงทุนจากการสอบทานและประเมินของผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินในแต่ละปี
ผูล้ งทุนสามารถศึกษาตัวอย่างประมาณการส่ วนต่างจํานวนเงินค่าสนับสนุนที่ผรู้ ับประกันรายได้ตอ้ งจ่ายสมทบกองทุน
เพิ่มเติมให้กบั กองทุนรวม ซึ่ งอ้างอิงจากประมาณการผลการดําเนินการของทรัพย์สินตามรายงานผูป้ ระเมินได้ในภาคผนวก
ของหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้
ดังนั้นกระบวนการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่าดังกล่าว จึงเป็ นกระบวนการในการสร้างความแน่นอนในการจ่ายเงินปั นผล
ให้แก่ผถู้ ือหน่วยรายย่อย แม้วา่ ผลประกอบการไม่เป็ นไปตามที่คาดไว้
ฉ) ข้ อสั ญญาในการดํารงสั ดส่ วนการถือหน่ วยลงทุน
Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. และ บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) แต่ละ
รายในฐานะผูถ้ ือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวม ตกลงจะดํารงสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุนไว้ตามจํานวนหน่วยลงทุนที่ตน
ได้รับจัดสรรจากการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้ งแรกในสัดส่ วนร้อยละ 15 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั้งหมด และตกลงจะไม่
จําหน่าย จ่าย โอนหน่วยลงทุนดังกล่าวทั้งหมดหรื อบางส่ วนต่อบุคคลหรื อนิ ติบุคคลภายนอกกลุ่มบริ ษทั ตลอดระยะเวลา 1 ปี
นับจากวันแรกที่กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สิน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
3.8

ภาพรวมธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์ จากอสั งหาริมทรัพย์ทกี่ องทุนรวมลงทุน
โปรดดูรายละเอียดตามภาคผนวก “ภาพรวมอุตสาหกรรมเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์และอาคารที่พกั อาศัยให้เช่า” โดย บริ ษทั
ซี บี ริ ชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด ในภาคผนวก
3.9

ความเสี่ ยงในการลงทุน

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายในครั้งนี้ มีความเสี่ ยง ผูล้ งทุนควรพิจารณารายละเอียดโครงการ
ฉบับนี้ อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปั จจัยความเสี่ ยงดังรายละเอียดข้างท้ายนี้ ก่อนตัดสิ นใจในการซื้ อหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวม
ข้อความดังต่อไปนี้ แสดงถึงปั จจัยความเสี่ ยงที่มีนยั สําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรื อมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม นอกจากนี้ นอกเหนือจากปั จจัยความเสี่ ยงที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบับนี้ แล้วยังอาจมี
ปั จจัยความเสี่ ยงอื่นๆ ซึ่ งกองทุนรวมไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรื อเป็ นความเสี่ ยงที่กองทุนรวมพิจารณาในขณะนี้ วา่ ไม่เป็ น
สาระสําคัญ แต่ความเสี่ ยงดังกล่าวอาจเป็ นปั จจัยความเสี่ ยงที่มีความสําคัญต่อไปในอนาคต ความเสี่ ยงที่ปรากฏในรายละเอียด
โครงการฉบับนี้ และความเสี่ ยงที่อาจมีข้ ึนในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะ
ทางการเงิ นของกองทุ น รวมหรื อ มูลค่าหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมข้อความในลักษณะที่ เป็ นการคาดการณ์ ในอนาคต
(Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบับนี้ เช่น การใช้ถอ้ ยคําว่า “เชื่อว่า” “คาดหมายว่า”
“คาดการณ์วา่ ” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” เป็ นต้น หรื อประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์
เกี่ยวกับผลประกอบการธุรกิจแผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของกองทุน
รวม นโยบายของรัฐ และอื่นๆ เป็ นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อันเป็ นความเห็นของบริ ษทั จัดการในปั จจุบนั และ
มิได้เป็ นการรับรองผลการประกอบการหรื อเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว นอกจากนี้ ผลการดําเนิ นงานที่เกิดขึ้นจริ งกับการ
คาดการณ์หรื อคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
บริ ษทั จัดการได้ดาํ เนิ นการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกโดยตรวจสอบข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) ก่อนการตัดสิ นใจเข้าลงทุน โดยบริ ษทั จัดการได้ศึกษารายงานของผูป้ ระเมินราคาและ
รายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกอย่างละเอียด อย่างไรก็ดี การตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก ไม่มีความเสี ยหายหรื อชํารุ ดบกพร่ องอันอาจ
ทําให้กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งหรื อซ่อมแซมในจํานวนที่สูงกว่าจํานวนที่ระบุในรายละเอียดโครงการฉบับนี้
นอกจากนี้ รายงานของผูป้ ระเมินราคาและรายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก อาจมี
ข้อบกพร่ องหรื อไม่ถูกต้อง ทั้งหมดหรื อบางส่ วน อันเนื่องมาจากความบกพร่ องของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก
ที่ตรวจสอบได้ยากหรื อไม่สามารถตรวจพบได้ และทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกอาจมีลกั ษณะหรื อถูกนําไปใช้
ประโยชน์ในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ งที่เป็ นการขัดหรื อแย้งกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ซ่ ึ งอาจส่ งผลให้กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายหรื อความรับผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ดงั กล่าว
ข้อมูลในส่ วนนี้ ที่อา้ งถึงหรื อเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรื อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็ นข้อมูลที่ได้มาจากข้อมูลที่มีการ
เปิ ดเผยหรื อคัดย่อจากสิ่ งพิมพ์ของรัฐบาลหรื อจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยที่กองทุนรวมมิได้ทาํ การตรวจสอบหรื อรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแต่ประการใด
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
เนื่ องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้
ลงทุนจึงไม่ควรคาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนในระยะสั้น นอกจากนั้น ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนกับมูลค่าของหน่วย
ลงทุนในอนาคตอาจลดตํ่าลงหรื อสู งขึ้น ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับคืนต้นทุนในการลงทุน ดังนั้น ผูท้ ี่ประสงค์ซ้ื อหน่วยลงทุนจึง
ควรปรึ กษาผูป้ ระกอบวิชาชี พและขอคําปรึ กษาเกี่ ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนตัดสิ นใจลงทุนใน
หน่วยลงทุน
(ก)

ความเสี่ ยงโดยตรงต่ อกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน

1)

ความเสี่ ยงโดยทัว่ ไป
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุ รกิจโดยทัว่ ไป ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่ งรวมถึงอัตราเงินเฟ้ อ อัตรา
ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ราคาเครื่ องอุปโภคและบริ โภค ราคาอสังหาริ มทรัพย์ และนโยบายทางการ
เงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแห่ งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื่น ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อผลการ
ดําเนิ นงาน สถานะทางการเงินและ การลงทุนของกองทุนรวม และภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจโดยทัว่ ไป
ตลอดจนการลดลงของความต้องการของผูบ้ ริ โภคอาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมี นัยสําคัญต่อผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม ราคาซื้ อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่ งอาจมีราคาสู งหรื อ
ตํ่ากว่าราคาที่ได้เสนอขาย
นอกจากนี้ ราคาของหน่วยลงทุนที่ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบจากปั จจัย
ภายนอกหลายประการซึ่ งเป็ นปั จจัยที่กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ความเคลื่อนไหวหรื อความ
เปลี่ยนแปลงของตลาดหุ น้ ในต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศและต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
นโยบายหรื อมาตรการทั้งทางตรงหรื อทางอ้อมที่มีผลต่อนําเข้าหรื อส่ งออก สภาวะของธุรกิจท่องเที่ยว เงินตรา
ต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ ปั จจัยความเสี่ ยงในการดําเนินงานและทาง
ธุรกิจโดยทัว่ ไป ความผันผวนของตลาดเครื่ องอุปโภคและบริ โภค ระเบียบข้อบังคับ ภาษีอากร และนโยบาย
อื่นใดของรัฐบาล เป็ นต้น ซึ่ งไม่มีหลักประกันได้ว่าความเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายนอกดังกล่าวจะไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อราคาของหน่ วยลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน และการบริ หารจัดการ
โครงการของกองทุนรวม

2)

ความเสี่ ยงทางการเมือง
แม้วา่ ในปั จจุบนั สภาวะทางการเมืองเริ่ มเข้าสู่ สถานการณ์ที่ดีข้ ึน แต่หากมีเหตุการณ์ความไม่สงบหรื อความ
ขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้น อาจส่ งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ซึ่ งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุ นแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทุนรวม ทั้งนี้ จึงไม่
สามารถรับรองได้วา่ สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปั จจุบนั หรื อในอนาคต หรื อการเปลี่ยนแปลง
ของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุนรวม

3)

ความเสี่ ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัตภิ ัย และการก่อวินาศกรรม
การเกิดภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั การก่อวินาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ แม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนัก แต่
หากเกิ ดขึ้นในบริ เวณที่ต้ งั อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมนอกจากจะสร้างความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของ
กองทุนรวมแล้ว อาจยังก่อให้เกิดความสู ญเสี ยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผูเ้ ช่าและผูม้ าใช้บริ การในโครงการ
ของกองทุนรวมอย่างประเมินค่าไม่ได้
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
อย่างไรก็ดี กองทุนรวมจะได้ทาํ ประกันภัยที่ครอบคลุมความเสี ยหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั และเหตุ
สุ ดวิสัยอื่นๆ ไว้สาํ หรับอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ทั้งนี้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในกรมธรรม์
ประกันภัยตามมาตรฐานทัว่ ไปสําหรับธุรกิจเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์และอาคารที่พกั อาศัยให้เช่า
4)

ความเสี่ ยงจากการตรวจสอบข้ อมูลก่ อนการเข้ าลงทุน
ก่อนการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษทั จัดการได้ทาํ การศึกษาข้อมูลรายละเอียดของอสังหาริ มทรัพย์น้ นั ๆ
โดยทําการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจากรายงานของผูป้ ระเมินราคา
รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินโดยที่ปรึ กษากฎหมายและรายงานการตรวจสภาพ
อสังหาริ มทรัพย์ อย่างไรก็ตามการกระทําดังกล่าวมิได้เป็ นการประกันว่า อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวปราศจาก
ความเสี ยหาย หรื อความบกพร่ อง ที่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งหรื อซ่อมแซม รายงานของผูป้ ระเมิน
ราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สิน โดยที่ปรึ กษากฎหมาย และรายงานการตรวจ
สภาพอสังหาริ มทรัพย์ ที่บริ ษทั จัดการใช้เป็ นพื้นฐานในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริ มทรัพย์อาจมี
ข้อบกพร่ อง มีความไม่ถูกต้อง เนื่องจากความบกพร่ องบางอย่างของอสังหาริ มทรัพย์อาจจะตรวจพบได้ยาก
หรื อไม่สามารถตรวจพบได้ เนื่องจากข้อจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ หรื อ
ปั จจัยอื่นๆ ที่เป็ นข้อจํากัดในการตรวจสอบของทั้งผูป้ ระเมินราคา วิศวกรและที่ปรึ กษากฎหมาย
นอกจากนั้นแล้ว อสังหาริ มทรัพย์ชิ้นนั้นๆ อาจจะมีการ ละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งการศึกษาข้อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) ของ
บริ ษทั จัดการไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึ่ งอาจจะส่ งผลให้กองทุนรวมเกิดค่าใช้จ่ายหรื อข้อผูกพันที่เกี่ยวกับ
การละเมิดกฎข้อบังคับดังกล่าว

5)

การเปลีย่ นแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบังคับใช้ของมาตรฐานบัญชี ฉบับใหม่
หรื อการปรับปรุ งมาตรฐานทางบัญชี ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมหรื อคาดการณ์ได้ สําหรับ
การแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบี ยบ ข้อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรื อ คําสั่ง ของ
หน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่มีอาํ นาจตามกฎหมาย ถือเป็ นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกัน
ดังนั้น กองทุนรวมจึ งไม่สามารถที่ จะประเมิ นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ และไม่สามารถ
รับประกันได้วา่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

6)

ราคาของหน่ วยลงทุนอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ภายหลังการเสนอขาย
ภายหลังจากการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ไม่มีหลักประกันว่าสภาวะการซื้ อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจะมีเสถียรภาพ ราคา
ตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงภายหลังการเริ่ มทําการซื้ อขายหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และอาจไม่สอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ต่อหน่วยของกองทุนรวม ซึ่ ง
ราคาซื้ อขายของหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย อาทิเช่น ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของ
ราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปริ มาณการซื้ อขายของหน่วยลงทุน ดังนั้น ผูล้ งทุน
อาจไม่สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนได้ในราคาที่เสนอขายหน่วยลงทุน หรื อในราคาตามมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ต่อหน่วยของกองทุน
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
7)

มูลค่ าทรั พย์ สินสุ ทธิของกองทุนรวมอาจมิได้ เป็ นมูลค่ าที่แท้ จริ งของทรัพย์ สินซึ่ งกองทุนรวมจะได้ รับหากมี
การจําหน่ ายทรัพย์สินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวมซึ่ งได้กล่าวไว้ ณ ที่น้ ี ได้คาํ นวณโดยใช้ขอ้ มูลจากรายงานการประเมิ น ค่า
ทรั พ ย์สิ น ที่ ล งทุ น เป็ นข้อ มูล พื้ น ฐาน และมูล ค่า ดัง กล่าวอาจมิได้เป็ นมูลค่าที่แท้จริ งซึ่ งกองทุนรวมจะได้รับ
หากมีการจําหน่ายทรัพย์สินออกไปทั้งหมด หรื อมีการเลิกกองทุนรวม

8)

ความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหน่ วยลงทุนในตลาด
เนื่ องจากกองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิ ดซึ่ งมีสถานะเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาพคล่องในการซื้ อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริ มาณการซื้ อ
ขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งอยู่บนพื้นฐานของปริ มาณความ
ต้องการของผูซ้ ้ื อ-ผูข้ าย (bid-offer) โดยปริ มาณความต้องการของผูซ้ ้ื อ-ผูข้ าย และขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยหลาย
ประการที่กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ปริ มาณความต้องการของตลาด ดังนั้น จึงมีความเสี่ ยงที่
หน่วยลงทุนนี้จะขาดสภาพคล่องในการซื้ อขายในตลาดรอง

9)

ความเสี่ ยงด้ านภาษี
ในการซื้ อหรื อขาย โอนหรื อรับโอนสิ ทธิ การเช่าช่วง หรื อการซื้ อหรื อขาย โอนหรื อรับโอนอสังหาริ มทรัพย์
(ในกรณี ที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์) ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีที่เกิดจากการซื้ อหรื อขายหรื อ
โอนหรื อรับโอนสิ ทธิ การเช่าหรื อกรรมสิ ทธิ์ ในอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งกองทุนรวมอาจต้องรับภาระทั้งหมดหรื อ
บางส่ วน และอัตราภาษีที่กองทุนรวมจะต้องชําระดังกล่าว อาจแตกต่างจากอัตราที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั นอกจากนี้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจมีภาระภาษีเกี่ยวกับการลงทุนหรื อซื้ อขายหน่วยลงทุน หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
และระเบียบด้านภาษีหรื อด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

10)

ความเสี่ ยงในการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ซึ่งมูลค่ าอาจลดลงตามระยะเวลาการเช่ าทีเ่ หลืออยู่
กองทุนรวมมีการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึ งมูลค่าสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมอาจ
ลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ อันเนื่ องมาจากการประเมินค่าสิ ทธิ การเช่า การเปลี่ยนแปลงในอัตราการ
เข้าพัก และ/หรื อ อัตราค่าเช่าบ้านพัก หรื อเนื่ องจากสาเหตุอื่นใดที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของกองทุนรวม
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสิ ทธิ การเช่าดังกล่าวอาจส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ ต่อ มูลค่าทรัพย์สิ น
และมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวม

11)

ความเสี่ ยงของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอืน่
การที่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์จะต้องลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุ ท ธิ ข องกองทุ น รวมภายใต้บ ทบัญ ญัติข องกฎเกณฑ์ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ทํา ให้การลงทุ น กระจุ ก ตัว อยู่ใ นธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ ในขณะที่กองทุนรวมบางประเภทจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงิน
และ/หรื อหลักทรัพย์ ตลอดจนประเภทธุรกิจต่างๆที่หลากหลาย อันเป็ นผลให้กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์มี
การกระจายความเสี่ ยงน้อยกว่าการลงทุนในกองทุนรวมประเภทอื่น

12)

ความสามารถในการจ่ ายเงินปันผลของกองทุนรวม
การจ่ายเงิ นปั นผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวม ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ปัจจัย
หลายประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของผูบ้ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ ต้นทุนในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ การแข่งขันของ
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
ผูป้ ระกอบการ อัตราการเข้าพักของผูเ้ ช่าในโครงการที่กองทุนรวมจะลงทุน การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนั้น จึงมีความเสี่ ยงที่นกั ลงทุนจะไม่ได้
รับเงินปันผลตามที่ได้ประมาณการเอาไว้ในปี ที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
หรื อกองทุนรวมจะไม่สามารถที่จะ
รักษาระดับการจ่ายเงินปันผลหรื อเพิม่ การจ่ายเงินปั นผลได้ในปี ต่อ ๆ ไป
13)

มูลค่ าทรั พย์ สินสุ ทธิ (NAV) ของกองทุนรวมอาจไม่ เท่ ากับราคาที่จะซื้อขายได้ จริงในตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย
การคํานวณมูลค่าทรั พย์สิ นสุ ท ธิ (NAV) ของกองทุ นรวมที่ บริ ษทั จัดการประกาศ เป็ นการคํานวณโดยใช้
รายงานการประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมิ น ค่า ครั้ งล่า สุ ด เป็ นฐานในการกํา หนดมูล ค่า
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง มูล ค่า ดัง กล่าวอาจไม่ใช่ราคาที่จะซื้ อขายได้จริ งในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
เนื่องจากราคาที่ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยอื่นๆด้วย เช่น อุปสงค์และอุปทาน
ของหลักทรัพย์ดงั กล่าว การไหลเข้าของเงินลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ เป็ นต้น

(ข)

ความเสี่ ยงทีเ่ กีย่ วข้ องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ ในทรัพย์สิน

1)

ความเสี่ ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งอาจมีผลกระทบต่ ออสั งหาริมทรัพย์
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนมีความเสี่ ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
นอกจากนี้ อสังหาริ มทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากปั จจัย มหภาคอื่นๆ เช่น การวางผัง
เมื อ ง การได้รั บผลกระทบจากภัย พิบ ัติทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณี การเกิ ดความไม่ ส งบใน
ประเทศ เป็ นต้น

2)

ความเสี่ ยงจากการแข่ งขันทีส่ ู งขึน้
ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสังหาริ มทรัพย์ การเพิ่มขึ้นของ
จํานวนผูป้ ระกอบการในตลาด การเพิ่มขึ้ นหรื อลดลงของจํานวนนักท่องเที่ ยวและนักธุ รกิ จ การที่ มีจาํ นวน
ผูป้ ระกอบการในตลาดเพิ่มขึ้นจะส่ งผลให้อุปทานของตลาดเพิ่มขึ้น ทําให้มีการแข่งขันสูงขึ้น

3)

ความเสี่ ยงทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ต้ องมีการปรับปรุงอสั งหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมแต่ละแห่งจะต้องซ่อมแซมและปรับปรุ งให้ดูใหม่ ทันสมัย และสอดคล้องกับ
ความพอใจของลูกค้าอยูเ่ สมอ เพื่อดึงดูดให้ลกู ค้าเข้ามาใช้บริ การอย่างต่อเนื่อง โดยปกติการปรับปรุ ง หรื อ การ
ซ่ อมแซมบํารุ งรักษาประจําปี จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนิ นงานมากนัก ยกเว้นในกรณี ที่เป็ นการ
ปรับปรุ งซ่ อมแซมใหญ่ซ่ ึ งเป็ นการปรับปรุ งเพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ภายนอกและภายในอสังหาริ มทรัพย์
หรื อเป็ นการเปลี่ยนงานระบบที่สาํ คัญ ซึ่ งจะดําเนินการตามระยะเวลาที่ผบู้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์หรื อกองทุน
รวมเห็ นว่าเหมาะสมและกองทุนรวมยอมรั บ และโดยปกติจะไม่มีการหยุดดําเนิ นการในระหว่างช่วงการ
ปรับปรุ งนั้นๆ การปรับปรุ งจะดําเนิ นการเป็ นส่ วนๆ เฉพาะพื้นที่ที่ตอ้ งการปรับปรุ งเท่านั้น ดังนั้นผลกระทบ
ต่อรายได้จะเกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่ที่มีการปรับปรุ ง
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
4)

ความเสี่ ยงจากการลดลงของระดับความต้ องการของนักธุรกิจ/นักท่ องเทีย่ วทีเ่ ข้ ามาทํางาน/ท่ องเทีย่ วใน
ประเทศไทย
ปริ มาณลูกค้าส่ วนใหญ่ที่มาใช้ห้องพัก เป็ นนักธุ รกิจ / นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ดังนั้น การดําเนิ นกิจการ
ของผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จึงขึ้นอยูก่ บั สภาวะการลงทุน การประกอบกิจการโดยบริ ษทั ข้ามชาติในประเทศ
ไทย และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการลงทุน หรื อการประกอบกิจการโดย
บริ ษทั ข้ามชาติในประเทศไทย ลดลงไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามอาจทําให้จาํ นวนนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว ที่
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมีจาํ นวนลดลง การดําเนิ นกิจการของผูเ้ ช่าช่วงหรื อ ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
อาจได้รั บ ผลกระทบในทางลบจากเหตุ การณ์ ใ ดๆ ที่ ลดความน่ า สนใจของประเทศไทยในฐานะสถานที่
ประกอบธุ รกิจ สถานที่ประกอบกิจการ สถานที่ท่องเที่ยวของนักธุ รกิจ/นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เช่นการ
เปลี่ยนแปลงในทางลบของสภาวะทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเพิ่มค่าเงินบาท มุมมองที่เป็ นทางลบของ
ชาวต่างประเทศเกี่ยวกับประเทศไทย ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การประท้วง หรื อ
การปิ ดล้อม หรื อการแพร่ ระบาดของโรคต่างๆในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบจากความเสี่ ยงเกี่ยวกับอธิ ปไตย
และสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยด้วย ดังนั้น หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวสภาวะเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ ยวในประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบรุ นแรง ซึ่ งจะก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานของ
กองทุนรวมด้วย

5)

ความเสี่ ยงจากกรณีการถูกเวนคืนทีด่ นิ
กองทุนรวมอาจมีความเสี่ ยงในกรณี ที่มีการเวนคืนทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่ งทํา
ให้กองทุนรวมไม่อาจใช้ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนเพื่อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้
อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่เกิดการเวนคืนดังกล่าว กองทุนรวมอาจไม่ได้รับค่าชดเชยจากการเวนคืน หรื อได้รับ
ค่าชดเชยดังกล่าวมากกว่าหรื อน้อยกว่ามูลค่าที่กองทุนรวมใช้ในการลงทุนในทรัพย์สิน ซึ่ งอาจส่ งผลให้
ผลตอบแทนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนไม่เป็ นไปตามที่ได้ประมาณการไว้ท้ งั ในส่ วนของเงิน
ปันผลและเงินลดทุน ทั้งนี้จาํ นวนเงินค่าชดเชยที่กองทุนรวมได้รับจะขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขตามที่กาํ หนดในสัญญา
ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เหลืออยูภ่ ายหลังจากการถูกเวนคืน หรื อจํานวนค่าชดเชย
ที่ได้รับจากการเวนคืน
นอกจากนี้ จากการที่บริ ษทั จัดการได้ศึกษาข้อมูลตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริ เวณที่ที่จะ
เวนคืนในท้องที่เขตที่ทรัพย์สินของกองทุนที่จะลงทุนแล้วพบว่าที่ต้ งั ของทรัพย์สินของกองทุนที่จะลงทุน
ดังกล่าวไม่ตกอยูภ่ ายใต้เขตเวนคืนโดยเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้บริ ษทั จัดการไม่สามารถประเมินถึงโอกาสในการ
ถูกเวนคืนได้ เนื่ องจากการเวนคืนที่ดินเป็ น นโยบายและความจําเป็ นในการใช้พ้ืนที่ของรัฐบาลในเวลานั้น

6)

ความเสี่ ยงจากการไม่ มีสิทธิใช้ ทางเข้ าออกโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่ อ
เนื่องจากกรณีมขี ้ อพิพาท
ในขณะที่ มีการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตามหนังสื อชี้ ชวนฉบับนี้ ทางเข้าออกของโครงการ
เซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ ซึ่ งมีเนื้ อที่ประมาณ 5 ตารางวา อยูภ่ ายใต้ขอ้ พิพาท
ระหว่างนายบุญลือ ทองบุญรอด ในฐานะผูจ้ ดั การมรดกของนายทองหล่อ ทองบุญรอด (โจทก์) กับ กองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ เรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II (จําเลย) เรื่ อง ละเมิดและขับไล่ โดยที่ศาลอุทธรณ์
- 47 โครงการฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้ อง ตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขดําที่ 4438/2549 คดีหมายเลข
แดงที่ 12311/2552 เนื่องจากพยานหลักฐานของจําเลยมีน้ าํ หนักดีกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ และข้อเท็จจริ ง
รับฟังได้วา่ นายทองหล่อได้อุทิศที่ดินพิพาทให้เป็ นถนนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนใช้ร่วมกันโดยกระทําด้วย
วาจาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2497 ที่ดินพิพาทจึงเป็ นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โจทก์ไม่อาจ
อ้างกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินพิพาทว่าโจทก์มีสิทธิ ครอบครองที่ดินพิพาทสื บต่อจากนายทองหล่อเจ้ามรดกได้อีก
ต่ อ ไป ทั้ง นี้ คดี ดัง กล่ า วอยู่ใ นระหว่า งการพิ จ ารณาของศาลฎี ก า โดยโจทก์ไ ด้ยื่น ฎี ก าไว้แ ล้ว ณ วัน ที่ 5
กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ทั้งนี้ ซอยสุ ขมุ วิท 55 (ทองหล่อ) ได้มีการใช้เป็ นทางสาธารณะที่รถยนต์ใช้สัญจรไปมาเป็ นปกติเป็ นเวลานาน
กว่า 20 ปี แล้ว ตลอดจนศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาแล้วว่า พยานหลักฐานของโครงการมีน้ าํ หนัก
ดีกว่าพยานของโจทก์ โจทก์ไม่อาจอ้างกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินพิพาทได้
อย่างไรก็ดี หากศาลฎีกาพิพากษากลับคําพิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้นอาจส่ งผลให้ไม่สามารถใช้ทางเข้า-ออก
โครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อทางด้านหน้าถนนสุ ขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ )
อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมอาจขอเจรจาขอเช่าที่ดินประมาณ 5 ตารางวา เพื่อใช้เป็ นทางเข้าออกของโครงการหรื ออาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงทางเข้า-ออกของโครงการจากเดิมเป็ นการเข้า-ออกผ่านทางซอยทองหล่อ 8 เข้าสู่ ถนนสุ ขมุ วิท 55
(ซอยทองหล่อ) ซึ่งเป็ นทางสาธารณประโยชน์ และไม่มีพบว่ามีคดีพิพาทใดๆกับกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ
เรี ยกร้อง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ –II และกองทุนรวมอาจต้องชดใช้ค่าเสี ยหายและค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความให้
โจทก์รวมเป็ นเงินประมาณ 1.64 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนค่าใช้จ่าย 0.05% ของขนาดเงินกองทุนรวม 3,300 ล้านบาท

ค)
1)

2)

ความเสี่ ยงทีเ่ กิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวม
ความเสี่ ยงของผลประกอบการของกองทุนรวมขึน้ อยู่กบั ความสามารถของผู้บริหารอสั งหาริมทรัพย์
ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรกกองทุนรวมจะแต่งตั้ง บริ ษทั คิว. เอช. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
ให้เป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาํ หรับ โครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ สุ ขมุ วิท-ทอง
หล่อ โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ และโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า
แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร ซึ่ งบริ ษทั คิว. เอช. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด เป็ นบริ ษทั มีประสบการณ์ในการ
บริ หารจัดการทรัพย์สิน โดยกองทุนรวมได้กาํ หนดให้ผบู้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการทรัพย์สิน รวมถึงการร่ วมกําหนดนโยบายการจัดการผลประโยชน์ในทรัพย์สิน ดังนั้นการ
บริ หารจัดการทรัพย์สินที่ดีโดยผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เช่น การรักษาหรื อพัฒนาทรัพย์สินที่ลงทุนให้เป็ นที่
พึงพอใจของผูเ้ ช่า การให้บริ การแก่ผเู้ ช่าอย่างมีคุณภาพ การหาผูเ้ ช่ารายใหม่หรื อการต่อสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่า
ปั จจุบนั การบํารุ งรักษาทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกให้อยูใ่ นสภาพที่ดี จึงส่ งผลโดยตรงต่อผล
ประกอบการของกองทุนรวม
อย่างไรก็ดี หากบริ ษทั คิว. เอช. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ผบู้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
เนื่ องจากเหตุ ผลใดเหตุผลหนึ่ ง กองทุ นรวมอาจได้รั บผลกระทบจากการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์รายเดิม ซึ่ งอาจจะส่ งผลกระทบต่อผลประกอบการและฐานะการเงินของกองทุนรวม
ความคุ้มครองจากกรมธรรม์ ประกันภัยของกองทุนรวมอาจไม่ ครอบคลุมความเสี่ ยงจากการสู ญเสี ยได้ ท้งั หมด
และอาจไม่ ครอบคลุมถึงความเสี ยหายบางประเภททีไ่ ม่ ได้ ทาํ ประกัน
การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเสี่ ยงด้านการดําเนินการและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่กองทุน
รวมเข้าลงทุนครั้งแรก เนื่องจากกองทุนรวมอาจไม่สามารถจัดทําประกันภัยที่คุม้ ครองความเสี่ ยงบางประเภท
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
ที่อาจเกิดขึ้นได้ (หรื อแม้ว่ากองทุนรวมสามารถจัดหาประกันภัยได้ แต่อตั ราเบี้ ยประกันอาจไม่คุม้ กับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กองทุนรวมอาจได้รับ) เช่น ความสูญเสี ยจากสงคราม หรื อการก่อการร้าย เป็ นต้น
กองทุนรวมอาจมีความเสี่ ยงจากความสูญเสี ยทางการเงินเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่ไม่ได้รับการคุม้ ครองอย่าง
เพียงพอหรื อไม่สามารถจัดให้มีการประกันภัยได้
3)

ความเสี่ ยงจากการทีค่ ู่สัญญาไม่ ปฏิบัติตามสั ญญาอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการลงทุนและบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม กองทุนรวมจะเข้าทํา สัญญาโอนสิ ทธิ การเช่าช่วงที่ดิน
และสัญญาจะซื้ อจะขายอสังหาริ มทรัพย์กบั เจ้าของอสังหาริ มทรั พย์ และ/หรื อ ผูโ้ อนสิ ทธิ การเช่าช่วงที่ ดิน
และ/หรื อ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับการลงทุนและการบริ หารของกองทุนรวมเพื่อประโยชน์ในการจัดหา
จัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม และผูกพันให้คู่สัญญาปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในสัญญา
อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีขอ้ กําหนดในสัญญา คู่สัญญาอาจปฏิบตั ิผิดสัญญาหรื ออาจเกิดเหตุการณ์ใด ๆ อันเป็ นเหตุ
แห่งการเลิกหรื อผิดสัญญาได้ ในกรณี เช่นว่านี้ แม้กองทุนรวมจะมีสิทธิ ที่จะบอกเลิกสัญญา เรี ยกค่าเสี ยหาย แต่
เหตุการณ์ที่คู่สัญญาผิดสัญญาดังกล่าว ทําให้กองทุนรวมอาจไม่ได้รับผลประโยชน์หรื อบังคับการให้เป็ นไป
ตามสั ญ ญาตามที่ ก าํ หนดไว้ดัง กล่ า วได้ เช่ น ไม่ ส ามารถบัง คับ ให้เ ป็ นไปตามสิ ท ธิ ข องกองทุ น รวมตาม
ข้อกําหนด หรื อ คู่สัญญาไม่ชาํ ระค่าเสี ยหายตามที่กองทุนรวมเรี ยกร้อง ดังนั้น กองทุนรวมจึงอาจต้องนําเรื่ อง
ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้ องร้องต่อศาล ซึ่ งการดําเนินการดังกล่าวบริ ษทั จัดการไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาในการดําเนิ นการ และจํานวนเงิ นที่ กองทุนรวมจะได้รับชดเชย เยียวยา ต่อความ
เสี ยหายต่าง ๆ นอกจากนี้ ผลแห่ งคดีข้ ึนอยูก่ บั คําพิพากษาของศาล และถึงแม้ศาลจะมีคาํ พิพากษาให้กองทุน
รวมชนะคดี กองทุนรวมอาจประสบความยุง่ ยากในการบังคับให้เป็ นไปตามคําพิพากษาของศาล ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนจึงมีความเสี่ ยงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนตามจํานวนหรื อภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้

4)

ความเสี่ ยงจากการทีก่ องทุนรวมไม่ สามารถใช้ สิทธิตามสั ญญาเช่ าช่ วงทีด่ นิ ทีเ่ ช่ า
ในบางกรณี กองทุนรวมอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เช่าช่วงเนื่ อ งจากที่ ดิ น ที่ เ ช่ า ช่วงถูกยึดหรื อ
อายัดตามคําสั่งศาล เจ้าของที่ดินหรื อผูใ้ ห้เช่าช่วงถูกศาลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ชวั่ คราว หรื อพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด
หรื อสั่งให้ลม้ ละลาย
ซึ่ งในกรณี ดงั กล่าวหากเจ้าของที่ดินหรื อผูใ้ ห้เช่าช่วงไม่สามารถดําเนิ นการแก้ไขเหตุดงั กล่าวกองทุนรวมจึ ง
อาจจะไม่ส ามารถใช้ประโยชน์ซ่ ึ งที่ ดินที่ เช่ าช่ วงได้ตามระยะเวลาการเช่ าช่ว งที่ เหลื ออยู่ตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้ในสัญญาเช่าช่วง
อย่างไรก็ดี กองทุนรวมยังเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในสิ่ งปลูกสร้างที่ต้ งั อยูบ่ นที่ดินที่เช่าช่วง ผูท้ ี่มีสิทธิ ในที่ดินที่
เช่าช่วงแทนเจ้าของที่ดินหรื อผูใ้ ห้เช่าช่วงอาจต้องดําเนิ นการให้กองทุนรวมสามารถใช้ประโยชน์ในสิ่ งปลูก
สร้างที่กองทุนรวมมีกรรมสิ ทธิ์ ได้โดยชอบต่อไป
นอกจากนี้ ผูใ้ ห้เช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วง เป็ นบริ ษทั ที่ถือหุน้ โดยเจ้าของที่ดินและกลุ่มบุคคลเดียวกันกับ
เจ้าของที่ดินและไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะอื่น ดังนั้น จึงมีความเสี่ ยงตํ่าในการที่สัญญาเช่าระหว่าง
เจ้าของที่ดินกับบริ ษทั ดวงเดช จํากัดและสัญญาเช่าช่วงจะถูกยกเลิกหรื อเพิกถอน เนื่องจากการผิดนัดของ
บริ ษทั ดวงเดช จํากัด ในฐานะผูเ้ ช่าตามสัญญาเช่าและผูใ้ ห้เช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วง
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
5)

ความเสี่ ยงทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการกู้ยมื เงิน
ในกรณี ที่กองทุนรวมได้ดาํ เนินการให้มีการกูย้ มื เงินตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดที่กาํ หนดไว้ในโครงการ กองทุน
รวมอาจมีความเสี่ ยงเกิดขึ้นจากการกูย้ มื เงินดังกล่าวได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและอัตรา
ดอกเบี้ย ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานของกองทุนรวม ทําให้กองทุนรวมมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ
รวมถึงกองทุนรวมอาจมีความเสี่ ยงที่จะมีความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยลดลง และอาจ
ส่ งผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนรวมในการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ กองทุนรวม
จะใช้ความพยายามในการดําเนินการใดๆเพื่อลดความเสี่ ยงดังกล่าว เช่น การป้ องกันความเสี่ ยงจากการผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ย หรื อ การขอขยายระยะเวลาการชําระหนี้ เป็ นต้น อย่างไรก็ดีในการดําเนินการใดๆ ดังกล่าว
กองทุนรวมจะดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ

6)

การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่ งแวดล้ อมอาจก่อให้ เกิดค่ าใช้ จ่ายอย่างมีนัยสํ าคัญต่ อกองทุนรวม
กองทุนรวมอาจมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุ รกิจของกองทุนรวม นอกจากนี้ ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องใน
อนาคต กองทุนรวมอาจมีภาระค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิตามกฎหมายเพิ่มเติม

7)

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ างกองทุนรวม เจ้ าของอสั งหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมลงทุนครั้ งแรก
คณะกรรมการลงทุน ผู้บริหารอสั งหาริมทรัพย์ เจ้ าของอสั งหาริมทรัพย์ และผู้ให้ บริการอืน่ ของกองทุนรวม
อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่ อการดําเนินงานของกองทุนรวม
แม้วา่ บริ ษทั จัดการจะได้กาํ หนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบตั ิหน้าที่ของบริ ษทั คิว. เอช. อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จํากัด ในการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างระมัดระวัง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
กองทุนรวมและบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้นยังอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจาก
(ก) บริ ษทั คิว. เอช. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด เจ้าของอสังหาริ มทรัพย์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องยังคง
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ และอาคารที่อยูอ่ าศัยให้เช่า
(ข) เจ้ า ของอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ที่ ก องทุ น รวมลงทุ น ครั้ งแรกซึ่ งเป็ นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เจ้ า ของ
อสังหาริ มทรัพย์จะถือหน่วยลงทุนในจํานวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายและ
อาจใช้สิทธิ ในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุนในการเสนอชื่อกรรมการในคณะกรรมการลงทุนซึ่ งมีหน้าที่ให้
คําปรึ กษาแก่กองทุนรวม

8)

ความเสี่ ยงทีก่ องทุนรวมอาจต้ องรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในการรื้อถอนทรัพย์สิน
สําหรับโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร ซึ่ งกองทุนรวมลงทุนโดยการรับโอนสิ ทธิ
การเช่าช่วงที่ดิน โดยสัญญาเช่าช่วงที่ดินดังกล่าวมีขอ้ กําหนดว่า เมื่อสัญญาเช่าช่วงสิ้ นสุ ดลงแล้ว ผูใ้ ห้เช่าช่วง
อาจกําหนดให้ผเู้ ช่าช่วงดําเนินการรื้ อถอนอาคารสิ่ งปลูกสร้างออกจากพื้นที่เช่าช่วงโดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ ช่าช่วง
เอง ซึ่ งในกรณี ดงั กล่าวผูป้ ระเมินราคาได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินลอยตัวที่สามารถขายต่อได้และค่าใช้จ่ายใน
การรื้ อถอนสิ่ งปลูกสร้างดังกล่าวไว้ในรายงานประเมินแล้ว ซึ่ งอาจส่ งผลให้ในวันที่สัญญาเช่าช่วงสิ้ นสุ ดลง
กองทุนรวมอาจมีหรื อไม่มีภาระในการชําระค่ารื้ อถอนดังกล่าว ซึ่ งอาจทําให้ผลตอบแทนที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ได้รับไม่เป็ นไปตามที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ดี บริ ษทั จัดการได้กาํ หนดให้ผูป้ ระเมิ นราคาต้องนําปั จจัย
ดังกล่าวประกอบการกําหนดสมมติ ฐานในการประเมิ นค่าและการสอบทานการประเมิ นค่าทรั พย์สินของ
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
กองทุนรวมแล้วแต่กรณี และบริ ษทั จัดการจะดําเนินการให้มีการเปิ ดเผยสมมติฐานในเรื่ องดังกล่าวในรายงาน
ประเมินล่าสุ ดและรายงานประจําปี ของกองทุนรวม เพื่อให้ผลู้ งทุนสามารถรับทราบถึงความเสี่ ยงดังกล่าวเพื่อ
ประกอบการพิจารณาลงทุนได้
4.

หลักเกณฑ์ การลงทุน
4.1

การลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์หรือสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์
การลงทุ น ในอสั ง หาริ มทรั พ ย์ห รื อสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั ง หาริ มทรั พ ย์แ ละการจัด หาผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริ มทรัพย์จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
4.1.1

ต้อ งมี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละศึ ก ษาความเป็ นไปได้แ ละความเหมาะสมในการซื้ อหรื อเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อประกอบการตัดสิ นใจลงทุน

4.1.2

อสังหาริ มทรัพย์ที่จะลงทุนต้องตั้งอยูใ่ นประเทศไทย มีทางเข้าออกที่ดีและเหมาะสมตามสภาพ

4.1.3

ต้อ งเป็ นอสั ง หาริ มทรั พ ย์ที่ ก่ อ สร้ า งแล้ว เสร็ จ และอยู่ใ นสภาพที่ เ หมาะสมต่ อ การจัด หา
ผลประโยชน์ได้หรื อหากเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที่ยงั ก่อสร้างไม่แล้วเสร็ จ ต้องมีการก่อสร้ างไป
แล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าโครงการ ณ วันที่สํานักงานอนุ มตั ิให้บริ ษทั จัดการจัดตั้ง
และจัดการกองทุ นรวมกรณี เป็ นทรั พย์สินชิ้ นแรก หรื อ ณ วันที่ กองทุ นรวมลงทุ นกรณี เป็ น
ทรั พ ย์สิ น ชิ้ น ต่ อ ไป และในการคํา นวณมู ล ค่ า โครงการ มิ ใ ห้นับ มู ล ค่ า ที่ ดิ น ที่ เ ป็ นที่ ต้ งั ของ
โครงการ ทั้งนี้ สัดส่ วนความคืบหน้าของการก่อสร้างต้องได้รับการรับรองจากบริ ษทั ประเมินค่า
ทรัพย์สิน

4.1.4

ต้องเป็ นการลงทุนโดยการซื้ อหรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อโดยการได้มาซึ่ งสิ ทธิเก็บกินหรื อสิ ทธิ
เหนือพื้นดิน โดยผูม้ ีกรรมสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวยินยอมที่จะขาย
ให้เช่า หรื อให้สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์น้ นั

4.1.5

อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตอ้ งไม่อยูใ่ นบังคับแห่ งทรัพยสิ ทธิ หรื อมีขอ้
พิพาทใดๆ เว้นแต่จะเป็ นประโยชน์แก่กองทุ นรวมและได้รั บความเห็ นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

4.1.6

อสังหาริ มทรัพย์ตอ้ งไม่เป็ นที่ดินว่างเปล่า เว้นแต่จะแสดงได้วา่ จะเป็ นประโยชน์ที่จะส่ งเสริ ม
ให้เ กิด รายได้แ ก่ อ สัง หาริ ม ทรั พย์ข องกองทุ น รวม และได้รั บ ความเห็ น ชอบจากสํานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

4.1.7

ในการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษทั จัดการจะไม่ทาํ สัญญาเช่าที่มีขอ้ ตกลงหรื อเงื่อนไขที่ก่อให้เกิด
หน้าที่มากกว่าหน้าที่อนั เป็ นปกติที่ผเู้ ช่าพึงต้องกระทําเมื่อสัญญาเช่าสิ้ นสุ ดลง หรื อทําสัญญาเช่าช่วง
เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องเป็ นการเช่าจากบุคคล
ดังต่อไปนี้
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4.1.8

4.1.9

(1)

ต้อ งเป็ นการเช่ า จากผู้มี สิ ท ธิ ที่ จ ะให้ เ ช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์น้ ัน ได้ ทั้ง นี้ ในกรณี ที่
อสังหาริ มทรัพย์ที่เช่าเป็ นที่ดิน ที่ดินนั้นจะต้องมีการออกโฉนดที่ดินหรื อหนังสื อรับรอง
การทําประโยชน์ให้แล้ว

(2)

ในกรณี ที่เป็ นการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ หรื อในกรณี ที่เป็ นการเช่าอาคาร โรงเรื อน
หรื อสิ่ งปลูกสร้างที่ผใู้ ห้เช่ามิได้เป็ นผูม้ ีกรรมสิ ทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรื อผูม้ ีสิทธิ ครอบครอง
ตามหนัง สื อ รั บ รองการทํา ประโยชน์ บริ ษ ทั จัด การต้อ งจัด ให้มี ส ถาบัน การเงิ น
ตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรื อบริ ษทั ประกันภัยเป็ นผูร้ ับประกัน
ความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกล่าว หรื อในกรณี ที่มิได้
จัดให้ผรู้ ับประกันความเสี ยหายเพื่อป้ องกันความเสี ยหายเช่นว่านั้น บริ ษทั จัดการต้อง
เปิ ดเผยความเสี่ ยงให้ผลู้ งทุนทราบโดยต้องระบุไว้ในหนังสื อชี้ ชวน ส่ วนสรุ ปข้อมูล
สํา คัญ ถึ ง ผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น กับ ผลประกอบการของกองทุ น รวม หากผูม้ ี
กรรมสิ ทธิ์ ตามโฉนดที่ ดิ น หรื อผู้มี สิ ทธิ ค รอบครองตามหนั ง สื อรั บ รองการ
ทําประโยชน์บอกเลิกสัญญา

บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่มีมูลค่า
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวม ภายใน 6 เดือนนับแต่
วันที่ จดทะเบี ยนกองทรั พย์สินเป็ นกองทุนรวม หรื อวันที่จดทะเบี ยนเพิ่มเงิ นทุนสําหรั บกรณี
การเพิ่ม เงิ นทุ นจดทะเบี ยนเพื่อ ลงทุ น ในอสังหาริ ม ทรั พย์ห รื อ สิ ท ธิ การเช่ าอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
เพิ่ม เติ ม แล้วแต่ก รณี และดํารงอัต ราส่ วนการลงทุ นดังกล่าวทุ กวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญ ชี
ประจําปี เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1)

รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สุ ดท้ายก่อนสิ้ นอายุโครงการ หรื อ

(2)

กรณี มีเหตุจาํ เป็ นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

บริ ษทั จัดการจะถืออสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการ
ลงทุ นไว้อย่างน้อย 1 ปี เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

4.1.10 บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีการประกันภัยดังต่อไปนี้
(1)

การประกัน ภัย อย่า งเพี ย งพอและเหมาะสมกับ ส่ ว นได้เ สี ย ของกองทุ น รวมที่ มี ต่ อ
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่ลงทุน เพื่อคุม้ ครองความเสี ยหาย
ที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนรวมอันเนื่องมาจากการเกิดวินาศภัยต่ออสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
โดยกําหนดให้กองทุนรวมเป็ นผูร้ ับประโยชน์ ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผูด้ ูแล
ผลประโยชน์

(2)

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้รับความเสี ยหายจากความชํารุ ด
บกพร่ อ งของอาคาร โรงเรื อน หรื อสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ทั้ง นี้ ในกรณี ที่ ผู้ใ ห้ เ ช่ า หรื อ
ผูใ้ ห้สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์แก่กองทุนรวม หรื อผูเ้ ช่าอสังหาริ มทรัพย์จากกองทุนรวม
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ได้ทาํ ประกันภัยนั้นไว้แล้ว บริ ษทั จัดการสามารถทําประกันภัยความรับผิดเฉพาะกรณี
ที่กองทุนรวมอาจถูกไล่เบี้ยให้ตอ้ งรับผิด
(3)

การประกันภัยตาม (1) และ(2) ให้เอาประกันตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมมีกรรมสิ ทธิ์
หรื อสิ ทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์น้ นั

4.1.11 ราคาอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนหรื อจําหน่าย
(1)

การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษทั จัดการจะลงทุน
ในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาที่เปิ ดเผยไว้ในรายละเอียดโครงการ และหากราคาที่จะลงทุน
ซึ่ งเปิ ดเผยไว้ในรายละเอียดโครงการสู งกว่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าตํ่าสุ ด
เกินร้อยละ 10 ของราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะชี้แจง
ข้อเท็จจริ งและเหตุผลที่ลงทุนในราคานั้นในโครงการและหนังสื อชี้ชวน

(2)

การขายอสังหาริ มทรัพย์หรื อโอนสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจาก
การลงทุน บริ ษทั จัดการจะกระทําโดยเปิ ดเผย เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุนรวม
เป็ นสําคัญ หากการขายอสังหาริ มทรัพย์หรื อโอนสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์มี
ราคาที่ต่าํ กว่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าสูงสุ ดเกินร้อยละ 10 ของราคาที่ได้
จากรายงานการประเมินค่าดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะชี้แจงข้อเท็จจริ งและเหตุผลที่ขาย
อสังหาริ มทรัพย์หรื อโอนสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ในราคาดังกล่าวไว้ในหนังสื อ
สรุ ปข้อมูลสําคัญตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(3)

รายงานการประเมินค่าของบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินตาม (1) และ(2) จะจัดทําขึ้ น
ล่ว งหน้า ก่ อ นการลงทุ น ในหรื อจํา หน่ า ยอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ห รื อสิ ทธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวได้ไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีการประเมินค่า
ทรั พย์สินใหม่หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมูลค่าทรั พย์สินที่ ทาํ การประเมิ นมี การ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ

4.1.12 การทําธุรกรรมกับบริ ษทั จัดการ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั จัดการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั
จัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1)

ในการลงทุ น ครั้ งแรก หากเป็ นการลงทุ น ในอสั ง หาริ มทรั พ ย์ห รื อสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั จัดการหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั จัดการ บริ ษทั จัดการ
ต้องยื่นคํารับรองของบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่ งได้รับรองว่าผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้รับรายงานการ
ประเมิ นของบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจลงทุนของ
บริ ษทั จัดการ และรับรองว่าได้ทาํ การตรวจสอบการลงทุนตามโครงการแล้ว และเห็น
ว่ า เ ป็ น ธุ ร ก ร ร ม ใ น ลั ก ษ ณ ะ ที่ เ ป็ น ธ ร ร ม เ นี ย ม ท า ง ค้ า ป ก ติ เ ส มื อ น
การทําธุ รกรรมกับคู่คา้ ทัว่ ไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็ นพิเศษ (at arm’s length
transaction) ทั้งนี้ เมื่อบริ ษทั จัดการได้รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม บริ ษทั จัดการจะแต่งตั้งบุคคลที่ทาํ การรับรองดังกล่าวเป็ น
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ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ นและสมควรโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2)

ในการลงทุนในหรื อจําหน่ายไปซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ภายหลังจากการลงทุนครั้งแรก หากเป็ นการทําธุ รกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั
จัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ที่ สน. 29/2549 เรื่ อง การกระทําที่ อาจก่อ ให้เกิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้ องกัน ลง
วันที่ 19 กรกฎาคม 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ งรวมถึงการได้รับความเห็นชอบหรื อ
การ รั บ ร อ ง จ า กผู้ ดู แ ล ผล ป ร ะ โ ย ช น์ แ ละ / ห รื อ ก า ร ไ ด้ รั บ ม ติ อนุ มั ติ จ า ก
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน นอกจากนี้ หากธุรกรรมดังกล่าวเป็ นการลงทุนกับบริ ษทั จัดการหรื อ
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ บริ ษัท จัด การ บริ ษัท จัด การจะดํา เนิ น การได้ต่ อ เมื่ อ ผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ ไ ด้ต รวจสอบและรั บ รองเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรแล้ว ว่ า การลงทุ น
ดังกล่าวเป็ นธุ รกรรมในลักษณะที่เป็ นทางค้าปกติเสมือนเป็ นการทําธุรกรรมกับลูกค้า
ทัว่ ไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็ นพิเศษ

4.1.13 บริ ษทั จัดการจะนําอสังหาริ มทรัพย์ไปแสวงหาผลประโยชน์ได้เฉพาะการให้เช่าพื้นที่โดยตรง หรื อ
ให้เช่าแก่ผปู ้ ระกอบกิจการอื่นเพื่อนําอสังหาริ มทรัพย์ไปจัดหาประโยชน์ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์
ดังนี้
(1)

หากเป็ นการลงทุนในอาคาร ให้บริ การให้เช่าห้องพักแบบระยะยาวและแบบระยะสั้น
เสมือนโรงแรม บริ ษทั จัดการจะนําอาคารดังกล่าวให้เช่าแก่ผปู้ ระกอบกิจการโรงแรม
เท่านั้น

(2)

หากเป็ นการให้เช่าพื้นที่และมีการจัดหาผลประโยชน์โดยการให้บริ การประกอบด้วย
เช่น เซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ บริ ษทั จัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(ก)

ดํา เนิ น การให้ก องทุน รวมมีร ายได้จ ากการให้เ ช่า พื้น ที ่แ ละการให้เ ช่า
เครื่ องใช้อุปกรณ์ตกแต่งที่เกี่ยวเนื่ องโดยตรงจากการให้เช่าพื้นที่น้ ัน เช่น
ชุดรับแขก ชุดครัว เครื่ องปรับอากาศ เป็ นต้น รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของรายได้ท้ งั หมดที่ได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์น้ นั
ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ใด ๆ

(ข)

รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ตาม (ก) ของแต่ละ
อาคารให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับแต่วนั สิ้ น
รอบปี บัญชี

(ค)

หากกองทุนรวมมีรายได้นอ้ ยกว่าที่กาํ หนดตาม (ก) บริ ษทั จัดการจะดําเนินการ
ให้ผปู้ ระกอบกิจการรายอื่นนําอสังหาริ มทรัพย์ไปจัดหาผลประโยชน์ หรื อ
จําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว หรื อ
เลิก กองทุ นรวม ภายใน 60 วันนับแต่วนั สิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี ประจําปี
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
และแจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่
บริ ษทั จัดการได้ดาํ เนินการดังกล่าวแล้วเสร็ จ
4.1.14 บริ ษทั จัดการจะจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ให้เกิดรายได้ประจําไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75
ของรายได้ท้ งั หมดของกองทุนรวมในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี เว้นแต่กรณี ดงั ต่อไปนี้
(1)
(2)
4.2

ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี แรกและประจําปี สุ ดท้ายของปี ที่สิ้นอายุโครงการ หรื อ
เมื่อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอนื่ บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซึ่ง
ทรัพย์สินอย่ างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่ างดังต่ อไปนีเ้ พือ่ การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม
(1)

พันธบัตรรัฐบาล

(2)

ตัว๋ เงินคลัง

(3)

พันธบัตรหรื อหุน้ กูท้ ี่สถาบันสิ นเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ รัฐวิสาหกิจ หรื อนิ ติบุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็ นผูอ้ อก

(4)

เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย

(5)

บัตรเงิ นฝากที่ ธ นาคารหรื อบริ ษ ทั เงิ นทุนเป็ นผูอ้ อก ทั้งนี้ หากเป็ นบัตรเงิ นฝากที่ มี การจ่ าย
ผลตอบแทนหรื อการชําระเงินลงทุนอ้างอิงกับสิ นค้าหรื อตัวแปรต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน

(6)

ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ธนาคาร บริ ษทั เงินทุน บริ ษทั เครดิตฟองซิ เอร์ สถาบันสิ นเชื่อ
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง
ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลังโอนประเภทมีสิทธิ ไล่เบี้ย หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน ทั้งนี้ หากเป็ นตัว๋ แลกเงินหรื อ
ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทนหรื อการชําระคืนเงินลงทุนอ้างอิงกับตัวแปร ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน

(7)

หน่วยลงทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ หรื อ
กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ หรื อเงินฝาก

(8)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์

(9)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก)

ต้องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในต่างประเทศที่อยูภ่ ายใต้การ
กํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ที่เป็ น
สมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
หรื อ หน่ว ยลงทุน ของกองทุน รวมในต่า งประเทศที่มีก ารซื้ อ ขายในตลาดซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)

(ข)

ต้องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่มีทรัพย์สินเช่นเดียวกับทรัพย์สิน
ที่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์สามารถลงทุนหรื อมีไว้ได้ และ
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
(ค)

ต้องเป็ นหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในต่างประเทศที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป

(10)

สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน ทั้งนี้
ในกรณี ที่สัญญาซื้ อขายล่วงหน้ามีสินค้าหรื อตัวแปรอื่นใดที่มิใช่ราคาหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน
เงิน อัตราดอกเบี้ย ดัชนีทางการเงิน ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ หรื ออันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์
ที่เป็ นตราสารแห่งหนี้ สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย

(11)

หลักทรั พย์หรื อทรั พย์สิ นอื่ นใดที่ มิ ใช่ อสั งหาริ มทรั พย์หรื อสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ หรื อ
การ หาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

การลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) ที่นิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่ง
เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย ผูค้ ้ าํ ประกัน หรื อผูร้ ับฝากเงิน ต้องมีมูลค่า
รวมกันทั้งสิ้ นไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม เว้นแต่ในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี้
(ก)

ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุนรวม

(ข)

ช่วงระยะเวลาหกสิ บวันก่อนวันจ่ายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรื อวันจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือ
หน่วยลงทุน

(ค)

ช่วงระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันครบกําหนดอายุโครงการหรื อวันเลิกกองทุนรวม

การคํา นวณอัต ราส่ ว นการลงทุ น ตามวรรคสอง ไม่ นับ รวมตัว๋ แลกเงิ น หรื อ ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่กองทุน
เพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง ผูค้ ้ าํ ประกันโดย
ต้องเป็ นการรับอาวัลแบบไม่มีเงื่อนไข หรื อสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิ ไล่เบี้ย หรื อคํ้าประกันเงินต้น
และดอกเบี้ยเต็มจํานวนอย่างไม่มีเงื่อนไข
4.3

การกู้ยมื เงิน
ในการจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ กองทุนรวมอาจกูย้ ืมเงินได้ ทั้งนี้ ไม่วา่ จะมีการให้หลักประกัน
ไว้ดว้ ยหรื อไม่กต็ าม และต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1)

(2)

เป็ นการกูย้ มื เงินเพื่อดําเนินการดังต่อไปนี้
(ก)

ปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมหรื ออสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมมีสิทธิ การ
เช่าให้อยูใ่ นสภาพดีและมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์

(ข)

ต่อเติมหรื อก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแ่ ล้วซึ่ งเป็ นของกองทุนรวมหรื อที่กองทุน
รวมมีสิทธิ การเช่า เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม

(ค)

ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม

เป็ นการกูย้ ืมเงิ นโดยคํานึ งถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นสําคัญ ทั้งนี้ ในกรณี ที่เป็ นการ
กูย้ ืมเงินเพื่อปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมมีสิทธิ การเช่าตาม (1)(ก) หรื อเพื่อต่อเติมหรื อ
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วที่กองทุนรวมมีสิทธิ การเช่าตาม (1)(ข) บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าที่เหลืออยูต่ ามสัญญาเช่าด้วย และ
(3)

จํานวนเงินที่กยู้ มื ต้องไม่เกินร้อยละสิ บของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวม และในกรณี ที่ต่อมา
ภายหลังจํานวนเงินที่กยู้ มื เกินอัตราส่ วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่ วนนั้นมิได้เกิดจากการกูย้ มื เงิน
เพิ่มเติม บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะคงอัตราส่ วนการกูย้ ืมเงินไว้ต่อไปก็ได้ แต่จะกูย้ ืมเงินเพิ่มเติม
อีกไม่ได้จนกว่าอัตราส่ วนการกูย้ มื เงินจะลดลงจนน้อยกว่าร้อยละสิ บของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของ
กองทุนรวม

เงื่อนไขพิเศษ:
การลงทุนใน หรื อมีไว้ซ่ ึ งทรัพย์สิน และการหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
กองทุนรวมมีหลักเกณฑ์การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตลอดจนการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.1
ข้อ 4.2 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยในการบริ หารจัดการ และหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้น้ นั กองทุนรวม
อาจปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง พัฒนา เพิ่มศักยภาพในทรัพย์สินต่างๆ ดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็ นเพื่อการให้เช่าพื้นที่
โดยตรง หรื อให้เช่าแก่ผปู้ ระกอบกิจการเพื่อนําทรัพย์สินดังกล่าวไปหาผลประโยชน์ ทั้งนี้ รวมถึงการดําเนินธุรกิจ
ให้เช่าทรัพย์สิน เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ และ/หรื อเพื่อการจําหน่าย จ่าย โอน ทั้งโครงการ และหรื อเพื่อการแบ่ง
จํา หน่า ยทรัพ ย์สิ น ดัง กล่า วให้ก บั บุค คลทัว่ ไป นอกจากนี้ ก องทุน รวมอาจดํา เนิ น การก่ อ สร้ า งหรื อพัฒ นา
อสังหาริ มทรั พย์รวมถึงการขอ หรื อรั บโอนใบอนุ ญาตก่อสร้ าง หรื อใบอนุ ญาตอื่นใดที่ จาํ เป็ นเพื่อประโยชน์ของ
ทรั พย์สิน เช่น ใบอนุ ญาตต่อเติมอาคาร เป็ นต้น ดําเนิ นการใดๆ เพื่อประโยชน์ของทรั พย์สินตามที่ บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวม หรื อ คณะกรรมการลงทุน (ถ้ามี) จะเห็นสมควรได้อีกด้วย แต่ท้ งั นี้ จะต้องไม่เป็ นการขัดต่อข้อกําหนด
กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกําหนด
นอกจากนี้ กองทุนรวมสามารถนําเงิ นประกันการเช่า (เงินมัดจํา) ที่ได้เรี ยกเก็บจากผูเ้ ช่าไปดําเนิ นการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรื อทรั พย์สินอื่นหรื อหาดอกผลตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดได้ ทั้งนี้ เมื่ อ
คํานวณจํานวนเงิ นประกันการเช่ าที่ กองทุนรวมนําไปลงทุ นเที ยบกับรายได้ท้ งั หมดของกองทุนรวม การลงทุ น
ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อการคืนเงินประกันการเช่าตามที่กาํ หนดในสัญญาเช่า

5.

ข้ อกําหนด นโยบายและวิธีการจ่ ายเงินปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน
5.1

ข้ อกําหนด นโยบายและวิธีการจ่ ายเงินปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครั้ง อย่างไรก็ดี บริ ษทั
จัดการอาจมี การพิจารณาจ่ายเงิ นปั นผลพิเศษเกิ นกว่าการจ่ายเงิ นปั นผลปี ละ 2 ครั้ งดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนได้ตามที่บริ ษทั จัดการมีความเห็นว่ามีความจําเป็ นและสมควร
(1)

ในกรณี ที่กองทุนรวมมีกาํ ไรสุ ทธิ ในรอบระยะเวลาบัญชี ใด บริ ษทั จัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุ ทธิ ที่ไม่รวมกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่า
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
หรื อการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ประจํารอบ
ระยะเวลาบัญชีน้ นั
(2)

ในกรณี ที่กองทุนรวมมีกาํ ไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษทั จัดการอาจจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนจากกําไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้

การจ่ายเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ทาํ ให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่มีการจ่ายเงินปั นผลนั้น
การจ่ ายเงิ นปั นผลตาม (1) และ (2) บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหน่ วย
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนั้น โดยกรณี ที่บริ ษทั จัดการ
ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนและสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เงื่อนไขเพิม่ เติม :
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้าเงินปั นผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บัญชีมีมูลค่าตํ่ากว่า
หรื อเท่ากับ 0.10 บาท บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่จ่ายเงินปั นผลในครั้งนั้นและให้ยกไปจ่ายเงินปั นผล
พร้อมกันในงวดสิ้ นปี บัญชี
สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปั นผล บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณี ที่
คณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ใดที่ มี อ าํ นาจตามกฎหมาย ได้แ ก้ไ ขเปลี่ ย นแปลง เพิ่ ม เติ ม
ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการให้เป็ นไป
ตามนั้น
5.2

เงือ่ นไข และวิธีการจ่ ายเงินปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน
(1)

ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งแก่บริ ษทั จัดการว่ามีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดี ยวกันใดถือหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
บริ ษทั จัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้แก่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่ วนที่เกินกว่า 1 ใน
3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณี ที่ระบุขา้ งต้น บริ ษทั จัดการ
จะคํานวณหาจํานวนหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ ในการได้รับเงินปั นผลของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละราย
ที่อยู่ในกลุ่มบุ คคลนั้น โดยจะใช้วิธีการเฉลี่ยตามสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็ นฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทุน
ที่มีสิทธิ ในการได้รับเงินปั นผลของกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วย
ลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด) ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีเงินปั นผลที่ไม่อาจแจกจ่ายให้แก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั จัดการจะจะดําเนิ นการยกเงิ นปั นผลส่ วนดังกล่าวให้เป็ นรายได้
แผ่นดิน โดยถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนนั้นรับทราบและยินยอมให้ดาํ เนินการแล้ว และในระหว่างที่
กองทุนยังมิได้ดาํ เนิ นการดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปั นผลส่ วนดังกล่าว
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
ออกจากทรัพย์สินส่ วนอื่นของกองทุนรวม โดยจะไม่นาํ เงินปั นผลส่ วนดังกล่าวมาคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวม เว้นแต่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
เกี่ยวข้องจะประกาศกําหนด สั่งการ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น
(2)

ในกรณี ที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็ นบุคคลตามข้อ 6.1 (ก)
บริ ษ ทั จัดการจะไม่จ่ ายเงิ นปั นผลให้แก่ บุ คคลหรื อ กลุ่ม บุ ค คลเดี ย วกันนั้นในส่ วนที่ เกิ นกว่า
ร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณี ที่ระบุขา้ งต้น บริ ษทั จัดการ
จะคํานวณหาจํานวนหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ ในการได้รับเงินปั นผลของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละราย
ที่ อยู่ในกลุ่มบุคคลนั้น โดยจะใช้วิธีการเฉลี่ยตามสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็ นฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทุน
ที่ มีสิทธิ ในการได้รับ เงิ นปั นผลของกลุ่ม บุ คคลเดี ยวกันใดจะไม่เกิ นร้อ ยละ 50 ของจํา นวน
หน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด) ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีเงินปั นผลที่ไม่อาจแจกจ่ายให้แก่ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั จัดการจะดําเนินการยกเงินปั นผลส่ วนดังกล่าวให้เป็ นรายได้
แผ่นดิน โดยถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนนั้นรับทราบและยินยอมให้ดาํ เนินการแล้ว และในระหว่างที่
กองทุนยังมิได้ดาํ เนิ นการดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปั นผลส่ วนดังกล่าว
ออกจากทรัพย์สินส่ วนอื่นของกองทุนรวม โดยจะไม่นาํ เงินปั นผลส่ วนดังกล่าวมาคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวม เว้นแต่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
เกี่ยวข้องจะประกาศกําหนด สั่งการ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น

(3)

ในกรณี ที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ ถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่ ว ยลงทุ น ที่ จ ํา หน่ า ยได้แ ล้ว ทั้ง หมดเป็ นบริ ษ ัท จัด จํา หน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น ตามข้อ 6.1 (ข)
ในช่วงระยะเวลาที่บุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนที่รับไว้ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุน แต่ท้ งั นี้ ต้องไม่เกินหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่รับหน่วยลงทุน โดยบริ ษทั จัดการจะจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่บุคคลดังกล่าวตามสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั้น

(4)

ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งแก่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมว่าผูท้ ี่เคยเป็ นเจ้าของหรื อผูโ้ อนสิ ทธิ การ
เช่าในอสังหาริ มทรัพย์ ผูใ้ ห้เช่าหรื อผูใ้ ห้สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของ
บุ คคลดังกล่าวถือหน่ วยลงทุนรวมกันเกิ น 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่ จาํ หน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมด บริ ษทั จัดการจะปฏิบตั ิตามข้อ (1) โดยอนุโลม

(5)

บริ ษทั จัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิ ดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปันผล โดย
1.

ประกาศในหนังสื อพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

2.

ปิ ดประกาศไว้ในที่ เปิ ดเผย ณ ที่ ท าํ การทุ กแห่ งของบริ ษ ทั จัดการ และจัดให้มีประกาศ
ดังกล่าวไว้ที่ผสู้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุน
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
3.

6.

ส่ งหนังสื อแจ้ง ผูถ้ ือหน่วยที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่วย ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน และ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ และตลาดหลักทรัพย์

(6)

บริ ษทั จัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรื อ เป็ นเช็ค
ขีดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามชื่ อและที่อยูท่ ี่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน

(7)

ในกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิ ขอรับเงินปั นผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ เรี ยกร้อง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั จัดการจะไม่นาํ เงินปั นผลจํานวนดังกล่าวไปใช้
เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม

หลักเกณฑ์ และข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน
หลักเกณฑ์และข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนจะเป็ นไปตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้
ในกรณี ที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอาํ นาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษทั จัดการ
ขอสงวนสิ ทธิที่จะดําเนินการให้เป็ นไปตามนั้น
6.1

บุ ค คลใดหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลเดี ย วกัน ใดถื อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ ไ ม่ เ กิ น กว่ า 1 ใน 3 ของจํ า นวนหน่ ว ยลงทุ น
ทีจ่ ําหน่ ายได้ แล้วทั้งหมด เว้ นแต่ เป็ นกรณีดงั ต่ อไปนี้
(ก)

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้
1. กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรื อ
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
2. นิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่ งไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับต้องเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล
3. บุคคลอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุจาํ เป็ นและ
สมควร

(ข)

6.2

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริ ษทั จัดจําหน่ายหน่วยลงทุนซึ่ งรับหน่วยลงทุนไว้ตามสัญญา
รั บประกันการจัดจําหน่ า ยหน่ วยลงทุ น โดยบริ ษ ทั จัดจําหน่ า ยหน่ วยลงทุ นจะถื อ หน่ วยลงทุ น
ที่รับไว้ในส่ วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่เกิน 1 ปี นับแต่
วันที่บริ ษทั จัดจําหน่ายหน่วยลงทุนรับหน่วยลงทุนดังกล่าว

เจ้ าของ ผู้ให้ เช่ า ผู้โอนสิ ทธิการเช่ า และผู้ให้ สิทธิในอสั งหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมรวมกันได้ ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่ วยลงทุนทีจ่ ําหน่ ายได้ แล้วทั้งหมด
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
6.3

6.4

ในการพิจารณาความเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามข้ อ 6.1 และข้ อ 6.2 ให้ เป็ นไปตามประกาศสํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2552 เรื่อง การจัด ตั้ง กองทุน รวมและการเช้ าทําสั ญ ญารับ จัด การ
กองทุนรวมส่ วนบุคคล และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ภายใต้ บังคับข้ อ 6.5 และข้ อ 6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริงแก่ บริษัทจัดการว่ ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่ า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ ายได้ แล้ ว
ทั้งหมด บริษทั จัดการจะดําเนินการดังต่ อไปนี้
(1)

รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่บริ ษทั จัดการรู้หรื อควร
รู้ถึงเหตุดงั กล่าว

(2)

ในการขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในเรื่ องใด ๆ บริ ษทั จัดการจะไม่นบั คะแนนเสี ยงของบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่ วนที่ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
รวมในจํานวนเสี ยงในการขอมติ

(3)

ไม่จ่ายเงิ นปั นผลให้แก่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดี ยวกันนั้นในส่ วนที่ เกิ นกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด

(4)

แจ้งให้บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนในส่ วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด

ในกรณี ที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริ ษทั จัดการดําเนิ นการใด ๆ หรื อบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรื อ
ตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็ นการปกปิ ดหรื ออําพรางลักษณะที่แท้จริ งในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด
หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้จดั ตั้งและจัดการ
กองทุนรวม
6.5

ในกรณีที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่ วยลงทุนเกินกว่ า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุน
ทีจ่ ําหน่ ายได้ แล้วทั้งหมดเป็ นบุคคลตามข้ อ 6.1 (ก) บริษัทจัดการจะปฏิบัตดิ งั ต่ อไปนี้
(1)

รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่บริ ษทั จัดการรู้หรื อควร
รู้ถึงเหตุดงั กล่าว

(2)

ในการขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในเรื่ องใด ๆ บริ ษทั จัดการจะไม่นบั คะแนนเสี ยงของบุคคลหรื อ
กลุ่ม บุ คคลเดี ย วกันนั้นในส่ วนที่ เกิ นกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่ วยลงทุ นที่ จ าํ หน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมด รวมในจํานวนเสี ยงในการขอมติ

(3)

ไม่จ่ายเงินปั นผลให้แก่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่ วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด

(4)

แจ้งให้บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนในส่ วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
6.6

ในกรณีที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่ วยลงทุนเกินกว่ า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุน
ที่จํา หน่ า ยได้ แ ล้ ว ทั้งหมดเป็ นบริ ษัทจัด จําหน่ ายหน่ วยลงทุ นตามข้ อ 6.1 (ข) บริ ษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดังต่ อไปนี้ ในช่ วงระยะเวลาที่บุคคลดังกล่ าวถือหน่ วยลงทุนที่รับไว้ ตามสั ญญารับประกันการจัดจําหน่ าย
หน่ วยลงทุน แต่ ท้งั นี้ ต้ องไม่ เกินหนึ่งปี นับแต่ วนั ทีร่ ับหน่ วยลงทุน
(1)
(2)

(3)

7.

รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
รู้หรื อควรรู้ถึงเหตุดงั กล่าว
ในการขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในเรื่ องใด ๆ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมนับคะแนนเสี ยงของ
บุคคลดังกล่าวได้เฉพาะในส่ วนที่ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด
จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลดังกล่าวตามสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั้น

6.7

ในกรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมว่ าผู้ที่เคยเป็ นเจ้ าของหรื อผู้โอนสิ ทธิการเช่ า
ในอสั งหาริ มทรั พย์ ผู้ให้ เช่ าหรื อผู้ให้ สิทธิในอสั งหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่ าว
ถือหน่ วยลงทุนรวมกันเกิน1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ ายได้ แล้ วทั้งหมด บริ ษัทจัดการจะ
ปฏิบตั ติ ามข้ อ 6.4 โดยอนุโลม

6.8

บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ กับผู้ลงทุนต่ างด้ าวไม่ เกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่ วยลงทุ น
ทีจ่ ําหน่ ายได้ แล้วทั้งหมด เนื่องจากกองทุนรวมมีการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ในลักษณะดังต่ อไปนี้
(1)

มีการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ ทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรื อ

(2)

มีการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่ งกรรมสิ ทธิ์ ในอาคารชุด ทั้งนี้ เมื่อคํานวณพื้นที่หอ้ งชุดที่กองทุนรวมจะ
ลงทุ นรวมกับพื้นที่ ห้องชุ ดที่ ถือกรรมสิ ทธิ์ โดยผูล้ งทุนต่างด้าวในอาคารเดี ยวกันอยู่ก่อนแล้ว มี
สัดส่ วนเกินร้อยละ 49 ของพื้นที่หอ้ งชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น

การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ภายหลังจากบริ ษทั จัดการได้ดาํ เนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการยื่นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุนรวม
เมื่อนําหน่ วยลงทุนไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เรี ยบร้อยแล้ว ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
จะสามารถทําการซื้ อ / ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ “การซื้ อ / ขายหน่วยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์” ได้
โดยปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะทําการแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ
ถึงกําหนดเวลาดังกล่าวทางจดหมายโดยพลัน
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
8.

การโอนหน่ วยลงทุน
กองทุนรวมไม่มีขอ้ จํากัดการโอนหน่วยลงทุน เว้นแต่ที่เป็ นไปตามข้อ 6 และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
8.1

วิธีการโอนหน่ วยลงทุนที่มีใบหน่ วยลงทุน หรือหนังสื อรับรองสิ ทธิในหน่ วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดง
สิ ทธิในหน่ วยลงทุน(ถ้ ามี)
กรณี หลักฐานแสดงสิ ท ธิ ในหน่วยลงทุนเป็ นประเภทใบหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จ ะ
โอนหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์การโอนหน่ วยลงทุนไปยังนายทะเบียน
หน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในใบสําคัญการโอนหน่วยลงทุนที่ลงนามโดยผูโ้ อนและ
ผูร้ ับโอน พร้อมทั้งแนบเอกสารการโอนหน่วยลงทุนตามที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะกําหนด การโอน
หน่วยลงทุนจะมีผลใช้กล่าวอ้างต่อบุคคลภายยนอกได้โดยสมบูรณ์และให้ถือว่าได้รับการรับรองจากนาย
ทะเบียนหน่ วยลงทุนเมื่อนายทะเบียนหน่ วยลงทุนทําการบันทึกรายชื่ อผูร้ ั บโอนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนเรี ยบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผูโ้ อนจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามที่นายทะเบียน
หน่วยลงทุนกําหนด และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด กําหนด
กรณี หลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่วยลงทุนเป็ นประเภทหนังสื อรับรองสิ ทธิ ในหน่วยลงทุน หรื อสมุดบัญชี
แสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน ให้การโอนหน่วยลงทุนเป็ นไปตามที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด

8.2

วิธีการโอนหน่ วยลงทุนในระบบไร้ ใบหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ที่ระบุโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อบริ ษทั ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ทั้งนี้ ผูโ้ อนจะต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามที่
นายทะเบีย นหน่ว ยลงทุน และ/หรื อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และ/หรื อ บริ ษ ทั ศูน ย์รับ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด

9.

การรับชําระหนีด้ ้ วยทรัพย์สินอืน่
หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรื อมีพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรื อลูกหนี้ตามสิ ทธิเรี ยกร้องของกองทุนรวมจะ
ไม่สามารถชําระหนี้ได้ บริ ษทั จัดการจะรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อ
กองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ดังนี้
9.1

ก่อนการรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริ ษทั จัดการต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามมติโดยเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกัน
เกิ น กึ่ ง หนึ่ ง ของจํา นวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ จาํ หน่ า ยได้แ ล้ว ทั้ง หมด หรื อ ได้รั บ ความเห็ น ชอบจากผูด้ ูแ ล
ผลประโยชน์ โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับ
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
ชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรื อมีไว้ซ่ ึ งตราสารแห่ งหนี้
หรื อสิ ทธิเรี ยกร้องนั้น
ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ ง บริ ษทั จัดการจะระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็ นในการรับชําระหนี้
9.2

เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี้ บริ ษทั จัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม โดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และจะดําเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้ดงั นี้
(1)

กรณี เป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรื อมีไว้ได้ บริ ษทั จัดการอาจมีไว้ซ่ ึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2)

กรณี เป็ นทรั พย์สินประเภทที่ กองทุ นรวมไม่ ส ามารถลงทุ นในหรื อมี ไว้ได้ บริ ษ ทั จัด การจะ
จําหน่ ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้โดยคํานึ งถึงประโยชน์ของผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ และในระหว่างที่บริ ษทั จัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว
บริ ษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

ในกรณี ที่มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารทรัพย์สิน บริ ษทั จัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
10.

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
หากบริ ษ ทั จัด การเห็น สมควร บริ ษ ทั จัด การอาจพิจ ารณาจัด ให้ม ีค ณะกรรมการลงทุน ของกองทุน รวม
(Investment Committee) ได้ ทั้งนี้ หากบริ ษทั จัดการเห็ นสมควรให้มีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม การ
พิจารณาให้แนวทางการลงทุนในการซื้ อ เช่า ให้เช่า จําหน่าย โอน หรื อรับโอนซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรั พย์ของกองทุ นรวมจะกระทําผ่านมติของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม เว้นแต่การลงทุน
ครั้ งแรก ตามข้อ 3.2.1 โดยคณะกรรมการลงทุนจะมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
10.1

องค์ ประกอบ
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ดังต่อไปนี้
1. กรรมการที่ แ ต่งตั้ง โดยบริ ษ ทั จัดการกองทุ นรวม เพื่อ เป็ นตัวแทนของบริ ษ ทั จัดการกองทุ นรวม
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 คน
2. กรรมการที่แต่งตั้งโดยบริ ษทั จัดการกองทุนรวมที่เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อตัวแทนของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 คนโดยบริ ษทั จัดการจะพิจารณาคัดเลือกจากรายชื่อที่เสนอโดยผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ที่ถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ทั้งนี้ หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนเสนอรายชื่อของกรรมการ
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
ลงทุนเกินกว่าจํานวนของกรรมการลงทุนที่กาํ หนด ให้บริ ษทั จัดการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการลงทุน
ตามที่บริ ษทั จัดการเห็นสมควร
ทั้งนี้ จํานวนกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะต้องมี ตวั แทนของบริ ษทั จัดการซึ่ งได้รับความเห็นชอบ
เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ จํานวนไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการลงทุนของกองทุน
รวมทั้งหมด และกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะต้องมีหน้าที่ คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายหลักทรั พย์และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่ เกี่ ยวข้องกําหนด และกรรมการลงทุ นมี สิทธิ ได้รับเบี้ ย
ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ในโครงการ
กรรมการลงทุนแต่ละท่านในคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ3 ปี
โดยกรรมการลงทุนที่ปฏิบตั ิหน้าที่จนครบวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการลงทุน
ได้อีก
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการที่แต่งตั้งโดยบริ ษทั จัดการ
และพิจารณา
ถอดถอนกรรมการที่เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อตัวแทนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกรณี ที่บริ ษทั จัดการพิจารณา
แล้วเห็นว่ากรรมการดังกล่าวมีการกระทําหรื อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นคณะกรรมการ
ลงทุนของกองทุนรวมหรื อมีการกระทําที่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กองทุนรวม และบริ ษทั
จัดการขอสงวนสิ ทธิในการเปลี่ยนแปลงจํานวนคณะกรรมการลงทุนตามที่บริ ษทั จัดการเห็นสมควร โดยหาก
มีการถอดถอนกรรมการที่เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อตัวแทนผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
สามารถเสนอชื่อบุคคลใหม่ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10.1(2) ได้อีก
หากตําแหน่งกรรมการใดๆ เกิดว่างลงไม่วา่ ด้วยเหตุใด บริ ษทั จัดการมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่ง
แทนกรรมการที่วา่ งลงได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ขา้ งต้น โดยให้กรรมการลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นใหม่
ดังกล่าวมีวาระการดํารงตําแหน่งเพียงเท่ากับระยะเวลาตามวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการลงทุนผูท้ ี่ตนได้รับ
การแต่งตั้งให้เข้ามาดํารงตําแหน่งแทนที่
อนึ่ง ในกรณี ที่คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมหมดวาระลงหรื อคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ให้บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้อาํ นาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจนกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมขึ้นใหม่
10.2

รูปแบบการตัดสิ นใจ
(1)

การเรี ยกประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนให้กรรมการคนใดคนหนึ่ งเรี ยกประชุมคณะกรรมการลงทุน
เพื่อพิจารณาและลงมติตามวิธีการที่กาํ หนดไว้ในโครงการ โดยบริ ษทั จัดการจะส่ งหนังสื อเชิญ
ประชุม ซึ่ งระบุถึง วัน เวลา สถานที่ของการประชุม โดยทางจดหมาย หรื อโทรสาร หรื อทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิ กส์ ตามควรแก่กรณี ให้แก่กรรมการทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่กรณี ฉุกเฉิ นไม่จาํ เป็ นต้องส่ งหนังสื อเชิญประชุม ในกรณี ที่ไม่มีการส่ งหนังสื อ
เชิญประชุม หากกรรมการได้เข้าร่ วมในการประชุมแล้ว ให้ถือว่ากรรมการดังกล่าวสละสิ ทธิ ในการ
ได้รับหนังสื อเชิญประชุม
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
(2)

กําหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุ นจะจัดให้มีการประชุ มปี ละ 1 ครั้ งเป็ นอย่างน้อย หรื อตามที่ กาํ หนดโดย
คณะกรรมการลงทุน

(3)

วิธีการประชุม
คณะกรรมการลงทุนอาจประชุ มโดยจัดให้มีการประชุ มด้วยวิธีการใดๆ ตามความเหมาะสม
รวมถึงการประชุมทางโทรศัพท์หรื อลงมติโดยไม่ตอ้ งจัดประชุมก็ได้ โดยกรรมการคนหนึ่ งคน
ใดอาจเสนอมติ ที่ทาํ ขึ้ นเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อเวียนให้คณะกรรมการลงทุ นพิจารณาและ
ลงนามในมติดงั กล่าว ทั้งนี้ จะแยกลงชื่อในแต่ละต้นฉบับของมติ หรื อลงชื่อร่ วมกันในต้นฉบับ
เดียวกันก็ได้

(4)

องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนกรณี จดั ให้มีการประชุม จะต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุม
เกินกว่ากึ่งหนึ่ งของกรรมการทั้งหมด และต้องมีกรรมการที่เป็ นตัวแทนของบริ ษทั จัดการรวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งเข้าร่ วมประชุมด้วย จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ไม่อาจจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการลงทุนขึ้ นได้เนื่ องจากไม่ครบองค์ประชุม
การประชุม คณะกรรมการลงทุน ในครั้ ง ถัด มาเพื ่อ พิจ ารณาวาระเดิม ไม่ว ่า ทั้ง หมดหรื อ
บางส่ ว น จะต้อ งมีก รรมการเข้า ร่ ว มประชุม เกิน กว่า กึ่ ง หนึ่ ง ของกรรมการลงทุน ทั้ง หมด
และต้องมีกรรมการลงทุนที่เป็ นตัวแทนจากบริ ษ ทั จัดการเข้าร่ วมประชุม ทุก ครั้ งจึง จะครบ
เป็ นองค์ประชุม
ทั้งนี้ ในการประชุมนั้นอาจเป็ นในลักษณะการนัง่ ประชุมร่ วมกัน หรื อการประชุมทางโทรศัพท์
(Telephone Conference) ก็ได้

(5)

มติของที่ประชุม
กรณี จัดให้ มีการประชุม
ในการพิจารณาลงมติใด ๆ จะต้องได้รับมติเสี ยงข้างมากจากคณะกรรมการลงทุนที่เข้าประชุม
ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
กรณี ไม่ จัดให้ มีการประชุม
คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ทาํ ขึ้นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมติ
ดังกล่าวจะต้องมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรื อให้ความเห็นชอบรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของคณะกรรมการลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการสามารถจัดส่ งมติที่ได้ลงนามแล้วมายังบริ ษทั
จัดการทางโทรสารหรื อทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งบริ ษทั จัดการจะถือเอาประโยชน์จาก
สําเนามติที่ลงลายมือชื่ อโดยกรรมการซึ่ งส่ งทางโทรสารหรื อทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ถึง
บริ ษทั จัดการเป็ นการลงมติที่มีผลสมบูรณ์ในทันที โดยกรรมการที่นาํ ส่ งมติทางโทรสารหรื อ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ดังกล่าวจะต้องนําส่ งต้นฉบับของมติให้บริ ษทั จัดการต่อไป เพื่อ
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บริ ษทั จัดการจะเก็บรักษาต้นฉบับของมติที่ได้รับมาไว้เป็ นหลักฐานที่บริ ษทั จัดการ ถ้าคะแนนเสี ยง
เท่ากัน ให้ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ทั้ง นี้ หากมติ เสี ย งข้า งมากดัง กล่ า วหรื อ การดําเนิ น การตามมติ ดัง กล่า วอาจเป็ นการขัด ต่ อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนคําสั่งใดๆ ตามที่หน่วยงานที่มีอาํ นาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด และ/หรื อ จรรยาบรรณ กรรมการซึ่ งเป็ นตัวแทนของบริ ษทั จัดการมีสิทธิ ใช้สิทธิ ยบั ยั้ง
พิเศษ (Veto Right)
การลงมติของคณะกรรมการลงทุนซึ่ งมีส่วนได้ เสี ย
ในการขอมติ จากคณะกรรมการลงทุ นในเรื่ องใด ๆ จะไม่นับคะแนนเสี ยงของกรรมการผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยรวมในจํานวนเสี ยงในการขอมติ
(6)

ประธานที่ประชุม
ให้บริ ษทั จัดการแต่งตั้งกรรมการรายใดรายหนึ่ งซึ่ งเป็ นตัวแทนของบริ ษทั จัดการทําหน้าที่เป็ น
ประธานกรรมการ และเป็ นประธานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมมีอาํ นาจและหน้าที่ในการ
ดําเนินการประชุมให้เป็ นไปโดยเรี ยบร้อย และถูกต้องตามที่กาํ หนดไว้ในข้อนี้

(7)

รายงานการประชุม
บริ ษทั จัดการจะต้องทํารายงานการประชุมกรรมการให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรอง
และเก็บรั กษาไว้ รวมทั้งจัดให้มีสําเนาเพื่อให้กรรมการตรวจสอบได้ ณ สํานักงานใหญ่ของ
บริ ษทั จัดการในวันและเวลาทําการของบริ ษทั จัดการ

10.3

สิ ทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่ในการตัดสิ น พิจารณา และ/หรื อ วินิจฉัยเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริ หาร
กองทุนรวม ดังนี้
(1)

พิจ ารณาให้แ นวทางในการลงทุน ซื ้ อ เช่า ให้เ ช่า จํา หน่า ย โอน หรื อ รับ โอนซึ ่ ง
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์

(2)

ดําเนิ นการอื่ นใดตามมติ ของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น ทั้งนี้ จะต้อ งไม่ ขดั กับ ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอ ยูแ่ ล้ว
และที่จะมีข้ ึนในภายหน้า

(3)

คณะกรรมการลงทุนทุกท่านจะต้องเก็บรักษาข้อมูลจากการประชุมเป็ นความลับ และไม่นาํ ไป
เปิ ดเผยให้บุคคลใดๆ ทราบ และ/หรื อ ใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่ประโยชน์ของกองทุนรวม
เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจ้งให้เปิ ดเผย หรื อข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่ได้ถูกเปิ ดเผย
ให้ผลู้ งทุนทัว่ ไปทราบแล้ว

(4)

คณะกรรมการลงทุนจะต้อง พิจารณา ตัดสิ นใจ ในเรื่ องใดๆ ด้วยความโปร่ งใส สุ จริ ต และตั้งอยู่
บนพื้นฐานของการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยูแ่ ล้วและจะมีข้ ึนในภายหน้า
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หากที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนไม่สามารถหาข้อยุติ หรื อมีมติซ่ ึ งไม่สอดคล้องกับแนว
ทางการดําเนินการของผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ให้ถือเป็ นดุลพินิจเด็ดขาดของบริ ษทั จัดการเพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยเป็ นสําคัญ หรื อบริ ษทั จัดการจะต้องเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนพิจารณาลงมติ
11.

ชื่อ ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงือ่ นไขการเปลีย่ นผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม
11.1

ชื่อ ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื่อ

:

ธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

ที่อยู่

:

เลขที่ 44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330

โทรศัพท์ :

0-2626-7000

โทรสาร

0-2626-7850

:

หรื อบุคคลอื่นที่มีหน้าที่ คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยคุณสมบัติของผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ โดยบริ ษทั จัดการจะขอความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป
11.2

เงือ่ นไขการเปลีย่ นผู้ดูแลผลประโยชน์
(ก)

เมื่อบริ ษทั จัดการหรื อผูด้ ูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้ง
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ให้คู่สัญญาฝ่ ายที่จะเลิกสัญญาบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน

(ข)

ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการหรื อผูด้ ูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ งไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่หรื อความ
รับผิดชอบตามที่ตกลงไว้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์หรื อบริ ษทั จัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

(ค)

ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ก.ล.ต. หรื อกรณี อื่นใดอันจะมีผลให้บริ ษทั จัดการและผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่สามารถ
ตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับประกาศคําสั่ง
ระเบี ยบและข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวมี ผลให้เป็ นการเพิ่ม
ภาระหน้าที่แก่ผูด้ ูแลผลประโยชน์ และผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดงั กล่าว
ต่อไป ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้
บริ ษทั จัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน

(ง)

ในกรณี ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีมติโดยเสี ยงข้างมาก ซึ่ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า
กึ่ งหนึ่ งของจํานวนหน่ วยลงทุ นที่ จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เรี ยกร้ องให้มีการ
เปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
(จ)

ในกรณี ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่ งตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เรื่ อง คุณสมบัติของผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหริ มทรัพย์ บริ ษทั จัดการจะ
ดําเนินการให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์จดั การแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่
บริ ษทั จัดการตรวจพบเอง หรื อปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
และบริ ษทั จัดการจะแจ้งการแก้ไข ดังกล่าวให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
3 วันทําการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่แก้ไขเสร็ จสิ้ น
ในกรณี ที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์มิได้ทาํ การแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ กาํ หนดดังกล่าว
บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุ ญาตจาก
สํานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริ ษ ทั จัด การจะแต่ง ตั้งผูด้ ูแ ลผลประโยชน์ร ายใหม่
แทนผูด้ ูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทั้งนี้ เว้นแต่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็ น
อย่างอื่น

(ฉ)

หากผูด้ ูแลผลประโยชน์นาํ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรื อข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการกองทุนรวมไปเปิ ดเผยโดยมิชอบ บริ ษทั จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้ง
ผูด้ ูแลผลประโยชน์น้ ี ได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 15 วัน โดย
ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสี ยหายให้แก่บริ ษทั จัดการ และ/หรื อ
กองทุ นรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดจากการที่ บริ ษทั จัดการต้องติดต่อกับบุคคลอื่นที่ เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ดว้ ย

(ช)

เมื่อมีผใู ้ ดเสนอหรื อยื่นคําร้องต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในส่ วนที่เกี่ยวกับผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม (ก) เพื่อเลิกกิจการหรื อเพื่อการอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน หรื อ (ข) เพื่อ
ฟื้ นฟูกิจการ ประนอมหนี้ หรื อผ่อนผันการชําระหนี้ จัดการทรัพย์สิน ชําระบัญชี เลิกกิจการ หรื อ
ร้องขออื่นใดที่ คล้ายคลึงกัน ภายใต้กฎหมายปั จจุบนั หรื อในอนาคต หรื อตามข้อบังคับต่างๆ
บริ ษทั จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์น้ ีได้ทนั ที

(ซ)

เมื่อหน่วยงานหรื อองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของผูด้ ูแลผลประโยชน์
ว่ามีความผิดหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริ ษทั จัดการทราบหรื อประกาศ
เป็ นการทัว่ ไป บริ ษทั จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์น้ ีได้ทนั ที

ในทุกกรณี การเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์จะต้องได้รับอนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
เนื่ องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทุนรวมต้องมีผดู ้ ูแล
ผลประโยชน์ ดังนั้นในกรณี ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามข้อ 11.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์น้ นั ต้องทําหน้าที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์
จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์
รายใหม่หรื อตามคําสั่งของบริ ษทั จัดการ หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื่นใด
ที่จาํ เป็ น เพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็ นไปโดยเรี ยบร้อยให้แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่
จนเสร็ จสิ้ น และภายในเวลาอันสมควรที่สามารถทํางานได้ต่อเนื่อง
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
ในกรณี ที่สัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์สิ้นสุ ดลงเนื่ องจากผูด้ ูแลผลประโยชน์บอกเลิกสัญญา หาก
บริ ษ ทั จัดการยังไม่ ส ามารถหาผูด้ ูแลผลประโยชน์ร ายใหม่ มารั บมอบงานได้ภายในวันสิ้ นสุ ดสัญ ญา
ดังกล่าว ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่ โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิ ได้รับค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแล
ผลประโยชน์จากกองทุนรวมตามสัดส่ วนของระยะเวลาที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์น้ นั ได้ปฏิบตั ิหน้าที่จนถึง
วันที่ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้สิ้ นสุ ดการทําหน้าเป็ นผูด้ ูแ ลผลประโยชน์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆที่ เกิ ดขึ้ น
เนื่องจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์นบั แต่วนั สิ้ นสุ ดสัญญาเป็ นต้นไป จนกว่า
บริ ษทั จัดการจะแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่และสามารถปฏิบตั หน้าที่ดงั กล่าวได้
ในกรณี ที่การเป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์สิ้นสุ ดลง ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะต้องรวบรวมและโอนทรั พย์สิน
ทั้งหมดและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวมให้แก่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ที่มาแทน หรื อดําเนินการอย่างอื่น
ตามคําสั่งของบริ ษทั จัดการ หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนิ นการใดๆ ที่ จาํ เป็ น
เพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็ นไปโดยเรี ยบร้อยภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่การ
เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์สิ้นสุ ดลง
11.3

สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม
ชื่อ

:

ธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

ที่อยู่

:

เลขที่ 44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330

โทรศัพท์ :

0-2626-7000

โทรสาร

0-2626-7850

:

และ/หรื อ สถานที่อื่นใดที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต
หรื อในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่ บริ ษทั จัดการจะจัดเก็บทรัพย์สินและเอกสาร
สําคัญของกองทุนรวมไว้ที่สาํ นักงานของผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมรายใหม่
อย่างไรก็ตาม ในกรณี ทรัพย์สินที่ลงทุนเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษทั จัดการจะทําการเก็บรักษาเอกสารสิ ทธิ
ในอสังหาริ มทรั พย์ที่กองทุ นรวมลงทุ นได้แก่ โฉนดที่ ดิน หรื อหนังสื อรั บรองการทําประโยชน์ และ
สัญญาซื้ อขายอสังหาริ มทรัพย์ สัญญาเช่า หรื อสัญญาโอนสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หนังสื อกรมธรรม์
ประกันภัยไว้ที่สาํ นักงานของผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินที่โดยสภาพ
ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ได้

12.

ชื่อ ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สอบบัญชี
ชื่อ
:
นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุ วรรณกุล
นายโสภณ
เพิ่มศิริวลั ลภ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

เลขทะเบียน 3516
เลขทะเบียน 3182
เลขทะเบียน 4521
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
ที่อยู่

:

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110

โทรศัพท์ :

0-2264-0777

โทรสาร

0-2264-0789

:

หรื อบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี เพื่อเป็ นผูส้ อบบัญชีของ
กองทุนรวม และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยบริ ษทั
จัดการจะแจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

13.

ชื่อ ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชื่อ

:

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด

ที่อยู่

:

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส์สาทร ชั้น 14
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120

โทรศัพท์ :

0-2286-3484, 0-2679-2155

โทรสาร

0-2286-3585

:

หรื อบุคคลอื่นที่ได้รับอนุ ญาตให้บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษทั จัดการ
จะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทราบ และจะติดประกาศไว้
ณ ที่เปิ ดเผยของบริ ษทั จัดการ

14.

ชื่ อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของที่ปรึ กษาทางการเงินและผู้จัดการการจําหน่ ายและรั บประกันการจําหน่ ายหน่ วย
ลงทุน
ชื่อ

:

บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

ที่อยู่

:

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซี ไอเอ็มบีไทย ชั้น 24-25 ซอยหลังสวน
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพฯ 10330

โทรศัพท์ :

0-2657-9000

โทรสาร

0-2657-9276

:
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
15.

ชื่อ ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้จัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนและรับประกันการจําหน่ าย
ชื่อ

:

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

ที่อยู่

:

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซี ไอเอ็มบีไทย ชั้น 24-25 ซอยหลังสวน
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพฯ 10330

โทรศัพท์ :

0-2657-9000

โทรสาร

:

0-2657-9276

ชื่อ

:

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)

ที่อยู่

:

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิ ต้ ีทาวเธนาคารซี ไอเอ็มบีไทย
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุ งเทพฯ 10120

โทรศัพท์ :

0-2680-4000

โทรสาร

:

0-2670-9291

ชื่อ

:

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

ที่อยู่

:

โทรศัพท์ :

เลขที่ 48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 10
ถนนสาทรเหนือ แขวงสี ลม เขตบางรัก
กรุ งเทพฯ 10120
0-2633-6505

โทรสาร

:

0-2633-6500

ชื่อ

:

ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํ านักงานใหญ่

ที่อยู่

:

เลขที่ 191 ถนนสาทรใต้
กรุ งเทพฯ 10120

โทรศัพท์ :

0-2285-1555

โทรสาร

0-2343-4993

:

บริ ษทั จัดการอาจแต่งตั้งผูจ้ ดั จําหน่ าย ซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลที่ได้รับใบอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิจหลักทรั พย์ประเภท
การจัดจําหน่ ายหลักทรั พย์ และนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดจําหน่าย
หลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน เพื่อ ทํา หน้า ที่ เ ป็ นผูจ้ ดั จําหน่ า ยหน่ วยลงทุน ของกองทุ น รวมเพิ่มเติมในภายหลัง
ทั้งนี้ ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าว จะต้องไม่มีความสัมพันธ์กบั เจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิ ทธิ การเช่า และผูใ้ ห้
สิ ทธิในอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกัน
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
โดยบริ ษทั จัดการจะแจ้งการแต่งตั้งผูจ้ ดั จําหน่ายให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว้
ณ ที่เปิ ดเผยของบริ ษทั จัดการ หรื อแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ (web site) ของบริ ษทั จัดการ และผูจ้ ดั การการจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายหน่วยลงทุน
16.

ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน
ชื่อ
:
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู่
:
เลขที่ 44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ :
0-2626-7000
โทรสาร :
0-2626-7850
ชื่อ
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
ที่อยู่
:
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ :
0-2359-0000
โทรสาร :
0-2677-7121
ชื่อ
:
ธนาคารออมสิ น สํ านักงานใหญ่
ที่อยู่
:
470 ถนนพหลโยธิน
เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ :
0-2299-8616
โทรสาร :
0-2299-8703
บริ ษ ัท จัด การอาจแต่ ง ตั้ง ผูส้ นับ สนุ น การขายหน่ ว ยลงทุ น ซึ่ งเป็ นบุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพิ่มเติม
ในภายหลัง และบริ ษทั จัดการจะแจ้งการแต่งตั้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว้
ณ ที่เปิ ดเผยของบริ ษทั จัดการ หรื อแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ (web site) ของบริ ษทั จัดการ และผูจ้ ดั การการจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายหน่วยลงทุน

17.

ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของบริษัทประเมินค่ าทรัพย์สิน
ชื่อ
ที่อยู่

:
:

บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
219/52 ชั้น 16 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ถนนสุ ขมุ วิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110

โทรศัพท์ :

0-2260-4499

โทรสาร

0-2260-0090-91

:
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
ชื่อ

:

บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จํากัด

ที่อยู่

:

121/101 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 37 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพฯ 10320

โทรศัพท์ :

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

โทรสาร

0-2642-2711

:

ในการประเมินค่าทรัพย์สิ นที่กองทุนรวมจะลงทุน บริ ษ ทั จัดการได้ทาํ การแต่งตั้งบริ ษ ทั ประเมินค่าทรัพย์สิ น
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินที่อยูใ่ นบัญชี รายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
จํานวน 2 ราย เพื่อทําการประเมินค่าทรัพย์สินที่กองทุนจะลงทุน
อนึ่ ง บริ ษทั จัดการจะแต่งตั้งบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทําหน้าที่เป็ นผูป้ ระเมินค่าหรื อทําการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
ในครั้ งต่ อ ไป โดยบริ ษ ทั จัดการจะไม่ แ ต่ งตั้งบริ ษ ัท ประเมิ นค่าทรั พ ย์สิ น รายใดรายหนึ่ งให้ท าํ การประเมิ นค่ า
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เดียวกัน ติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง

18.

ทีป่ รึกษาของกองทุนรวม
บริ ษทั จัดการอาจแต่งตั้งบุคคลใดเป็ นที่ปรึ กษาของกองทุนรวมในภายหลัง ทั้งนี้ ที่บุคคลดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจลงทุนหรื อจําหน่ายหรื อมีส่วนร่ วมในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
หน้าที่ปรึ กษาของกองทุนรวม มีดงั นี้
18.1

ที่ ป รึ ก ษาซึ่ งมี ห น้า ที่ ใ ห้ค าํ ปรึ ก ษาหรื อ คํา แนะนํา แก่ บ ริ ษ ัท จัด การเกี่ ย วกับ การซื้ อ ขาย เช่ า หรื อ หา
ประโยชน์ ในอสังหาริ มทรั พย์ และ/หรื อสิ ทธิ การเช่า หรื อการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม โดยที่บุคคลดังกล่าวจะต้องมีหน้าที่ คุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกําหนด
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกที่ปรึ กษาของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริ ษทั
จัดการจะดําเนินการแจ้งการแต่งตั้งที่ปรึ กษาให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

18.2

ที่ปรึ กษาทางการเงินซึ่ งมีหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาหรื อคําแนะนําแก่บริ ษทั จัดการเกี่ยวกับการจัดตั้ง การระดม
เงินทุน การวางแผนทางการเงินเพื่อการลงทุน ให้กบั กองทุนรวม โดยที่บุคคลดังกล่าวจะต้องมีหน้าที่
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกําหนด
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะแต่งตั้ง เปลี่ ยนแปลง หรื อ ยกเลิกโดยที่ บุคคลดังกล่าวจะต้องมี หน้าที่
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกําหนด
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกที่ปรึ กษาของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริ ษทั
จัดการจะดําเนินการแจ้งการแต่งตั้งที่ปรึ กษาให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

18.3

ที่ปรึ กษาอื่นซึ่ งมีหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาหรื อคําแนะนําแก่บริ ษทั จัดการเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม หรื อ
การจัดการกองทุนรวม เช่น ที่ปรึ กษาเฉพาะด้าน ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางวิศวกรรม เป็ นต้น
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19.

ผู้บริหารอสั งหาริมทรัพย์
19.1 บริ ษทั จัดการอาจแต่งตั้งนิ ติบุคคลรายเดียวหรื อหลายรายเพื่อทําหน้าที่ในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทุนรวมแทนบริ ษทั จัดการ ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการบริ หาร
อสังหาริ มทรั พย์ในส่ วนที่ ได้รับมอบหมาย และมี บุคลากรที่ มีความรู้ และประสบการณ์ ในการบริ หาร
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ม าแล้ว ไม่ น้อ ยกว่า 3 ปี ซึ่ งไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้า ม และมี คุ ณ สมบัติ ต ามที่ สํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กํา หนดและที่ อ าจมี ก ารกํา หนดเพิ่ ม เติ ม ในอนาคต โดยกองทุ น รวมจะเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เมื่อมีการแต่งตั้งผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์รายใหม่
บริ ษทั จัดการจะแจ้งการแต่งตั้งผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับ
แต่วนั ที่แต่งตั้งผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และส่ งสําเนาสัญญาแต่งตั้งผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์ดว้ ย
19.2 เมื่อปรากฏว่าผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ขาดคุณสมบัติหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ตามที่กาํ หนดในสัญญาแต่งตั้งผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการถอด
ถอนผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว และมีหนังสื อแจ้งการถอดถอนผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์น้ นั ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ถอดถอน และ/หรื อวันที่มีการเลิกสัญญา
ดังกล่าว
19.3 ในวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั จัดการจะแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็ นผูบ้ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์
ชื่อ
ที่อยู่

บริ ษทั คิว.เอช. อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 7 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์
0-2630-6345-9
โทรสาร
0-2630-6353-4
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวจะมีวาระตามที่กาํ หนดในสัญญาแต่งตั้งผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึ งมี
กําหนดเวลา 3 ปี และคู่สัญญาอาจตกลงขยายเวลาได้อีกเป็ นคราว ๆ คราวละไม่เกิน 3 ปี (โดยอยู่ภายใต้
เงื่อนไขเดียวกัน เว้นแต่อตั ราค่าธรรมเนียม)
ข้อมูลเกี่ยวกับผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั คิว.เอช. อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด เป็ นนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั จัดการให้ทาํ หน้าที่ใน
การบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมแทนบริ ษทั จัดการ ซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกําหนด บริ ษทั คิว.เอช. อินเตอร์เนชัน่ แนล
จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2538 มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2555
จํานวน 96,044,500 บาท และทุนชําระแล้วจํานวน 76,835,600 บาท ซึ่ งเป็ นผูน้ าํ ในการบริ หารเซอร์วสิ อ
พาร์ทเมนต์ในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์อนั ยาวนาน นับเป็ นแบรนด์ที่มีชื่อเสี ยงในด้านการให้บริ การ
เซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ และเป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลายในปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ของโครงการ
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20.

การเสนอขายหน่ วยลงทุน
บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการเสนอขายหน่ วยลงทุ นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขที่ ระบุ ไว้ในข้อ นี้ ทั้งนี้
ในกรณี ที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอาํ นาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษทั จัดการ
ขอสงวนสิ ทธิที่จะดําเนินการให้เป็ นไปตามนั้น
การเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก (Initial Public Offerring)
ในกรณี การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริ ษทั จัดการจะดําเนินการเสนอขายหน่วยลงทุน ดังนี้
(1)

เสนอขายและจัดสรรหน่ วยลงทุนไม่เกิ นร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่ จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมด
ให้แก่ผจู้ องซื้ อพิเศษ หรื อเจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิ ทธิ การเช่า หรื อผูใ้ ห้สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทุน
รวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว (ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกบุคคลดังกล่าวรวมกันว่า “ผู้
ลงทุนกลุ่มที่ 1”)
ทั้งนี้ ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริ ษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่เจ้าของ ผูใ้ ห้
เช่า ผูโ้ อนสิ ทธิ การเช่า และผูใ้ ห้สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ของบุคคลดังกล่าว รวมกันได้ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
อนึ่ ง ในกรณี ที่มีหน่วยลงทุนเหลือจากการจองซื้ อโดยผูล้ งทุนกลุ่มที่ 1 ตามที่กล่าวข้างต้น บริ ษทั จัดการ
กองทุนสงวนสิ ทธิ ที่จะนําหน่วยลงทุนส่ วนที่เหลืออยูท่ ้ งั หมดดังกล่าว มาเสนอขายให้กบั ผูจ้ องซื้ อทัว่ ไป
และผูจ้ องซื้ อประเภทกองทุน (“ผูล้ งทุนกลุ่มที่ 2”) ต่อไป

(2)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
ให้แก่ผจู้ องซื้ อทัว่ ไปและผูจ้ องซื้ อประเภทกองทุน เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ได้รับข้อยกเว้นตามข้อ 21.2 (2) (ข)
และ (ค)

20.1

วิธีการขอรับหนังสื อชี้ชวน ใบจองซื้อหน่ วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน และวันเวลาทําการเสนอขาย
หน่ วยลงทุน
20.1.1 วิธีการขอรับหนังสื อชี้ชวน ใบจองซื้ อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผูส้ นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถติดต่อขอรับหนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูล
สําคัญที่ผลู้ งทุนควรทราบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้ อหน่วยลงทุนได้ที่บริ ษทั จัดการ ผูจ้ ดั
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผูจ้ ดั จําหน่าย และผูส้ นับสนุ นการขายหน่วยลงทุน ทุกวัน
ทําการภายในระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
20.1.2 วันเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุน
ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 8.30 น – 15.30 น.
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20.2

วิธีการจองซื้อหน่ วยลงทุน
20.2.1 การกําหนดราคาขายหรื อราคาจองซื้ อหน่วยลงทุน
ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน เท่ากับ 10 บาทต่อหน่วย
20.2.2 วิธีการจองซื้ อหน่วยลงทุน
(1)

(2)

ผูล้ งทุนกลุ่มที่ 1
(ก)

ผูส้ นใจจองซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถจองซื้ อหน่วยลงทุนกับผูจ้ ดั การการจัด
จําหน่ ายและรั บประกันการจําหน่ ายหน่ วยลงทุ น หรื อผูจ้ ัดจําหน่ าย หรื อ
ผูส้ นับสนุ นการขายหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ
ในใบจองซื้ อหน่วยลงทุน เพื่อแสดงความจํานงในการจองซื้ อหน่ วยลงทุน
โดยระบุรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนชัดเจน ลงลายมือชื่อผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
และประทับ ตราบริ ษ ัท (ถ้า มี ) พร้ อ มทั้ง ยื่น เอกสารประกอบการจองซื้ อ
ทั้งหมดตามที่บริ ษทั จัดการกําหนด และชําระเงิ นค่าจองตามวัน เวลา และ
วิธีการที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้

(ข)

ผูจ้ องซื้ อหน่ วยลงทุ นต้องจองซื้ อหน่ วยลงทุ นเป็ นมูลค่าไม่ ต่ าํ กว่า 10,000
บาท (หนึ่งหมื่นบาท) และเพิ่มเป็ นทวีคูณของ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)

(ค)

ผูจ้ องซื้ อจะต้องชําระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนจนเต็มตามจํานวนที่จองซื้ อให้แก่
บริ ษทั จัดการ หรื อผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรื อผู้
จัดจําหน่ าย หรื อผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุ น โดยบริ ษทั จัดการ หรื อ
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย หรื อผูจ้ ดั จําหน่ าย หรื อ
ผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุน ที่รับการจองซื้ อ จะส่ งมอบหลักฐานการจอง
ซื้ อหน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซื้ อ

ผูล้ งทุนกลุ่มที่ 2
(ก)

ผูส้ นใจจองซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถจองซื้ อหน่ วยลงทุนได้ดว้ ยตนเอง กับ
บริ ษทั จัดการ หรื อ ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรื อ
ผูจ้ ดั จําหน่ าย หรื อผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
และข้อความต่างๆในใบจองซื้ อหน่ วยลงทุน เพื่อแสดงความจํานงในการ
จองซื้ อหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนชัดเจน ลงลายมือ
ชื่ อ ผูม้ ี อ าํ นาจลงนามและประทับ ตราบริ ษ ัท (ถ้า มี ) พร้ อ มทั้ง ยื่น เอกสาร
ประกอบการจองซื้ อทั้งหมดตามที่บริ ษทั จัดการกําหนด และชําระเงินค่าจอง
ตามวัน เวลา และวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้

(ข)

ผูจ้ องซื้ อหน่ วยลงทุ นต้องจองซื้ อหน่ วยลงทุ นเป็ นมูลค่าไม่ ต่ าํ กว่า 10,000
บาท (หนึ่งหมื่นบาท) และเพิม่ เป็ นทวีคูณของ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
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(ค)

ผูจ้ องซื้ อจะต้องชําระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนจนเต็มตามจํานวนที่จองซื้ อให้แก่
บริ ษทั จัดการ หรื อผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรื อผู้
จัดจําหน่ าย หรื อผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุ น โดยบริ ษทั จัดการ หรื อ
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย หรื อผูจ้ ดั จําหน่ าย หรื อ
ผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุน ที่รับการจองซื้ อ จะส่ งมอบหลักฐานการจอง
ซื้ อหน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซื้ อ

(3)

สําหรั บ ผูจ้ องซื้ อหน่ วยลงทุ นที่ ย งั ไม่ เคยมี บ ัญ ชี กองทุ น และ/หรื อ บัญชี ผูถ้ ื อหน่ วย
ลงทุน กับบริ ษทั จัดการ จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุน และ/หรื อบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุนก่อน

(4)

เนื ่ อ งจากจะมี ก ารนํา หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมเข้า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น ในขณะที่จองซื้ อ ผูจ้ องซื้ อจะต้องแจ้งความประสงค์
ว่าจะให้นาํ หน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจากการจองซื้ อหน่วยลงทุนฝากไว้ ณ ที่ ใด
โดยผูจ้ องซื้ อสามารถเลือกที่จะดําเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
(ก)

ออกใบหน่ วยลงทุ น หนังสื อ รั บ รองสิ ท ธิ ในหน่ วยลงทุ น หรื อ สมุ ดบัญ ชี
แสดงสิ ทธิ ในหน่วยลงทุน โดยระบุชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และจัดส่ งให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 24

(ข)

ฝากหน่ วยลงทุนไว้ที่บริ ษทั นายหน้าค้าหลักทรัพย์ที่ผูจ้ องซื้ อมีบญ
ั ชี ซ้ื อขาย
หลักทรัพย์ ซึ่ ง จะนํา หน่ ว ยลงทุ น ที่ ไ ด้รั บ การจัด สรรเข้า ฝากไว้ก บั บริ ษ ทั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์
ของผูจ้ องซื้ อนั้น

อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธการจองซื้ อหน่วยลงทุนตามใบจองซื้ อ
หน่ วยลงทุน ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจองซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวมี
ผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรื อต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรื อต่อชื่ อเสี ยง
หรื อต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษทั จัดการ โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
20.3

การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่ าซื้อหน่ วยลงทุน
ผูจ้ องซื้ อหน่ วยลงทุ นสามารถชําระเงิ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุ นได้ที่ บริ ษทั จัดการ ผูจ้ ัดการจัดจําหน่ ายและ
รับประกันการจําหน่าย หรื อผูจ้ ดั จําหน่าย หรื อผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุน โดยผูจ้ องซื้ อหน่วยลงทุน
จะต้องชําระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ระบุไว้ในใบจองซื้ อหน่วยลงทุน ณ วันจอง
ซื้ อ ทั้งนี้ เว้นแต่บริ ษทั จัดการจะเห็ นสมควรกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่ น โดยมี วิธีการชําระเงิ นค่าจองซื้ อ
ดังต่อไปนี้
(1)

กรณี จองซื้ อระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2555
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ผูจ้ องซื้ อจะต้องชําระเป็ นเงิ นสด เช็ค หรื อแคชเชี ยร์ เช็ค (หรื อเรี ยกว่า “เช็ค ธนาคาร”) หรื อ
ดร๊ าฟท์ ที่ สามารถเรี ยกเก็บเงิ นได้จากสํานักหักบัญชี เดี ยวกัน โดยผูจ้ องซื้ อจะต้องลงวันที่ ให้
สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการเสนอขายจะสิ้ นสุ ดลง หรื อคําสั่งหักบัญชีธนาคาร
(2)

กรณี จองซื้ อในวันที่ 16 มีนาคม 2555
ผูจ้ องซื้ อจะต้องชําระเงินค่าจองซื้ อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้ อ โดยชําระเป็ นเงินสด หรื อคําสั่ง
หักบัญชีธนาคารเท่านั้น
บริ ษทั จัดการจะถือว่าผูจ้ องซื้ อหน่วยลงทุนทําการจองซื้ อในวันทําการที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้

(3)

ในการชําระค่าจองซื้ อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค(หรื อเรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อ
ดร๊ าฟท์ ผูจ้ องซื้ อหน่วยลงทุนต้องขีดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่ายดังนี้
(ก )

เฉพาะผูจ้ องซื้ อหน่วยลงทุนผ่านผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี ไทย (ประเทศไทย) จํากัด
ชื่อบัญชี

“บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อการจองซื้ อหุน้ ”

เลขที่บญั ชี

900-3-22282-5

ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน

ธนาคาร

ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักเพชรบุรีตดั ใหม่

 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จํากัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี

“บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้ อหุน้ ”

เลขที่บญั ชี

142-306-7444

ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน

ธนาคาร

ธนาคาร กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสาทร

 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
ชื่อบัญชี

“บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด เพื่อการจองซื้ อหุ น้ ”

เลขที่บญั ชี

0001-112-000071-1

ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน

ธนาคาร

ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักงานใหญ่

 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี

“บัญชีจองซื้ อหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า
แลนด์แอนด์เฮ้าส์
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(ข )

เลขที่บญั ชี

047-1-08536-5

ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน

ธนาคาร

ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักงานใหญ่

เฉพาะผู้จ องซื้ อหน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นผู ้ส นั บ สนุ น การขายหน่ ว ยลงทุ น ตามรายชื่ อ
ดังต่อไปนี้
 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี

“บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อการจองซื้ อหุน้ ”

เลขที่บญั ชี

900-3-22282-5

ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน

ธนาคาร

ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักเพชรบุรีตดั ใหม่

 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี

“บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อการจองซื้ อหุน้ ”

เลขที่บญั ชี

889-1-01504-0

ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน

ธนาคาร

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) สํานักลุมพินี

โดยผูจ้ องซื้ อ จะต้อ งระบุ ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ลงบนด้านหลังของเช็ค หรื อ
แคชเชี ยร์ เช็ค(หรื อเรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ ให้ชัดเจน และผูจ้ องซื้ อจะต้องเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคาร หรื อค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน หรื อแลกเปลี่ยนเงิน โดยจ่ายให้
ธนาคารต่างหากจากจํานวนเงินที่จองซื้ อ
(4)

ในกรณี ที่ผจู้ องซื้ อหน่วยลงทุนชําระเงินลงทุนค่าซื้ อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค(หรื อ
เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ ซึ่ งไม่สามารถเรี ยกเก็บเงิ นได้ในวันที่ จองซื้ อ ไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม บริ ษทั จัดการจะถือว่าผูจ้ องซื้ อหน่วยลงทุนทําการจองซื้ อหน่วยลงทุนในวันทํา
การที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
กรณี วนั ทําการที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ เป็ นวัน หรื อเวลา ที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาเสนอขาย
หน่ วยลงทุนไปแล้ว บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธการจองซื้ อของผูจ้ องซื้ อหน่ วยลงทุน
รายนั้น
ในกรณี ที่เช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค(หรื อเรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ดงั กล่าวถูกปฏิเสธการ
จ่ ายเงิ นจากธนาคารของผูจ้ องซื้ อ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะระงับการขายหน่ วยลงทุ น
ให้แก่ผจู้ องซื้ อรายนั้น
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20.4

(5)

ในการชําระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน ผูจ้ องซื้ อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจน
เต็มมูลค่าตามจํานวนที่จองซื้ อ เว้นแต่จะได้รับอนุ มตั ิจากบริ ษทั จัดการเป็ นกรณี พิเศษ ทั้งนี้ ใน
การชําระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน ผูจ้ องซื้ อหน่วยลงทุน จะหักกลบลบหนี้กบั บริ ษทั จัดการไม่ได้

(6)

ผูจ้ องซื้ อหน่วยลงทุนที่ได้ทาํ การจองซื้ อหน่วยลงทุน และได้ชาํ ระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํา นวนแล้ว จะยกเลิก การจองซื้ อ หน่ว ยลงทุน และ/หรื อ ขอคืน เงิน ค่า จองซื้ อ หน่ว ยลงทุน
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิจากบริ ษทั จัดการเป็ นกรณี พิเศษ

(7)

บริ ษทั จัดการจะนําเงินที่ได้รับจากการจองซื้ อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่บริ ษทั
จัดการเปิ ดไว้เพื่อการรับชําระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน ซึ่ งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินค่าจองซื้ อใน
บัญ ชีจ องซื้ อ หน่ว ยลงทุน ใดๆ (ถ้า มี) บริ ษ ทั จัด การจะดํา เนิ น การให้เป็ นผลประโยชน์ข อง
กองทุนรวม

(8)

ผูจ้ องซื้ อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยูใ่ นต่างประเทศ จะต้องเป็ นผูร้ ับภาระในเรื่ องของข้อกําหนด
กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง

เงือ่ นไขการขายหน่ วยลงทุน
(1)

ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้ งแรก หากบริ ษทั จัดการประสงค์จะ
ยกเลิกการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม บริ ษทั จัดการสามารถที่ จะยุติการขายหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะรายงานให้สาํ นักงานทราบการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ งภายใน
7 วันนับแต่วนั ที่ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมตั ิให้จดั ตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้น
สิ้ นสุ ดลงในวันที่แจ้งให้สาํ นักงานทราบ

(2)

บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธ และ/หรื อ ระงับการจองซื้ อหน่วยลงทุน ทั้งหมดหรื อ
บางส่ วน ในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้ :(2.1)

กรณี ที่การจองซื้ อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทําให้จาํ นวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่เสนอขาย ยกเว้นสําหรับผูจ้ องซื้ อทัว่ ไป

(2.2)

กรณี ที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซื้ อหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กว่า หนึ่ ง ในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนที่ จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็ นกรณี ที่
ได้รับยกเว้นตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2.3)

กรณี ที่เจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิ ทธิการเช่า และผูใ้ ห้สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดี ยวกันของบุคคลดังกล่าว ประสงค์จะจองซื้ อหน่ วยลงทุ น
รวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด

(2.4)

กรณี ที่ผลู้ งทุนต่างด้าวประสงค์จะจองซื้ อหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
- 81 โครงการฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์

20.5

(2.5)

กรณี เอกสารหรื อข้อมูลที่บริ ษทั จัดการได้รับจากผูจ้ องซื้ อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความ
เป็ นจริ ง หรื อไม่ครบถ้วน

(2.6)

กรณี บ ริ ษ ทั จัด การเกิด ข้อ สงสัย ว่า การซื้ อ หน่ว ยลงทุน ของผูจ้ องซื้ อ หน่ว ยลงทุน ไม่
โปร่ งใส เช่น อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้น

(2.7)

ในกรณี ที่มีเหตุไม่พึงประสงค์จนทําให้บริ ษทั จัดการเห็นว่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะลงทุน มีมูลค่ารวมกันแล้วไม่ถึงร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินที่กองทุนรวมระดมทุนได้
หรื อมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนอาจไม่เป็ นไปตามที่คาดหมาย เช่น
การเจรจาในการซื้ ออสังหาริ มทรั พย์บางรายการที่ กองทุนรวมสนใจลงทุ นไม่ประสบ
ความสําเร็ จ หรื อ อาจเกิ ดเหตุ สุ ด วิ สั ย หรื อ เหตุ อ ัน ไม่ ค าดหมายกับ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ที ่ ก องทุ น รวมคาดว่า จะลงทุ น จนเป็ นเหตุใ ห้ก องทุ นรวมไม่ สามารถลงทุ น / ไม่
ประสงค์จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้น บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิ ที่จะพิจารณา
ลดขนาดกองทุนรวม หรื อยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวม โดยบริ ษทั จัดการอาจดําเนิ นการ
ระงับการจองซื้ อบางส่ วน หรื อทั้งหมด และ/หรื อระงับการจัดสรรหน่ วยลงทุนบางส่ วน
หรื อทั้งหมด แล้วแต่กรณี

(2.8)

บริ ษทั จัดการอาจขอสงวนสิ ทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้ อหน่วยลงทุนในบางกรณี ตามที่บริ ษทั
จัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนรวมหรื อ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรื อกรณี ที่การจองซื้ อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปั ญหาในการ
บริ หารกองทุนรวมหรื อก่อให้เกิดผลเสี ยหายแก่กองทุนรวม เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการ
รั กษาผลประโยชน์ของกองทุ นรวม ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นโดยรวม และชื่ อเสี ยงหรื อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษทั จัดการเป็ นหลัก

การคืนเงินค่ าจองซื้อหน่ วยลงทุน
บริ ษทั จัดการจะคืนเงินค่าจองซื้ อหน่ วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซื้ อหน่วยลงทุน ในกรณี ต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไข
ที่กาํ หนดดังต่อไปนี้
20.5.1 กรณี ที่ ผูจ้ องซื้ อหน่ วยลงทุ นถูกปฏิ เสธการจองซื้ อ หรื อไม่ ได้รั บการจัดสรรหน่ วยลงทุ นไม่ ว่า
ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
20.5.2

กรณี ที่บริ ษทั จัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม และได้ยตุ ิการขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบริ ษทั จัดการได้
รายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7
วันนับแต่วนั ที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ การอนุ มตั ิให้จดั ตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้น
สิ้ นสุ ดลงในวันที่แจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
- 82 โครงการฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
20.5.3 กรณี ที่บริ ษทั จัดการต้องยุติโครงการหลังจากการสิ้ นสุ ดระยะเวลาการเสนอขายหากปรากฏกรณี
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1)

จําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซื้ อทัว่ ไปได้ไม่ถึงร้อยละห้าสิ บของจํานวนหน่วยลงทุน
ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็ นกรณี ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

(2)

จําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซื้ อได้ไม่ถึงสองร้อยห้าสิ บราย

(3)

จําหน่ายหน่วยลงทุนได้มีมูลค่าน้อยกว่าห้าร้อยล้านบาท

(4)

จัด สรรหน่ วยลงทุ นให้แ ก่ บุ ค คลหรื อกลุ่ม บุ ค คลเดี ยวกันใดเกิ นกว่าหนึ่ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็ นกรณี ที่สาํ นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(5)

จั ด สรรหน่ ว ยลงทุ น ให้ แ ก่ เ จ้ า ของ ผู้ใ ห้ เ ช่ า ผู้โ อนสิ ทธิ การเช่ า และผู้ใ ห้ สิ ทธิ
ในอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
รวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด

(6)

จัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผลู้ งทุนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(7)

มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ที่ จ าํ หน่ า ยได้ไ ม่ เ พี ย งพอที่ จ ะลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ห รื อ สิ ท ธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในโครงการ

20.5.4 กรณี ที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคาํ สั่งให้บ ริ ษ ทั จัดการกองทุนรวมยุติโ ครงการหลัง จาก
การสิ้ นสุ ดระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรื อมีคาํ สั่งให้เพิกถอนการอนุ มตั ิให้จดั ตั้งและจัดการ
กองทุนรวม และ/หรื อกรณี อื่นใดอันมีเหตุจาํ เป็ นทําให้ตอ้ งยุติโครงการ
บริ ษทั จัดการจะดําเนินการจัดส่ งเงินค่าจองซื้ อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับ
จากการจําหน่ ายหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผจู้ องซื้ อหน่ วยลงทุนตามสัดส่ วนของเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุน
โดยการชําระเป็ นเช็คตามที่ผจู้ องซื้ อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบจองซื้ อหน่วยลงทุน ภายใน 14 วัน นับแต่วนั
สิ้ นสุ ดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรื อภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่การอนุมตั ิให้จดั ตั้งและ
จัดการกองทุนรวมสิ้ นสุ ดลงตามข้อ 20.5.2 และข้อ 20.5.4 ทั้งนี้ หากเป็ นกรณี การคืนเงินตามข้อ 20.5.1
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะนําดอกเบี้ยและ/หรื อผลประโยชน์ใดๆที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการ
จองซื้ อหน่วยลงทุน(ถ้ามี) รวมเข้าเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม
หากบริ ษทั จัดการ ไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาที่ระบุไว้ขา้ งต้นได้อนั เนื่ องจากความ
ผิดพลาดของบริ ษทั จัดการเอง บริ ษทั จัดการจะชําระดอกเบี้ ยในอัตราที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด(ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี ) นับแต่วนั ถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริ ษทั ชําระเงิน
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
ค่าจองซื้ อจนครบถ้วน ทั้งนี้ เว้นแต่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผัน หรื อสั่งการเป็ น
อย่างอื่น
ในกรณี ที่ผูจ้ องซื้ อหน่ วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่ วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนในกรณี อื่น
นอกเหนื อจากกรณี ขา้ งต้น บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการคืนเงินส่ วนที่ไม่ได้รับจัดสรรพร้อมผลประโยชน์
ใดๆที่เกิดขึ้น(ถ้ามี) ให้แก่ผจู้ องซื้ อหน่ วยลงทุน โดยการโอนเงินหรื อชําระเป็ นเช็คตามที่ผจู้ องซื้ อระบุไว้
ในใบจองซื้ อหน่วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วนั ถัดจากวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาเสนอขาย
20.6

เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ผูจ้ องซื้ อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน และ/หรื อบัญชีผถู ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการมาก่อน
จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุน และ/หรื อบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคําขอ
เปิ ดบัญชีกองทุน และ/หรื อบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ส่ งให้บริ ษทั จัดการ
ผูจ้ ดั จําหน่าย (ถ้ามี) หรื อผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จนครบถ้วน
เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีดงั นี้ เว้นแต่บริ ษทั จัดการจะยินยอมผ่อนผันให้เป็ นกรณี ๆ ไป : (บริ ษทั จัดการ
ขอสงวนสิ ทธิในการพิจารณาเรี ยกเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร)
เอกสารการเปิ ดบัญชีกองทุน
20.6.1 กรณี บุคคลธรรมดา
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อ สําเนาหนังสื อ
เดินทาง / ใบต่างด้าว (กรณี บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย) หรื อสําเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณี ที่
เอกสารแสดงตนข้างต้นไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรื อที่อยูข่ องผูจ้ อง
ซื้ อ)
(2) เฉพาะกรณี ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล หรื อ เงินลดทุน โดยการโอนเงินเข้า
บัญชี ผูจ้ องซื้ อจะต้องแนบสําเนาสมุดบัญชี เงิ นฝากออมทรั พย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อ
สําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที่ได้เปิ ดไว้กบั ธนาคารที่ระบุเลขที่บญ
ั ชี และ
ชื่อบัญชีผจู้ องซื้ อ โดยจะต้องไม่เป็ นบัญชีร่วม
โดยให้ใช้เอกสารข้อ (1) และข้อ (2) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนา
ถูกต้อง ทั้งนี้ สําเนา Statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชีและธนาคาร
20.6.2 กรณี คณะบุคคล
(1) สําเนาเอกสารการจัดตั้งคณะบุคคล
(2) สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีคณะบุคคล
(3) สําเนาบัตรประชาชนของผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
(4) หนังสื อมอบอํานาจ หรื อสําเนา(กรณี มอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสําเนา
บัตรประชาชนของผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจ
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
(5) เฉพาะกรณี ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล หรื อ เงินลดทุน โดยการโอนเงินเข้า
บัญชี ผูจ้ องซื้ อจะต้องแนบสําเนาสมุดบัญชี เงิ นฝากออมทรั พย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อ
สําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที่ได้เปิ ดไว้กบั ธนาคารที่ระบุเลขที่บญ
ั ชี และ
ชื่อบัญชีผจู้ องซื้ อ โดยจะต้องไม่เป็ นบัญชีร่วม
โดยให้ใช้เอกสารข้อ (1) ถึงข้อ (5) จํานวน 1 ชุ ด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนา
ถูกต้อง ทั้งนี้ สําเนา Statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชีและธนาคาร
20.6.3 กรณี นิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสื อรั บรองกระทรวงพาณิ ชย์ และสําเนาหนังสื อบริ คณฑ์ส นธิ และข้อบังคับ
รับรองโดยกระทรวงพาณิ ชย์ไม่เกิน 1 เดือนก่อนการจองซื้ อ
(2) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (ที่ระบุในลักษณะให้ลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์ หรื อ
ลงทุนในหลักทรัพย์น้ ีได้)
(3) สําเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น (บอจ.5) รับรองโดยกระทรวงพาณิ ชย์ไม่เกิน 1 เดือนก่อนการ
จองซื้ อ
(4) หนังสื อมอบอํานาจ หรื อสําเนา(กรณี มอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจกระทําการแทน
(5) เฉพาะกรณี ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล หรื อเงินลดทุน โดยการโอนเงินเข้า
บัญชี ผูจ้ องซื้ อจะต้องแนบสําเนาสมุดบัญชี เงิ นฝากออมทรั พย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อ
สําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที่ได้เปิ ดไว้กบั ธนาคารที่ระบุเลขที่บญ
ั ชี และ
ชื่อบัญชีผจู้ องซื้ อ โดยจะต้องไม่เป็ นบัญชีร่วม
(6) สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของนิติบุคคล
(7) ตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
โดยให้ใช้เอกสารข้อ (1) ถึงข้อ (7) จํานวน 1 ชุ ด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ ทั้งนี้ สําเนา Statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดย
เจ้าของบัญชีและธนาคาร
20.6.4 กรณี นิติบุคคลที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหลักทรัพย์
(1) สําเนาหนังสื อรั บรองการเป็ นนิ ติบุคคล ซึ่ งอาจออกโดยส่ วนราชการของประเทศที่ นิติ
บุคคลนั้นตั้งอยู่ หรื อโดยเจ้าหน้าที่ของนิ ติบุคคลนั้นก้ได้ และหนังสื อรั บรองการเป็ นนิ ติ
บุคคลดังกล่าวต้องออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยจะต้องมี รายละเอียดเกี่ ยวกับชื่ อนิ ติบุคคล ผูม้ ี
อํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิ ติบุคคล และเงื่อนไขหรื อข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
(2) หนังสื อมอบอํานาจที่นิติบุคคลต่างประเทศนั้น มอบอํานาจให้คสั โตเดียนหรื อสําเนา
(3) หนังสื อมอบอํานาจของคัสโตเดียนหรื อสําเนา(กรณี มอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจกระทําการแทน
(4) เฉพาะกรณี ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล หรื อเงินลดทุน โดยการโอนเงินเข้า
บัญชี ผูจ้ องซื้ อจะต้องแนบสําเนาสมุดบัญชี เงิ นฝากออมทรั พย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อ
สําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที่ได้เปิ ดไว้กบั ธนาคารที่ระบุเลขที่บญ
ั ชี และ
ชื่อบัญชีผจู้ องซื้ อ โดยจะต้องไม่เป็ นบัญชีร่วม
โดยให้ใช้เอกสารข้อ (1) ถึงข้อ (4) จํานวน 1 ชุ ด และเอกสารประกอบทุกฉบับรั บรองสําเนา
ถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ ทั้งนี้ สําเนา Statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดย
เจ้าของบัญชีและธนาคาร และเอกสารตามข้อ (1) ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่
Notary Public และรับรองโดยกงสุ ลของไทยไม่เกิน 1 ปี ก่อนการจองซื้ อ
หมายเหตุ

21.

-

กรณี เป็ นเอกสารที่มาจากต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองสําเนาโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั

-

ผูล้ งทุ นทุ กรายจะต้องให้การรั บรองว่า ยินยอมที่ จะผูกพันตามข้อตกลงและข้อกําหนดต่างๆ
ตามที่ ได้ระบุไว้ในโครงการนี้ และ/หรื อ ตามประกาศ คําสั่ง ระเบี ยบต่างๆ ที่ คณะกรรมการ
ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศ กําหนด ทั้งที่มีอยูแ่ ล้วในปั จจุบนั และที่จะได้
แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า

-

บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการพิจารณาความสมบูรณ์ของเอกสาร หรื อขอเอกสารเพิ่มเติม
หรื อทดแทน ซึ่ งเป็ นข้อปฏิบตั ตามกฎหมายกําหนด หรื อระเบียบของบริ ษทั จัดการ และ/หรื อ
ผู้จัด การการจัด จํา หน่ า ยและรั บ ประกัน การจํา หน่ า ย และ/หรื อผู้จัด จํา หน่ า ย และ/หรื อ
ผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย

การจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริ ษทั จัดการจะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ ในกรณี ที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอื่น
ใดที่มีอาํ นาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผัน
เป็ นอย่างอื่น บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะดําเนินการให้เป็ นไปตามนั้น
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อนี้ บริ ษทั จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผลู้ งทุนกลุ่มที่ 1 และ
กลุ่มที่ 2 ที่จองซื้ อและได้ชาํ ระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ในกรณี ที่จาํ นวนเงินที่ระบุในใบจองซื้ อ
หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที่บริ ษทั จัดการได้รับชําระ บริ ษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงิน
ที่ได้รับชําระเป็ นเกณฑ์

- 86 โครงการฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
21.1 วิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุน
(1)

ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการระดมทุนได้ต่าํ กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ จนอาจเป็ นเหตุให้กองทุนรวม
ไม่สามารถลงทุนตามการลงทุนครั้งแรกตามข้อ 3.2.1 บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะพิจารณาและ
กําหนดขนาดของกองทุนรวมที่จะนําไปจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมได้ตามที่บริ ษทั จัดการ
เห็นสมควร เพื่อลงทุนครั้งแรกตามข้อ 3.2.1 บางส่ วน ตามที่บริ ษทั จัดการเห็นสมควรโดยคํานึ งถึง
ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุนรวมเป็ นสําคัญ โดยบริ ษทั จัดการอาจจะมีการจัดสรรหน่วยลงทุน
และคืนเงินค่าจองซื้ อบางส่ วนให้แก่ผสู้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ เพื่อให้กองทุนรวมไม่มีสภาพคล่อง
ส่ วนเกินมากเกินไป โดยในการพิจารณาเรื่ องดังกล่าวนั้น บริ ษทั จัดการจะพิจารณาจากจํานวนเงินทุน
ที่ระดมได้ เปรี ยบเทียบกับประมาณการมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุน
อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการระดมทุนได้ต่าํ กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ บริ ษทั จัดการอาจ
เลือกที่จะไม่ดาํ เนิ นการลงทุนใดๆ ตามวรรคแรกก็ได้ และเลิกกองทุนรวม โดยบริ ษทั จัดการจะชําระ
บัญชีกองทุนรวมเพื่อคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน

(2)

บริ ษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผลู้ งทุนกลุ่มที่ 1 และผูล้ งทุนกลุ่มที่ 2 ภายใต้หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(2.1) การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผลู้ งทุนกลุ่มที่ 1
ผูล้ งทุนกลุ่มที่ 1 ซึ่ งหมายถึง ผูจ้ องซื้ อพิเศษ (ตามนิยามของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ที่ สน.25/2552 เรื่ องหลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี จั ด การของกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.
5/2555 เรื่ องหลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี การจั ด ตั้ งและจั ด การของกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรั พย์ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรื อเจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผู้
โอนสิ ทธิ การเช่า หรื อผูใ้ ห้สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันของบุคคลดังกล่าวตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผลู้ งทุนกลุ่มที่ 1 รวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ได้รับยกเว้นตามข้อ (2.3) หรื อ
(2.4)
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุ นให้แก่เจ้าของ ผูใ้ ห้เช่ า ผูโ้ อนสิ ทธิ การเช่ า และ
ผูใ้ ห้สิ ท ธิ ใ นอสั งหาริ ม ทรั พย์ ที่ ก องทุ น รวมจะลงทุ น หรื อ กลุ่ม บุ ค คลเดี ยวกัน ของบุ ค คล
ดังกล่าว รวมกันได้ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผลู้ งทุนกลุ่มที่ 1 ทุกรายตามจํานวนที่
จองซื้ อ ในกรณี ที่มีผลู้ งทุนกลุ่มที่ 1 จองซื้ อเป็ นจํานวนมากเกินร้อยละ 50ของจํานวนหน่ วย
ลงทุนที่ ออกและเสนอขายทั้งหมด ทําให้บริ ษทั จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่ วยลงทุ นให้แก่
ผูจ้ องซื้ อกลุ่มที่ 1 ทุกรายตามจํานวนที่จองซื้ อได้ บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิ ที่จะจัดสรรให้แก่
ผูจ้ องซื้ อกลุ่มที่ 1 ตามวิธีการที่บริ ษทั จัดการเห็นสมควร
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
ทั้งนี้ ผูล้ งทุนกลุ่มที่ 1 ได้แก่ บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และ Government of
Singapore Investment Corporation Pte Ltd. และ ผูจ้ องซื้ อพิเศษ หรื อเจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อน
สิ ท ธิ การเช่ า หรื อ ผูใ้ ห้สิ ท ธิ ในอสังหาริ ม ทรั พย์ ที่ กองทุ นรวมจะลงทุ น หรื อกลุ่ม บุ ค คล
เดียวกันของบุคคลดังกล่าว
(2.2) การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผลู้ งทุนกลุ่มที่ 2
ผูล้ งทุนกลุ่มที่ 2 ซึ่ งหมายถึง ผูจ้ องซื้ อทัว่ ไป และผูจ้ องซื้ อประเภทกองทุน
บริ ษ ัท จัด การกองทุ น รวมจะจัด สรรหน่ ว ยลงทุ น ให้แ ก่ ผูล้ งทุ น กลุ่ ม ที่ 2 ตามหลัก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
ก) เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผจู้ องซื้ อทัว่ ไปเป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของหน่วย
ลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
ข) เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผจู้ องซื้ อทัว่ ไปและผูจ้ องซื้ อประเภทกองทุนเป็ นจํานวน
รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ได้รับยกเว้นตามข้อ (2.3) หรื อ (2.4) ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(2.2.1) จัดสรรหน่วยลงทุนให้ผจู้ องซื้ อทัว่ ไปทุกรายตามมูลค่าขั้นตํ่าของการจองซื้ อหน่วย
ลงทุนตามที่ กาํ หนดไว้ในโครงการ โดยหากผูจ้ องซื้ อทําการจองซื้ อมากกว่า 1 ใบ
จองซื้ อ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ พิจารณานําใบจองซื้ อดังกล่าวมารวมกันและ
จัดให้เหลือเพียงใบจองเดียว
(2.2.2) จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผจู้ องซื้ อทัว่ ไป ในข้อ (2.2.1) ทุกราย
โดยจัดสรรเพิ่มเป็ นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท (หรื อ 100 หน่วย) ให้แก่ ผูจ้ อง
ซื้ อ ทั่ว ไปทุ ก ราย วนเป็ นรอบไปเรื่ อ ยๆ จนกว่า จะครบตามจํา นวนเงิ น ทุ น ของ
โครงการที่เสนอขาย
(2.2.3) ในกรณี ที่มีห น่ว ยลงทุน ไม่เ พีย งพอต่อ การจัด สรรให้ก บั ผูจ้ องซื้ อ ทัว่ ไปในข้อ
(2.2.2) ได้ครบทุกรายในการจัดสรรรอบใดๆ บริ ษทั จัดการจะใช้วิธีสุ่มรายชื่อโดย
คอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กบั ผูจ้ องซื้ อทัว่ ไปที่ยงั
ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจํานวนที่จองซื้ อ
(2.2.4) ในกรณี ที่ มี ผูจ้ องซื้ อ ทั่วไป เป็ นจํานวนมาก จนบริ ษ ทั จัดการไม่ ส ามารถจัด สรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้ องซื้ อทัว่ ไปทุกรายตามข้อ (2.2.1) ตามมูลค่าขั้นตํ่าของการ
จองซื้ อหน่ วยลงทุนตามที่กาํ หนดไว้ในโครงการได้ บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิ ที่จะ
จัดสรรให้แก่ผจู้ องซื้ อทัว่ ไป โดยใช้วิธีสุ่มรายชื่อโดยคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อ
ทําการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผูจ้ องซื้ อทัว่ ไปที่ ได้รับเลือกจากการสุ่ มรายชื่ อตาม
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มูลค่าขั้น ตํ่า ของการจองซื้ อ หน่ว ยลงทุน ตามที่กาํ หนดไว้ใ นโครงการ โดยไม่
จําเป็ นต้องแจ้งให้ผจู้ องซื้ อทัว่ ไปทราบล่วงหน้า
(2.3) ในกรณี ที่ผจู้ องซื้ อพิเศษได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (2.1) แล้ว บริ ษทั จัดการจะเสนอ
ขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่ วนของผูจ้ องซื้ อทัว่ ไปและผูจ้ องซื้ อประเภทกองทุนให้แก่
บุคคลดังกล่าวอีกได้กต็ ่อเมื่อ เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้ อ
ของผูจ้ องซื้ อทัว่ ไป และผูจ้ องซื้ อประเภทกองทุน
(2.4) ในกรณี ที่เจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิ ทธิ การเช่า หรื อผูใ้ ห้สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะลงทุน หรื อ กลุ่ม บุค คลเดียวกัน ของบุค คลดัง กล่าว ได้รับ การจัด สรรหน่วยลงทุน ตาม
(2.1) แล้ว บริ ษทั จัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่ วยลงทุนในส่ วนของผูจ้ องซื้ อทัว่ ไป
และผูจ้ องซื้ อประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกได้ก็ต่อเมื่อเป็ นการเสนอขายและจัดสรร
หน่วยลงทุนในส่ วนของผูจ้ องซื้ อทัว่ ไปและผูจ้ องซื้ อประเภทกองทุนที่เหลือจากการจองซื้ อ
ของผูจ้ องซื้ อทัว่ ไป ผูจ้ องซื้ อประเภทกองทุน และผูจ้ องซื้ อพิเศษตาม (2.3)
(3)

ผูจ้ องซื้ อหน่วยลงทุนรับรองที่จะซื้ อหน่ วยลงทุนตามจํานวนที่จองซื้ อ หรื อตามจํานวนที่ได้รับการ
จัดสรร โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรื อเพิกถอนการจองซื้ อหน่วยลงทุนดังกล่าว และยินยอมรับคืนเงิน
ในกรณี ที่ไม่ได้รับการจัดสรร

(4)

ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรื อ
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมหรื อชื่อเสี ยงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษทั
จัดการ บริ ษ ทั จัดการสงวนสิ ท ธิ ที่ จะจัดสรรหรื อ ไม่จดั สรรหน่ วยลงทุนแต่บางส่ วนหรื อ ทั้งหมด
ก็ได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผจู ้ องซื้ อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(5)

สิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการจัดสรร
หน่วยลงทุนของผูจ้ องซื้ อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยบริ ษทั จัดการและ/หรื อ
นายทะเบี ย นหน่ วยลงทุนจะออกและจัดส่ งหนังสื อ รั บ รองสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน/ใบเสร็ จ รั บ เงิ น/
ใบกํากับภาษีให้แก่ผูจ้ องซื้ อหน่ วยลงทุ นโดยทางไปรษณี ย ์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ทําการ
ถัดจากวันเสร็ จสิ้ นการเสนอขายหน่วยลงทุน

21.2 ข้ อจํากัดการจัดสรรหน่ วยลงทุน
ข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใด จะเป็ นไปตามที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้ง นี้ ในกรณี ที่สํา นัก งานคณะกรรมการกํากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอาํ นาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ
กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะดําเนิ นการให้เป็ นไป
ตามนั้น
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ ได้กาํ หนดไว้ดงั นี้
(1)

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูจ้ องซื้ อทัว่ ไป บริ ษทั จัดการจะปฏิบตั ิดงั นี้
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
1.1 บริ ษทั จัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3
ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็ นกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1)

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้
แล้วทั้งหมดให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
หรื อกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
(ข) นิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่ งไม่อยู่ภายใต้บงั คับต้องเสี ยภาษีเงินได้
นิติบุคคล
(ค) บุคคลอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื่อมีเหตุจาํ เป็ นและสมควร

(2)

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริ ษทั จัดจําหน่ายหน่วยลงทุนซึ่ งรับหน่วยลงทุนไว้
ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริ ษทั จัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
จะถือหน่วยลงทุนที่รับไว้ในส่ วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้
แล้วทั้งหมดไม่เกิ น 1 ปี นับแต่วนั ที่ บริ ษทั จัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุ นรั บหน่ วยลงทุ น
ดังกล่าว

1.2

บริ ษทั จัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้แก่เจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิ ทธิ การเช่า และผูใ้ ห้สิทธิ
ในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว รวมกัน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด

1.3

บริ ษทั จัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้กบั ผูล้ งทุนต่างด้าวเกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วย
ลงทุ นที่ จ าํ หน่ ายได้แ ล้วทั้ง หมด เนื่ องจากกองทุ นรวมมี การลงทุ นในอสังหาริ ม ทรั พย์ใน
ลักษณะดังต่อไปนี้
(1)

มีการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ ทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรื อ

(2)

มีการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่ งกรรมสิ ทธิ์ ในอาคารชุด ทั้งนี้ เมื่อคํานวณพื้นที่ห้องชุดที่
กองทุนรวมจะลงทุนรวมกับพื้นที่หอ้ งชุดที่ถือกรรมสิ ทธิ์โดยผูล้ งทุนต่างด้าวในอาคาร
เดียวกันอยูก่ ่อนแล้วคิดเป็ นสัดส่ วนเกินร้อยละ 49 ของพื้นที่ห้องชุดทั้งหมดในอาคาร
ชุดนั้น

ในการนี้ บริ ษทั จัดการจะแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อทําหน้าที่ควบคุมการถือหน่วย
ลงทุนของผูล้ งทุนต่างด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง ภายหลังจากการเสนอขายหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมครั้งแรกให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดข้างต้น ทั้งนี้ ขั้นตอนการโอนหน่วย
ลงทุนของผูล้ งทุนต่างด้าวจะมี ข้ นั ตอนมากกว่าผูล้ งทุนไทย ซึ่ งบริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือ
หน่ วยลงทุนที่ เป็ นผูล้ งทุนต่างด้าวทราบทุกราย รวมทั้งดําเนิ นการให้มีการปฏิ เสธการโอน
หน่ วยลงทุนที่จะเป็ นผลทําให้กองทุนรวมมีผถู้ ือหน่วยลงทุนที่เป็ นผูล้ งทุนต่างด้าวถือหน่ วย
ลงทุนเกินกว่าอัตราที่กาํ หนดด้วย
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(2)

22.

นอกจากนี้ บริ ษทั จัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ เรื่ อง ห้ามมิให้มีการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้กบั ผู้
ลงทุนต่างด้าวเกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดให้แก่นายหน้า
ค้าหลักทรัพย์ทราบก่อนมีการนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทยเพื่ อ ให้น ายหน้า ค้า หลัก ทรั พ ย์ป ฏิ บ ัติ ใ ห้เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ และจะ
ดํา เนิ น การให้ก ารเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ใ นเรื่ อ ง
ดังกล่าว
ในการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้กบั ผูจ้ องซื้ อพิเศษ หรื อเจ้าของผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิ ทธิ การเช่า
หรื อผูใ้ ห้สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน บริ ษทั จัดการจะ
ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(ก) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดให้แก่บุคคลดังกล่าว ตามที่ได้มีการระบุชื่อหรื อลักษณะ
ของผูท้ ี่จะได้รับการจัดสรรหน่ วยลงทุนกรณี ดงั กล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการและหนังสื อชี้
ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสําคัญ เว้นแต่เป็ นกรณี เข้าข้อยกเว้นตาม (ข) และ (ค)
(ข) ในกรณี ที่ผจู้ องซื้ อพิเศษได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ว บริ ษทั จัดการจะเสนอขาย
และจัดสรรหน่วยลงทุนในส่ วนของผูจ้ องซื้ อทัว่ ไปให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้นแต่เป็ นการ
เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้ อของผูจ้ องซื้ อทัว่ ไป
(ค) ในกรณี ที่เจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิ ทธิ การเช่า หรื อผูใ้ ห้สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะ
ลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ว
บริ ษ ัท จัด การจะเสนอขายและจัด สรรหน่ ว ยลงทุ น ในส่ ว นของผูจ้ องซื้ อ ทั่ว ไปให้แ ก่ บุ ค คล
ดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่ วนของผูจ้ องซื้ อทัว่ ไปที่
เหลือจากการจองซื้ อของผูจ้ องซื้ อทัว่ ไป และผูจ้ องซื้ อพิเศษตาม (ข)
ในกรณี ที่อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเป็ นสิ ทธิเก็บกินหรื อสิ ทธิเหนือพื้นดิน บริ ษทั จัดการ
จะนําหลักเกณฑ์การจัดสรรหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ งมาใช้บงั คับกับเจ้าของที่ดินหรื อทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับสิ ทธิ ดงั กล่าวด้วย

การเพิม่ เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
22.1

บริ ษ ัท จัด การอาจเพิ่ม เงิ น ทุ น จดทะเบี ย นของกองทุ นรวมได้เ มื่ อ มี ว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ลงทุ น ในอสั งหา
ริ ม ทรั พ ย์ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เ พิ่ ม เติ ม หรื อ เพื่ อ ดํา เนิ น การปรั บ ปรุ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ที่
กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนให้อยูใ่ นสภาพที่ดีและมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์
ใดหลักเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้
(ก)

ให้สิทธิ แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเดิม (Rights Offering) ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วย
ลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจใช้สิทธิ เกินส่ วน
และ/หรื อ โอนสิ ทธิ ดังกล่าวให้กับบุ คคลอื่ นได้ โดยต้องแจ้งบริ ษ ทั จัดการเป็ นลายลักษณ์

- 91 โครงการฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
อักษร ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามสิ ทธิ แล้วผูท้ รงสิ ทธิ รายใดไม่ใช้สิทธิ บริ ษทั จัดการ
สามารถเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนให้กบั ผูล้ งทุนทัว่ ไปได้ หรื อ
(ข)

เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนให้กบั ผูล้ งทุนทัว่ ไป (Public Offering)

(ค)

เสนอขายหน่วยลงทุนให้กบั ผูล้ งทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement)

อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิ ในการแก้ไขหลักเกณฑ์เพิ่มเติ มดังกล่าวให้เหมาะสมโดยจะมี
หนังสื อแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
22.2

ในการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ขอมติในเรื่ องวัตถุประสงค์ในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม จํานวนหน่ วยลงทุนและ
จํานวนเงินทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่ม วิธีการกําหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย และวิธีการเสนอขาย
หน่วยลงทุน โดยต้องได้รับคะแนนเสี ยงตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

ในกรณี ที่ ก ารขอมติ ก ระทํา โดยการส่ ง หนัง สื อ ขอมติ ไ ปยัง ผูถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ต้อ งได้รั บ
คะแนนเสี ยงเกินกึ่งหนึ่ งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ของกองทุนรวม

(ข) ในกรณี ที่ การขอมติ กระทําโดยการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น ต้องได้รับ คะแนนเสี ย ง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ เข้าร่ วมประชุ ม
และมีสิทธิออกเสี ยง โดยในการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติดงั กล่าว ต้องมีผถู้ ือหน่วย
ลงทุ นมาประชุ มไม่น้อยกว่า 25 รายหรื อไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น
ทั้งหมด ทั้งนี้ จํานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มาประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมดังกล่าว
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อการขอมติเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมครั้งใด เมื่อล่วงเวลา
นัดไปแล้วถึง 1 ชัว่ โมงหรื อตามเวลาใดๆที่บริ ษทั จัดการเห็นสมควร จํานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุมยังไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ขา้ งต้น ให้นดั ประชุมใหม่และ
ให้ส่งหนังสื อเชิญประชุมไปยังผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม การประชุม
ในครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
(2) ขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนตามที่ได้รับมติจากผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนตาม (1) โดยต้องได้รับคะแนนเสี ยงเกินกึ่งหนึ่ งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด
22.3

ในการนับคะแนนเสี ยงของผูท้ ี่มีสิทธิ ออกเสี ยงตามข้อ 22.2 บริ ษทั จัดการจะไม่นบั คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
(1)

เจ้าของ ผูใ้ ห้เช่ า ผูโ้ อนสิ ท ธิ ก ารเช่ า หรื อ ผูใ้ ห้สิ ท ธิ ใ นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ที่ กองทุ นรวมจะลงทุ น
เพิ่มเติม ในกรณี ที่เป็ นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อซื้ อ เช่า หรื อได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม
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(2)

เจ้าของอาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้างที่กองทุนรวมเช่า หรื อผูใ้ ห้สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์แก่กองทุนรวม
ในกรณี ที่เป็ นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ให้อยูใ่ นสภาพที่ดีและพร้อม
ที่จะใช้หาประโยชน์

(3)

ผูถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ไ ด้รั บ สิ ท ธิ ใ นการจัด สรรหน่ ว ยลงทุ น ในส่ ว นที่ เ สนอขายให้ กับ ผู ้ล งทุ น
เฉพาะเจาะจง ในกรณี ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนให้กบั ผูล้ งทุนเฉพาะเจาะจง

(4)

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กองทุนรวมในเรื่ องที่ขอมติ

(5)

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะการเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลตาม (1) (2) (3) หรื อ (4)
แล้วแต่กรณี

ในกรณี ที่เป็ นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนเดิมบางราย หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีมติคดั ค้านรวมกันเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด ห้ามมิให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดําเนิ นการให้มีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนใน
กรณี ดงั กล่าว
22.4

ในการขอมติจ ากผูถ้ ือ หน่ ว ยลงทุน ตามข้อ 22.2 บริ ษ ทั จัด การจะระบุข อ้ มูล เกี่ ย วกับ การเพิ่ม เงิ น ทุน
จดทะเบียนโดยมีรายละเอียดตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดไว้ในหนังสื อเชิญ
ประชุมหรื อหนังสื อที่มีถึงผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

22.5

เมื่อได้รับมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามข้อ 22.2 แล้ว บริ ษทั จัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้
(1)

ขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยต้องระบุขอ้ มูลตามข้อ 22.4พร้อมทั้ง
จัด ส่ ง ร่ า งหนัง สื อ ชี้ ช วนเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ให้สํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
พิจารณา

(2)

เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วบริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการ
ดังนี้
(ก) เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม โดยจะจัดส่ ง แจกจ่าย หรื อจัดให้มีหนังสื อชี้ชวนตามหลักเกณฑ์
ที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

22.6

(ข) จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนเพิ่ม
เงินทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการมิได้เสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานการให้ความเห็นชอบให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนดังกล่าวเป็ นอันสิ้ นสุ ดลง
ในการเพิ่ ม เงิ น ทุ น จดทะเบี ย นของกองทุ น รวมเพื่ อ ลงทุ น ในอสั ง หาริ มทรั พ ย์ห รื อสิ ทธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม หากบริ ษทั จัดการไม่สามารถลงทุนในทรั พย์สินดังกล่าวได้ บริ ษทั จัดการจะ
ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1)

หากบริ ษทั จัดการยังไม่ได้ยื่นขอจดทะเบี ยนเพิ่มเงิ นทุนจดทะเบี ยนของกองทุนต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษทั จัดการจะแจ้งเรื่ องข้างต้นให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ้ นสุ ดระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุ นดังกล่าว และคืนเงิ นค่าจองซื้ อ
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(2)

หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
จองซื้ อหน่วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วนั สิ้ นสุ ดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
ตามสัดส่ วนของเงินค่าจองซื้ อหน่วยลงทุน หากบริ ษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์
ภายในกําหนดเวลานั้นได้อนั เนื่องจากความผิดพลาดของบริ ษทั จัดการเอง บริ ษทั จัดการจะชําระ
ดอกเบี้ ยในอัตราไม่ต่ าํ กว่าร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ บริ ษทั
จัดการชําระเงินค่าจองซื้ อจนครบถ้วน
หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแล้ว
บริ ษทั จัดการจะลดจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อคืนเงินค่าจองซื้ อหน่วยลงทุน
แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน โดยการลดจํานวนหน่วยลงทุนเฉพาะส่ วนที่มีการเสนอขายเพื่อเพิ่มเงินทุน
จดทะเบียนโดยคํานวณตามสัดส่ วนของราคาที่เสนอขายและเงินค่าจองซื้ อหน่วยลงทุน พร้อมทั้ง
จดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้แล้วเสร็ จโดยไม่ชกั ช้า

เงื่อนไขเพิม่ เติม

23.



เนื่ องจากประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่อนุ ญาตให้กองทุนรวมเพิ่มทุน กรณี ขาดสภาพคล่อง
ดังนั้น ในกรณี ที่กองทุนรวมเกิดปั ญหาขาดสภาพคล่อง บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะดําเนิ นการขาย /
จําหน่าย / จ่าย /โอน ทรัพย์สินบางส่ วนหรื อทั้งหมดของกองทุนรวมตามที่เห็นสมควร



สําหรับเงื่อนไขของ “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน” ข้างต้น เว้นแต่กรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอาํ นาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการให้เป็ นไป
ตามนั้น

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
23.1

ในกรณี ที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่ วนเกินจากกรณี ใดกรณี หนึ่ งหรื อหลายกรณี ดงั ต่อไปนี้ บริ ษทั จัดการ
จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจ่ายสภาพคล่องส่ วนเกินดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน โดยการลดเงินทุน
จดทะเบียนของกองทุนรวมเท่านั้น
(1) กองทุนรวมมี เงิ นลงทุนที่ ได้รับจากการจําหน่ ายอสังหาริ มทรั พย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
(ไม่รวมกําไร)
(2) มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ลดลงจากการ
ประเมิ นค่าหรื อสอบทานการประเมิ นค่าทรั พย์สิน จนตํ่ากว่าราคาต้นทุ นที่ กองทุ นรวมได้มาซึ่ ง
ทรั พย์สินดังกล่าว โดยไม่รวมถึงกรณี ที่มูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการประเมิ นค่า และต่อมาลดลง
จากการประเมิ นค่า แต่ย งั มี มูลค่ าสู งกว่าราคาต้นทุ นของทรั พย์สิ นนั้น ทั้งนี้ มูลค่าทรั พย์สิ น ของ
กองทุนรวมจะพิจารณาแยกเป็ นรายชิ้น
(3) กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที่เป็ นรายการค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีซ่ ึ งทยอยตัดจ่าย
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23.2

ในการลดเงิ นทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริ ษทั จัดการจะลดเงินทุนโดยการลดมูลค่าหน่ วยลงทุน
และปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียน
(2) ดําเนิ นการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวมิให้หกั ออกจากกําไรสะสมของกองทุนรวม
(3) ยื่ น คํา ขอจดทะเบี ย นลดเงิ น ทุ น ของกองทุ น รวมต่ อ สํ า นัก งานภายใน 5 วัน ทํา การนับ แต่ ว ัน ที่
ดํา เนิ น การเฉลี่ ย เงิ น คื น แก่ ผูถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามแบบที่ จัด ไว้ใ นระบบงานอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
สํานักงาน
(4) จัดให้มีขอ้ มูลเกี่ ยวกับการลดเงิ นทุ นจดทะเบี ยนทุ กครั้ งของกองทุนรวมไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั
จัดการกองทุนรวมและรายงานประจําปี ของกองทุนรวม เพื่อให้ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ โดยมี
ข้อมูลตามที่สาํ นักงานคณะกรรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมีรายละเอียด
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน
(ข) จํานวนเงินทุนจดทะเบียนและจํานวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนที่ลดในแต่ละครั้ง
(ค) วันปิ ดสมุดทะเบียน และวันที่ดาํ เนินการเฉลี่ยคืนผูถ้ ือหน่วยลงทุน

เงือ่ นไขเพิม่ เติม
สํา หรั บ เงื่ อ นไขของ “การลดเงิ น ทุ น จดทะเบี ย น” ข้า งต้น เว้น แต่ ก รณี ที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่ วยงานอื่นใดที่มีอาํ นาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ
กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้เป็ นไปตามนั้น
24.

การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิในหน่ วยลงทุน
24.1

รู ปแบบของเอกสารแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน
บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการออกเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่วยลงทุนตามที่ผซู้ ้ื อได้ระบุในเอกสารการจองซื้ อ
ว่าจะเลือกรับเอกสารแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุนแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ใบหน่วยลงทุน
2. ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless)
3. หนังสื อรับรองสิ ทธิในหน่วยลงทุน
4. สมุดบัญชีแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
24.2

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน หนังสื อรับรองสิ ทธิในหน่วยลงทุน สมุดบัญชีแสดง
สิ ทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่ งมอบ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผูจ้ องซื้ อหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมให้ถือเป็ นหลักฐานที่ถกู ต้องเกี่ยวกับสิ ทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
กรณี ใบหน่วยลงทุน หนังสื อรับรองสิ ทธิในหน่วยลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน
นายทะเบี ยนหน่ วยลงทุนจะส่ งมอบใบหน่ วยลงทุน หรื อหนังสื อรั บรองสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน หรื อสมุ ด
บัญชีแสดงสิ ทธิ ในหน่วยลงทุนที่มีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้แก่ผจู้ องซื้ อที่
แสดงความจํานงขอรับใบหน่วยลงทุนภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็ นกองทุนรวม
ในกรณี ที่เพิม่ เงินกองทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่ งมอบใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสื อ
รั บ รองสิ ทธิ ใ นหน่ ว ยลงทุ น หรื อสมุ ด บั ญ ชี แ สดงสิ ทธิ ใ นหน่ ว ยลงทุ น ที่ มี ร ายการตามเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่แสดงความจํานงขอรับใบหน่ วยลงทุน
ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณี ที่มีการลดเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกการลดมูลค่าที่ตรา
ไว้ของหน่ วยลงทุนในระบบทะเบียน โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ตอ้ งส่ งคืนใบหน่ วยลงทุนหรื อหนังสื อ
รับรองสิ ทธิในหน่วยลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่วยสามารถขอเปลี่ยนแปลงประเภทเอกสารสิ ทธิ ได้ตามความประสงค์ เพื่อเป็ นหลักฐานการ
ยืนยันการถือหน่วย การทํารายการซื้ อหรื อขายคืน หรื อโอนหน่วยลงทุนของผูจ้ องซื้ อหรื อผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน เช่น ใบหน่วยลงทุน และ/หรื อหนังสื อรับรองสิ ทธิ ในหน่วยลงทุน และ/หรื อสมุดบัญชีแสดงสิ ทธิ
ในหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนสงวนสิ ทธิ ในการคิดค่าธรรมเนี ยมในการออกใบหน่วยลงทุนหรื อหนังสื อ
รับรองสิ ทธิในหน่วยลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุนตามที่กาํ หนดไว้ในโครงการ
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการปรับเปลี่ยนแก้ไข หรื อเพิ่มเติมสําหรับรู ปแบบหรื อ
เงื่อนไขของเอกสิ ทธิ ดงั กล่าวข้างต้น โดยบริ ษทั จัดการจะดําเนินการภายใต้ขอบเขตตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
กรณี ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ในกรณี ที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกชื่อผูจ้ องซื้ อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว นาย
ทะเบียนอาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่วยลงทุนรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ งให้กบั ผูจ้ องซื้ อหน่วย
ลงทุนเพื่อเป็ นหลักฐานการยืนยันการถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตามผูจ้ องซื้ อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถทํา
รายการขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เว้นแต่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ดาํ เนินการแจ้งความประสงค์ให้
นายทะเบียนดําเนินการโอนหน่วยลงทุนไปเข้าบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ของผูจ้ องซื้ อหน่วยลงทุน ซึ่ งเปิ ดไว้
กับบริ ษทั นายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์เป็ นการล่วงหน้าหรื อตามที่ผจู้ องซื้ อแจ้งไว้ในใบจองซื้ อหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริ ษทั จัดการกําหนด
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และในกรณี ที่ผจู้ องซื้ อหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ให้นายทะเบียนดําเนินการโอนหน่วยลงทุนไปเข้า
บัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ของผูจ้ องซื้ อหน่วยลงทุน เพื่อการซื้ อขายหลักทรัพย์ผา่ นตลาดหลักทรัพย์ฯ นาย
ทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น จะนํา หน่ ว ยลงทุ น ฝากเข้า บัญ ชี ห ลัก ทรั พ ย์ข องผูจ้ องซื้ อ ผ่า นนายหน้า ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ (Broker) หรื อนําหน่วยลงทุนฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั
จัดการเพื่อผูจ้ องซื้ อนั้นที่มีอยูก่ บั บริ ษทั สมาชิกของบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ตามที่ผจู้ องซื้ อแจ้งไว้ในใบจองซื้ อหน่วย

25.

สิ ทธิ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของบริ ษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ปรึ กษาของกองทุนรวม และผู้บริ หาร
อสั งหาริมทรัพย์ และบริษัทประเมินค่ าทรัพย์สิน
25.1

สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริ ษทั จัดการ
25.1.1 สิ ทธิของบริ ษทั จัดการ
1)

สิ ท ธิ ใ นการดํา เนิ น การบริ ห ารจัด การทรั พ ย์สิ น ของกองทุ น รวมให้เ ป็ นไปตาม
พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศสํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศอื ่ น ใดที ่ เ กี ่ ย วข้อ งกับ การ
ดําเนิ นการบริ ห ารจัดการกองทุ น รวมเพื่อ ให้เ ป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ หลัก เกณฑ์
การลงทุน และข้อจํากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการที่ได้รับอนุ มตั ิ ทั้งนี้ รวมถึงข้อ
ผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนกับบริ ษทั จัดการ และสัญญาต่างๆ ได้ทาํ
ขึ้น

2)

สิ ทธิ ที่จะไม่อนุ ญาตให้มีการโอนหน่ วยลงทุน ในกรณี ที่การโอนหน่ วยลงทุนนั้นเป็ น
การขัดต่อกฎหมาย ระเบี ยบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสื อเวียนที่ หน่ วยงานที่ มี
อํานาจตามกฎหมายได้ ประกาศ กําหนด และ/หรื อกรณี ที่เป็ นการขัดต่อข้อกําหนด
ที่ได้ระบุไว้ในโครงการนี้

3)

สิ ทธิ ในการลาออกจากการทําหน้าที่เป็ นบริ ษทั จัดการกองทุนรวมให้กบั กองทุนรวม
และ/หรื อเลิกโครงการ ตามข้อ 25.1.1 (5) และข้อ 25.1.3

4)

สิ ทธิในการยับยั้งพิเศษ (Veto Right) สําหรับการดําเนินการหรื อการตัดสิ นใจใดๆ ของ
คณะกรรมการลงทุน หรื อการลงมติใดๆ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
หรื อแก้ไขวิธีการจัดการ ที่ขดั ต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรื อ จรรยาบรรณ
และ/หรื อโครงการ หรื อ เป็ นเหตุให้บริ ษทั จัดการอาจเสี ยชื่อเสี ยงหรื อได้รับความเสี ยหาย
หรื อขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวม

5)

สิ ทธิ ในการดําเนินการจัดการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณี ต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 97 โครงการฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
-

สิ ทธิ ที่จะเลิกโครงการ/ยุติโครงการและ/หรื อกองทุนรวม เฉพาะในกรณี ที่บริ ษทั
จัดการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็ นบริ ษทั จัดการกองทุนรวมให้แก่กองทุนรวม
ตามกําหนดและเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้จนครบถ้วน แต่กองทุนรวมไม่สามารถจัดหา
บริ ษทั จัดการอื่นใดมารับหน้าที่ได้ภายในกําหนดเวลา

-

สิ ทธิ ในการดําเนิ นการให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในโครงการ และ/หรื อ ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื่นใด
ที่มีอาํ นาจตามกฎหมายประกาศ กําหนด อนุมตั ิ เห็นชอบ ผ่อนผัน หรื อสั่งการ

-

สิ ทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงโครงการ กรณี ที่สาํ นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่มีอาํ นาจตามกฎหมาย
ได้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด อนุมตั ิ เห็นชอบ ผ่อนผัน
และ/หรื อสัง่ การเป็ นอย่างอื่น

-

สิ ทธิ ที่จะดําเนิ นการขาย / จําหน่าย / จ่าย /โอน ทรัพย์สินบางส่ วนหรื อทั้งหมด
ของกองทุน ตามที่เห็นสมควร ในกรณี ที่กองทุนรวมเกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง

-

สิ ทธิ ในการจัดการกองทุนรวม หรื อ ดําเนิ นการใดๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้
บรรลุซ่ ึ งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรัก ษาไว้ซ่ึ ง ผลประโยชน์ข องผูถ้ ือ
หน่ว ยลงทุน โดยรวม ทั้ง นี้ จ ะต้อ งไม่ข ดั ต่อ กฎหมายหลัก ทรัพ ย์ และ/หรื อ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

6)

สิ ท ธิ ใ นการสั่ง ให้ผูด้ ูแ ลผลประโยชน์ และ/หรื อ ผูบ้ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แก้ไ ข
คุณ สมบัติของผูด้ ูแลผลประโยชน์และ/หรื อผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้เป็ นไป
ตามที่กฎหมายประกาศกําหนด

7)

สิ ทธิ ในการรับค่าธรรมเนี ยมในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนี ยม ค่าใช้จ่าย
และหรื อเงินตอบแทนอื่นใด ตามที่กาํ หนดไว้ในโครงการ

8)

สิ ทธิ อื่ น ใดตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ กฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

25.1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริ ษทั จัดการ
ในการจัดการกองทุ นรวม บริ ษทั จัดการมี หน้าที่ และความรั บผิดชอบในการดําเนิ นการและ
บริ หารกองทุนรวมให้เป็ นไปตามที่ กฎหมายหลักทรั พย์ รวมถึงหน้าที่ และความรั บผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
1)

การบริ หารกองทุนรวม
(1)

จัดการกองทุ นรวมให้เป็ นไปตามที่ ระบุไว้ในโครงการที่ ได้รับอนุ มตั ิจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้อผูกพันระหว่างบริ ษทั จัดการและ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และ
- 98 โครงการฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
ข้อกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 อย่างเคร่ งครัด
(2)

จัดให้มีขอ้ ผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ สัญญาแต่งตั้ง
ผู ด้ ู แ ลผลประโยชน์ และหนัง สื อ ชี้ ช วน โดยมี ส าระสํา คัญ ไม่ ต่ า งจาก
ร่ างข้อผูกพัน ร่ างสัญญา และร่ างหนังสื อชี้ชวน ที่ผา่ นการพิจารณาจากสํานักงาน
และดูแลข้อผูกพันและโครงการเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว โดยในกรณี ที่ขอ้ กําหนดในข้อผูกพันหรื อโครงการขัดหรื อ
แย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคําสั่งนั้น ให้บริ ษทั จัดการ
ดําเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขข้อผูกพันและโครงการโดยไม่ชกั ช้า

(3)

จัดส่ ง แจกจ่าย และจัดให้มีหนังสื อชี้ชวนที่เป็ นปั จจุบนั และรายละเอียดของ
โครงการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(ก)

ก่อ นการเสนอขายหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมต่อ ประชาชน
ให้บ ริ ษ ทั จัด การจัด ส่ ง หนัง สื อ ชี้ ช วนให้สาํ นัก งานไม่ น้อ ยกว่า
1 วันทําการก่อนการเริ่ มจัดส่ งหรื อแจกจ่ ายหนังสื อชี้ ชวนให้แก่
ประชาชน และให้จดั ส่ งเอกสารดังกล่าวผ่านระบบรับและเผยแพร่
ข้อ มู ล หนัง สื อ ชี้ ช วนและการรายงานของกองทุ น รวม (Mutual
Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของสํานักงานด้วย และ
หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ให้บริ ษทั ดําเนินการให้ขอ้ มูล
ที่จดั ส่ งนั้นมีขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั โดยไม่ชกั ช้าและให้กระทําผ่าน
ระบบงานข้างต้นด้วย

(ข)

ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดให้มี
การแจกจ่ายข้อ มูล ที่เป็ นสาระสํา คัญ เกี่ย วกับ หน่ว ยลงทุน และ
กองทุ น รวมให้แ ก่ ผู ล้ งทุ น อย่า งเพีย งพอสํา หรั บ ข้อ มูล ที่ เ ป็ น
รายละเอี ยดโครงการ ให้บริ ษ ทั เตรี ยมไว้เพื่อ ให้ผูล้ งทุ นตรวจดู
หรื อร้องขอได้ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวต้องเป็ นปัจจุบนั

(ค)

เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิ้ นสุ ดลงแล้ว บริ ษทั จัดการ
จะจัดให้มีหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาํ การทุกแห่ ง
ของบริ ษ ทั จัด การ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้ และจัด
สําเนาให้เมื่ อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนร้องขอ ในกรณี ที่หน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หากมี
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการบริ ษทั จัดการจะดําเนินการแจ้งการแก้ไข
เพิ่มเติมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบโดยไม่ชกั ช้า และไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่ได้รับความเห็นชอบจาก

- 99 โครงการฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
สํานักงาน ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวันที่ได้มีมติให้แก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จนกว่าจะเลิกกองทุนรวม
(4)

ในกรณี ที่ บริ ษทั จัดการประสงค์จะตั้งบริ ษทั จัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุ นเป็ น
ผูท้ าํ หน้าที่ในการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริ ษทั จัดจําหน่าย
หน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์กบั เจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิ ทธิ
การเช่า และผูใ้ ห้สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะ
ของการเป็ นบุคคลเดียวกัน

(5)

นํา เงิน ของกองทุน รวมไปลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ หรื อ ทรัพ ย์สิ น อื ่น
รวมทั้งการหาผลประโยชน์ การซื้ อ เช่า จําหน่าย โอนสิ ทธิ การเช่า ขาย สั่งโอน
และเปลี่ย นแปลงเพิ่ม เติม ปรั บ ปรุ งอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ ทรั พ ย์สิ น อื่น ที่
ลงทุนไว้ ตามนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการที่กาํ หนดไว้
ในโครงการ โดยจะต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย

(6)

ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งแก่บริ ษทั จัดการว่ามี บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคล
เดี ย วกัน ใดถื อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมใดเกิ น กว่า หนึ่ ง ในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด หรื อจํานวนอื่นใดที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศกําหนด บริ ษทั จัดการจะดําเนินการให้เป็ นไป
ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(7)

ดําเนินการเพิ่มหรื อลดจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาํ หนดไว้ในโครงการ และ/หรื อดําเนิ นการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(8)

จัดสรรผลกําไรของกองทุนรวมเพื่อจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดไว้ในโครงการ และเป็ นไปตามที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(9)

จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในการประเมิ นค่าครั้ งต่อๆไป จะนํา
เรื่ องการเปิ ดเผยค่าใช้จ่ายในการรื้ อถอนสิ่ งปลูกสร้างเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาเช่า
หรื อสัญญาเช่าช่วงที่ดิน ประกอบการกําหนดสมมติฐานด้วย

(10)

จัดให้มีการประกันภัยของกองทุนรวมตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(11)

จัดให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริ มทรัพย์ ตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์
ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- 100 โครงการฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
(12)

2)

ส่ งมอบเอกสารหลักฐานและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็ นต้องใช้ใน
การประเมินค่าหรื อสอบทานการประเมินค่าตามที่บริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สิน
ร้องขอ รวมถึงการอํานวยความสะดวกให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
(1)

บริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินหรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั
ประเมินค่าทรัพย์สินในการสํารวจอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มา
จากการลงทุนเพื่อการประเมินค่า

(2)

ผู ด้ ู แ ลผลประโยชน์ ห รื อ บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจากผู ด้ ู แ ล
ผลประโยชน์ในการเข้าตรวจสภาพอสังหาริ มทรั พย์ที่กองทุนรวม
ได้ ม าจากการลงทุ น ตามที่ ก ํา หนดไว้ใ นสั ญ ญาแต่ ง ตั้ งผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์

(13)

จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณี ผถู้ ือหน่วยลงทุนซึ่ งถื อ
หน่ ว ยลงทุ น รวมกัน ไม่ น้อ ยกว่า ร้ อ ยละ 10 ของจํา นวนหน่ ว ยลงทุ น ที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดร้องขอให้มีการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน

(14)

เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อ วิธีจดั การกองทุนรวม ตาม
ข้อกําหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ที่ระบุไว้ในโครงการ

(15)

กระทํานิ ติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ่ งบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
มีอาํ นาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย

(16)

ปฏิบตั ิการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซ่ ึ งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้
ซึ่ งผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวมภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความ
รั บผิ ดชอบของบริ ษ ัท จัด การกองทุ นรวม ทั้งนี้ จะต้อ งไม่ ข ัดต่ อ กฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

(17)

ดําเนินการเลิกกองทุนรวม ตามที่กาํ หนดไว้ในโครงการ

การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม
จัดให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายต่างๆ และ/หรื อ เงินตอบแทนอื่นใด
ตามที่กาํ หนดไว้ในโครงการ

3)

การแต่งตั้งบุคคลใดๆเพื่อการจัดการกองทุนรวม
(1)

จัดให้มีคณะกรรมการลงทุน (ถ้ามี)

(2)

แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อ
ทําหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(ก)

ผูจ้ ดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อทําหน้าที่ ตดั สิ นใจลงทุน
หรื อจํ า ห น่ า ย ไ ป ซึ่ ง อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า
อสังหาริ มทรัพย์
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(ข)

ผูจ้ ดั การกองทุนรวมเพื่อทําหน้าที่ตดั สิ นใจลงทุนหรื อจําหน่ายไป
ซึ่ งทรัพย์สินตามข้อ 4.2 เพื่อการบริ หารสภาพคล่องของกองทุนรวม

ทั้ง นี้ บริ ษ ัท จัด การกองทุ น รวมจะประกาศรายชื่ อ ผูจ้ ัด การกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั ไว้ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาํ การของบริ ษทั
(3)

แต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ่ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติผดู้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ในโครงการ ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

(4)

แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม และแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจ้งการแต่งตั้งดังกล่าวให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

(5)

แต่งตั้งนายทะเบียนหน่ วยลงทุนที่ สามารถควบคุมการถือหน่ วยลงทุนของผู้
ลงทุนต่างด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุ นรวมครั้ งแรกให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(6)

แต่งตั้งบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ บริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวนั้น
จะต้องอยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

(7)

แต่งตั้งผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด

(8)

แต่งตั้งที่ปรึ กษา(ถ้ามี) ที่ทาํ หน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาของบริ ษทั จัดการและ/หรื อ
กองทุนรวม

(9)

แต่ง ตั้ง ผูส้ อบบัญ ชี ข องกองทุ น รวม ทั้ง นี้ ผูส้ อบบัญ ชี ด ัง กล่า วจะต้อ งมี
คุ ณ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เรื่ องหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี รวมถึงการเปลี่ยนตัว
ผู้ส อบบัญ ชี ข องกองทุ น รวม และแต่ ง ตั้ง ผู้ส อบบัญ ชี อื่ น ที่ มี คุ ณ สมบัติ
ครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจ้งการ
แต่งตั้งดังกล่าวให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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4)

(10)

แต่งตั้งผูช้ าํ ระบัญชีกองทุนรวมเพื่อทําหน้าที่รวบรวม แจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนและหน้าที่อื่นๆ ที่จาํ เป็ นเพื่อ ให้การชําระบัญ ชีเสร็ จสิ้ น
เมื่อยุติหรื อเลิกกองทุนรวม

(11)

แต่งตั้งบุคคลอื่นใดเพื่อทําหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนรวม อาทิเช่น ผูค้ วบคุม
งานก่อสร้าง ผูเ้ ชี่ยวชาญต่างๆ ผูจ้ ดั ทําประมาณการ ผูต้ รวจรับอาคาร ผูด้ ูแล
รักษาความสะอาดสถานที่ ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง เป็ นต้น

การดําเนินการอื่นๆ
(1)

ยื่นคําขอจดทะเบี ยนทรั พย์สินซึ่ งเป็ นเงิ นได้จากการขายหน่ วยลงทุ นของ
โครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
ทําการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน

(2)

ยื ่น คํา ขอต่อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เพื ่อ ขอให้พ ิจ ารณารับ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่
วันจดทะเบียนกองทุนรวม

(3)

ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสี ยค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณี ที่หลักฐานดังกล่าวสู ญหายหรื อถูก
ทําลาย

(4)

ดําเนินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริ ษทั
จัดการและนําทรั พย์สินของกองทุ นรวมไปฝากไว้กบั ผูด้ ูแลผลประโยชน์
และ/หรื อ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

(5)

จัดให้มี ทะเบี ยนผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุ นตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซ่ ึ งทะเบียนของผู้
ถือหน่วยลงทุน

(6)

จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องและจัดทํารายงาน
การลงทุนของกองทุนรวมให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

(7)

คํานวณมูลค่าทรัพย์สิ น มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ให้เป็ นไปตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจัดตั้ง
และจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ หรื อหลักเกณฑ์และวิธีการที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

(8)

แจ้งให้ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนทราบในกรณี ที่มีเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่คาํ นวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
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และมูลค่าหน่วยลงทุนตามข้อ 27.3 อันมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของกองทุนรวม
อย่างมีนยั สําคัญ
(9)

จัดทํางบการเงินของกองทุนรวม ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี สําหรับ
กิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กาํ หนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมทั้งจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกสิ้ นปี การเงิน
และส่ งรายงานดังกล่าวให้แ ก่ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นที่ มี ชื่ออยู่ในทะเบี ยนผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั
สิ้ นปี การเงิน และจะต้องเปิ ดเผยสมมติฐานเรื่ องค่าใช้จ่ายในการรื้ อถอนสิ่ ง
ปลูกสร้างเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาเช่าหรื อสัญญาเช่าช่วงที่ดินที่ระบุไว้ในรายงาน
ประเมินครั้งล่าสุ ดในรายงานประจําปี ด้วย

(10)

จัดส่ งสําเนารายงานการประเมินค่า และรายงานการสอบทานการประเมินค่า
พร้อมด้วยสําเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์โดยพลัน
และให้สาํ นักงานภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รับรายงานดังกล่าว

(11)

จัดส่ งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์โดยพลัน เมื่อมีการลงทุนหรื อ
จําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่า
(1)

เอกสารที่แสดงกรรมสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิ ครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์
และสัญญาซื้ อ เช่า รับโอนสิ ทธิ การเช่า หรื อให้สิทธิใน
อสังหาริ มทรัพย์ แล้วแต่กรณี

(2)

สัญญาเป็ นหนังสื อที่แสดงการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การ
เช่าอสังหาริ มทรัพย์

ทั้ งนี้ บริ ษัท จั ด การกองทุ น รวมจะมี ห นั ง สื อแจ้ ง การเข้ า ครอบครอง
อสังหาริ มทรัพย์ให้แก่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่
เข้าครอบครองอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวด้วย
(12)

(13)

จัดส่ งสําเนาสัญญาดังต่อไปนี้ให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์
(1)

สัญญาแต่งตั้งบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันทําสัญญาหรื อนับแต่วนั แต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ ในกรณี ที่มี
การแต่ ง ตั้ง บริ ษัท ประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์สิ นก่ อ นการแต่ ง ตั้ง ผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี

(2)

สัญ ญาแต่งตั้งผูบ้ ริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พย์ (ถ้ามี ) และสัญ ญาแต่งตั้ง
ที่ ปรึ กษา (ถ้ามี) ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทําสัญญาดังกล่าว

รวบรวม ติดตาม ดําเนิ นการ สั่งให้ผมู้ ีหน้าที่ ต่างๆ ตามสัญญาแต่งตั้ง อาทิ
เช่น ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ที่ปรึ กษา ผูค้ ุมงานก่อสร้าง เป็ นต้น จัดเตรี ยม
จัดส่ ง จัดทํารายงานต่างๆ และ/หรื อดําเนิ นการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
แต่งตั้ง และ/หรื อ ตามที่ คณะกรรมการลงทุน และ/หรื อผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น
และ/หรื อผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมายร้องขอ
(14)

จัดส่ งหนังสื อสรุ ปข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรื อจําหน่ าย
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมให้ผถู้ ือ
หน่ วยลงทุ นและสํานักงานภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ ลงทุ นหรื อจําหน่ าย
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์น้ นั รวมทั้งจัดให้มีขอ้ มูล
ที่เป็ นสาระสําคัญดังกล่าวไว้ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาํ การทุกแห่งของบริ ษทั และ
สํานักงานใหญ่ของผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ลงทุนหรื อ
จํา หน่า ยอสัง หาริ ม ทรัพย์ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์น้ ัน เพื่อ ให้ผู้
ลงทุ น สามารถตรวจดู ไ ด้ โดยหนัง สื อ สรุ ป ข้อ มู ล จะมี ส าระสํา คัญ ตามที่
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุ มตั ิให้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดส่ งหนังสื อสรุ ปข้อมูล
ที่เป็ นสาระสําคัญตามวรรคหนึ่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แทนการจัดส่ งให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันซื้ อ เช่า จําหน่าย หรื อโอนสิ ทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม หรื อภายในกําหนดเวลาอื่นตามที่
ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด

(15)

ดําเนิ นการขาย / จําหน่าย / จ่าย /โอน ทรัพย์สินบางส่ วนหรื อทั้งหมดของ
กองทุนรวม ตามที่เห็นสมควร

(16)

ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายหลักทรัพย์กาํ หนดให้เป็ นหน้าที่ของบริ ษทั จัดการ

25.1.3 เงื่อนไขการเปลี่ยนบริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริ ษทั จัดการได้เมื่อเกิดกรณี ใดกรณี หนึ่ งดังต่อไปนี้ และ/หรื อ เมื่อได้รับ
การอนุมตั ิเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1)

2)

เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่ งถือหน่วยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่ งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดให้เปลี่ยนบริ ษทั จัดการ
ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์ อ กั ษรให้บริ ษทั จัดการ
ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติที่ประชุ ม
ผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุ นหรื อ มี การแก้ไขพระราชบัญ ญัติห ลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
ประกาศคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหรื อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อันจะมี ผลให้บ ริ ษ ทั จัดการไม่ สามารถดําเนิ นการให้สอดคล้อ งกับประกาศ คําสั่ง
ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็ นการ
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
เพิ่มภาระหน้าที่ แ ก่ บ ริ ษ ทั จัดการ และบริ ษ ทั จัดการไม่ประสงค์จะรั บ หน้าที่ ต่อ ไป
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่รับหน้าที่ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป ทั้งนี้
บริ ษ ัท จัด การจะต้อ งแจ้ง ต่ อ ผู ถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ล่ ว งหน้า เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรว่า
ไม่ประสงค์ที่จะรับหน้าที่ต่อไป โดยบริ ษทั จัดการจะนําเสนอบริ ษทั จัดการรายใหม่
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่ อ ผูถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุ น เว้น แต่ ผูถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุ น แสดงความ
ประสงค์ที่จะจัดหาบริ ษทั จัดการรายใหม่เอง ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการ
แต่งตั้งบริ ษทั จัดการรายใหม่ให้แล้วเสร็ จ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริ ษทั
จัดการ
3)

ในกรณี ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ หรื อมีมติเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการ
จัดการ การดําเนิ นงาน การบริ หารจัดการกองทุนรวม หรื อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
การถือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ (การเปลี่ยนแปลงรายชื่ อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรื อ
การเปลี่ยนแปลงการถือหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด) หรื อกรณี อื่นใด
อันจะมีผลให้บริ ษทั จัดการไม่ประสงค์ที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ
ในการไม่รับหน้าที่ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะต้องแจ้งต่อ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อ กั ษรว่าไม่ประสงค์ที่จ ะรับหน้าที่ต่อไป
(ลาออก) โดยบริ ษทั จัดการจะนําเสนอบริ ษทั จัดการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน เว้นแต่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะจัดหาบริ ษทั
จัดการรายใหม่เอง ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการแต่งตั้งบริ ษทั จัดการรายใหม่
ให้แล้วเสร็ จ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริ ษทั จัดการ

4)

ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภท
จัดการกองทุนรวม ซึ่ งมีผลให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่บริ ษทั จัดการได้ต่อไป

อย่างไรก็ดี บริ ษทั จัดการจะยังคงได้รับค่าธรรมเนี ยมการจัดการตามอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ
จนถึงวันสุ ดท้ายของการปฏิบตั ิหน้าที่บริ ษทั จัดการ
ในการเปลี่ยนตัวบริ ษทั จัดการหากเป็ นกรณี ที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ก็ให้ดาํ เนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริ ษทั จัดการ
จะปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งบริ ษทั จัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็ นกรณี ที่
บริ ษทั จัดการได้ทาํ การบอกกล่าวการลาออกจากการเป็ นบริ ษทั จัดการตามข้อ 2) หรื อ ข้อ 3)
ข้างต้นนี้ จนครบถ้วน โดยบริ ษทั จัดการจะปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่ากองทุนรวม และ/หรื อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน จะสามารถแต่งตั้งบริ ษทั จัดการกองทุนรวมอื่นใดมารับหน้าที่ได้ ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการ
สงวนสิ ทธิ ที่จะเลิกโครงการหากบริ ษทั จัดการพิจารณาแล้วว่าจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยจะดําเนินการขอมติจากผูถ้ ือหน่วยทําการยกเลิกกองทุน
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
25.2

สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้
(1)

ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที่เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กาํ หนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ที่ทาํ ขึ้นกับบริ ษทั จัดการ

(2)

ดูแลให้บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิหน้าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และข้อกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อกําหนดของโครงการจัดการ
กองทุน รวมที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ตั ิ ตลอดจนข้อ ผูก พัน ที่ ทาํ ไว้ก บั ผูถ้ ือ หน่ ว ยลงทุน โดยเคร่ ง ครั ด
หากบริ ษทั จัดการมิได้ปฏิบตั ิตามให้แจ้งบริ ษทั จัดการโดยทันที
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการกระทําการจนก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่กองทุนรวม หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
หน้าที่ตามมาตรา 125 และข้อกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวโดยละเอียดและส่ งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตั้งแต่วนั ที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รู้หรื อมีเหตุอนั ควร
ที่จะรู ้ถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว

(3)

ดําเนินการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิตามหน้าที่ของตนหรื อฟ้ องร้องเรี ยกค่าสิ นไหม
ทดแทนความเสี ยหายจากบริ ษทั จัดการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรื อเมื่อ
ได้รับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

(4)

ดําเนินการตรวจตราอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนให้แล้วเสร็ จตามกําหนดเวลาดังต่อไปนี้
(ก)

ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริ มทรัพย์จากบริ ษทั จัดการ

(ข)

ทุกหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์ตรวจตราครั้งก่อนแล้วเสร็ จ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการตรวจสอบทรัพย์สินจะถือเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

(5)

บันทึ กสภาพอสังหาริ มทรั พย์ที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถูกต้องและครบถ้วนตาม
ความเป็ นจริ งให้ แ ล้ ว เสร็ จภายใน 30 วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ เ ริ่ มดํา เนิ น การตรวจตราสภาพ
อสังหาริ มทรัพย์น้ นั

(6)

แจ้ ง ให้ บ ริ ษั ท จั ด การทราบภายใน 5 วัน ทํา การนั บ แต่ ว ัน ที่ ผู้ดู แ ลผลประโยชน์ พ บว่ า
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมชํารุ ดบกพร่ องอย่างเป็ นนัยสําคัญ

(7)

แจ้งให้บริ ษทั จัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์
หรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อมูลค่าสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ

(8)

ตรวจสอบการลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
ให้เป็ นไปตามโครงการและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(9)

จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รับฝากไว้รวมทั้งจัดทําบัญชี
แสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
(10)

รับรองว่าการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ถูกต้องและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยผูด้ ูแล
ผลประโยชน์สามารถใช้ขอ้ มูลที่ได้รับจากบริ ษทั จัดการ ซึ่ งอาจเป็ นข้อมูลจากรายงานที่บริ ษทั จัดการ
จัดทําและได้รับรองรายงานดังกล่าวเอง หรื อที่บริ ษทั จัดการได้รับจากผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ที่บริ ษทั จัดการว่าจ้างและผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ลงนามรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว
มาใช้ประกอบการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ได้

(11)

ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม

(12)

ให้ความเห็นชอบในการที่บริ ษทั จัดการจัดให้มีการประกันวินาศภัยเพื่อคุม้ ครองความเสี ยหายที่
อาจจะเกิดขึ้นกับอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยมีกองทุน
รวมเป็ นผูร้ ับผลประโยชน์

(13)

ในกรณี ทรัพย์สินที่ลงทุนเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ตอ้ งเก็บรักษาโฉนดที่ดินหรื อ
เอกสารแสดงกรรมสิ ทธิ์ ในอสังหาริ มทรัพย์น้ นั หนังสื อกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารอื่นใดที
เกี่ ย วข้อ งกับ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ตลอดจนเอกสารที เ กี่ ย วข้อ งกับ การจัด หาผลประโยชน์ จ าก
อสั ง หาริ มทรั พ ย์ และในกรณี ท รั พ ย์สิ น ที่ ล งทุ น เป็ นสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั ง หาริ มทรั พ ย์ ผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ตอ้ งเก็บรักษาเอกสารสิ ทธิ การเช่าในอสังหาริ มทรัพย์น้ นั เอกสารอื่นใดทีเกี่ยวข้อง
กับสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนเอกสารทีเกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จากสิ ทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ดงั กล่าว เช่น สัญญาเช่าหรื อสัญญาโอนสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เป็ นต้น ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินที่โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ได้
หรื อบริ ษทั จัดการและผูด้ ูแลผลประโยชน์ตกลงกันเป็ นอย่างอื่น

(14)

รับมอบหรื อส่ งมอบเอกสารแสดงกรรมสิ ทธิ์ ดังกล่าวข้างต้นเกี่ ยวกับการลงทุนหรื อจําหน่ าย
อสั ง หาริ มทรั พ ย์ โ ดยกองทุ น รวม และรั บ มอบหรื อส่ งมอบเอกสารสิ ทธิ การเช่ า ใน
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวข้างต้นเกี่ยวกับการลงทุนหรื อจําหน่ายสิ ทธิ การเช่าในอสังหาริ มทรัพย์
โดยกองทุ นรวม เพื่อให้เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมและประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(15)

ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการได้แต่งตั้งผูช้ าํ ระบัญชีเพื่อการเลิกกองทุนรวม ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่จะได้ตกลงกันและจะดําเนินการดังต่อไปนี้
1. เมื่อได้รับแจ้งการแต่งตั้งผูช้ าํ ระบัญชีจากบริ ษทั จัดการ ให้ส่งมอบบรรดาบัญชีและเอกสาร
อื่น ๆ ของกองทุนรวมแก่ผชู้ าํ ระบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันเลิกกองทุนรวม
2. ดูแลรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม จนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็ จสิ้ น
3. ดู แ ลให้ผูช้ าํ ระบัญ ชี ป ฏิ บ ัติ ต ามมาตรา 130 ของพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณี ที่ผชู้ าํ ระบัญชีกระทําการหรื องดเว้นกระทําการตามมาตรา
ดังกล่าว ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่
ชักช้า
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
4. แจกจ่ายเงินและ/หรื อทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมตามสมุดทะเบียนเมื่อได้รับคําสั่งจากผูช้ าํ ระบัญชี

25.3

(16)

มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กาํ หนดในสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์

(17)

ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดให้เป็ นหน้าที่ของผูด้ ูแลผลประโยชน์

สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษาอื่นของกองทุนรวม (ถ้ามี)
(1)

ที่ปรึ กษามีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้
(ก) ได้รั บ ค่า ธรรมเนี ย มในการทํา หน้า ที่ ที่ ป รึ ก ษาจากกองทุ น รวม ตามสัญ ญาบริ ก ารให้
คําปรึ กษาที่ได้ตกลงกัน
(ข) ให้ค าํ ปรึ ก ษาหรื อ คํา แนะนํา เกี่ ย วกับ การซื้ อ หรื อ เช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ การจัด หา
ผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม
(ค) หน้าที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริ การให้คาํ ปรึ กษาที่ได้ตกลงกัน

(2)

ที่ปรึ กษาทางการเงินมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้
(ก) ได้รั บ ค่า ธรรมเนี ย มในการทําหน้าที่ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น จากกองทุ นรวม ตามสัญ ญา
บริ การให้คาํ ปรึ กษาทางการเงินที่ได้ตกลงกัน
(ข) ให้คาํ ปรึ กษาหรื อคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม การระดมเงินทุน การวางแผนทาง
การเงินเพื่อการลงทุน รวมถึงการเพิ่มทุน (หากได้รับเลือกเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน)
(ค) หน้าที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริ การให้คาํ ปรึ กษาทางการเงินที่ได้ตกลงกัน

(3)

ที่ปรึ กษาอื่นของกองทุนรวมมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(ก) ได้รับค่าธรรมเนี ยมในการทําหน้าที่ที่ปรึ กษาอื่นจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริ การที่ได้
ตกลงกัน
(ข) ให้คาํ ปรึ กษาหรื อคําแนะนําเพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
(ค) หน้าที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริ การที่ได้ตกลงกัน

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจลงทุนหรื อจําหน่ ายหรื อมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
25.4

สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ามี)
(1)

ได้รับค่าตอบแทนในการทําหน้าที่ผบู้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จากกองทุนรวม ตามสัญญาแต่งตั้ง
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่ทาํ ขึ้นระหว่างบริ ษทั จัดการกับผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์

(2)

ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ให้อยูใ่ นสภาพที่ดีอยูเ่ สมอ
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์

25.5

26.

(3)

จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม เช่น จัดหาผูเ้ ช่าให้แก่กองทุนรวม เป็ นต้น

(4)

หน้าที่อื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อ สํา นัก งานคณะกรรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํา หนดให้เป็ นหน้า ที่ ข องผูบ้ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์

สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สิน
(1)

ได้รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้าที่เป็ นผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริ การ
ที่ได้ตกลงกัน

(2)

ประเมินค่าหรื อสอบทานการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรื อได้ลงทุนไว้แล้ว

(3)

หน้าที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริ การที่ได้ตกลงกัน

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนและกองทุนรวม
26.1

ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผูส้ ั่งซื้ อหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(1)

(2)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
- ในการเสนอขายครั้งแรก :

ไม่มี

- ในการเพิ่มทุน

อัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของราคาที่เสนอขายต่อหน่วย
ลงทุน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี
อื่นใดในทํานองเดียวกัน) โดยบริ ษทั จัดการจะเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่วยลงทุนพร้อมการชําระเงินค่า
สั่ง ซื้ อ หน่ วยลงทุ น ทั้งนี้ บริ ษ ทั จัด การสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะ
ยกเว้นหรื อลดหย่อนค่าธรรมเนี ยมการขายหน่วยลงทุน
ได้ตามที่บริ ษทั จัดการเห็นสมควร

:

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
เรี ยกเก็บตามที่ได้เกิดขึ้นจริ ง โดยตัดจ่ายจากจํานวนเงินที่โอนเข้าบัญชีน้ นั ๆ ตามอัตราที่ธนาคาร
พาณิ ชย์หรื อสถาบันการเงินกําหนด

(3)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด

(4)

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน
ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด

(5)

อื่น ๆ (ระบุ)
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
(5.1)

ค่าธรรมเนี ยมในการจดแจ้งการจํานําหน่ วยลงทุนกับนายทะเบี ยนหน่ วยลงทุ นตาม
อัตราที่บริ ษทั จัดการ และ/หรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด

(5.2)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นขอให้บริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบี ยนหน่ วยลงทุ น
ดําเนินการให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นกรณี พิเศษนอกเหนือจากกรณี ปกติตามที่จ่ายจริ ง

ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวในข้อ 26.1 เป็ นอัตราที่ยงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่นใด
ทํานองเดียวกัน
26.2
คําจํากัดความ
กําไรจากการดําเนินงานที่ใช้
สําหรับคํานวณค่าธรรมเนียมใน
การจัดการอสังหาริ มทรัพย์ส่วน
เพิม่ เติมตามผลประกอบการ
(Incentive Property Management
Fees) นั้น จะคํานวณจากรายได้
ค่าเช่าและค่าบริ การรวมถึงรายได้
อื่น ๆ หักลบด้วย ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
เช่น ค่าทําความสะอาด ค่ารักษา
ความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริ หาร ค่าใช้จ่ายใน
การตลาด ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการ
ซ่อมบํารุ ง โดยไม่รวมถึงการตั้ง
สํารองประจําปี สําหรับการ
ซ่อมแซมและปรับปรุ งโครงการ
ภาษีโรงเรื อน ภาษีป้าย ค่าเบี้ย
ประกันอาคาร ค่าธรรมเนียมใน
การจัดการอสังหาริ มทรัพย์
พื้นฐาน (Basic Property
Management Fees)
รายได้ จากการดําเนินงานของ
โครงการ คือ เงินที่กองทุนรวม
ได้รับจากการจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุน
รวมลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(1)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
บริ ษทั จัดการมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมเป็ นรายเดือน ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิซ่ ึ งคํานวณโดยบริ ษทั จัดการและรับรองโดยผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ โดยบริ ษทั จัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นรายเดือน ทุกวันสุ ดท้าย
ของเดือน และเรี ยกเก็บจากกองทุน โดยการตัดจ่ายจากบัญชีกองทุนเป็ นรายเดือน ทั้งนี้ ไม่ต่าํ
กว่า 3,000,000 บาทต่อปี

(2)

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน ในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิซ่ ึ งคํานวณโดยบริ ษทั จัดการและรับรองโดยผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ โดยบริ ษทั จัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์เป็ นรายเดือน ทุกวัน
สุ ดท้ายของเดือน และเรี ยกเก็บจากกองทุน โดยการตัดจ่ายจากบัญชีกองทุนเป็ นรายเดือน ทั้งนี้
ไม่ต่าํ กว่า 300,000 บาทต่อปี
ทั้ง นี้ ผู ด้ ูแ ลผลประโยชน์ส ามารถเบิก ค่า ใช้จ่า ยอื ่น ๆ ในการไปตรวจสอบทรัพ ย์สิ น จาก
กองทุน รวมได้ เช่น ค่า ใช้จ่า ยในการเดิน ทาง ค่า ที่พ กั และค่า ธรรมเนี ยมต่าง ๆ เป็ นต้น ใน
อัตราไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้ง

(3)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิซ่ ึ งคํานวณโดยบริ ษทั จัดการและรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์

(4)

ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทุนรวมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็ นไปตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างกองทุนรวมและผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ดังนี้
(4.1) ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซอร์วสิ อพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทอง
หล่อ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ในอัตรารายเดือนเท่ากับจํานวนรวมของ (ก) ไม่เกินร้อยละ5
ของรายได้จากการดําเนินงานรวมรายเดือน และ (ข) ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรจากการ
ดําเนินงาน
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
* บริ ษทั แกรนด์ แอสเซท แอด
ไวเซอรี่ จํากัด (ผูป้ ระเมิ น) 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
อสังหาริ มทรัพย์จะเป็ นการตกลง
ระหว่างเจ้าของอสังหาริ มทรัพย์
กับผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดย
ขึ้ นอยู่ กับ ความมี ชื่ อ เสี ยงของ
ผู้บ ริ หารอสั ง หาริ มทรั พ ย์แ ละ
สภาพทรั พย์สินเป็ นสําคัญ จาก
ประสบการณ์ ข องผู ้ป ระเมิ น
พบว่า ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรั พย์
บางรายคิ ด ค่ า ตอบแทนการ
บริ หาร (Basic Management
Fee) ประมาณ 3-5% ของรายได้
ทั้ ง ห ม ด แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร
อสั ง หาริ มทรั พย์ บ างรายคิ ด
ค่ า ต อ บ แ ท น ที่ อิ ง กั บ กํ า ไ ร
(Incentive Fee) ในอัตรา 7-10% (5)
ของรายได้จ ากการดํา เนิ น งาน
ดั ง นั้ น อั ต ร า ที่ ก อ ง ทุ น ร ว ม
กําหนดอยู่เกณฑ์ทวั่ ไปที่ เคยพบ
เห็น

(4.2) ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อม
พงษ์ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ในอัตรารายเดือนเท่ากับจํานวนรวมของ (ก) ไม่เกินร้อยละ5
ของรายได้จากการดําเนินงานรวมรายเดือน และ (ข) ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรจากการ
ดําเนินงาน
(4.3) ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร มี
สิ ทธิได้รับค่าตอบแทน ในอัตรารายเดือนเท่ากับจํานวนรวมของ (ก) ไม่เกินร้อยละ 5 ของ
รายได้จากการดําเนินงานรวมรายเดือน และ (ข) ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรจากการ
ดําเนินงาน
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ไม่ได้กาํ หนดโดยการเปรี ยบเทียบอัตราที่เรี ยกเก็บ
โดยทัว่ ไป สําหรับค่าตอบแทนรายเดือน บริ ษทั จัดการจะพิจารณาโดยกําหนดค่าตอบแทนเพื่อให้
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้รับเงินตอบแทนให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการบริ หารโครงการ ใน
เรื่ อง การดูแล บริ การ ลูกค้า ทั้งในห้องพักอาศัย และสภาพแวดล้อมในโครงการ เพื่อให้ได้ระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานของผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และสําหรับค่าตอบแทนที่อิงกับกําไรจาก
การดําเนินงาน บริ ษทั จัดการมีการกําหนดเพิ่มเติม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผบู้ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์สร้างกําไรให้มากขึ้น ด้วยการหารายได้เพิม่ ขึ้น หรื อลดค่าใช้จ่ายในการ
บริ หารงานโดยยังคงรักษาระดับคุณภาพ และคํานึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุนรวมเป็ น
สําคัญ *
ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษากองทุนรวม
(5.1)

ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษา
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม

(5.2)

ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ป รึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม กรณี ที่ มี ก ารซื้ อ ขาย โอน หรื อ เปลี่ ย นมื อ ของ
อสังหาริ มทรัพย์ในแต่ละครั้ง
ในอัต ราไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5.00 ของมู ล ค่ า การซื้ อ ขาย โอน หรื อเปลี่ ย นมื อ ของ
อสังหาริ มทรัพย์ในแต่ละครั้ง

(5.3)

ค่าที่ป รึ กษาอื่นของกองทุนรวม เช่น ค่าที่ป รึ กษาเฉพาะด้าน ค่าที่ป รึ กษากฎหมาย
ค่าทนายความ ค่าที่ปรึ กษาผูค้ ุมงานก่อสร้าง ค่าจ้างวิศวกรคุมงานก่อสร้างและ/หรื อ
ประเมินคุณภาพงาน เป็ นต้น
ตามที่จ่ายจริ ง

(6)

ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาทางการเงิน
ก)

กรณี ที่เสนอขายครั้งแรก : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของจํานวนเงินที่ระดมทุนได้

ข)

กรณี ที่มีการเพิ่มทุน : ในอัตราไม่เกิ นร้ อยละ 3.00 ของจํานวนเงิ นที่ ระดมทุนได้
ในแต่ละครั้ง
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
กรณี อื่นๆ : ตามที่จ่ายจริ ง แต่ท้ งั นี้จะไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี

ค)
(7)

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย
ในการเสนอขายครั้งแรกและครั้งต่อไปในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของจํานวนเงินที่จดั จําหน่าย

(8)

ค่าเบี้ยประกันภัย
ตามที่จ่ายจริ ง

(9)

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน
ในอัตราไม่เกิน 15,000 บาท ต่อครั้ง ต่อคน หรื อในจํานวนอื่นใดตามมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน

(10)

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มการขาย
ในการเสนอขายครั้ งแรก : ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ณ วันจดทะเบียน
กองทุน
ภายหลังการเสนอขายครั้ งแรก :

(11)

-

เมื่อกองทุนรวมมีการเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง : ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทุนจด
ทะเบียนที่จะเพิ่ม

-

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นกั ลงทุนทัว่ ไปทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
กองทุนรวม : ตามอัตราที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ของกองทุนรวม ณ วันสิ้ นปี บัญชีของปี บัญชีก่อนหน้า

อื่นๆ (ระบุ)
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม ได้แก่
11.1

ค่า ใ ช้จ ่ า ย ห รื อ ค่า ธ ร ร ม เ นี ย ม ที ่ เ กี ่ ย ว ข อ้ ง ใ น ก า ร จัด ตั้ ง ก อ ง ทุ น ร ว ม เ ช่ น
ค่าธรรมเนี ยมในการจัดตั้งกองทุนรวม และจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุน
รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าธรรมเนี ยมการจดทะเบี ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ค่าที่ปรึ กษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน
รวม การเตรี ยมและจัดทําเอกสารสัญญา และค่าแปลเอกสาร เป็ นต้น

11.2

ค่า ธรรมเนี ย มรายปี และค่า ใช้จ่ า ยในการดํา รงสถานะเป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรั พย์

11.3

ค่า ธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ ายในการสอบบัญ ชี

11.4

ค่า ธรรมเนี ย มที่ ป รึ กษากฎหมาย

11.5

ค่ า นายหน้า ในการซื้ อ จํา หน่ า ย หรื อ โอนสิ ท ธิ ซ่ึ ง อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ สิ ท ธิ ก าร
เช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ใ นอัต ราไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 3.00 ของมูล ค่า ทรั พ ย์สิ น ที่ ล งทุ น ใน
หรื อ จําหน่ ายไปซึ่ งอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ ราคา
ที่ ได้ม าหรื อราคาค่ าเช่ าคงเหลื อตามสัญ ญาเช่ า
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
11.6

ค่า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่า ใช้จ่ า ยเพื่อ การจัด หา ได้ม า จํา หน่ า ย จ่ า ย โอนสิ น ทรั พ ย์
ทรั พ ย์สิ น หลัก ทรั พ ย์ข องกองทุ น รวม เช่ น ค่า ใช้จ่ า ยในการจํา หน่ า ยหรื อ โอน
สิ ท ธิ ค่า ธรรมเนี ย มการโอน เป็ นต้น

11.7

ภาษี ห รื อ ค่ า ธรรมเนี ย มและอากรแสตมป์ ใด ๆ ที่ เ กี่ ย วกับ การซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์
หรื อ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ตามที่ จ่ า ยจริ ง เช่ น ค่ า นายหน้า ซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ ซึ่ ง จะ
รวมอยู่ใ นต้น ทุ น ของค่ า ซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์เ มื่ อ มี ก ารซื้ อ หลัก ทรั พ ย์ และจะถูก หัก
จากค่า ขายหลัก ทรั พ ย์เ มื่ อ มี ก ารขายหลัก ทรั พ ย์ ค่า ใช้จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การซื้ อ
หรื อ ขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ค่า ใช้จ่ า ยในการโอนหลัก ทรั พ ย์ หรื อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
เป็ นต้น

11.8

ค่า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ค่า ใช้จ ่า ยในการประเมิน ค่า และ/หรื อ สอบทานการ
ประเมิ นค่าทรั พย์สิ น

11.9

ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ ห รื อ ค่ า ใ ช ้จ ่ า ย ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ร ะ บ บ วิ ศ ว ก ร ร ม
ค่ า ธรรมเนี ย มผู ส้ อบวิช าชี พ ทางบัญ ชี ต่อ การตรวจสอบประมาณการงบกํา ไร
ขาดทุ น ค่ าใช้จ่ ายจัดทํารายงาน หรื อ บทวิจัย

11.10 ค่า ใช้จ ่า ยอื ่น ใดที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ การจัด การอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ เช่น ค่า ใช้จ ่า ยทาง
การตลาด รวมถึ ง ค่า โฆ ษณาประชาสัม พ นั ธ์ การส่ ง เสริ ม การขาย ค่า
สาธารณู ป โภค ค่า ธรรมเนี ย มธนาคาร ค่า นํ้า มัน ค่า จ้า งบริ ษ ทั จัด หาพนัก งาน
ค่าจ้างบริ ษ ทั ดูแ ลระบบต่างๆ เป็ นต้น
11.11 ค่าใช้จ่ายในการตรวจตราอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
11.12

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ซ่ อมแซม ดูแล บํารุ งรักษา และ/หรื อก่อสร้างเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
ป รั บ ป รุ ง พ ฒ
ั น า เ พิ ่ ม มู ล ค่ า แ ล ะ ป รั บ แ บ บ ภูม ิ ท ัศ น์ ห รื อ ภูม ิ ส ถ า ปั ต ย์
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์แ ละหรื อ ทรั พ ย์สิ น ที่ เกี่ ยวข้องที่ กองทุ นรวมลงทุ นไว้ห รื อ มี ไว้

11.13 ค่า ใช้จ่ า ยในการประกัน ภัย ดูแ ล และ/หรื อ เก็บ รั ก ษาทรั พ ย์สิ น ของกองทุ น รวม
เช่ น ค่าใช้จ่ ายในการประกันวินาศภัย เป็ นต้น
11.14 ค่ า ใช้จ่ า ยเกี่ ย วกับ ภาษี ค่า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งตามอัต ราที่ ก ฎหมายกํา หนด
และค่า ใช้จ่ า ยต่า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ หน่ ว ยราชการ เช่ น ภาษี โ รงเรื อ น ภาษี บาํ รุ ง
ท้องที่ ภาษี ป้ าย เป็ นต้น
11.15 ค่า ใช้จ่ า ยต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น เกี่ ย วเนื่ อ งกับ กองทุ น รวม หรื อ ค่า ใช้จ่ า ยที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ
การจัดหาผลประโยชน์ในทรั พย์สิ นของกองทุ นรวม เช่ น ค่าใช้จ่ า ยตามที่ กาํ หนด
ในสัญ ญาที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ และ/หรื อ เพื่อ ประโยชน์ใ นการเข้า ลงทุ น ของกองทุ น
รวม ค่าใช้จ่ ายในการจัดประชุ ม ผูถ้ ื อ หน่ วย ค่าพิม พ์แ บบพิม พ์ต่างๆ ค่าไปรษณี ย า
กรสํา หรั บ หนัง สื อ โต้ต อบกับ ผูถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ค่า ธรรมเนี ย มในการคื น เงิ น ค่า
จองซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ค่า ประกาศหนัง สื อ พิม พ์( ถ้า มี ) รวมทั้ง ค่า ใช้จ่ า ยต่า งๆที่
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
เกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายหรื อ ตามที่ สํา นัก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.กําหนด เป็ นต้น
11.16 ค่า ใช้จ ่ า ยในการก่ อ สร้ า งเพิ ่ม เติ ม เพื ่อ ให้โ ครงการแล้ว เสร็ จ (ในกรณี ที่ เ ป็ น
อสังหาริ ม ทรั พย์ที่ อ ยู่ร ะหว่างการก่ อ สร้ าง)
11.17 ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการติ ด ตามทวงถามหรื อ การดํา เนิ น การตามกฎหมายเพื่อ
การรั บ ชํา ระหนี้ ใ ด ๆ หรื อ ค่า ใช้จ่ า ยด้า นกฎหมายในการดํา เนิ น คดี ใ นศาล เพื่อ
รั กษาสิ ท ธิ ของผูถ้ ื อ หน่ วยโดยผูด้ ูแ ลผลประโยชน์ห รื อ บริ ษ ทั จัดการ
11.18 ค่า ใช้จ่ า ยในการรั บ ชํา ระเงิ น ค่า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น เช่ น ค่า ธรรมเนี ย มธนาคาร ค่า
อากรแสตมป์ ค่ า ไปรษณี ยากร ค่า โทรศัพท์ ค่า โทรสาร เป็ นต้น
11.19 ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ ใบจองซื้ อหน่ วยลงทุ น ใบหน่ วยลงทุน ใบเสร็ จรั บเงิ น ใบกํา กับ
ภาษี และแบบฟอร์ ม อื ่ น ๆ ที ่ เ กี ่ ย วข้อ งกับ กองทุ น รวม และค่ า ใช้จ่ า ยในการ
จัดเตรี ยมและจัดส่ ง เอกสารดังกล่าวให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุ น
11.20 ค่าจัดทําและจัดพิมพ์หนังสื อชี้ ชวนหน่ วยลงทุน รายงานผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รายงาน
ประจําปี ตลอดจน ค่าแปลและจัดส่ ง เอกสารดังกล่าว
11.21 ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่ งหนังสื อบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง
ๆ รวมถึ งการลงประกาศในหนังสื อพิมพ์รายวัน เช่น ประกาศมูลค่าทรั พย์สินสุ ทธิ
ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ประกาศการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปั นผล
เป็ นต้น และ/หรื อ ข่าวสารถึงผูถ้ ือหน่วยลงทุน
11.22 ค่า ใช้จ่ า ยในการจัด ประชุ ม คณะกรรมการลงทุ น และ/หรื อ จัด ประชุ ม ผูถ้ ื อ หน่ ว ย
ลงทุ น เช่ น ค่า โทรศัพ ท์ ค่า จัด ส่ ง จดหมายเชิ ญ ประชุ ม และ/หรื อ เอกสารการ
ประชุ ม รายงานการประชุ ม เป็ นต้น
11.23 ค่ า ใช้จ่ า ยหรื อ ค่ า ธรรมเนี ย ม ในการจ่ า ยเงิ น ปั น ผล เพิ่ ม ทุ น และ/หรื อ ลดทุ น เช่น
ค่าธรรมเนี ยมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าบริ การที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ ค่าไปรษณี
ยากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็ นต้น
11.24 ค่า ใช้จ่ า ยอัน เกี่ ย วเนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงแก้ไ ขเพิ่ม เติ ม โครงการ และ/หรื อ ที่
เกิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย และ/หรื อ ประกาศของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศสํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ กฎหมายอื่ น ๆ ที่
เกี่ ยวข้อง เช่ น การจัดประชุ ม ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น การขอมติ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น การลง
โฆษณาหนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น
11.25

ค่ า ใช้จ่ า ยและค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆที่ ก่ อ ขึ้ น โดยชอบโดยบริ ษัท จัด การหรื อผู ้ดู แ ล
ผลประโยชน์ตามหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนขอกองทุนรวม เมื่อได้รับ
คําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

11.26 ค่าเอกสารทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุนรวม
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
11.27 ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานและการบริ หารทรัพย์สินของกองทุ น
รวมและบริ ษ ทั จัด การ เช่ น ค่า ใช้จ่ า ยในการดํา เนิ น คดี (ถ้า มี ) ค่ า ใช้จ่ า ยในการ
ยึ ด ทรั พ ย์สิ น ค่ า ใช้จ่ า ยในการดํา เนิ น คดี ข องผูด้ ูแ ลผลประโยชน์ที่ ฟ้ องร้ อ งให้
บริ ษ ทั จัด การปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ห รื อ เรี ย กค่า สิ น ไหมทดแทนความเสี ย หายจากบริ ษ ทั
จัด การเพื่อ ประโยชน์ข องผู ถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยรวม หรื อ เมื่ อ ได้รั บ คํา สั่ง จาก
สํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า ใช้จ่ า ยด้า นกฎหมายในการดํา เนิ น คดี ท าง
ศาล ค่าธรรมเนี ยมศาล ค่าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหายแก่บุคคลภายนอก ค่า จด
จํา นอง ค่า ปลดจํา นอง ค่า ใช้จ่ า ยในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสัญญา เป็ น
ต้น
11.28 ค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุนรวมหรื อเปลี่ยนแปลงบริ ษทั จัดการ
11.29 ค่าธรรมเนี ยม และ/หรื อค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่ องกับการดําเนิ นงานของกองทุ น
รวม
อัตราค่าธรรมเนียมข้อ 26.2 เป็ นอัตราตามที่จ่ายจริ ง และเป็ นอัตราโดยเฉลี่ยที่เรี ยกเก็บทัว่ ไปของ
กองทุ น อสังหาริ ม ทรั พย์ที่ ย งั ไม่ รวมภาษี มูลค่า เพิ่ม ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะหรื อภาษี อื่ นใดทํานอง
เดียวกัน
ค่า ธรรมเนี ย มและค่า ใช้จ่า ยทั้ง หมดของกองทุน รวม หากเป็ นค่า ใช้จ่า ยที่มีภ าระต้อ งเสี ย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน และกองทุนรวมมีหน้าที่ตาม
กฎหมายจะถือเป็ นภาระของกองทุนรวม
บริ ษทั จัดการจะคํานวณค่าธรรมเนี ยมข้อ 26.2 (1) (2) (3) ทุกเดือน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ของกองทุนรวม ณ วันสุ ดท้ายของเดือนเป็ นฐานในการคํานวณ และจะเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
โดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนรวมเป็ นรายเดือน หรื อตามระยะเวลาที่บริ ษทั จัดการเห็นสมควร
บริ ษทั จัดการอาจตัดจ่ายค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในข้อ 26.2 (4) – (11) ในงวดเดียว
หรื อ เฉลี่ ย ตัด จ่ า ยเป็ นค่ า ใช้จ่ า ยของกองทุ น รวมเป็ นรายเดื อ นเดื อ นละเท่ า ๆ กัน หรื อ ตาม
ระยะเวลาที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ การตัดจ่ายค่าธรรมเนี ยมและ/หรื อค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม จะเป็ นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่าย
(1) การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายภายใต้อตั ราที่ระบุไว้ในโครงการ
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการเพิ่ม/ลด/ยกเว้นค่า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ค่า ใช้จ่า ย ตามข้อ 26.1 และข้อ
26.2 นี้ ตราบเท่าที่ค่าธรรมเนียมที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในข้อ 26.1 และ 26.2
นี้ อย่างไรก็ดี ในการเรี ยกเก็บ เพิ่ม หรื อ ลด หรื อยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นนี้ บริ ษทั จัดการจะทําการติด
ประกาศไว้ ณ ที่เปิ ดเผยของบริ ษทั จัดการ
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
(2) การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่าย
บริ ษ ทั จัด การสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะเพิ่ม /ลดค่า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ค่า ใช้จ่า ย ตามข้อ 26.1 และข้อ 26.2 โดย
บริ ษทั จัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้
2.1 กรณี เพิ่มอัตราค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ
บริ ษทั จัดการจะกระทําเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด หรื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
2.2 กรณี ที่บริ ษทั จัดการจะเปลี่ยนแปลงลดค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้จ่าย
บริ ษทั จัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนี ยม หรื อค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ ณ สํานักงานของบริ ษทั จัดการและ
สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายที่ใช้เป็ นสถานที่ในการซื้ อขายหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การเปลี่ ย นแปลงตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ข้างต้น บริ ษ ทั จัดการจะแจ้งให้สํานัก งานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้จ่าย
27.

วิ ธี ก ารคํ า นวณ กํา หนดเวลาในการคํา นวณและการประกาศมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ และมู ล ค่ า
หน่ วยลงทุน
27.1

บริ ษ ทั จัดการจะคํานวณและเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สิ น มูลค่าทรัพย์สินสุ ท ธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ณ วันสุ ดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมให้แล้วเสร็ จภายใน 45 วันนับแต่วนั สุ ดท้าย
ของเดื อ นมิ ถุ น ายนและเดื อ นธั น วาคม แล้ว แต่ ก รณี ทั้ง นี้ มู ล ค่ า ที่ ค าํ นวณได้ดัง กล่ า วต้อ งมี ผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์รับรองว่าการคํานวณมูลค่าดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
บริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินไปพร้อมกับการเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรค
หนึ่งโดยมีรายละเอียดตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

27.2

การเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อ 27.1 บริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยในหนังสื อพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่ งฉบับและ
ปิ ดประกาศไว้ใ นที่ เ ปิ ดเผย ณ ที่ ทาํ การทุ ก แห่ ง ของบริ ษ ัท จัด การ และสํา นัก งานใหญ่ ข องผู ด้ ู แ ล
ผลประโยชน์ พร้อมทั้งเปิ ดเผยชื่อ ประเภทและที่ต้ งั อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากลงทุนด้วย

27.3

ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นภายหลังจากวันที่ คาํ นวณตามข้อ 28.1 อันมี
ผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์อย่างมีนยั สําคัญ บริ ษทั จัดการ
จะเปิ ดเผยเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปพร้ อมกับการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อ 27.2 และหาก
เหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่มีการเปิ ดเผยตามข้อ 27.2 บริ ษทั จัดการจะ
เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวโดยพลัน

27.4

ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม บริ ษทั จัดการจะคํานวณตามวิธีการดังต่อไปนี้
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27.5

(1)

อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษทั จัดการจะใช้ราคาที่ได้จากรายงานการ
ประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั้งล่าสุ ด แล้วแต่กรณี เว้นแต่การคํานวณ
มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ นสุ ทธิ ของกองทุ น รวมครั้ งแรก บริ ษั ท จั ด การจะใช้ ร าคาที่ ล งทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แล้วแต่กรณี

(2)

ทรัพย์สินอื่น บริ ษทั จัดการจะกําหนดมูลค่าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การใช้ตวั เลขทศนิ ยมของมูลค่าทรั พย์สิ นสุ ทธิ หรื อมูลค่าหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวม บริ ษ ทั จัดการจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิ ยมสองตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมี ทศนิ ยมห้าตําแหน่ ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิ ยมตาม
หลัก สากล และประกาศมู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น เป็ นตัว เลขโดยมี ท ศนิ ย มสี่ ต าํ แหน่ ง โดยตัด ทศนิ ย ม
ตําแหน่งที่หา้ ทิ้ง
ในกรณี ที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคํานวณตามวรรคหนึ่ง บริ ษทั จัดการจะนําผลประโยชน์น้ นั
รวมเข้าเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม

เงื่อนไขเพิ่มเติม:
สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการ
จะดําเนินการให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 27 ข้างต้น เว้นแต่กรณี ที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอาํ นาจตามกฎหมาย
ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษทั จัดการ
จะดําเนินการให้เป็ นไปตามนั้น
ทั้งนี้ การคํานวณมูลค่าทรั พย์สิน มูลค่าทรั พย์สินสุ ทธิ และมูลค่าหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมที่ บริ ษทั จัดการ
ประกาศเป็ นการคํานวณโดยใช้รายงานการประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั้งล่าสุ ดเป็ นฐาน
ในการกําหนดมูลค่าทรัพย์สินหลัก (อสังหาริ มทรัพย์) ของกองทุนรวม ซึ่ งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าที่จะซื้ อขาย
ได้จริ งของทรัพย์สินหลัก (อสังหาริ มทรัพย์) ดังกล่าว
28.

การจัดทํารายงานให้ แก่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่ วยลงทุน
28.1

รายงานของกองทุนรวม
บริ ษทั จัดการจะจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี และส่ งรายงานดังกล่าว
ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน
4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี โดยรายงานดังกล่าวต้องมีรายการตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
28.2

รายงานการลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
บริ ษทั จัดการจะจัดส่ งหนังสื อสรุ ปข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์
หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์น้ นั รวมทั้ง
จัดให้มีขอ้ มูลที่เป็ นสาระสําคัญดังกล่าวไว้ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาํ การทุกแห่งของบริ ษทั จัดการและสํานักงานใหญ่
ของผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ลงทุนหรื อจําหน่ ายอสังหาริ มทรั พย์หรื อสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรั พย์น้ ัน เพื่อให้ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสื อสรุ ปข้อมูลต้องมี สาระสําคัญตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
เมื่ อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมได้รั บ อนุ ม ัติ ใ ห้เ ป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่ งประเทศไทยแล้ว บริ ษ ทั จัด การจะจัด ส่ ง หนัง สื อ สรุ ป ข้อ มูล ที่เป็ นสาระสํา คัญ ตามวรรคหนึ่ ง ให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแทนการจัดส่ งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันซื้ อ
เช่า จําหน่ าย หรื อโอนสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ของกองทุนรวม หรื อภายในกําหนดเวลาอื่นตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

28.3

รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์ที่ยงั สร้างไม่เสร็ จ
กรณี ที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่ย งั ก่อสร้างไม่แล้วเสร็ จ บริ ษทั จัดการจะจัดทํารายงาน
ความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วนั ที่ลงทุนจนกว่าการก่อสร้างดังกล่าว
จะแล้วเสร็ จ และจัดส่ งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ครบระยะเวลา 6 เดือน
ดังกล่าว ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยความคืบหน้าผ่านทางเว็บไซต์ (web site) ของบริ ษทั จัดการด้วย
เมื่ อหน่ วยลงทุนของกองทุ นรวมเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยแล้ว
บริ ษทั จัดการจะแจ้งความคืบหน้าข้างต้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

29.

การประเมินค่ าทรัพย์สินและการสอบทานการประเมินค่ าทรัพย์สิน
29.1

29.2

บริ ษทั จัดการจะแต่งตั้งบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินจํานวน 2 รายเพื่อประเมินค่าทรัพย์สินในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1)

ก่อนที่จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

(2)

ก่อนที่จะจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

บริ ษทั จัดการจะแต่งตั้งบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินจํานวน 1 รายเพื่อประเมินค่าทรัพย์สินในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1)

ทุ ก 2 ปี นั บ แต่ ว ัน ที่ มี ก ารประเมิ น ค่ า เพื่ อ ลงทุ น ในอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ห รื อสิ ทธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์

(2)

ผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นอันมีผลกระทบต่อมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมได้รับการแจ้งจากผูด้ ูแลผลประโยชน์
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์

30.

29.3

บริ ษทั จัดการจะแต่งตั้งบริ ษทั ประเมิ นค่าทรั พย์สิ นจํานวน 1 รายเพื่อ ทําการสอบทานการประเมิ นค่า
ทุก 1 ปี นับแต่วนั ที่มีการประเมินค่าครั้งล่าสุ ดไปแล้ว

29.4

ในการแต่งตั้งบริ ษทั ประเมิ นค่าทรั พย์สิ นเพื่อทําการประเมิ นค่ าหรื อ ทําการสอบทานการประเมิ นค่า
บริ ษทั จัดการจะแต่งตั้งบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ่ งให้ทาํ การประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์
หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เดียวกันติดต่อกันเกิน 2 ครั้งไม่ได้

29.5

บริ ษ ทั จัดการจะส่ งสําเนารายงานการประเมิ นค่าทรั พย์สิ นและรายงานการสอบทานการประเมิ นค่ า
ทรัพย์สินพร้อมด้วยสําเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์โดยพลันและให้สํานักงาน
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รับรายงานดังกล่าว

รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวม
วันที่สิ้นสุ ดรอบบัญชี วันที่ 31 เดือนธันวาคม
วันที่สิ้นสุ ดรอบบัญชีครั้งแรก วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

31.

สิ ทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
31.1

สิ ทธิในการรับเงินปันผล
ผู ถ้ ือ หน่ว ยลงทุน มีสิ ท ธิ ที่จ ะได้ร ับ การจัด สรรผลกํา ไรในรู ป ของเงิน ปั น ผลจากกองทุ น รวมตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการนี้

31.2

สิ ทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อแก้ไขวิธีการจัดการ
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแต่ละรายมี สิทธิ ลงมติเพื่อทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ไข
วิธีการจัดการ โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในโครงการนี้ บริ ษทั จัดการจะทําการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการกองทุนรวม เมื่อได้รับมติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ใน
โครงการนี้
ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการจะเป็ นไปตามหัวข้อ “การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรื อแก้ไขวิธีการจัดการ”

31.3

สิ ทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ
ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นมี สิ ทธิ ที่ จะได้รั บเงิ นคื นเมื่ อเลิ กโครงการ โดยบริ ษ ัทจัดการจะจัดให้มี ผูช้ าํ ระบัญชี ที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผูช้ าํ ระบัญชี โดยดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ใน
โครงการนี้
บริ ษทั จัดการจะดําเนินการให้ผชู ้ าํ ระบัญชีแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเฉพาะเมื่อเลิก
โครงการเท่านั้น
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31.4

สิ ทธิในการโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ แต่ท้ งั นี้ จะต้องเป็ นไปตามและไม่ขดั ต่อเงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ที่ระบุไว้ในโครงการนี้

31.5

สิ ทธิประโยชน์อื่น ๆ
(1)

สิ ทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่บริ ษทั จัดการและ/หรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด

(2)

สิ ทธิในการออกเสี ยงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของกองทุนรวม
ผูถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุ น มี สิ ท ธิ ล งมติ เ กี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การกองทุ น รวมตามที ่ก าํ หนดไว้ใ น
โครงการ โดยเป็ นไปตามเงื่ อนไขและหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในโครงการนี้ และการนับ มติ
ดังกล่าว จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการนี้

(3)

สิ ทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ที่จะได้รับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้
ในโครงการ

32.

การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
32.1

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกรณี อื่นๆโดยทัว่ ไป
เว้นแต่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกําหนดเป็ นอย่างอื่น การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการ
กองทุนรวมหรื อแก้ไขวิธีการจัดการจะเป็ นดังนี้
32.1.1 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติ
เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
32.1.2 ในกรณี ที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้มีมติให้แก้ไข อนึ่ ง บริ ษ ทั จัดการสงวนสิ ท ธิ ในการยับ ยั้ง
พิ เ ศษ (Veto Right) สําหรั บ การลงมติใดๆของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
หรื อแก้ไขวิธีจดั การ ที่ขดั ต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรื อ จรรยาบรรณ หรื อ ได้รับ
ความเสี ยหาย หรื อขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวม หรื อมีผลกระทบต่อสิ ทธิหน้าที่และความ
รับผิดชอบของบุคคลภายนอกซึ่ งเป็ นคู่สัญญาของกองทุนรวม
32.1.3 บริ ษทั จัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อวิธีการจัดการไปยังผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนทุกคน และประกาศในหนังสื อพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ฉบับ ภายใน 15
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
วันนับแต่วนั ที่ ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อวันที่ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
เมื่ อหน่ วยลงทุนของกองทุ นรวมเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยแล้ว
บริ ษทั จัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย
32.2

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกรณี มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรื อระเบียบหรื อคําสั่ง
ในการดําเนินการและบริ หารจัดการใด ๆ ของกองทุนรวมนั้น บริ ษทั จัดการจะดําเนินการให้เป็ นไปตามที่
ระบุไว้ในโครงการและหนังสื อชี้ชวน
อย่างไรก็ตามในกรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
มีอาํ นาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสื อเวียน คําผ่อนผัน
หรื อ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั่ง ที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อวิธีการจัดการ
ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั่ง ที่เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไข
เพิ่มเติมดังกล่าวตามที่ได้รับความเห็นชอบหรื อการสั่งการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ
หน่วยงานอื่นใดข้างต้น

33.

การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
บริ ษทั จัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรื อหลายเหตุการณ์ดงั นี้
33.1

เมื่อกองทุนรวมมีผถู ้ ือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 35 ราย ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่ทราบเหตุดงั กล่าว

33.2

เมื่อจํานวนเงินทุนจดทะเบี ยนตํ่ากว่า 500 ล้านบาท เมื่อคํานวณจากมูลค่าที่ ตราไว้ของหน่ วยลงทุนโดย
เลิกกองทุนรวมในวันทําการถัดไป เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมที่ลงทุนเฉพาะในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

33.3

เมื่ อ บริ ษ ทั จัดการไม่ส ามารถลงทุ นในอสังหาริ ม ทรั พย์ห รื อ สิ ท ธิ การเช่ าอสังหาริ ม ทรั พย์ที่ ร ะบุ ไว้ใน
โครงการจัด การกองทุ น รวม เว้น แต่ ใ นกรณี ที่ บ ริ ษัท จัด การเพิ่ ม เงิ น ทุ น จดทะเบี ย นเพื่ อ ลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม แต่ไม่สามารถลงทุนเพิ่มเติมนั้นได้ โดยบริ ษทั
จัดการได้ดาํ เนินการตามข้อกําหนด กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องกําหนด

33.4

เมื่ อ ได้รั บ มติ โ ดยเสี ยงข้า งมากจากผูถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุ นซึ่ งคิ ด ตามจํา นวนหน่ ว ยลงทุ นที่ จ าํ หน่ ายได้แ ล้ว
ทั้งหมดของกองทุนรวม

33.5

เมื่อครบอายุโครงการ (ถ้ามี)

เงื่อนไขเพิ่มเติม
-

มติโดยเสี ยงข้างมากจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 33.4 ข้างต้น คือ มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่ ง
ถือหน่ วยลงทุ นรวมกันเกิ นกึ่ งหนึ่ งของจํานวนหน่ วยลงทุ นที่ จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมด โดยการนับมติจะอยู่
ภายใต้บงั คับข้อจํากัดสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 6
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์

34.

-

เมื่อเกิดกรณี ต่างๆ จนเป็ นเหตุให้ผูจ้ ดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เห็นสมควรให้มีการเลิกกองทุนรวม
เช่น กองทุนรวมขาดสภาพคล่อง กองทุนรวมไม่สามารถดํารงสัดส่ วนการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
สิ ท ธิ ก ารเช่าอสังหาริ ม ทรัพย์ตามที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํา หนด บริ ษ ทั จัด การ หรื อ ผูด้ ูแ ล
ผลประโยชน์ล าออกและไม่ ส ามารถหาบริ ษ ทั จัด การหรื อผูด้ ูแลผลประโยชน์อื่นมารั บหน้าที่ แทนได้ใน
ระยะเวลาตามที่ระบุในข้อ 25.1.3 “เงื่อนไขการเปลี่ยนบริ ษทั จัดการ” และข้อ 11.2 “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแล
ผลประโยชน์”

-

บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาให้เลิกกองทุนรวมได้ เมื่อบริ ษทั จัดการเห็นว่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
มีม ูล ค่า รวมกัน แล้ว ไม่ถึง ร้อ ยละ 75 ของมูล ค่า ทรั พย์สิ นสุ ทธิ ของกองทุ นรวมภายในรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปี ใดๆ หรื อมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนอาจไม่เป็ นไปตามที่คาดหมาย เช่น การเจรจา
ในการซื้ ออสังหาริ มทรัพย์บางรายการที่กองทุนรวมสนใจลงทุนไม่ประสบความสําเร็ จ หรื ออาจเกิ ด เหตุ
สุ ด วิสัย หรื อ เหตุอ นั ไม่ค าดหมายกับ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ที่ กองทุนรวมคาดว่าจะลงทุน จนเป็ นเหตุให้กองทุน
รวมไม่สามารถลงทุน / ไม่ประสงค์จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้น

-

ในกรณี ที่บ ริ ษ ัท จัด การได้รั บ คํา สั่ ง ให้เ ลิ ก กองทุ น รวม จากหน่ ว ยงานที่ มี อ าํ นาจตามกฎหมาย อาทิ เ ช่ น
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคําสั่งศาล เป็ นต้น

การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลีย่ เงินและหรือทรัพย์ สินอืน่ คืนให้ แก่ ผู้ถือหน่ วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ
จัดการกองทุนรวม
เมื่อเลิกกองทุนรวมแล้ว บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีผชู้ าํ ระบัญชีที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผูช้ าํ ระ
บัญชีเพื่อทําหน้าที่จาํ หน่ ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี้ สินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงิน
หรื อ ทรัพย์สิ นคืนให้แ ก่ผูถ้ ือ หน่วยลงทุน เฉลี่ยตามจํานวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้ ือ หน่ วยลงทุน แต่ละรายถือ อยูต่ าม
สมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมทั้งทําการอย่างอื่นที่จาํ เป็ นเพื่อให้การชําระบัญชีเสร็ จสิ้ น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
เงื่ อนไข และวิธี ก ารที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํา หนด เมื่ อ ชํา ระบัญ ชี เ สร็ จ สิ้ น แล้ว ผูช้ าํ ระบัญ ชี จ ะขอ
จดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏว่ามีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ให้ตกเป็ น
กรรมสิ ทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการชําระบัญชี ผูช้ าํ ระบัญชี จ ะจําหน่ ายทรั พย์สิ นของกองทุ นรวมเพื่อรวบรวมเป็ นเงิ นสด เงิ นฝากธนาคาร
หรื อตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์หรื อบริ ษทั เงินทุน ทั้งนี้ ผูช้ าํ ระบัญชีอาจมอบหมายให้บริ ษทั จัดการ
เป็ นผูด้ าํ เนินการได้
อนึ่ ง ในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นและสมควรซึ่ งทําให้ไม่สามารถจําหน่ ายทรั พย์สินของกองทุ นรวมได้ ผูช้ าํ ระบัญชี
บริ ษทั จัดการ และผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะร่ วมกันพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวตามที่
เห็นสมควร โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ที่กองทุนรวมจะได้รับเป็ นสําคัญ ซึ่ งในกรณี น้ ี ผชู้ าํ ระบัญชี บริ ษทั จัดการ
และผูด้ ู แ ลผลประโยชน์อาจดําเนิ นการให้มี การเฉลี่ ย ทรั พย์สิ น คื น ให้กับ ผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุ น เป็ นหลัก ทรั พย์ห รื อ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และ/หรื อการโอนกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนแทนเงิน
นั้น ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการชําระบัญชีที่ได้รับมติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่ งคิดตามจํานวนหน่ วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
35.

การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
มี ก ระบวนการระงับ ข้อ พิ พ าทระหว่ า งผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ และบริ ษัท จั ด การ โดยวิ ธี
อนุญาโตตุลาการ

36.

การดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ในกรณี ที่ บ ริ ษ ทั จัด การไม่ส ามารถดํา รงความเพีย งพอของเงิ น ทุน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า ด้ว ย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดชอบของบริ ษทั จัดการ
บริ ษทั จัดการจะเปลี่ยนให้บริ ษทั จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อขอมติโดยเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ ง
ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั จัดการรู ้หรื ออาจ
รู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจาํ เป็ นและสมควร บริ ษทั จัดการ
อาจขอให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริ ษทั จัดการรายใหม่
จะคํานึ งถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ และในกรณี ที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงบริ ษทั จัดการ
บริ ษทั จัดการจะเป็ นผูร้ ั บผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริ ษทั จัดการไม่สามารถดําเนิ นการภายในระยะเวลาที่
กําหนด บริ ษทั จัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

37.

การประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุน
37.1

บริ ษทั จัดการสามารถเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นเพื่อพิจารณาและลงมติ ตามวิธีการที่ กาํ หนดไว้ใน
โครงการได้โดยบริ ษทั จัดการจะส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมซึ่ งระบุวนั เวลา สถานที่ ของการประชุ ม โดยทาง
จดหมาย โทรสาร หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า [14] วันก่อนวัน
ประชุม

37.2

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่ งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้
แล้วทั้งหมดอาจร้องขอให้บริ ษทั จัดการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผล
ในการที่ขอให้เรี ยกประชุมให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย

37.3

บริ ษทั จัดการจะต้องดําเนิ นการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อมีหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ
(แล้วแต่กรณี ) ในการดําเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1)

เพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอนบริ ษทั จัดการ

(2)

เพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม

(3)
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อวิธีการจัดการ เว้นแต่จะเป็ นกรณี ที่ได้กาํ หนด
ไว้ในข้อ 32.2 หรื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
37.4

เว้น แต่ก รณี การจัดประชุ ม เพื่อขออนุ ม ัติการเพิ่ม เงิ นทุ นจดทะเบี ยนของกองทุ นรวม ซึ่ งจะต้องมี องค์
ประชุมและได้รับมติตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 22.2(1)(ข) มติของที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนในการดําเนินการ
ตามข้อ 37.3 ข้างต้น ไม่ว่าจะได้รับจากการจัดประชุมหรื อจากการส่ งหนังสื อขอมติจะต้องประกอบด้วย
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คะแนนเสี ยงเห็ นชอบของผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นซึ่ งถื อหน่ วยลงทุนรวมกันเกิ นกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนหน่ วย
ลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
37.5

38.

อืน่ ๆ
38.1

38.2

38.3

ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะต้องดําเนิ นการแจ้งมติแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อวันที่ทราบผลการลงมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ในกรณี ที่การขอมติกระทําโดยการส่ งหนังสื อขอมติไปยังผูถ้ ือหน่วยลงทุน พร้อมแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม
ดังกล่าวไปยังผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกคนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อผ่านระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศในหนังสื อพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมี
มติแก้ไขเพิ่มเติม

การรับผลประโยชน์ตอบแทน
บริ ษทั จัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนรวมจากบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การอันเนื่องมาจากการ
ใช้บริ การของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนรวมได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1)
ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้น้ นั ต้องเป็ นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับ
บทบาทโดยตรงของความเป็ นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2)
ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั จัดการใช้บริ การของบุคคลนั้นบ่อยครั้ งเกินความ
จําเป็ นเพื่อให้กองทุนรวมได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ งให้แก่กองทุ นรวมที่ อยู่ภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ
บริ ษทั จัดการต้องกระทําด้วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของ
กองทุนรวมนั้นด้วย ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ในรายงาน
รอบปี บัญชี
การลงทุนใน หรื อมีไว้ซ่ ึ งทรัพย์สิน และการหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
กองทุนรวมมีหลักเกณฑ์การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตลอดจนการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามที่
ระบุไว้ในข้อ 4.1 ข้อ 4.2
โดยในการบริ หารจัดการ และหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้น้ นั
กองทุนรวมอาจปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง พัฒนา เพิ่มศักยภาพในทรัพย์สินต่างๆ ดังกล่าวได้ ไม่วา่ จะเป็ นเพื่อ
การให้เช่าพื้นที่โดยตรง หรื อให้เช่าแก่ผปู้ ระกอบกิจการเพื่อนําทรัพย์สินดังกล่าวไปหาผลประโยชน์ ทั้งนี้
รวมถึงการดําเนินธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ และ/หรื อเพื่อการจําหน่าย จ่าย โอน ทั้ง
โครงการ และหรื อเพื่อการแบ่งจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้กบั บุคคลทัว่ ไป นอกจากนี้ กองทุนรวมอาจ
ดําเนิ นการก่อสร้างหรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์รวมถึงการขอ หรื อรับโอนใบอนุ ญาตก่อสร้าง หรื อ
ใบอนุญาตอื่นใดที่จาํ เป็ นเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน เช่น ใบอนุญาตต่อเติมอาคาร เป็ นต้น ดําเนินการ
ใดๆ เพื่อประโยชน์ของทรัพย์สินตามที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวม หรื อ คณะกรรมการลงทุน (ถ้ามี) จะ
เห็นสมควรได้อีกด้วย แต่ท้ งั นี้ จะต้องไม่เป็ นการขัดต่อข้อกําหนด กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กฎหมาย
หลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกําหนด
ผูด้ ูแลสภาพคล่อง
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38.4

38.5

บริ ษทั จัดการอาจแต่งตั้งบริ ษทั หลักทรั พย์ที่ได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จหลักทรั พย์ประเภทการค้า
หลักทรัพย์หรื อ บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ที่
เป็ นหน่วยลงทุนให้เป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่องให้แก่หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพื่อทําหน้าที่ซ้ื อขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อรักษาสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้
การขอสงวนสิ ทธิในการยับยั้งพิเศษ (Veto Right)
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการยับยั้งพิเศษ (Veto Right) สําหรับการลงมติใดๆ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่
ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ /หรื อจรรยาบรรณ หรื อขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวม หรื อมี
ผลให้กองทุนรวมเสี ยหาย หรื อมีผลกระทบต่อสิ ทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกซึ่ งเป็ น
คู่สัญญาของกองทุนรวม
การประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
ในกรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต .หรื อ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ได้มีการประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการ และแก้ไข
โครงการให้สอดคล้องกับประกาศฉบับแก้ไขดังกล่าว โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
แล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงการแก้ไข
โครงการ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1
สรุปฐานะการเงิน และความสามารถในการรับประกันรายได้ ของ
ผู้รับประกันรายได้ ของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ าแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้ผลู้ งทุนในกองทุนรวม ตั้งแต่วนั ที่กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 Reco
Plaza Pte Ltd. และบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ตกลงที่จะรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่าของกองทุนรวมโดยจะ
ชําระเงินค่าสนับสนุ นให้แก่กองทุนรวมในจํานวนเท่ากับส่ วนต่างระหว่าง (ก) จํานวนกําไรสุ ทธิ ของกองทุนรวมขั้นตํ่าที่
Reco Plaza Pte Ltd. และบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน รับประกัน ซึ่ งเท่ากับ 179.88 ล้านบาท ตั้งแต่วนั ที่ กองทุน
รวมลงทุนในทรัพย์สินถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ จํานวน 243.16 ล้านบาท สําหรับปี พ.ศ. 2556 - 2558 กับ (ข) ผล
กําไรสุ ทธิ ของกองทุนรวมที่เกิดขึ้นจริ ง หากกําไรสุ ทธิ ของกองทุนรวมในรอบบัญชีใด รอบบัญชีหนึ่ ง ณ วันสุ ดท้ายของรอบ
ระยะเวลาบัญชีกองทุนรวม (1 มกราคม – 31 ธันวาคม) ตํ่ากว่าจํานวนกําไรสุ ทธิ ของกองทุนรวมขั้นตํ่าที่กาํ หนดไว้ อย่างไรก็
ตาม เงินสนับสนุนในแต่ละปี ที่ผรู้ ับประกันรายได้จะให้การสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนรวมเป็ นระยะเวลาตามที่ได้
อธิ บายข้างต้น จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ของกองทุนที่เกิดขึ้นจริ งก่อนการสนับสนุ นรายได้จากผูร้ ับประกัน
รายได้ในปี ดังกล่าว
อนึ่ง การพิจารณากําไรสุ ทธิของกองทุนรวมที่เกิดขึ้นจริ งดังกล่าวจะไม่รวมถึงผลกระทบจากการด้อยค่าและการเพิ่มค่าของ
สิ นทรัพย์ที่ลงทุนจากการสอบทานและประเมินของผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินในแต่ละปี
โดยเพื่อแสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินและความสามารถของบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ผูร้ ับประกันรายได้
ในการปฏิบตั ิตามสัญญารับประกัน โปรดพิจารณาข้อมูลสรุ ปทางการเงิน จากงบการเงินของบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
(มหาชน) ผูร้ ับประกันรายได้ในช่วงปี 2551 – 2553 พร้อมทั้งการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จํากัด (มหาชน) ผูร้ ับประกันรายได้ ดังต่อไปนี้
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) เป็ นหนึ่งในกลุม่ ผูน้ าํ ในตลาดอสังหาริ มทรัพย์ โดยมุ่งเน้นการจัดทําโครงการ
ประเภท บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ตลอดจนถึงโครงการอาคารชุดพักอาศัย ที่มีคุณภาพ ในพื้นที่ที่บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
(มหาชน) มีความชํานาญ อันได้แก่เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และเขตจังหวัดขนาดใหญ่ ได้แก่ เชียงใหม่
นครราชสี มา ขอนแก่น และภูเก็ต นอกจากนี้ บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ยังเป็ นผูน้ าํ ในกลยุทธ์ทางการตลาด
“บ้านสร้างเสร็ จก่อนขาย” ซึ่ งได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็ นอย่างดี เนื่องจากก่อให้เกิดความมัน่ ใจแก่ลูกค้าว่าจะได้รับ
มอบบ้านที่สร้างเสร็ จแน่นอน และช่วยลดต้นทุนการผลิตจากการสร้างบ้านจํานวนมากให้แก่บริ ษทั ในคราวเดียวกัน
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2526 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โดย ณ สิ้ นปี 2553 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว จํานวน 10,026 ล้านบาท และมีบริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยตรง
จํานวน 9 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ ผ่านบริ ษทั ย่อยจํานวน 4 บริ ษทั
การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
ในปี 2551 – 2553 บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) มีรายได้รวมจํานวน 16,008 ล้านบาท 17,897 ล้านบาท และ
17,478 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งเป็ นการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญของรายได้รวมในปี 2552 ในอัตราร้อยละ 11.80 และ
สามารถรักษาความมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่องในปี 2553 ทั้งนี้ การปรับตัวเพิ่มขึ้นดังกล่าว เป็ นผลมาจากการชะลอการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ในปี 2551 และ มาตรการทางภาษีบางส่ วนที่ช่วยเหลือผูซ้ ้ื ออสังหาริ มทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัยซึ่ งจะหมดอายุ
ลงในปี 2552 โดยบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ยังคงความเป็ นผูน้ าํ ในตลาดอสังหาริ มทรัพย์แนวราบ โดยมี
รายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายอสังหาริ มทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว และทาวเฮ้าส์ คิดเป็ นอัตราส่ วนรวมร้อยละ 78.14 – 88.85
ในขณะที่รายได้จากการขายโครงการอาคารชุดมีสัดส่ วนร้อยละ 6.40 – 13.10 ส่ วนที่เหลือเป็ นรายได้จากการขายที่ดินเปล่า
การให้เช่าสิ นทรัพย์ และรายได้อื่น
โครงสร้างรายได้ของ บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ในปี 2551 - 2553
ผลิตภัณฑ์

1

ปี 2551
ล้ านบาท

ปี 2552
%

ล้ านบาท

ปี 2553
%

ล้ านบาท

%

1. ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

13,217
1,007
1,024

บ้านเดี่ยว
ทาวน์เฮ้าส์
คอนโดมิเนียม

161

ที่ดินเปล่า

15,410

รวมรายได้ ธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์

361

3 2. รายได้ค่าเช่า

82.56 12,580
6.29 1,410
6.40

3,222

1.01

61

96.26 17,273

2.26

383

70.29 12,568
7.88 1,686
18.00 2,292
0.34
-

72.0
9.6
13.1
-

96.51 16,546
2.14
350

94.7
2.0

237 1.48
241 1.35
582
3.3
16,008 100.00 17,897 100.00 17,478 100.00

3. รายได้อื่น
รวมรายได้

ในเชิงของอัตรากําไร บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) สามารถรักษาอัตรากําไรสุ ทธิให้อยูใ่ นระดับที่ดี กล่าวคือ ใน
อัตราร้อยละ 21.41 ร้อยละ 21.84 และร้อยละ 22.72 ในปี 2551 – 2553 ตามลําดับ และอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ
13.74 ร้อยละ 15.00 และร้อยละ 14.79 ในปี 2551 – 2553 ตามลําดับ โดยอัตราส่ วนดังกล่าวมีการปรับเพิ่มขึ้นตามลําดับ อัน
เนื่องมาจากความสามารถในการรักษาต้นทุนให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ผลประโยชน์จากมาตรการกระตุน้ อสังหาริ มทรัพย์
โดยการลดภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าธรรมเนียมโอนที่เริ่ มมีผลตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2551 และสิ้ นสุ ดลงในไตรมาส 2 ปี 2553
ประกอบกับกลยุทธ์การลงทุนอย่างระมัดระวัง
เป็ นผลให้มีส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนบริ ษทั ร่ วมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เท่ากับ 1,023.59 ล้านบาท 1,174.22 ล้านบาท และ 1,468.61 ล้านบาท ในปี 2551 – 2553 ตามลําดับ โดยคิดเป็ นอัตราการ
เติบโตร้อยละ 14.72 และร้อยละ 25.07 ตามลําดับ

1

ที่มาข้อมูล: แบบ 56-1 ของบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ส่ วนลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 5 - 6
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)

2

อัตรากําไรสุ ทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

21.41%
13.74%
7.80%

21.84%
15.00%
8.40%

22.72%
14.79%
7.82%

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) มีสินทรัพย์รวมเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ 46,103 ล้านบาท 46,920 ล้านบาท
และ 54,604 ล้านบาท ในปี 2551 – 2553 ตามลําดับ อันเนื่องมาจากการทยอยเปิ ดโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง สิ นทรัพย์ท่ีสาํ คัญ
จึงอยูใ่ นรู ปสิ นค้าคงเหลือ ซึ่ งประกอบด้วยที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง ซึ่ งมีจาํ นวน 24,303.42 ล้านบาท 22,998.78 ล้านบาท
และ 27,054.25 ล้านบาท ตามลําดับ นอกจากนั้น บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ได้มีการลงทุนเพิ่มเติมในบริ ษทั
ย่อยและบริ ษทั ร่ วม และสิ ทธิ การเช่าและอาคารในสิ ทธิการเช่า ซึ่ งสามารถให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ที่สาํ คัญคือ การลงทุน
เพิ่มในแอลเอชไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ ป จํานวน 1,129 ล้านบาท ในปี 2553 ทั้งนี้ จากการเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวส่ งผลให้
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) มีหนี้สินรวมเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ในช่วงปี 2551 – 2553 เท่ากับ
19,017 ล้านบาท 19,577 ล้านบาท และ 26,052 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในช่วงปี 2551
– 2553 เท่ากับ 0.73 เท่า 0.75 เท่า และ 0.95 เท่า ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผา่ นมา บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สามารถชําระคืนหนี้ได้ตามกําหนด โดย บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)ได้รับการยืนยัน
อันดับความน่าเชื่อถือจาก บริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จํากัด ที่ระดับ A เมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 ด้วยแนวโน้มการดําเนินงานที่มี
เสถียรภาพ (Stable)
สรุ ปผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของ บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม3
(หน่ วย ล้ านบาท)
ปี 2551
ปี 2552
งบกําไรขาดทุน (งบการเงินรวม)
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรสุ ทธิ

16,008
12,542
1,024
4,490
203
927
3,428

17,897
13,716
1,174
5,355
268
1,219
3,908

2

ที่มาข้อมูล: แบบ 56-1 ของบมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ส่ วนฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

3

ที่มาข้อมูล: แบบ 56-1 ของบมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ส่ วนฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ปี 2553
17,478
13,617
1,469
5,330
258
1,196
3,971
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
(หน่ วย ล้ านบาท)
อัตรากําไรสุ ทธิ (ร้อยละ)

ปี 2551
21.41

ปี 2552
21.84

ปี 2553
22.72

1,233
24,303
46,103
19,017
10,026
27,086
0.70

2,168
22,999
46,920
19,577
10,026
27,343
0.72

2,131
27,054
54,604
26,052
10,026
28,551
0.95

งบดุล (งบการเงินรวม)
เงินสด
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ รวม
หนีส้ ิ นรวม
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

จากข้อมูลสรุ ปข้างต้น บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) มีผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่ดี โดยพิจารณาจาก
ฐานทุนที่แข็งแกร่ งโดย ณ สิ้ นปี 2553 บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) มีสินทรัพย์รวม จํานวน 54,604 ล้านบาท
และส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จํานวน 28,551 ล้านบาท ซึ่ งสูงสุ ดในกลุ่มผูป้ ระกอบการอสังหาริ มทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ4 นอกจากนี้ บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ยังได้รับการยืนยันถึงความสามารถในการชําระหนี้ โดย
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จํากัด ที่ระดับ A การดํารงอัตรากําไรให้อยูใ่ นระดับที่ดี มี
เสถียรภาพโดยมีกาํ ไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล ในปี 2551 – 2553 ที่ระดับ 4,490 – 5,330 ล้านบาท
ประกอบกับ บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จะมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์เข้ากองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลผลการดําเนินการและฐานะทางการเงินของบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ตามที่ได้
อธิบายข้างต้น ประกอบกับประมาณการการสนับสนุนรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่าของบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ ง
จะต้องนํามาชําระให้แก่กองทุนรวมในปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2558 จํานวน 26.54, 26.10, 19.57 และ 13.48 ล้านบาท
ตามลําดับ (อ้างอิงตามตารางแสดงข้อมูลประมาณการการสนับสนุนรายได้จากผูร้ ับประกันรายได้) จะสามารถพิจารณาได้วา่
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ งและความสามารถเพียงพอในการสนับสนุน กองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ในฐานะผูร้ ับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่าของกองทุนรวม
Reco Plaza Pte Ltd.
Reco Plaza Pte Ltd. เป็ นนิติบุคคลเพื่อการลงทุน ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศสิ งคโปร์
Reco Plaza Pte Ltd. ในฐานะผูร้ ับประกันรายได้ของกองทุนรวม Reco Plaza Pte Ltd. จะมีภาระการสนับสนุนรายได้ค่าเช่า
ขั้นตํ่าต่อกองทุนรวม ในปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2558 ตามประมาณการจํานวน 24.50, 24.09, 18.06 และ 12.45 ล้านบาท
ตามลําดับ โดย Reco Plaza Pte Ltd. ตกลงที่จะรับประกันรายได้จาํ นวนดังกล่าวโดยการวางหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดย
ธนาคารพาณิ ชย์ต่อกองทุนรวม โดยมีวงเงินคํ้าประกัน ดังนี้

4

ที่มาข้อมูล: แบบ 56-1 ของบมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ส่ วนที่ 2 หน้าที่ 12
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กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
ฉบับที่
1
2
3
4

ระยะเวลา
วันที่ 1 สิ งหาคม 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556
วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557
วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558
วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559

จํานวนเงิน
30.30 ล้านบาท
38.91 ล้านบาท
38.91 ล้านบาท
38.91 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเทียบประมาณการภาระการคํ้าประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่าที่ Reco Plaza Pte Ltd .จะต้องสนับสนุนต่อกองทุน
รวม ประกอบกับวงเงินตามหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ จึงถือว่าหนังสื อคํ้าประกันดังกล่าวมีวงเงินเพียงพอ
ต่อการชําระค่าเช่าขั้นตํ่าของกองทุนรวมในส่ วนของ Reco Plaza Pte Ltd. .แล้ว
ตารางแสดงข้ อมูลประมาณการการสนับสนุนรายได้ ค่าเช่ าของผู้รับประกันรายได้
(หน่ วย ล้ านบาท)

ปี ที่ 1*

(ก) จํานวนกําไรสุ ทธิของกองทุนรวมขั้นตํ่าที่รับประกัน
(ข) ประมาณการผลกําไรสุ ทธิของกองทุนรวม
ผลต่าง (ก) – (ข)
ร้อยละ 50 ของประมาณการผลกําไรสุ ทธิของกองทุนรวมก่อน
การสนับสนุนรายได้ค่าเช่าของผูถ้ ือหน่วยรายใหญ่
เงินสนับสนุนรายได้ค่าเช่าของผูถ้ ือหน่วยรายใหญ่
- บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

- Reco Plaza Pte Ltd

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

179.88
128.84
51.04
64.42

243.16
192.97
50.19
96.48

243.16
205.53
37.63
102.76

243.16
217.23
25.93
108.61

51.04
26.54
24.50

50.19
26.10
24.09

37.63
19.57
18.06

25.93
13.48
12.45

ปี ที่ 1* นับตั้งแต่วนั ที่ 22 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ทั้งนี้ ประมาณการผลกําไรสุ ทธิของกองทุนรวม อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยประมาณการกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินตาม
รายงานประเมินของบริ ษทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด ณ วันที่ 10 มกราคม 2555 และ บริ ษทั ทีเอพี แวลูเอชัน่ จํากัด
ณ วันที่ 10 มกราคม 2555 และหักลบด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุน และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน ซึ่ งอ้างอิง
จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานสรุ ปผลการศึกษาตลาดทีพ่ กั
อาศัยให้ เช่ าสํ าหรับชาวต่ างชาติ
เสนอต่อ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
5 กันยายน 2554
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ตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าในกรุ งเทพฯเป็ นตลาดขนาดใหญ่ มีหลากหลายระดับ โดยตลาดระดับบนที่ห้องพักมีราคาค่าเช่ าประมาณ
20,000 บาทขึ้นไปนับได้ว่าเป็ นตลาดที่เจาะจงเฉพาะผูเ้ ช่ าชาวต่างชาติ ยิ่งมีคนต่างชาติเข้ามาทํางานหรื อมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
เที่ยวในประเทศไทยเพิม่ ขึ้น ตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าก็จะยิง่ เติบโตเพื่อรองรับปริ มาณการขยายตัวของจํานวนผูเ้ ช่า
โดยปกติแล้วชาวต่างชาติที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยจะเข้ามาเช่ าอพาร์ ทเมนต์ เซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ คอนโดมีเนี ยม บ้าน
เดี่ยว หรื อทาวน์เฮ้าส์ เพื่อพักอาศัยเป็ นระยะเวลาประมาณหนึ่งถึงสองปี
อย่างไรก็ตามตลาดเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์จะค่อนข้างแตกต่างจากตลาดที่พกั อาศัยอื่นๆ เนื่ องจากเจาะจงทั้งตลาดผูเ้ ช่ าระยะยาว
และตลาดผูเ้ ช่าระยะสั้น เช่น นักท่องเที่ยวหรื อนักธุรกิจ โดยเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์จะแข่งขันโดยตรงกับโรงแรมในตลาดนี้

อุปทานรวมของจํานวนห้องพักอพาร์ ทเมนต์และเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ในเขตพื้นที่ใจกลางเมือง ณ สิ้ นสุ ดไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2554
ที่ผา่ นมานั้น มีท้งั หมด 11,839 ห้องและ 14,749 ห้องตามลําดับ อัตราการเข้าพักในอพาร์ ทเมนต์เฉลี่ ยอยูท่ ี่ 85.2 % ซึ่ งเป็ นอัตรา
คงที่ ในระยะเวลาสิ บปี ที่ ผ่านมา ส่ วนอัตราการเข้าพักเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์อยู่ที่ 75% ในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554 อ้างอิงจาก
งานวิจยั ของบริ ษทั ซี บี ริ ชาร์ ด เอลลิส
เป็ นที่น่าสังเกตว่าจํานวนอพาร์ ทเมนต์สร้ างเสร็ จใหม่ในอนาคตที่เป็ นอาคารกรรมสิ ทธิ์ เจ้าของเดี ยวมีจาํ นวนค่อนข้างจํากัดและ
ทางบริ ษทั ฯคาดการณ์ว่าจํานวนอุปทานห้องพักอพาร์ ทเมนต์จะเพิ่มขึ้นเพียง 3.4 % ในอีก 2 ปี ข้างหน้า และยังพบว่าอัตราการ
เพิ่มขึ้ นของอุปทานเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์มีการชะลอตัวอีกด้วย ทางบริ ษทั ฯคาดว่าจะมี อุปทานเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ใหม่เพียง
976 ห้องในอีก 2 ปี ข้างหน้า คิดเป็ นการขยายตัวร้อยละ 6.6
ถึงแม้วา่ จํานวนพนักงานชาวต่างชาติที่ทาํ งานในกรุ งเทพฯมีจาํ นวนมากขึ้น แต่จาํ นวนห้องพักอพาร์ ทเมนต์ขนาด 2 ห้องนอนถึ ง
4 ห้องนอนไม่ได้เพิ่มขึ้ นมากนัก ดังนั้นจึ งมีความเป็ นไปได้มากที่ราคาค่าเช่ าห้องพักขนาดใหญ่ในเขตใจกลางเมืองจะเพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกันแม้วา่ ค่าเช่าของห้องพักขนาดหนึ่งห้องนอนจะมีผลตอบแทนต่อตารางเมตรสู งที่สุด อุปทานใหม่ของห้องพักขนาด
1 ห้องนอนที่มีจาํ นวนค่อนข้างมากอาจจะจํากัดการเพิ่มขึ้นของราคาค่าเช่ าของห้องพักในแบบนี้ ทางด้านเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์
สิ่ งสําคัญที่ ควรพิจารณามากที่สุดไม่ใช่เพียงแค่ตลาดผูเ้ ช่ าระยะยาว แต่ยงั ต้องคํานึ งถึ งการแข่งขันโดยตรงกับตลาดโรงแรมใน
ตลาดผูเ้ ช่าระยะสั้นและรายวัน
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บทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร

กรุ งเทพฯได้รับการจัดอันดับจากมาสเตอร์ การ์ ด อิ นเด็ กซ์ ออฟ โกลบอล เดสติ เนชั่น ซิ ต้ ี (MasterCard Index of Global
Destination Cities) ให้เป็ นสุ ดยอดจุดหมายปลายทางสําหรับนักท่องเที่ยวและนักธุ รกิ จของโลกอันดับที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2554
รองจากลอนดอนและปารี ส คาดว่ามี จาํ นวนนัก ท่องเที่ ยวจากทัว่ โลกเดิ นทางมายังกรุ งเทพฯสู งถึ ง 11.5 ล้านคนต่ อปี หาก
พิจารณาจากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยจะพบว่ามีนกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังกรุ งเทพฯเป็ นจํานวน 15.8 ล้านคน
ในปี พ.ศ. 2553 และ 4.4 ล้านคนในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554
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ปั จจุบนั มีจาํ นวนพนักงานชาวต่างชาติที่มีใบอนุ ญาตและทํางานในเขตกรุ งเทพฯทั้งหมดประมาณ 60,000 คน และทํางานนอก
เขตกรุ งเทพฯอี ก จํานวนประมาณ 40,000 คน ทั้งนี้ มีชาวต่างชาติ ที่ ท าํ งานนอกเขตกรุ งเทพฯจํานวนหนึ่ งที่ พกั อาศัยในเขต
กรุ งเทพฯ เนื่ องจากที่ ทาํ งานอยู่ไม่ไกลเกินไปนัก นอกจากนี้ แล้วยังมี คณะทูตต่างประเทศอีกประมาณ 900 คนพักอาศัยอยูใ่ น
กรุ งเทพฯอีกด้วย
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บริ ษทั ซี บี ริ ชาร์ ด เอลลิ ส จํากัด ได้รับการแต่งตั้งโดย บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด ให้สนับสนุ น
ข้อมูลทัว่ ไปของตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติในกรุ งเทพฯ ทางบริ ษทั ฯทราบว่างานศึกษาวิจยั จะถูกนําไปประกอบ
กับการเสนอสิ ทธิ และ/หรื อ การเสนอขายหน่ วยลงทุนในวงจํากัด หรื อ การเสนอขายหน่ วยลงทุนแก่ประชาชนทัว่ ไป และจะ
นําไปเป็ นส่วนหนึ่ งของหนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์ท้ งั 4 แห่งของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด เจาะจงตลาดที่พกั อาศัยให้เช่ าสําหรับ
ชาวต่างชาติ ในกรุ งเทพฯ ดังนั้นงานศึ กษาวิจยั นี้ จะเน้นในด้านตลาดที่ พกั อาศัยประเภทนี้ ท้ งั ในปั จจุบนั และอนาคต รายงาน
การศึกษาฉบับนี้เป็ นไปตามเงื่อนไขและข้อจํากัดในการศึกษาดังที่จะกล่าวต่อไป

ภาพรวม

ผูเ้ ช่าชาวต่างชาติตอ้ งการเช่าห้องพักที่ได้รับการตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ มากกว่าห้องพักที่จะต้องซื้ อเฟอร์ นิเจอร์ มาตกแต่งเอง โดยผู ้
เช่าเหล่านี้สามารถเลือกเช่าที่พกั อาศัยดังต่อไปนี้
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อาคารชุดและอพาร์ ทเมนต์

บทนํา

โดยปกติ แ ล้วชาวต่ างชาติ ที่ เ ข้ามาทํางานในประเทศไทยจะได้รับ งบประมาณในการเช่ าบ้า นจากบริ ษทั จํา นวนหนึ่ ง โดย
งบประมาณนี้ ส่ วนมากจะถูกใช้ในการเช่ าที่ พกั อาศัยหมด อย่างไรก็ตามชาวต่างชาติเหล่านี้ โดยทัว่ ไปไม่ตอ้ งการที่จะใช้เงิน
ส่วนตัวในการจ่ายค่าเช่าส่ วนที่เกินมาจากงบประมาณที่บริ ษทั ให้ นอกจากนี้ ยงั มีชาวต่างชาติบางส่ วนที่ทาํ งานในธุ รกิ จขนาดเล็ก
ต้องจ่ายค่าเช่าที่พกั อาศัยจากเงินเดือนของตนเอง

อาคารชุด คือ อาคารที่ประกอบด้วยห้องพักหลายห้อง ซึ่ งแต่ละห้องถูกขายให้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของแต่ละบุคคล โดยจุดประสงค์
ของผูซ้ ้ืออาจแตกต่างกัน ผูซ้ ้ื อบางคนซื้อห้องชุดเพื่ออยูอ่ าศัยเอง ส่ วนบางคนอาจซื้ อเพื่อการลงทุน เช่น ปล่อยเช่า
อพาร์ทเมนต์ คือ อาคารที่ประกอบด้วยห้องพักหลายห้อง ซึ่งทั้งอาคารเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของเจ้าของคนเดียว
อพาร์ ทเมนต์และอาคารชุ ดมี ลกั ษณะเหมื อนกันในทางกายภาพทั้งขนาดห้อง การตกแต่ง และสิ่ งอํานวยความสะดวก สิ่ งที่
แตกต่างกันนอกเหนือไปจากการถือครองกรรมสิ ทธิ์ คือ การบริ หารจัดการอาคาร ผูเ้ ช่ าอพาร์ ทเมนต์สามารถไปพบตัวแทนของ
เจ้าของอาคารโดยตรงในกรณี ที่ตอ้ งการบริ การการซ่ อมแซมหรื อบํารุ งรักษาภายในห้องพัก เนื่ องจากเจ้าของโครงการเป็ นทั้ง
เจ้าของห้องพักและผูบ้ ริ หารจัดการอาคารเอง ส่ วนผูเ้ ช่าห้องชุดต้องไปติดต่อกับเจ้าของห้องชุ ดนั้นๆในกรณี ที่ตอ้ งการซ่ อมแซม
หรื อบํารุ งรั กษาห้ องพัก เนื่ องจากผูบ้ ริ ห ารจัด การอาคารชุ ด เป็ นนิ ติบุ คคลซึ่ งได้รับการแต่ งตั้งจากเจ้าของร่ วมและมีห น้าที่
รับผิดชอบในส่ วนของการบํารุ งรักษาทรัพย์ส่วนกลางเท่านั้น ไม่ได้มีหน้าที่บาํ รุ งรักษาภายในห้องชุด
ส่วนมากอพาร์ทเมนต์และอาคารชุ ดจะได้รับการตกแต่งเรี ยบร้ อยก่อนจํานํามาปล่อยให้เช่ า เจ้าของห้องพักจะจัดเตรี ยมชุ ดครัว
พร้ อมทั้งเครื่ องใช้ไฟฟ้ า เช่ น เตาแก๊ส เตาอบ ตูเ้ ย็น เครื่ องซักผ้า รวมทั้งโต๊ะ เก้าอี้ เตียงนอน ตูเ้ สื้ อผ้า และโทรทัศน์ สิ่ งที่ทาง
เจ้าของห้องพักจะไม่ได้จดั เตรี ยมไว้ให้ ได้แก่ ผ้าปูที่นอน เครื่ องใช้บนโต๊ะอาหาร ถ้วยชาม นอกจากนี้ แล้วอาคารชุ ดจะไม่มี
บริ การทําความสะอาดภายในห้องพัก

Part of the CBRE affiliate network
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เซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนต์

ห้องพัก ในเซอร์ วิส อพาร์ ทเมนต์จะได้รับการตกแต่งเรี ยบร้ อยพร้ อมเข้าอยู่และมี บริ การทําความสะอาดห้องพักให้ เจ้าของ
โครงการจะจัดเตรี ยมอุปกรณ์ทุกอย่างให้ท้ งั อุปกรณ์เครื่ องใช้ตลอดจนผ้าปูที่นอน ดังนั้นเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์จะให้บริ การคล้าย
กับโรงแรมโดยมีบริ การด้านอาหารน้อยกว่า หรื อไม่มีเมื่อเทียบกับโรงแรม แต่ได้ห้องพักที่มีขนาดใหญ่กว่า
อาคารที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบการโรงแรมจะไม่สามารถให้ผเู ้ ช่า เช่าห้องพักเป็ นระยะเวลาน้อยกว่า 30 วัน เซอร์ วิสอพาร์ ท
เมนต์ในประเทศไทยหลายแห่งมีใบอนุญาตประกอบการโรงแรม
โดยทัว่ ไปเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์จะได้รับความนิ ยมจากผูเ้ ช่าระยะยาวชาวต่างชาติที่ไม่มีครอบครัว เพราะผูเ้ ช่ าที่มีครอบครัวจะ
นิยมเช่าห้องพักที่มีขนาดใหญ่กว่าและไม่จาํ เป็ นต้องมีบริ การแบบโรงแรม

บ้ านเดีย่ ว

เงื่อนไขและข้ อจํากัดในการศึกษา
รายงานการศึกษาฉบับนี้เป็ นไปตามเงื่อนไขและข้อจํากัดดังต่อไปนี้
1.

บริ ษทั ฯจะรับผิดชอบรายงานการศึกษาฉบับนี้เป็ นการเฉพาะต่อบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
ซึ่ งเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ ให้บริ ษทั ฯจัดทําการศึ กษาแต่เพียงผูเ้ ดี ยวเท่านั้น บริ ษทั ซี บี ริ ชาร์ ด เอลลิ ส (ประเทศไทย) จํากัด จะไม่
รับผิดชอบและปราศจากภาระผูกพันใดทั้งสิ้ น ทั้งต่อบุคคลและหรื อนิ ติบุคคลอื่นใด ซึ่ งข้อจํากัดของความรับผิดชอบที่
บริ ษทั ฯมีต่อลูกค้าถูกจํากัดด้วยระดับของค่าธรรมเนี ยมที่บริ ษทั ได้รับ

2.

แหล่งข้อมูลต่างๆในรายงานฉบับนี้ ระบุว่าเป็ นข้อมูลที่ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก บริ ษทั ฯจะถื อว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ น
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯคงสงวนสิ ทธิ์ ในความรับผิดชอบต่อกรณี ที่ขอ้ มูลนั้นบิดเบือนหรื อไม่ตรงต่อความ
เป็ นจริ ง และข้อมูลดังกล่าวจะเป็ นข้อมูลที่บริ ษทั ฯได้จดั เก็บรวบรวมจากเอกสารผ่านการตรวจสอบจากทางราชการ หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

3.

บริ ษทั ซี บี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด จะไม่รับผิดชอบต่อผลกําไรหรื อขาดทุนอันเกิ ดจากการ ซื้ อ-ขายโครงการ
ดังกล่าวนี้ โดยใช้เอกสารรายงานการศึกษาฉบับนี้เป็ นพื้นฐานในการอ้างอิง

4.

รายงานฉบับนี้ ถูกจัดทําและนําเสนอโดยมี เงื่ อนไขว่าค่าธรรมเนี ยมค้างชําระต้องจ่ายภายใน 15 วัน บริ ษทั ซี บี ริ ชาร์ ด
เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายใดๆที่อาจเกิ ดขึ้นกับ ผูว้ ่าจ้าง หรื อ บุคคลอื่น ทั้งนี้ ผวู ้ ่าจ้าง
หรื อ บุคคลอื่นจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความเสี ยหายทั้งสิ้ นหากนํารายงานฉบับนี้ ไปใช้โดยไม่ได้ชาํ ระค่าธรรมเนี ยมค้างจ่าย

Part of the CBRE affiliate network
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อย่างไรก็ตาม ส่ วนใหญ่ผเู ้ ช่าเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์จะเช่ าห้องพักเป็ นระยะเวลาประมาณ 6 เดื อนถึ ง 1 ปี ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงคิดว่า
การวิเคราะห์ภาพรวมของตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ทาํ จากการปิ ดการเช่าของทางบริ ษทั จะสามารถให้ขอ้ มูลที่
ถูกต้อง
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จํานวนบ้านเดี่ยวที่อยูใ่ นเขตพื้นที่ใจกลางเมืองของกรุ งเทพฯมีค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะอย่างยิง่ บ้านเดี่ ยวที่มีห้องครัวและห้องนํ้า
ที่ทนั สมัย นอกจากนี้ ส่วนมากบ้านเดี่ ยวที่ มีขนาดเล็ กมักจะไม่มีสระว่ายนํ้าส่ วนตัว ซึ่ งเป็ นสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ จาํ เป็ น
สําหรับชาวต่างชาติ ถ้าต้องการเช่าบ้านเดี่ยวที่มีสระว่ายนํ้าส่ วนตัว ราคาค่าเช่ าบ้านจะสู งถึ ง 120,000 บาทต่อเดื อนหรื อมากกว่า
ซึ่ งมีผเู้ ช่าชาวต่างชาติจาํ นวนน้อยที่มีงบประมาณการเช่าบ้านในระดับนี้
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ข้อมูลผูเ้ ช่า
ภาพรวม

ตลาดที่ พกั อาศัยให้เช่าที่ มีอตั ราค่าเช่ าต่อเดื อนมากกว่า 20,000 บาทเป็ นตลาดที่ เจาะจงชาวต่างชาติ เนื่ องจากมีผูเ้ ช่ าชาวไทย
จํานวนน้อยที่มีงบประมาณการเช่ าห้องพักอยูท่ ี่ระดับนี้ ดังนั้นตลาดที่พกั อาศัยนี้ จึงเน้นไปที่ชาวต่างชาติที่ทาํ งานในบริ ษทั ข้าม
ชาติหรื อสถานทูต ซึ่ งเข้ามาอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยเป็ นเวลาประมาณสองปี ถึ งห้าปี ก่อนที่จะย้ายตําแหน่ งใหม่ ทําให้อตั ราการ
หมุนเวียนของพนักงานชาวต่างชาติที่ทาํ งานในกรุ งเทพฯค่อนข้างคงที่

ชาวต่ างชาติทที่ าํ งานในกรุงเทพฯ
จํานวนชาวต่างชาติที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยและได้รับใบอนุ ญาตทํางานมีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี หน่ วยงานที่ให้
ข้อมูลการได้รับการอนุ ญาตทํางานของชาวต่างชาติได้ถูกต้องมากที่สุด คือ กรมการจัดหางาน โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บเป็ นราย
ไตรมาสและรายปี ดังตารางที่ 2.1
กรุ งเทพฯ

2548
55,923
2549
61,058
2550
65,651
2551
76,052
2552
60,554
2553
61,032
ไตรมาสที่ 1 2554
54,098
ไตรมาสที่ 2 2554
54,404
หมายเหตุ *ไม่ รวมสัญชาติลาว กัมพูชา พม่ าและคณะทูตต่ างประเทศ
ที่ มา: สํานักบริ หารแรงงานต่ างด้ าว กรมการจัดหางาน

ต่างจังหวัด

รวม

45,188
51,736
57,252
64,225
44,830
47,085
41,361
41,787

101,111
112,794
122,903
140,277
105,384
108,117
95,459
96,191

จํานวนชาวต่างชาติท้ งั หมดที่ มีใบอนุ ญาตทํางานทัว่ ไปรวมทั้งใบอนุ ญาตทํางานเพื่อการส่ งเสริ มการลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 95,459
คนในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554 เป็ น 96,191 คนในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554 โดยจํานวนชาวต่างชาติที่ได้รับใบอนุ ญาตทํางานใน
ต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นจาก 41,361 คนในไตรมาสก่อนเป็ น 41,787 คนในไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2554 และจํานวนชาวต่าวชาติที่ได้รับ
ใบอนุญาตทํางานในกรุ งเทพฯเพิม่ ขึ้นจาก 54,098 คนเป็ น 54,404 คนในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554 นับเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้ อยละ
0.6 ต่อไตรมาส
เมื่อพิจารณาลึกลงไปอีกจะพบว่าชาวต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตทํางานในเขตกรุ งเทพฯมีจาํ นวนมากกว่าครึ่ ง (57%) โดยที่เหลื อ
ได้รับใบอนุญาตทํางานในต่างจังหวัด อย่างไรก็ตามยังมีชาวต่างชาติจาํ นวนหนึ่ งที่ได้รับใบอนุ ญาตให้ทาํ งานโรงงานในจังหวัด
ใกล้เคียงอาศัยอยู่ในกรุ งเทพฯอีกด้วย ทางบริ ษทั ฯคาดว่าจํานวนชาวต่างชาติที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยจะมีจาํ นวนเพิ่มขึ้ น
เรื่ อยๆ เนื่องจากมีการขยายตัวของการลงทุนจากต่างชาติในภาคอุตสาหกรรม
แผนภูมิที่ 2.1 แสดงถึ งสัดส่ วนของชาวต่างชาติที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยในแง่ของสัญชาติ จะเห็ นได้ว่าสัญชาติญี่ปุ่นเป็ น
สัญชาติ ที่เข้ามาทํางานและได้รับใบอนุ ญาตทํางานในประเทศไทยมากที่ สุด คิ ดเป็ นร้ อยละ 21 อ้างอิงจากข้อมูล ณ สิ้ นเดื อน
มิถุนายน พ.ศ 2554 ตามมาด้วยสัญชาติ จีนคิ ดเป็ นร้ อยละ 8 สัญชาติ องั กฤษและอินเดี ยคิดเป็ นสัดส่ วนเท่ากันที่ร้อยละ 7 และ
สัญชาติอเมริ กนั และฟิ ลิปปิ นส์คิดเป็ นสัดส่ วนเท่ากันเช่นเดียวกันร้อยละ 6

Part of the CBRE affiliate network

ข้อมูลผูเ้ ช่า

ปี
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ตารางที่ 2.1 จํานวนชาวต่ างชาติที่ทํางานในประทศไทย ณ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2554

I

CB RICHARD ELLIS | รายงานสรุ ปผลการศึกษาตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติ

ข้อมูลผูเ้ ช่า
แผนภูมิที่ 2.1 จํานวนชาวต่ างชาติที่ได้ รับใบอนุญาตทํางานจําแนก
ตามสั ญชาติ ณ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554*
ญี่ปนุ่
21%
อื่นๆ
45%

จีน
8%
อังกฤษ
7%
อเมริ กนั
6%

ฟิ ลิปปิ นส์
6%

อินเดีย
7%

หมายเหตุ *ไม่ รวมสัญชาติลาว พม่ าและกัมพูชา

ตลาดนักท่องเที่ ยวเป็ นตลาดที่มีความสําคัญต่อตลาดที่พกั อาศัยให้เช่ าระยะสั้น ฉะนั้นในส่ วนนี้ จะกล่าวถึ งภาพรวมของตลาด
นักท่องเที่ ยวในประเทศไทย รวมทั้งจํานวนนักท่องเที่ยว สัญชาติ ของนักท่องเที่ยวและแนวโน้มของตลาดนักท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยในอดีต

จํานวนนักท่ องเทีย่ วทีเ่ ข้ ามาในประเทศไทย
มาสเตอร์ การ์ ด อินเด็กซ์ ออฟ โกลบอล เดสติเนชัน่ ซิ ต้ ี (MasterCard Index of Global Destination Cities) ได้จดั อันดับกรุ งเทพฯ
ให้เป็ นสุ ดยอดจุดหมายปลายทางอันดับที่ 3ที่นกั ท่องเที่ ยวอยากเข้ามาเที่ยวมากที่ สุด โดยคาดว่าจะมี นกั ท่องเที่ยวจํานวน 11.5
ล้านคนเดิ น ทางเข้ามายัง กรุ ง เทพฯในปี พ.ศ. 2554 เกณฑ์ใ นการจัด อัน ดับ ของมาสเตอร์ ก าร์ ด จะจัด อัน ดับ โดยใช้จาํ นวน
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศและปริ มาณการใช้จ่ายข้ามพรมแดน ทั้งนี้ มีเพียงแค่สองประเทศ ได้แก่ ลอนดอน และปารี สที่มี
อันดับสูงกว่าเรา เป็ นที่น่าสนใจว่าประเทศไทยถูกจัดอยูใ่ นอันดับที่สูงที่สุดในเอเชี ยอีกด้วย
จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 4,352,032 คน ณ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2554 โดยเพิ่มขึ้นจาก
2,856,601 คน ณ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2553 คิดเป็ นอัตราการเพิ่มร้ อยละ 52.4 ต่อปี จะสังเกตได้ว่ามีอตั ราการเพิ่มขึ้นของจํานวน
นักท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554 ค่อนข้างมาก เนื่ องจากมีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองเกิ ดขึ้นในกรุ งเทพฯในไตร
มาสที่ 2 ของปี ที่แล้วทําให้จาํ นวนนักท่องเที่ยวในไตรมาสดังกล่าวมีจาํ นวนน้อยมากกว่าปกติ เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบตัวเลข
ของไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2552 กับตัวเลขของไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2551 แล้วพบว่ามีอตั ราการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยวคิดเป็ น
ร้อยละ 46.8 และ 25.7 ตามลําดับ

Part of the CBRE affiliate network

ข้อมูลผูเ้ ช่า

นักท่ องเทีย่ วในกรุงเทพฯ
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ที่ มา: สํานักบริ หารแรงงานต่ างด้ าว กรมการจัดหางาน
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ข้อมูลผูเ้ ช่า
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อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่อปี )
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ไตรมาสที่ 1-54
ไตรมาสที่ 2-54

จํานวนนักท่องเที่ยว (ล้านคน))

แผนภูมทิ ี่ 2.2 จํานวนนักท่ องเทีย่ วชาวต่ างชาติทเี่ ข้ ามาในประเทศไทย

จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

อัตราการเติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยวต่อปี

เมื่อพิจารณาด้านการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวแล้วจะเห็ นได้ว่านักท่องเที่ยวจากประเทศแถบเอเชี ยตะวันออกมีอตั ราการ
เติบโตมากที่สุด ณ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ 2554 คิดเป็ นร้ อยละ 70.3 ต่อปี ตามมาด้วยนักท่องเที่ยวจากประเทศแถบเอเชี ยตะวันออก
คิดเป็ นร้อยละ 49.5 ต่อปี และนักท่องเที่ยวจากประเทศเอเชี ยตะวันออกกลางคิดเป็ นร้อยละ 39.3 ต่อปี
แผนภูมทิ ี่ 2.3 จํานวนนักท่ องเทีย่ วชาวต่ างชาติทเี่ ดินทางเข้ ามาในประเทศ
ไทยจําแนกตามภูมภิ าค ณ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554

เอเชียใต้ 330,593
7.6%

เอเชียตะวันออกกลาง แอฟริ กา
โอเชียเนีย 149,720
36,538
235,398
0.8%
3.4%
5.4%

อเมริ กา
221,088
5.1%

ยุโรป
892,852
20.5%

เอเชียตะวันออก
2,485,843
57.1%

ที่ มา: สํานักงานพัฒนาการท่ องเที่ ยว

Part of the CBRE affiliate network

ข้อมูลผูเ้ ช่า

นักท่องเที่ยวที่ เข้ามายังประเทศไทยส่ วนมากมาจากประเทศแถบเอเชี ยตะวันออกคิ ดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 57.1 ณ ไตรมาสที่ 2
พ.ศ. 2554 ตามมาด้วยประเทศแถบยุโรปคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 20.5 ส่ วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศแถบแอฟริ กาคิด
เป็ นสัดส่วนเพียงแค่ร้อยละ 0.8% ของจํานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด
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นักท่ องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเข้ ามาในประเทศไทยจําแนกตามสัญชาติ

I

CB RICHARD ELLIS | รายงานสรุ ปผลการศึกษาตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติ

ข้อมูลผูเ้ ช่า
ตารางที่ 2.2 ประเทศที่มีจํานวนนักท่ องเที่ยวเดินทางเข้ ามายังประเทศไทยหรือมีอตั ราการเปลีย่ นแปลงต่ อปี มากที่สุด
อัตราการเปลี่ยนแปลงต่อปี
161.2%
53.2%
70.1%
71.9%
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จํานวนนักท่องเที่ยว
359,260
268,153
149,717
32,211

ข้อมูลผูเ้ ช่า

ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐอินเดีย
สหพันธรัฐรัสเซีย
สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ที่ มา: สํานักงานพัฒนาการท่ องเที่ ยว

Part of the CBRE affiliate network
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ตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย – อพาร์ทเมนต์

I

การจําแนกประเภทของอพาร์ ทเมนต์

คือ อพาร์ ทเมนต์ที่ต้ งั อยูใ่ นทําเลสะดวก ห้องพักในอาคารได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามและ
มี สิ่ ง อํา นวยความสะดวกครบครั น อาทิ เ ช่ น ห้ อ งครั ว ที่ มี อุ ป กรณ์ พ ร้ อ ม ห้ อ งซั ก รี ด
เฟอร์ นิเจอร์ คุณภาพดี และห้องนํ้าที่ทนั สมัย นอกจากนี้ แล้วโครงการจะต้องมีห้องออกกําลัง
กาย สวนหย่อม และสระว่ายนํ้าให้บริ การแก่ผเู ้ ช่า โดยอพาร์ ทเมนต์เกรดเอจะมีการออกแบบ
ตกแต่งที่ ทนั สมัยสวยงามและได้รับการดู แลรั กษาที่ ดี รวมทั้งมี การรั กษาความปลอดภัยที่
เข้มงวดและมีที่จอดรถเพียงพอ

เกรด บี

คือ อพาร์ ทเมนต์ที่ต้ งั อยูใ่ นทําเลที่ดี ตัวอาคารดูมีสภาพเก่ากว่าอพาร์ ทเมนต์เกรดเอ อย่างไรก็
ตามการออกแบบตกแต่งของอพาร์ ทเมนต์เกรดบี สิ่ งอํานวยความสะดวก รวมถึ งการดูแล
รักษาอยูใ่ นระดับปานกลางถึงดี

คํานิยามของทําเลทีต่ ้ งั
สีลม/สาทร

พื้นที่ที่ครอบคลุมตั้งแต่ถนนสี ลม สาทร สุ รวงศ์ และนราธิ วาสราชนคริ นทร์ (ถนนจันทน์ฝ่ัง
เหนื อ) รวมถึงซอยทุกซอยในพื้นที่ดงั กล่าว

ลุมพินี

พื้นที่ที่ครอบคลุมตั้งแต่ถนนวิทยุ เพลิ นจิต ราชดําริ ชิ ดลม หลังสวน สารสิ น และร่ วมฤดี
รวมถึงซอยทุกซอยในพื้นที่ดงั กล่าว

สุ ขุมวิท

พื้นที่ ที่ครอบคุลมถนนสุ ขุมวิทตั้งแต่ซอย 1 ถึ ง 65 และซอย 2 ถึ ง 44 รวมถึ งซอยทุกซอยใน
พื้นที่ดงั กล่าว

ริมแม่ นาํ้ เจ้ าพระยา/พระราม 3

พื้นที่ ที่ครอบคลุ มตั้งแต่ถนนเจริ ญกรุ ง เจริ ญนคร พระราม 3 และนราธิ วาสราชนคริ นทร์
(ถนนจันทน์ฝั่งใต้) รวมถึงซอยทุกซอยในพื้นที่ดงั กล่าว

ปทุมวัน

พื้นที่ ที่ครอบคลุ มถนนราชปรารภ พญาไท ศรี อยุธยา และเพชรบุรี (ตั้งแต่ซอย 1 ถึ ง 37)
รวมถึงซอยทุกซอยในพื้นที่ดงั กล่าว

Part of the CBRE affiliate network

ตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย – อพาร์ ทเมนต์

เกรด เอ
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การวิเคราะห์ตลาดอพาร์ ทเมนต์ของบริ ษทั ฯจะประกอบไปด้วยอพาร์ ทเมนต์ในเขตใจกลางเมืองที่ตรงกับความต้องการของผูเ้ ช่ า
ชาวต่างชาติ ซึ่ งมีงบประมาณในการเช่ าอยู่ที่ 20,000 บาทต่อเดื อนหรื อมากกว่า รายงานการศึกษาฉบับนี้ จะเน้นศึกษาอพาร์
ทเมนต์ใน 4 บริ เ วณเหล่ านี้ ได้แ ก่ สุ ขุมวิ ท สี ลม/สาทร ลุ มพินี และพื้น ที่ ริมแม่ น้ าํ เจ้าพระยา/พระราม 3 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้
ครอบคลุมอาคารที่ถือกรรมสิ ทธิ์โดยเจ้าของคนเดียวโดยไม่รวมอาคารชุดที่แต่ละห้องเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของแต่ละบุคคลโดยที่ห้อง
นั้นๆสามารถปล่อยให้เช่าได้ ออกจากการศึกษาในส่วนนี้

CB RICHARD ELLIS | รายงานสรุ ปผลการศึกษาตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติ

ตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย – อพาร์ทเมนต์

I

ตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย – อพาร์ ทเมนต์
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แผนที่ 3.1 พืน้ ทีอ่ พาร์ ทเมนต์ ให้ เช่ าสําหรับชาวต่ างชาติในกรุงเทพฯ

ที่ มา

ฝ่ ายวิจัยและที่ ปรึ กษาด้ านการพัฒนาโครงการ ซี บี ริ ชาร์ ด เอลลิส

Part of the CBRE affiliate network

I

CB RICHARD ELLIS | รายงานสรุ ปผลการศึกษาตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติ

ตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย – อพาร์ทเมนต์
อุปทาน

อุปทานรวมของอพาร์ ทเมนต์ในพื้นที่ ใจกลางเมื องกรุ งเทพฯ ณ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554 มี ท้ งั หมด 11,839 ห้อง จากจํานวน
11,781 ห้องในไตรมาสที่ แล้ว คิดเป็ นอัตราการเพิ่มร้ อยละ 0.5 ต่อไตรมาส และร้ อยละ 3.2 ต่อปี เนื่ องจากมี อพาร์ ทเมนต์ 3
โครงการก่ อสร้ างแล้วเสร็ จ ทําให้เ กิ ดอุปทานใหม่เพิ่มขึ้นอี ก 58 ห้องจากไตรมาสที่ แล้ว โดยอุ ปทานใหม่น้ ี ล้วนอยู่ในพื้น ที่
สุ ขุมวิท บริ ษทั ฯคาดการณ์ว่าจะมี อีก 5 โครงการที่มีจาํ นวนห้องทั้งหมด 303 ห้อง ก่อสร้ างแล้วเสร็ จในพื้นที่ น้ ี ภายในปี พ.ศ.
2554
อุปทานของอพาร์ ทเมนต์ในเขตพื้นที่สุขมุ วิทคิดเป็ นสัดส่ วนประมาณ 70.7% ของอุปทานรวมทั้งหมดในกรุ งเทพฯ ตามมาด้วย
เขตพื้ นที่ สีล ม/สาทรคิ ดเป็ นสัดส่ วน 15.1% เขตพื้นที่ ลุมพินี คิดเป็ นสัดส่ วน 7.7% และสุ ด ท้ายเขตพื้น ที่ ริมแม่น้ าํ เจ้าพระยา/
พระราม 3 คิดเป็ นสัดส่วน 6.5%

สุ ขุมวิท

สี ลม/สาทร

ลุมพินี

ริ มแม่น้ าํ เจ้าพระยา/
พระราม 3

รวม

2548
2549
2550
2551
2552
2553
ไตรมาสที่ 1 2554
ไตรมาสที่ 2 2554
2554F
2555F
2556F
อัตราการเปลี่ยนแปลงต่อ
ไตรมาส
อัตราการเปลี่ยนแปลงต่อปี

6,913
7,017
7,324
7,607
7,931
8,102
8,318
8,376
8,679
8,742
8,774
0.7%

1,521
1,570
1,565
1,645
1,656
1,782
1,782
1,782
1,782
1,782
1,782
0.0%

1,009
951
846
846
913
913
913
913
913
913
913
0.0%

510
510
508
768
768
768
768
768
768
768
768
0.0%

9,953
10,048
10,243
10,866
11,268
11,565
11,781
11,839
12,142
12,205
12,237
0.5%

4.6%

0.0%

0.0%

0.0%

3.2%

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
ต่อปี
-0.8%
1.0%
1.9%
6.1%
3.7%
2.6%
4.0%
3.2%
5.0%
0.5%
0.3%

หมายเหตุ* จํานวนโครงการอพาร์ ทเมนต์ ในตารางได้ ถกู จัดใหม่ ตามเกรดหรื อประเภทที่ เปลี่ยนไป
ที่ มา
ฝ่ ายวิจัยและที่ ปรึ กษาด้ านการพัฒนาโครงการ ซี บี ริ ชาร์ ด เอลลิส

Part of the CBRE affiliate network

ตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย – อพาร์ ทเมนต์

ปี
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ตารางที่ 3.1 อุปทานของอพาร์ ทเมนต์ ในพืน้ ทีใ่ จกลางเมืองกรุงเทพฯ, พ.ศ. 2548 - 2556

I

CB RICHARD ELLIS | รายงานสรุ ปผลการศึกษาตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติ

ตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย – อพาร์ทเมนต์
แผนภูมิที่ 3.1 อุปทานของอพาร์ ทเมนต์ ในพืน้ ที่ใจกลางเมืองกรุ งเทพฯ ณ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554
ริ มแม่น้ าํ เจ้าพระยา/
พระราม 3 6%

สี ลม/สาทร
15%
ลุมพินี
8%

สุ ขุมวิท
71%

ตารางที่ 3.2 อุปทานของอพาร์ ทเมนต์ ในเขตพืน้ ที่ใจกลางเมืองกรุ งเทพฯ จําแนกตามพืน้ ที่และเกรด ณ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554

เกรดเอ

เกรดบี

รวม
ที่ มา

จํานวนห้อง
อัตราส่วนของ
เกรดเอ
อัตราส่วนต่อห้อง
ทั้งหมด
จํานวนห้อง
อัตราส่วนของ
เกรดบี
อัตราส่วนต่อห้อง
ทั้งหมด
จํานวนห้อง
อัตราส่วนต่อห้อง
ทั้งหมด

สุ ขุมวิท

สี ลม/สาทร

ลุมพินี

ริ มแม่น้ าํ เจ้าพระยา/
พระราม 3

รวม

1,851

270

211

272

2,604

71.1%

10.4%

8.1%

10.4%

100.0%

15.6%

2.3%

1.8%

2.3%

22.0%

6,525

1,512

702

496

9,235

70.7%

16.4%

7.6%

5.4%

100.0%

55.1%

12.8%

5.9%

4.2%

78.0%

8,376

1,782

913

768

11,839

70.7%

15.1%

7.7%

6.5%

100.0%

ฝ่ ายวิจัยและที่ ปรึ กษาด้ านการพัฒนาโครงการ ซี บี ริ ชาร์ ด เอลลิส

Part of the CBRE affiliate network
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ฝ่ ายวิจัยและที่ ปรึ กษาด้ านการพัฒนาโครงการ ซี บี ริ ชาร์ ด เอลลิส

ตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย – อพาร์ ทเมนต์

ที่ มา

CB RICHARD ELLIS | รายงานสรุ ปผลการศึกษาตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติ

ตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย – อพาร์ทเมนต์

I

ประเภทห้ องและขนาด
อุปทานของอพาร์ ทเมนต์เกรดเอและเกรดบีอยูท่ ี่ 2,604 และ 9,235 ห้องตามลําดับ โดยที่อพาร์ ทเมนต์เกรดบีคิดเป็ นร้ อยละ 78
ของอุปทานรวมทั้งหมดในเขตใจกลางเมืองกรุ งเทพฯ ในขณะที่อพาร์ ทเมนต์เกรดเอคิดเป็ นสัดส่ วนเพียงร้ อยละ 22 ของอุปทาน
ทั้งหมด
เมื่อพิจารณาในแง่ของประเภทห้องแล้วจะพบว่าห้องพักขนาดสามห้องนอนของอพาร์ ทเมนต์เกรดเอคิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 52.2
ของอุปทานอพาร์ ทเมนต์เกรดเอทั้งหมด
เป็ นที่น่าสังเกตว่าห้องประเภทเดียวกันอาจจะมีขนาดแตกต่างกันได้ในแต่ละห้อง อาทิเช่น สตูดิโอมีขนาดตั้งแต่ 26 ถึ ง 77 ตาราง
เมตร หนึ่ งห้องนอนมี ขนาดตั้งแต่ 30 ถึ ง150 ตารางเมตร สองห้องนอนมีขนาดตั้งแต่ 55 ถึ ง 300 ตารางเมตร สามห้องนอนมี
ขนาดตั้งแต่ 111 ถึง 475 ตารางเมตร สี่ ห้องนอนมีขนาดตั้งแต่ 200 ถึง 800 ตารางเมตร และเพนท์เฮาส์รวมทั้งห้องประเภทอื่นๆมี
ขนาดตั้งแต่ 110 ถึง 1,200 ตารางเมตร

อุปทานในอนาคต

เป็ นที่น่าสังเกตว่าอพาร์ ทเมนต์โครงการใหม่ๆ จะมีขนาดเล็ก บางโครงการมีแค่เพียง 40 ห้อง เนื่ องจากสร้ างอยูบ่ นเนื้ อที่จาํ กัด
นอกจากนี้แล้วยังอาจส่ งผลถึงสิ่ งอํานวยความสะดวก ซึ่งสามารถให้บริ การแก่ผเู ้ ช่าได้นอ้ ยกว่าเมื่อเทียบกับโครงการขนาดใหญ่
เจ้าของโครงการที่มีที่ดินเป็ นของตัวเอง แต่ไม่ตอ้ งการที่จะขายที่ดินนี้ ให้แก่ คนอื่น ส่ วนใหญ่จึงรื้ อบ้านเก่าของตัวเองทิ้งและ
เลือกที่จะสร้างอพาร์ ทเมนต์ขนาดเล็กๆแทน นอกจากนี้ ยงั มีนกั ลงทุนบางคนที่มีเงินทุนเหลื อจากธุ รกิ จของตน และต้องการถื อ
ครองทรัพย์สินระยะยาวและสร้างรายได้จากการทําธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ปั จจุบนั การลงทุนซื้ ออาคารอพาร์ ทเมนต์ที่สร้ างเสร็ จ
แล้วทําได้ยาก เนื่ องจากอาคารที่ตอ้ งการขายมี อยูอ่ ย่างจํากัด นักลงทุนเหล่านี้ จึงเลื อกที่ จะซื้ อที่ ดินเปล่ าเพื่อสร้ างอพาร์ ทเมนต์
มากกว่าเลือกที่จะสร้างคอนโดมีเนียม เนื่ องจากต้องการเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ท้ งั อาคารมากกว่าเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ เพียงส่ วน
น้อยของอาคารชุด

อัตราการเข้ าพัก
อัตราการเข้าพัก ณ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554 อยูท่ ี่ 85.2% โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 84.9% ในไตรมาสที่แล้ว คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.4 ต่อไตรมาส แต่ลดลงในอัตราร้ อยละ 2.2 ต่อปี เมื่อพิจารณาอัตราการเข้าพักของอพาร์ ทเมนต์จาํ แนกตามเกรดแล้ว
พบว่าอพาร์ ทเมนต์เกรดเอมีอตั ราการเข้าพักอยูท่ ี่ 87.7% ส่ วนเกรดบีมีอตั ราการเข้าพักอยูท่ ี่ 84.5%
ทั้งนี้ มีการเข้าพักในห้องพักอพาร์ ทเมนต์ ณ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554 รวมทั้งสิ้ น 10,088 ห้อง ซึ่ งมากกว่าเมื่อเทียบกับการเข้าพัก
ในห้องพักอพาร์ ทเมนต์จาํ นวน 9,998 ห้องในไตรมาสที่แล้ว การเข้าพักในอพาร์ ทเมนต์ในเขตใจกลางเมืองกรุ งเทพฯมี อตั รา
เพิม่ ขึ้น 0.9% ต่อไตรมาส และ 0.9% ต่อปี อย่างไรก็ตามพื้นที่สีลม/สาทรมีอตั ราการเข้าพักตํ่าที่สุดอยูท่ ี่ 80.7%
จากการสํารวจของบริ ษทั ฯ พบว่าสุ ขมุ วิทเป็ นพื้นที่ที่พกั อาศัยให้เช่าซึ่งชาวต่างชาตินิยมมากที่สุด โดยมีอตั ราการเข้าพักทั้งหมด
7,209 ห้อง ในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554 คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้น 1.3% ต่อไตรมาส และ 3.4% ต่อปี

Part of the CBRE affiliate network

ตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย – อพาร์ ทเมนต์

จากการสํารวจพบว่ามีอพาร์ทเมนต์อยู่ 18 โครงการที่กาํ ลังก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็ จในระหว่างปี 2554-2556 ซึ่ งโครงการส่ วน
ใหญ่อยูใ่ นพื้นที่สุขมุ วิท ที่เหลืออยูใ่ นพื้นที่ สี ลม/สาทร และลุมพินี
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ในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554 มีอพาร์ ทเมนต์สามโครงการจํานวนทั้งสิ้ น 58 ห้องก่อสร้างแล้วเสร็ จ

I

CB RICHARD ELLIS | รายงานสรุ ปผลการศึกษาตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติ

ตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย – อพาร์ทเมนต์
ตารางที่ 3.3 อัตราการเข้ าพักในอพาร์ ทเมนต์ ในพืน้ ที่เขตใจกลางเมืองกรุ งเทพฯ พ.ศ. 2548-ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554
ปี
2548
2549
2550
2551
2552
2553
ไตรมาสที่ 1 2554
ไตรมาสที่ 2 2554
ที่ มา

อุปทาน

อุปสงค์

อัตราการเข้าพัก

9,953
10,048
10,243
10,866
11,268
11,565
11,781
11,839

9,015
8,961
9,318
9,749
10,117
9,881
9,998
10,088

90.6%
89.2%
91.0%
89.7%
89.8%
85.4%
84.9%
85.2%

ฝ่ ายวิจัยและที่ ปรึ กษาด้ านการพัฒนาโครงการ ซี บี ริ ชาร์ ด เอลลิส

ตารางที่ 3.4 อุปสงค์ และอัตราการเข้ าพักของอพาร์ ทเมนต์ จําแนกตามพืน้ ที่และเกรด ณไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554

สี ลม/สาทร

74.8%

81.7%

ลุมพินี

94.8%

สุ ขุมวิท
ริ มแม่น้ าํ
เจ้าพระยา/
พระราม 3
รวมทั้งหมด
ที่ มา

ต่อไตรมาส

ต่อปี

80.7%

-1.1%

-6.7%

86.0%

88.1%

2.7%

89.5%

85.1%

86.1%

82.4%

83.3%

87.7%

84.5%

อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
การเข้าพัก

การเข้าพัก
(ห้อง)

ต่อไตรมาส

ต่อปี

1,438

-1.1%

-6.7%

1.3%

804

2.7%

1.3%

0.6%

-1.1%

7,209

1.3%

3.4%

82.9%

-0.7%

-7.0%

637

-0.6%

-6.9%

85.2%

0.4%

-2.2%

10,088

0.9%

0.9%

ฝ่ ายวิจัยและที่ ปรึ กษาด้ านการพัฒนาโครงการ ซี บี ริ ชาร์ ด เอลลิส

90%
80%
70%
60%
ไตรมาสที่ 2 2554

อุปสงค์

ไตรมาสที่ 1 2554

2553

2552

2551

2550

2549

50%

อุปทาน

ที่ มา

อัตราการเข้าพัก

100%

14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2548

ห้อง

แผนภูมทิ ี่ 3.2 อุปสงค์ อุปทาน และอัตราการเข้ าพัก พ.ศ. 2548 - ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554

อัตราการเข้าพัก

ฝ่ ายวิจัยและที่ ปรึ กษาด้ านการพัฒนาโครงการ ซี บี ริ ชาร์ ด เอลลิส

Part of the CBRE affiliate network
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เกรดบี

พื้นที่

อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
การเข้าพักโดยเฉลี่ย

ตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย – อพาร์ ทเมนต์

เกรดเอ

อัตราการ
เข้าพักโดย
เฉลี่ย

อัตราการเข้าพัก

CB RICHARD ELLIS | รายงานสรุ ปผลการศึกษาตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติ

ตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย – อพาร์ทเมนต์

I

ค่าเช่ า
บริ ษทั ฯ คํานวณค่าเช่าของอพาร์ ทเมนต์จากโครงการจํานวนหนึ่ งที่ทาํ การสํารวจ โดยพบว่าพื้นที่ลุมพินีมีค่าเช่ าสู งที่สุดในไตร
มาสที่ 2 พ.ศ. 2554 ซึ่ งค่าเช่าของอพาร์ ทเมนต์เกรดเอในพื้นที่น้ ี โดยเฉลี่ ยทั้งไตรมาสอยูท่ ี่ 428 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน คิด
เป็ นอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง 7.2% ต่อปี และลดลง 0.5% ต่อไตรมาส
อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยอื่น ๆ จากกลไกของอุปสงค์และอุปทานที่มีผลต่อราคาค่าเช่ า อาทิเช่ น ห้องที่มีพ้ืนที่ขนาดเล็กมีแนวโน้มที่
จะเก็บค่าเช่าได้ในราคาต่อตารางเมตรที่สูงกว่าห้องที่มีขนาดใหญ่กว่า
เป็ นที่ น่าสนใจว่าอาจจะมี จาํ นวนห้องของอาคารชุ ดก่อสร้ างแล้วเสร็ จในพื้นที่ ศึกษามากถึ ง 23,965 ห้องในอีกสองปี ข้างหน้า
บริ ษทั ฯ คาดว่าจํานวนห้องชุ ดประมาณ 50% ของอุปทานห้องชุ ดทั้งหมดนั้นอาจจะถูกปล่อยให้เช่ า เจ้าของโครงการอาคารชุด
เกื อบทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่ การสร้ างห้องแบบหนึ่ งห้องนอนและสองห้องนอน เมื่ อเป็ นเช่ นนี้ อาจจะทําให้เกิ ดการเพิ่มขึ้นของ
อัตราการแข่งขันระหว่างอพาร์ ทเมนต์และอาคารชุดในแบบห้องเหล่านั้น

สี ลม/สาทร
ลุมพินี
สุ ขุมวิท
ริ มแม่น้ าํ เจ้าพระยา/พระราม 3
ที่ มา

เกรด
เอ
บี
เอ
บี
เอ
บี
เอ
บี

ราคาต่อตารางเมตร
(บาท)
376
333
428
324
362
324
329
210

ค่าเช่า
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ต่อไตรมาส
-1.8%
1.5%
-0.5%
0.3%
1.7%
1.9%
-0.6%
-1.4%

อัตราการเปลี่ยนแปลง
ต่อปี
-4.8%
-3.2%
-7.2%
-7.4%
2.3%
6.2%
-4.9%
3.4%

ฝ่ ายวิจัยและที่ ปรึ กษาด้ านการพัฒนาโครงการ ซี บี ริ ชาร์ ด เอลลิส

Part of the CBRE affiliate network

ตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย – อพาร์ ทเมนต์

พื้นที่
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ตารางที่ 3.5 ค่าเช่ า จําแนกตามพืน้ ที่และเกรด ณไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554

I

CB RICHARD ELLIS | รายงานสรุ ปผลการศึกษาตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติ

ตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย – อพาร์ทเมนต์
แผนภูมทิ ี่ 3.3 ค่ าเช่ าเฉลีย่ ต่ อตารางเมตรของห้ องพักเกรดเอ จําแนกตามพืน้ ที่ พ.ศ. 2548 - ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554

บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน

500
450

428

400

376
362
329

350
300

สี ลม/สาทร

สุขมุ วิท

ไตรมาสที่ 2 2554

ไตรมาสที่ 1 2554

2553

2552

2551
ลุมพินี

ริ มแม่น้ าํ เจ้าพระยา/พระราม 3

อ้างอิงจากการปิ ดการเช่าของทางบริ ษทั ฯ พบว่าห้องขนาดสามห้องนอนเป็ นที่นิยมมากที่สุดในการปล่อยเช่ า (โดยมีการปิ ดการ
เช่าในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554 ได้ท้ งั สิ้ น 108 ห้อง) ตามมาด้วยห้องขนาดสองห้องนอนและห้องขนาดหนึ่ งห้องนอนตามลําดับ
เป็ นที่ น่าสังเกตว่าห้องสตูดิโอไม่เป็ นที่ นิยมมากนักสําหรั บชาวต่ างชาติ ยิ่งไปกว่านั้น แล้วเจ้าของโครงการอพาร์ ทเมนต์ยงั
เล็งเห็นถึงการแข่งขันสู งของห้องแบบสตูดิโอระหว่างอพาร์ ทเมนต์กบั เซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์และอาคารชุ ด ดังนั้นจึงไม่ได้สร้ าง
ห้องสตูดิโอออกมามากนัก

Part of the CBRE affiliate network
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ฝ่ ายวิจัยและที่ ปรึ กษาด้ านการพัฒนาโครงการ ซี บี ริ ชาร์ ด เอลลิส

ตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย – อพาร์ ทเมนต์

ที่ มา

2550

2549

2548

250

CB RICHARD ELLIS | รายงานสรุ ปผลการศึกษาตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติ

ตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย – เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์

I

การจําแนกประเภทของเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนต์
ส่ วนมากเจ้าของโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์พยายามที่จะสร้ างความสมดุลระหว่างอัตราการเข้าพักระยะยาวและรายวัน โดย
ปกติแล้วอัตราค่าเช่ารายวันต่อตารางเมตรจะสู งกว่าอัตราค่าเช่ารายเดือนประมาณ 30%

เกรดเอ

คือ โครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ที่ต้ งั อยูบ่ นถนนสายหลักหรื อในซอยระหว่างถนนสายหลัก
ในย่านศูนย์กลางธุ รกิ จ (CBD) เดิ น ทางได้สะดวก มี สภาพแวดล้อมที่ ปลอดภัยและเป็ น
ส่ วนตัวแก่ ผูอ้ ยู่อาศัย โครงการมี การออกแบบและตกแต่งที่ ดี นอกจากนี้ โครงการเซอร์ วิส
อพาร์ ทเมนต์เกรดเอจะมีการบริ หารจัดการอาคารโดยผูบ้ ริ หารจัดการที่ได้รับการยอมรับจาก
ต่างประเทศและเป็ นที่รู้จกั กันดีของไทย โดยจะให้บริ การระดับพรี เมียมและมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกเทียบเท่ากับโรงแรมชั้นหนึ่ง เช่น ห้องประชุม บริ การรถลีมูซีน และที่จอดรถเพียงพอ

เกรดบี

คื อ โครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ที่ ต้ งั อยู่ในซอยระหว่างถนนสายหลักในย่านศูน ย์ก ลาง
ธุรกิจ เดินทางได้ไปยังโครงการได้ค่อนข้างสะดวก และมีระบบรักษาความปลอดภัยในระดับ
ปานกลาง โครงการมีการออกแบบและตกแต่งในระดับปานกลางถึ งดี และมีรูปแบบการจัด
วางห้องพักที่ค่อนข้างลงตัว นอกจากนี้ โครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์เกรดบีจะมีการบริ หาร
จัด การอาคารโดยผูบ้ ริ ห ารจัดการที่ มีชื่ อเสี ยงพอสมควร ส่ วนใหญ่แ ล้วจะต้องมี ที่จอดรถ
เพียงพอ และมี ส่ิ งอํานวยความสะดวกระดับ มาตรฐาน ซึ่ งรวมถึ งสระว่ายนํ้าและห้องออก
กําลังกาย

Part of the CBRE affiliate network
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คําจํากัดความของเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์มีดงั ต่อไปนี้

I

CB RICHARD ELLIS | รายงานสรุ ปผลการศึกษาตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติ

ตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย – เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์
อุปทาน

อุปทานรวมของโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ ณ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554 มีท้ งั หมด 14,749 ห้อง โดยเพิ่มขึ้นจาก 14,684 ห้องใน
ไตรมาสที่แล้ว คิดเป็ นอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ต่อไตรมาส และร้อยละ 6.3 ต่อปี ทั้งนี้ มีโครงการเซอร์ วิสอพาร์
ทเมนต์สองโครงการแล้วเสร็ จในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554 ซึ่ งทําให้อุปทานใหม่เกิ ดขึ้นในไตรมาสที่ 2 ทั้งสิ้ นจํานวน 65 ห้อง ซึ่ ง
โครงการเหล่านี้ต้ งั อยูบ่ นถนนหลังสวนและถนนสุ ขมุ วิท
สุ ขมุ วิทเป็ นพื้นที่ที่ผเู ้ ช่าชาวต่างชาตินิยมมากที่สุดสําหรับโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ ซึ่ งคิดเป็ น 57.8% ของอุปทานเซอร์ วิส
อพาร์ทเมนต์ท้งั ตลาด ส่ วนพื้นที่ลุมพินีเป็ นพื้นที่ที่นิยมเป็ นอันดับที่สอง ซึ่ งคิดเป็ น 16.7% ของอุปทานทั้งตลาด ตามด้วยพื้นที่
สี ลม/สาทรซึ่ งมีเพียง 14.2%

สุ ขุมวิท

ลุมพินี

ริ มแม่น้ าํ
เจ้าพระยา/
พระราม 3
949
735
735
735
730
730
730
730
730
730
730
0.0%

ปทุมวัน

2548
3,925
1,650
1,483
2549
4,696
1,866
1,481
2550
5,850
2,045
2,007
2551
6,621
1,779
2,086
497
2552
7,305
2,087
2,205
497
2553
8,305
2,087
2,442
595
ไตรมาสที่ 1 2554
8,509
2,087
2,442
595
ไตรมาสที่ 2 2554
8,523
2,087
2,493
595
2554F
8,603
2,087
2,572
595
2555F
9,203
2,087
2,717
595
2556F
9,203
2,087
2,717
595
อัตราการเปลี่ยนแปลง
0.2%
0.0%
2.1%
0.0%
ต่อไตรมาส
อัตราการเปลี่ยนแปลง
4.4%
0.0%
13.1%
0.0%
19.7%
ต่อปี
F=อุปทานในอนาคตที่ มีการก่ อสร้ างในปั จจุบัน และมีความน่ าจะเป็ นที่ แล้ วเสร็ จในปี นั้นๆ
ที่ มา
ฝ่ ายวิจัยและที่ ปรึ กษาด้ านการพัฒนาโครงการ ซี บี ริ ชาร์ ด เอลลิส

อื่นๆ

รวม

321
321
321
321
393
393
0.0%

8,007
8,778
10,637
11,718
12,824
14,480
14,684
14,749
14,908
15,725
15,725
0.4%

66.3%

6.3%

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
ต่อปี
2.9%
9.6%
21.2%
10.2%
9.4%
12.9%
6.4%
6.3%
1.1%
5.5%
0.0%

ตารางที่ 4.2 อุปทานของเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนต์ ในเขตพืน้ ที่ใจกลางเมืองกรุ งเทพฯ จําแนกตามพืน้ ที่ ณ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554
พื้นที่
เขตตัวเมือง (ห้อง)
เกรดเอ
เกรดบี
สัดส่วนของตลาด
ที่ มา

สุ ขุมวิท
8,523
3,906
4,617
57.8%

สี ลม/สาทร ลุมพินี ริ มแม่น้ าํ เจ้าพระยา/พระราม 3
2,087
2,493
730
1,067
2,020
0
1,020
473
730
14.2%
16.9%
4.9%

ปทุมวัน
595
98
497
4.0%

อื่นๆ
321
128
193
2.2%

รวม
14,749
7,219
7,530
100%

ฝ่ ายวิจัยและที่ ปรึ กษาด้ านการพัฒนาโครงการ ซี บี ริ ชาร์ ด เอลลิส

Part of the CBRE affiliate network

ตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย – เซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์

ปี

สี ลม/
สาทร
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ตารางที่ 4.1 อุปทานของเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนต์ ในเขตพืน้ ที่ใจกลางเมืองกรุ งเทพฯ จําแนกตามพืน้ ที่ พ.ศ. 2548 - 2556

CB RICHARD ELLIS | รายงานสรุ ปผลการศึกษาตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติ

ตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย – เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์

I

แผนภูมทิ ี่ 4.1 อุปทานเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนต์ ในเขตตัวเมืองกรุงเทพฯ ณ ไตรมาสที่ พ.ศ.2554
ริ มแม่น้ าํ เจ้าพระยา/
พระราม 3
5%

ปทุมวัน
4%

อื่นๆ
2%

ลุมพินี
17%

สี ลม/สาทร
14%

ประเภทห้ อง
ห้องพักแบบสตูดิโอและห้องพักแบบหนึ่ งห้องนอนเป็ นห้องพักที่มีสัดส่ วนมากที่สุดจากอุปทานทั้งตลาด ซึ่ งมี จาํ นวนรวมกัน
5,794 ห้อง หรื อ 81% ของอุปทานทั้งหมดของเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์เกรดเอ ยิง่ ไปกว่านั้นห้องทั้งสองชนิ ดนี้ ยงั สามารถพบได้มาก
ขึ้นในเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์เกรดบี ซึ่ งมีจาํ นวนรวมกัน 6,231 ห้อง อย่างไรก็ตามห้องที่ มีขนาดใหญ่คิดเป็ นเพียง 19% ของ
อุปทานทั้งหมดของเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554

อุปทานใหม่
จากการสํารวจของบริ ษทั ฯพบว่าไม่มีเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์เกรดเอสร้ างแล้วเสร็ จในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554 แต่พบว่ามีเซอร์ วิส
อพาร์ ทเมนต์เกรดบีสองแห่ งเปิ ดให้บริ การในไตรมาสนี้

อุปทานในอนาคต
บริ ษทั ฯ คาดการณ์ว่าจะมี อุปทานอีก 976 ห้องแล้วเสร็ จภายในสิ้ นปี พ.ศ. 2556 โดยพบว่ามี สองโครงการซึ่ งมีห้องพักรวมกัน
จํานวน 115 ห้องจะแล้วเสร็ จภายในสิ้ นไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2554 อย่างไรก็ตาม 70% ของอุปทานในอนาคตทั้งหมดจะตั้งอยูใ่ น
พื้นที่สุขมุ วิท

อุปสงค์
อัตราการเข้ าพัก
อัตราการเข้าพักในเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ ณ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554 อยูท่ ี่ 75.0% โดยเพิ่มขึ้นจาก 69.5% ในไตรมาสที่ 1 พ.ศ.
2554 และจาก 59.5% ในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2553 โดยอัตราการเข้าพักเฉลี่ยในพื้นที่สุขมุ วิทอยูท่ ี่ 80.4% ณไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554
เพิม่ ขึ้นจาก 74.6% ในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554 และจาก 68.3% ในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2553

Part of the CBRE affiliate network
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ฝ่ ายวิจัยและที่ ปรึ กษาด้ านการพัฒนาโครงการ ซี บี ริ ชาร์ ด เอลลิส

ตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย – เซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์

ที่ มา

สุ ขมุ วิท
58%

CB RICHARD ELLIS | รายงานสรุ ปผลการศึกษาตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติ

ตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย – เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์

I

อย่างไรก็ดี อัตราการเข้าพักในพื้นที่สีลม/สาทรอยูท่ ี่เพียง 70.3% ณไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554 โดยเพิ่มขึ้นจาก 66.1% ในไตรมาสที่
1 พ.ศ. 2554 และจาก 55.6% ในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2553

การเข้าพัก
(ห้อง)

สุ ขุมวิท
สี ลม/สาทร
ลุมพินี
ริ มแม่น้ าํ เจ้าพระยา/
พระราม 3
ปทุมวัน
อื่นๆ
รวม
ที่ มา

เกรดเอ

เกรดบี

71.0%
71.5%
68.0%
-

88.3%
69.0%
48.8%
65.7%

6,850
1,466
1,604
480

ต่อ
ไตร
มาส
7.9%
6.3%
9.9%
12.9%

9.4%
14.5%
17.7%
6.8%

80.4%
70.3%
64.4%
65.7%

50.0%
70.3%
69.9%

75.9%
72.5%
79.8%

426
230
11,057

7.0%
22.0%
8.4%

18.1%
91.7%
12.4%

71.7%
71.6%
75.0%

4.7%
12.9%
5.5%

อัตราการ
เข้าพัก
โดยเฉลี่ย

ต่อปี

-1.0%
9.5%
3.7%

ฝ่ ายวิจัยและที่ ปรึ กษาด้ านการพัฒนาโครงการ ซี บี ริ ชาร์ ด เอลลิส

แผนภูมทิ ี่ 4.2 อุปสงค์ อุปทาน และอัตราการเข้ าพัก พ.ศ. 2548 -ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554
จํานวนห้อง
100%
80%
60%
40%
20%
0%

อุปทาน

ที่ มา

อุปสงค์

ไตรมาสที่ 2 2554

ไตรมาสที่ 1 2554

2553

2552

2551

2550

2549

2548

15,000
12,000
9,000
6,000
3,000
0

อัตราการเข้าพัก

ฝ่ ายวิจัยและที่ ปรึ กษาด้ านการพัฒนาโครงการ ซี บี ริ ชาร์ ด เอลลิส

Part of the CBRE affiliate network

ตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย – เซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์

อัตราการเข้าพัก
พื้นที่

อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
อัตราการเข้าพัก
โดยเฉลี่ย
ต่อ
ไตร
ต่อปี
มาส
5.7%
3.0%
4.1%
8.9%
4.6%
2.5%
7.5%
4.2%

อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
การเข้าพัก
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ตารางที่ 4.3 อุปสงค์ อุปทาน และอัตราการเข้ าพัก จําแนกตามพืน้ ที่และเกรด ณ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554

CB RICHARD ELLIS | รายงานสรุ ปผลการศึกษาตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติ

ตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย – เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์

I

ค่ าเช่ า
ค่าเช่าเฉลี่ยของเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์เกรดเอในเขตพื้นที่ใจกลางเมืองกรุ งเทพฯเพิ่มขึ้น โดยราคาค่าเช่ าเฉลี่ ย ณ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.
2554 อยูท่ ี่ 1,054 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน คิดเป็ นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2553 นอกจากนี้ ค่าเช่ า
เซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ในเขตพื้นที่สีลม/สาทรและสุ ขมุ วิทเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 0.8 ต่อปี และร้อยละ 4.7 ต่อปี ตามลําดับ
อย่างไรก็ดี พื้นที่ลุมพินียงั คงเป็ นพื้นที่ที่มีค่าเช่าสู งสุ ดในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554 โดยมีราคาค่าเช่ าอยูท่ ี่ 1,084 บาทต่อตารางเมตร
คิดเป็ นอัตราเพิม่ ขึ้นร้อยละ 12.7 ต่อปี
แผนภูมทิ ี่ 4.3 อัตราค่ าเช่ าต่ อตารางเมตรของห้ องพักเกรดเอ จําแนกตามพืน้ ที่ พ.ศ. 2548 - ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554

ที่ มา

สุขมุ วิท

ฝ่ ายวิจัยและที่ ปรึ กษาด้ านการพัฒนาโครงการ ซี บี ริ ชาร์ ด เอลลิส

ตารางที่ 4.4 อัตราค่าเช่ าต่ อตารางเมตรของห้ องพักเกรดเอ จําแนกตามพืน้ ที่ พ.ศ. 2548 - ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554 (บาทต่ อตาราง
เมตรต่ อเดือน)
ปี

สี ลม/สาทร

ลุมพินี

สุ ขุมวิท

เฉลีย

2548
2549
2550
2551
2552
2553
ไตรมาสที่ 1 2554
ไตรมาสที่ 2 2554
อัตราการเปลี่ยนแปลงต่อไตรมาส
อัตราการเปลี่ยนแปลงต่อปี

1,055
906
966
995
876
924
923
933
1.1%
0.8%

1,052
1,109
1,189
1,249
1,005
1,019
1,038
1,145
10.4%
12.7%

1,015
1,123
1,056
1,161
1,061
1,040
1,031
1,084
5.1%
4.7%

1,041
1,046
1,071
1,135
980
994
997
1,054
5.7%
6.2%

ที่ มา

อัตราการเปลี่ยนเปลี่ยง
ต่อปี
12.4%
0.5%
2.4%
6.0%
-13.6%
1.4%
1.7%
6.2%

ฝ่ ายวิจัยและที่ ปรึ กษาด้ านการพัฒนาโครงการ ซี บี ริ ชาร์ ด เอลลิส

Part of the CBRE affiliate network
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ไตรมาสที่ 2 2554

ไตรมาสที่ 1 2554

2553

ลุมพินี

ตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย – เซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์

สี ลม/สาทร

2552

2551

2550

2549

2548

บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน

1,400
1,250
1,100
950
800
650
500

I

CB RICHARD ELLIS | รายงานสรุ ปผลการศึกษาตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติ

ตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย – เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์
ตารางที่ 4.5 อัตราค่าเช่ าต่ อตารางเมต ของห้ องพักเกรดเอ จําแนกตามพืน้ ที่และประเภทห้ อง พ.ศ. 2548 - ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.
2554
สตูดิโอ

แบบหนึ่งห้องนอน

พื้นที่

ไตรมาส
ที่ 2 2553

ไตรมาสที่ 2
2554

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
ต่อปี

สุ ขุมวิท
สี ลม/สาทร
ลุมพินี

1,118
1,121
1,225

1,311
1,568

17.2%
28.0%

1,021
1,025
1,024

1,131
965
1,173

10.8%
-5.9%
14.6%

ไตร
มาสที่
2
2553
978
876
978

ไตรมาส
ที่ 2
2554
997
775
971

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
ต่อปี
1.9%
-11.6%
-0.7%
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ฝ่ ายวิจัยและที่ ปรึ กษาด้ านการพัฒนาโครงการ ซี บี ริ ชาร์ ด เอลลิส

ตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย – เซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์

ที่ มา

ไตรมาส
ที่ 2 2553

ไตร
มาสที่ 2
2554

แบบสองห้องนอน
อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
ต่อปี

Part of the CBRE affiliate network

