หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสํ าคัญทีผ่ ้ ูลงทุนควรทราบ
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 งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
อสั งหาริ มทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ ไม่ ได้ ขึน้ อยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผล
การดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด
 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอืน่ เพือ่ บริษัทจัดการกองทุนรวม
เช่ นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอืน่ เพือ่ กองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้
เกิดความเป็ นธรรมต่ อผู้ถือหน่ วยลงทุน
 ในกรณีที่ผู้ ลงทุ นต้ องการทราบข้ อมู ล เพิ่ม เติม ผู้ ล งทุ น สามารถขอหนั งสื อชี้ ช วนส่ วนข้ อมู ล
โครงการได้ ทบี่ ริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทจัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน
 กองทุนรวมนี้มีการรั บประกันรายได้ ข้ันตํ่าเป็ นระยะเวลา 4 ปี และเมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลาการ
ประกันรายได้ จากการจัดหาผลประโยชน์ ของกองทุนรวม ผลตอบแทนที่กองทุนรวมจะได้ รับนั้น
จะขึ้น อยู่ กับ ผลการดํ า เนิ น งานของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ล งทุ น ซึ่ งอาจไม่ เ ท่ า กับ ผลตอบแทนที่
กองทุนรวมเคยได้ รับในช่ วงมีการประกันรายได้
 การประกันรายได้ จากการจัดหาผลประโยชน์ ของกองทุนรวม ขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
ปฏิบัตติ ามสั ญญาของผู้รับประกันรายได้ ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของการประกันรายได้
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของผู้รับประกันรายได้ ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
 โครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่ อ อยู่ภายใต้ ข้อพิพาทเกี่ยวกับ
ทางเข้ า-ออกโครงการ ซึ่งศาลอุทธรณ์ และศาลชั้ นต้ 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 (ซอยทองหล่อ) ซึ่งเป็ นทางสาธารณประโยชน์ และไม่ มีพบว่ ามีคดีพพิ าทใดๆกับ
กองทุนรวมอสั งหาริ มทรัพย์ และสิ ทธิเรี ยกร้ อง แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ –II และกองทุนรวมอาจต้ อง
ชดใช้ ค่าเสี ยหายและค่ าฤชาธรรมเนียมและค่ าทนายความให้ โจทก์ รวมเป็ นเงินประมาณ 1.64 ล้ าน
บาท คิดเป็ นสั ดส่ วนค่ าใช้ จ่าย 0.05% ของขนาดเงินกองทุนรวม 3,300 ล้านบาท

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
ส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญ
กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
ชื่อบริษัทจัดการ

: บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด

ทีอ่ ยู่

: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้ าส์ สาทร ชั้น 14
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

: 0-2286-3484 และ 0-2679-2155

โทรสาร

: 0-2286-3585

1. 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 ชื่อย่ อ

:

LHPF

1.4 ประเภทโครงการ

:

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้ อคืนหน่วย
ลงทุน โดยบริ ษทั จัดการจะยืน่ คําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้รับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

1.5 ลักษณะโครงการ

:

ระบุเฉพาะเจาะจง

1.6 ประเภทการลงทุน

:

อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

1.7 อายุโครงการ

:

ไม่กาํ หนดอายุโครงการ

1.8 วันทีไ่ ด้ รับอนุมตั ใิ ห้ จัดตั้งและจัดการ

:

1.9 วันและเวลาทําการเสนอขายหน่ วยลงทุน :
Risk Spectrum

กองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ และสิทธิการเช่ า
แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ (LHPF)

ความเสี่ยงตํ่า

1

วันที่ 8 มีนาคม ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 8.30 – 15.30 น.

ความเสี่ยงสูง

2

กองทุนรวม กองทุนรวมตลาด
ตลาดเงินที่
เงินทีล่ งทุนใน
ลงทุนเฉพาะใน ต่างประเทศ
ประเทศ
บางส่วน

3

4

5

กองทุนรวม
พันธบัตร
รัฐบาล

กองทุนรวม
ตราสารหนี ้

กองทุนรวมผสม

6
กองทุนรวม
ตราสารแห่ง
ทุน

7

8

กองทุนรวมหมวด กองทุนรวม
อุตสาหกรรม ที่เน้ นลงทุน
ในทรัพย์สิน
ทางเลือก

-1หนังสื อชี้ชวนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย และ
มูลค่ าขั้นตํา่ ในการจองซื้อ
2.1 จํานวนเงินทุนของโครงการ

:

ไม่เกิน 3,300 ล้านบาท (สามพันสามร้อยล้านบาท)

2.2 มูลค่ าทีต่ ราไว้ ต่อหน่ วยลงทุน

:

10.00 (สิ บบาท)

2.3 จํานวนหน่ วยลงทุน

:

ไม่เกิน 330 ล้านหน่วย (สามร้อยสามสิ บล้านหน่วย)

2.4 ประเภทหน่ วยลงทุน

:

ระบุชื่อผูถ้ ือ

2.5 ราคาของหน่ วยลงทุนทีเ่ สนอขาย
2.6 มูลค่ าขั้นตํา่ ของการจองซื้อ

:
:

10.00 บาท (สิ บบาท)
มูลค่าไม่ต่าํ กว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) และเพิ่มเป็ นทวีคูณ
ของ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)

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 เพื่อ มุ ่ง ก่อ ให้เ กิด รายได้แ ละผลตอบแทนแก่ก องทุน รวมและผู ถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุน รวมถึ ง การลงทุน ใน
ทรั พย์สินอื่น และ/หรื อ หลักทรัพย์อื่น และ/หรื อ การหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ/
หรื อ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกําหนด
3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน :
3.2.1 การลงทุนครั้งแรก
กองทุนรวมจะลงทุนในทรั พย์สินโดยการเข้าซื้ อ และ/หรื อ รั บโอนสิ ทธิ การเช่าช่ วงในทรั พย์สินที่ กองทุ น
รวมเข้าลงทุนครั้งแรก ดังนี้
(ก) ลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิททองหล่อโดยการรับโอนกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิน ซึ่ งประกอบด้วยที่ดินพร้อมอาคารสิ่ งปลูกสร้ าง งาน
ระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา
และอุปกรณ์ต่างๆ จากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
(ข) ลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์
พร้อมพงษ์ โดยการรับโอนกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิน ซึ่ งประกอบด้วยที่ดินพร้อมอาคารสิ่ งปลูกสร้าง งาน
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
ระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการอาคารพักอาศัยให้เช่า และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา
และอุปกรณ์ต่างๆ จากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
(ค) ลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร
โดยการรับโอนกรรมสิ ทธิ์ในอาคารสิ่ งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการบ้านพัก
อาศัยให้เช่าและเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และอุปกรณ์ต่างๆ จากบริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร
จํากัด และรับโอนสิ ทธิการเช่าช่วงที่ดิน ซึ่ งสิ ทธิการเช่าช่วงที่ดินดังกล่าวมีระยะเวลาการเช่าช่วงประมาณ
13 ปี นับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 สิ้ นสุ ดวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2568 และรับโอนสิ ทธิ การเช่าช่วง
แบบมีเงื่อนเวลาต่อไปอีกประมาณ 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
การลงทุนในครั้งแรกของกองทุนรวมสามารถแสดงได้เป็ นแผนภาพดังต่อไปนี้
แผนภาพแสดงการเข้ าลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์

4. กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมทีจ่ ะเป็ นทางเลือกสํ าหรับเงินลงทุนลักษณะใด
เงินที่นาํ มาลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ควรจะเป็ นเงินลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว เนื่ องจากกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นกองทุนรวมซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ที่จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่มีรายได้ประจําในรู ปของค่าเช่า
กองทุนรวมนี้จึงเหมาะสําหรับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการรายได้ประจําที่ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งผูล้ งทุนจะได้รับ
ผลตอบแทนในรู ปของเงินปั นผลจากรายได้ที่เกิดจากการดําเนิ นการของอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อกําไรที่อาจได้รับจาก
การขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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5. กองทุนรวมนี้จะนําเงินลงทุนไปลงทุนในอสั งหาริ มทรั พย์ หรื อสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริ มทรั พย์ ใด และมีรายละเอียดของ
อสั งหาริมทรัพย์ หรือสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ดงั กล่ าวเป็ นอย่างไร?
รายละเอียดของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก มีดงั ต่อไปนี้
5.1

โครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่ อ
ข้ อมูลทัว่ ไปและทีต่ ้งั (ภาพรวม)
โครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อเป็ นอาคารที่พกั อาศัยให้เช่าพร้อมบริ การ ซึ่ ง
ตั้งอยูใ่ นบริ เวณที่สําคัญของกรุ งเทพฯ บนถนนสุ ขุมวิท ได้แก่ ซอยสุ ขุมวิท 55 (ทองหล่อ) บริ เวณปากซอยทอง
หล่อ 8 ใกล้บริ เวณสถานีรถไฟฟ้ าทองหล่อ โดยได้รับการออกแบบจากการผสมผสานแนวความคิดของความเป็ น
ไทยและความเป็ นสากล เพื่อเป็ นที่พกั อาศัยให้เช่าแก่นกั ธุ รกิจและครอบครัวของชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศ
ไทย หรื อนักธุ รกิจที่มาประชุมติดต่อธุ รกิจในประเทศไทย โดยมีห้องพักที่ได้รับการออกแบบให้มีประโยชน์ใช้
สอยและสิ่ งอํานวยความสะดวกในการใช้งานอย่างครบครัน ทั้งห้องรับแขก ห้องนอน ห้องครัวและห้องนํ้า โดยมี
พื้ น ที่ ใ ช้ส อยที่ เ หมาะสม นอกจากนี้ ภายในห้ อ งพัก ยัง มี อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ที่ จ ํา เป็ นสํ า หรั บ การพัก อาศัย เช่ น
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า โทรทัศน์ เครื่ องเสี ยง เคเบิ้ลทีวี อินเตอร์ เน็ตไร้สาย ชุดครัว ไมโครเวฟ เตาไฟฟ้ า เตารี ดและที่รอง
รี ด เครื่ องซักผ้า ตูเ้ ซฟ เป็ นต้น โครงการเซอร์วสิ อพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทองหล่อมีรูปแบบห้องพัก
แบบสตูดิโอ แบบหนึ่ งห้องนอน และแบบสองห้องนอน และมี สิ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการ ได้แก่
ห้องอาหาร ห้องออกกําลังกาย สระว่ายนํ้า ห้องเด็กเล่น ห้องสันทนาการ ห้องประชุม อินเตอร์เน็ต เป็ นต้น
โครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 304 ซอยสุ ขุมวิท 55 (ทองหล่อ)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ บนพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา
แผนที่ต้งั โครงการเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ
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อาคารสิ่ งปลูกสร้ าง และงานระบบสาธารณูปโภค
โครงการเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทองหล่อ เป็ นอาคารสูง 11 ชั้น และอาคารจอดรถ 2 ชั้น มี
ห้องสําหรับให้เช่าพักจํานวน 156 ห้อง พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้ นประมาณ 13,800 ตารางเมตร ที่จอดรถในอาคารจํานวน
111 คัน โดยอาคารได้รับการปรับปรุ งและได้เปิ ดดําเนิ นกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2548 และมีการดูแล บํารุ งรักษา และ
ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั งานระบบสาธารณูปโภคของโครงการประกอบด้วย ลิฟต์โดยสารจํานวน 2
ชุด ลิฟต์บริ การ 1 ชุด ระบบรักษาความปลอดภัยโดยจะต้องใช้บตั รผ่านเข้าออกในการใช้ลิฟต์เพื่อไปยังชั้นห้องพัก
รวมถึงกล้องวงจรปิ ดในอาคาร ในลิฟต์และที่จอดรถ ระบบป้ องกันอัคคีภยั โดยมีเครื่ องตรวจจับความร้อน เครื่ อง
ตรวจจับควัน หัวฉี ดดับเพลิงในอาคาร ระบบผลิตกระแสไฟฟ้ าฉุกเฉิ น
การบริหารจัดการ
โครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ ปั จจุบนั ดําเนิ นการบริ หารโดยบริ ษทั คิว.เอช.
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ภายใต้สัญญาเช่าอาคารในฐานะผูเ้ ช่ากับกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ เรี ยกร้อง
แลนด์แอนด์เฮ้าส์–II ในฐานะผูใ้ ห้เช่า ซึ่ งเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินและอาคารสิ่ งปลูกสร้างมาเป็ นระยะเวลา
ประมาณ 7 ปี ซึ่ งสัญญาเช่าอาคารฉบับล่าสุ ดจะครบกําหนดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
รายละเอียดของโครงการที่กองทุนรวมจะลงทุน
กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้เป็ นโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อโดย
การรับโอนกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินพร้อมอาคารสิ่ งปลูกสร้างจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ เรี ยกร้องแลนด์
แอนด์เฮ้าส์-II พร้อมงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สิน
ติดตรึ งตรา และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

กรรมสิ ทธิ์ในทีด่ ิน
กองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิ ทธิ์ในที่ดิน 3 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 7041 7087 และ 11769 เนื้ อที่รวมทั้งสิ้ น
2 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา

รายละเอียดที่ดินอันเป็ นที่ต้งั ของโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่ อที่กองทุนรวม
จะรับโอนกรรมสิ 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 ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ ต่างๆ
กองทุนรวมจะซื้ ออาคารสิ่ งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งและใช้งานภายในโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ
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และเกี่ยวเนื่ องกับการดําเนิ นธุ รกิจของโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ
จากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์–II
ในขณะที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามหนังสื อชี้ ชวนฉบับนี้ ทางเข้าออกของโครงการ
เซอร์วสิ อพาร์ท เมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทองหล่อ ซึ่ งมีเนื้อที่ประมาณ 5 ตารางวา อยูภ่ ายใต้ขอ้ พิพาท
ระหว่างนายบุญลือ ทองบุญรอด ในฐานะผูจ้ ดั การมรดกของนายทองหล่อ ทองบุญรอด (โจทก์) กับกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ เรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II (จําเลย) เรื่ องละเมิดและขับไล่ ตามคําพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขดําที่ 4438/2549 คดีหมายเลขแดงที่ 12311/2552 โดยที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตาม
ศาลชั้นต้นที่พิพากษาให้ยกฟ้ องจําเลย เนื่องจากพยานหลักฐานของจําเลยมีน้ าํ หนักดีกว่าพยานหลักฐานของ
โจทก์ และข้อเท็จจริ งรับฟังได้วา่ นายทองหล่อได้อุทิศที่ดินพิพาทให้เป็ นถนนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนใช้
ร่ วมกันโดยกระทําด้วยวาจาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 ที่ ดินพิพาทจึ งเป็ นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิ นสําหรั บ
พลเมืองใช้ร่วมกัน โจทก์ไม่อาจอ้างกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินพิพาทว่าโจทก์มีสิทธิ ครอบครองที่ดินพิพาทสื บต่อ
จากนายทองหล่อเจ้ามรดกได้อีกต่อไป ทั้งนี้ คดีดงั กล่าวอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โดยโจทก์
ได้ยื่นฎีกาไว้แล้ว ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ซึ่ งผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลที่ปรากฎในหัวข้อความเสี่ ยง
จากการไม่มีสิทธิ ใช้ทางเข้าออกโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทองหล่อ เนื่องจาก
กรณี มีขอ้ พิพาท (ข้อ 3.9 (ข) 6)) ที่ปรากฎในหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้เพิ่มเติม
รายละเอียดห้ องพักของโครงการเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ
ลักษณะห้ อง

จํานวนห้ อง

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)

19
99
38
156

32-38
68-87
131-142

สตูดิโอ (Studio)
หนึ่งห้องนอน (One-bedroom unit)
สองห้องนอน (Two-bedroom unit)
รวม

ผลการดําเนินงานและอัตราการเข้ าพัก (Occupancy Rate) 6 ปี ย้ อนหลังของโครงการเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนต์
เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2554 โครงการมีอตั ราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 87 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายได้ค่าห้องพัก (พันบาท)
รายได้จากการดําเนินงานอื่นๆ (พันบาท)
รายได้รวม (พันบาท)
อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (%ต่อจํานวนห้องพัก)
อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท/ตารางเมตร/เดือน)

2549

2550

2551

2552

2553

2554

120,935
8,029
128,964
87
838

121,491
9,950
131,441
90
815

115,175
11,084
126,259
80
868

112,851
13,177
126,028
84
813

108,378
11,371
119,749
87
751

112,563
10,468
123,031
91
747
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2553 ที่ผา่ นมา ปัจจัยความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก ทั้ง สหรัฐอเมริ กา ยุโรป และ
การเกิดสึ นามิที่ญี่ปุ่น ทําให้งบประมาณของกลุ่มลูกค้าบริ ษทั ที่จะใช้ในการจัดหาที่พกั อาศัยในต่างประเทศลดลง
ตลอดจนภาวะความไม่มนั่ คงทางการเมืองของประเทศไทย ส่ งผลกระทบต่ออัตราการเข้าพักของธุรกิจเซอร์วสิ อ
พาร์ทเมนต์ นโยบายการบริ หารงานเดิมต้องการที่จะคงอัตราการเข้าพักอาศัยไว้ เพื่อไม่ให้หอ้ งพักสู ญเปล่าไปใน
แต่ละวัน จึงพยายามรักษาอัตราการเข้าพักอาศัยไว้โดยการปรับค่าเช่าลงเล็กน้อย เพื่อให้กาํ ไรสุ ทธิของกิจการอยู่
ในระดับคงที่ไม่ให้ได้รับผลกระทบ ให้ผา่ นพ้นช่วงวิกฤตไปได้ โดยหากเศรษฐกิจและความมัน่ คงกลับมาสู่
สภาวะปกติ ก็จะมีแนวโน้มในการปรับราคาค่าเช่าขึ้นต่อไป
จุดเด่ นของโครงการเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ
1.

โครงการเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่ อ ตั้งอยู่บนถนนสุ ขุมวิท ซึ่งบริเวณดังกล่ าว
เป็ นย่านทีพ่ กั อาศัยของชาวต่ างชาติทที่ าํ งานในประเทศไทย
โครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทองหล่อ ตั้งอยูบ่ นซอยสุ ขมุ วิท 55 (ทองหล่อ) ซึ่ ง
เป็ นย่านที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย และสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสู่ ยา่ นธุรกิจ
ใจกลางเมือง อาคารสํานักงาน ห้างสรรพสิ นค้า โดยที่ต้ งั ของโครงการไม่ไกลจากบริ เวณสถานีรถไฟฟ้ าทอง
หล่อ มีความสะดวกสบายในการเดินทาง โดยทางโครงการมีการจัดรถรับส่ งไปสถานีรถไฟฟ้ าทองหล่อเพื่อ
อํานวยความสะดวกแก่ผพู้ กั อาศัยในโครงการ

2.

โครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่ อ เป็ นโครงการที่พักอาศัยที่มีมาตรฐานใน
รูปแบบไทยร่ วมสมัย
โครงการเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทองหล่อประกอบด้วยห้องพักทั้งแบบสตูดิโอ หนึ่ ง
ห้องนอน และสองห้องนอน ที่ได้รับการออกแบบในรู ปแบบไทยร่ วมสมัย ภายในมีอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกภายในห้ อ งอย่า งครบครั น ทั้ง เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า ชุ ด ครั ว เคเบิ้ ล ที วี อิ น เตอร์ เ น็ ต ไร้ ส าย เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยงั มีระบบรักษาความปลอดภัยทั้งกล้องวงจรปิ ด บัตรผ่านเข้าออก รวมถึงระบบป้ องกันอัคคีภยั
ทั้ง เครื่ อ งตรวจจับ ความร้ อ น เครื่ อ งตรวจจับ ควัน และหัว ฉี ด ดับ เพลิ ง สํา หรั บ สิ่ ง อํา นวยความสะดวก
ส่ วนกลางในโครงการ เช่น ห้องประชุม ห้องออกกําลังกาย สระว่ายนํ้า ห้องอาหาร เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ผพู้ กั อาศัยในโครงการนี้

3.

โครงการเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่ อ อยู่ภายใต้ การบริหารงานของแบรนด์ เซน
เตอร์ พอยต์
โครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ เป็ นโครงการที่ได้รับการบริ หารภายใต้
แบรนด์เ ซนเตอร์ พอยต์ ซึ่ งเป็ นแบรนด์ที่ มี ชื่ อ เสี ย งด้า นเซอร์ วิ ส อพาร์ ท เมนต์ซ่ ึ งเป็ นที่ รู้ จัก กัน ดี อ ย่า ง
แพร่ หลายในปั จจุบนั โดยที่เซนเตอร์ พอยต์ มี ประสบการณ์ในด้านการบริ หารงานเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์
มากกว่า 20 ปี โดยมีการให้บริ การที่ดี ฐานลูกค้าที่กว้างและหลากหลาย และมีความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเป็ น
อย่างดีตลอดมา
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
4.

5.2

โครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่ อ มีผลประกอบการทีด่ ีอย่างต่ อเนื่อง
โครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ เป็ นโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ที่มี
อัตราการเข้าพักสู งกว่าร้ อยละ 80 อย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากห้องพักที่ มีขนาดใหญ่กว่าห้องพักของคู่แข่งที่
ให้บริ การประเภทเดียวกันในบริ เวณใกล้เคียง สิ่ งอํานวยความสะดวกทั้งในห้องพักและส่ วนกลางที่ครบครัน
รวมถึงการบริ การและความสัมพันธ์ที่ดีของผูบ้ ริ หารโครงการ

โครงการอาคารพักอาศัยให้ เช่ า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้ อมพงษ์
ข้ อมูลทัว่ ไปและทีต่ ้งั (ภาพรวม)
โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ เป็ นอาคารที่พกั อาศัยให้เช่า ตั้งอยูบ่ ริ เวณ
ซอยสุ ขมุ วิท 39 (พร้อมพงษ์) ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้ าพร้อมพงษ์ อาคารสํานักงานและศูนย์การค้า โดยที่บริ เวณ
ดังกล่าวเป็ นย่านที่พกั อาศัยบริ เวณหนึ่งในกรุ งเทพฯ และเป็ นบริ เวณที่ชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทยนิยมพัก
อาศัย โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ เป็ นโครงการที่เน้นห้องพักขนาดใหญ่
มี พ้ืนที่ ห้องพักที่ กว้างขวาง และมี ระเบี ยงโดยรอบที่ ให้ความรู้ สึกสบาย เหมื อนอยู่บา้ น รวมถึ งการจัดให้มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น เคเบิ้ลทีวี และอินเตอร์ เน็ตไร้สายภายในห้องพัก นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกในโครงการที่ครบครัน ได้แก่ ห้องออกกําลังกาย ซาวน์น่า สระว่ายนํ้า สนามเทนนิส ห้องสควอช ห้องเด็ก
เล่น ห้องสันทนาการ ห้องประชุม และอินเตอร์ เน็ต เป็ นต้น โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ
เดนซ์ พร้อมพงษ์ ประกอบด้วยห้องพักประเภทสามห้องนอน สี่ หอ้ งนอน และเพ้นท์เฮ้าส์แบบดูเพล็กซ์ โครงการ
อาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 77 ซอยสุ ขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ บนพื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา
แผนที่ต้งั โครงการอาคารพักอาศัยให้ เช่ า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้ อมพงษ์
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
อาคารสิ่ งปลูกสร้ าง และงานระบบสาธารณูปโภค
โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ เป็ นอาคารสู ง 24 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มี
ห้องสําหรั บให้เช่าพักจํานวน 76 ห้อง พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้ นประมาณ 23,500 ตารางเมตร ที่ จอดรถ 267 คัน โดย
อาคารได้รับการปรับปรุ งและได้เปิ ดดําเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2547 และมีการดูแล บํารุ งรักษา และปรับปรุ งอย่าง
ต่อเนื่ องจนถึงปั จจุบนั งานระบบสาธารณูปโภคของโครงการประกอบด้วย ลิฟต์โดยสารทั้งหมดจํานวน 4 ชุด
ระบบรักษาความปลอดภัยโดยจะต้องใช้บตั รผ่านเข้าออกในการเข้าถึงบริ เวณที่พกั อาศัย รวมถึงกล้องวงจรปิ ดใน
อาคาร ในลิฟต์ และที่จอดรถ ระบบป้ องกันอัคคีภยั โดยมีเครื่ องตรวจจับความร้อน เครื่ องตรวจจับควัน และหัวฉี ด
ดับเพลิงในอาคาร 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 มทรัพย์
และสิ ทธิ เรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์–II ซึ่ งเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินและอาคารสิ่ งปลูกสร้าง กับบริ ษทั คิว.
เอช.อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด มาเป็ นระยะเวลาประมาณ 8 ปี ซึ่ งสัญญาแต่งตั้งผูจ้ ดั การอาคารฉบับล่าสุ ดจะครบ
กําหนดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
รายละเอียดของโครงการที่กองทุนรวมจะลงทุน
กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ
เดนซ์ พร้อมพงษ์ โดยการรับโอนกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินพร้อมอาคารสิ่ งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง
กับกิ จการอาคารพักอาศัยให้เช่ า และเฟอร์ นิเจอร์ ทรั พย์สินติดตรึ งตรา และอุปกรณ์ต่างๆ โดยตรงจากเจ้าของ
กรรมสิ ทธิ์ซ่ ึ งได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์–II โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

กรรมสิ ทธิ์ในทีด่ ิน
กองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน 8 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 4751 24375 243295 243296 243297
243298 243299 และ 243300 เนื้อที่รวมทั้งสิ้ น 3 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา
รายละเอียดที่ดินอันเป็ นที่ต้ังของโครงการอาคารพักอาศั ยให้ เช่ า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้ อมพงษ์ ที่
กองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิ ทธิ์
โฉนดเลขที่

เลขทีด่ นิ

4751
24375
243295
243296
243297
243298

1001
1000
5522
5523
5524
5525

ไร่
1
1
0
0
0
0

เนือ้ ทีด่ นิ
ผู้มกี รรมสิ ทธิ์
งาน
ตารางวา
2
56
0
53
0
53
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิเรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
0
25
0
24
0
25
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ลําดับ
ที่
7
8

2.

โฉนดเลขที่

เลขทีด่ นิ

243299
243300
รวม

5526
5527

ไร่
0
0
3

เนือ้ ทีด่ นิ
งาน
ตารางวา
0
27
0
51
1
14

ผู้มกี รรมสิ ทธิ์

อาคารสิ่ งปลูกสร้ าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์ สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ ต่างๆ
กองทุนรวมจะซื้ ออาคารสิ่ งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และ
อุปกรณ์ต่างๆ ภายในโครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ และเกี่ยวเนื่ องกับ
การดําเนิ นธุรกิจของโครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ และอาคาร 3 ชั้น
ที่ในปัจจุบนั ให้เช่าแก่ผปู้ ระกอบกิจการสปา จากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ เรี ยกร้องแลนด์แอนด์
เฮ้าส์–II

รายละเอียดห้ องพักของโครงการอาคารพักอาศัยให้ เช่ า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้ อมพงษ์
ลักษณะห้ อง

จํานวนห้ อง

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)

36
36
4
76

263
329
473-642

สามห้องนอน (Three-bedroom unit)
สี่ หอ้ งนอน (Four-bedroom unit)
เพ้นท์เฮ้าส์ (Penthouse)
รวม

ผลการดําเนินงานและอัตราการเข้ าพัก (Occupancy Rate) 6 ปี ย้อนหลังของโครงการอาคารพักอาศัยให้ เช่ า เซน
เตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้ อมพงษ์
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2554 โครงการมีอตั ราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 83 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายได้ค่าห้องพัก (พันบาท)
รายได้จากการดําเนินงานอื่นๆ (พันบาท)
รายได้รวม (พันบาท)
อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (%ต่อจํานวนห้องพัก)
อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท/ตารางเมตร/เดือน)

2549

2550

2551

2552

2553

2554

81,081
13,536
94,617
71
405

94,618
14,674
109,292
86
388

96,612
13,660
110,272
89
380

80,846
12,437
93,283
77
373

87,359
12,964
100,323
88
348

85,039
13,002
98,041
89
338

เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2553 ที่ผา่ นมา ปัจจัยความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก ทั้ง สหรัฐอเมริ กา ยุโรป และ
การเกิดสึ นามิที่ญี่ปุ่น ทําให้งบประมาณของกลุ่มลูกค้าบริ ษทั ที่จะใช้ในการจัดหาที่พกั อาศัยในต่างประเทศลดลง
ตลอดจนภาวะความไม่มนั่ คงทางการเมืองของประเทศไทย ส่ งผลกระทบต่ออัตราการเข้าพักของธุรกิจเซอร์วสิ อ
พาร์ทเมนต์ นโยบายการบริ หารงานเดิมต้องการที่จะคงอัตราการเข้าพักอาศัยไว้ เพื่อไม่ให้หอ้ งพักสูญเปล่าไปใน
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แต่ละวัน จึงพยายามรักษาอัตราการเข้าพักอาศัยไว้โดยการปรับค่าเช่าลงเล็กน้อย เพื่อให้กาํ ไรสุ ทธิของกิจการอยู่
ในระดับคงที่ไม่ให้ได้รับผลกระทบ ให้ผา่ นพ้นช่วงวิกฤตไปได้ โดยหากเศรษฐกิจและความมัน่ คงกลับมาสู่
สภาวะปกติ ก็จะมีแนวโน้มในการปรับราคาค่าเช่าขึ้นต่อไป
จุดเด่ นของโครงการอาคารพักอาศัยให้ เช่ า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้ อมพงษ์
1.

โครงการอาคารพักอาศัยให้ เช่ า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้ อมพงษ์ ตั้งอยู่บนถนนสุ ขุมวิท ซึ่ งเป็ นย่ าน
ธุรกิจทีส่ ํ าคัญย่านหนึ่ง และย่านทีพ่ กั อาศัยของชาวต่ างชาติทที่ าํ งานในประเทศไทย
โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ ตั้งอยูบ่ นซอยสุ ขมุ วิท 39 (พร้อมพงษ์)
ซึ่ งเป็ นย่านที่พกั อาศัยของชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย และสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสู่ ยา่ น
ธุรกิจใจกลางเมือง อาคารสํานักงาน ห้างสรรพสิ นค้า เช่น ห้างดิเอ็มโพเรี ยม ฟูจิซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ซึ่ งเป็ นย่าน
ที่ชาวต่างชาตินิยมมาจับจ่ายใช้สอย โดยที่ต้ งั ของโครงการไม่ไกลจากบริ เวณสถานี รถไฟฟ้ าพร้อมพงษ์ มี
ความสะดวกสบายในการเดิ นทาง โดยทางโครงการมี การจัดรถไปส่ งยังสถานี ร ถไฟฟ้ าพร้ อมพงษ์เพื่อ
อํานวยความสะดวกแก่ผพู้ กั อาศัยในโครงการ

2.

โครงการอาคารพักอาศัยให้ เช่ า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้ อมพงษ์ เป็ นโครงการทีพ่ กั อาศัยทีม่ คี ุณภาพ
พร้ อมด้ วยสิ่ งอํานวยความสะดวกทีค่ รบครัน
โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ จะเน้นลูกค้าที่พกั อาศัยระยะยาว ที่
ต้องการห้องพักขนาดใหญ่ ตั้งแต่ส ามห้องนอน สี่ ห้องนอน หรื อ เพ้นท์เฮ้าส์ โดยจะให้พ้ืนที่ กว้างขวาง
สะดวกสบาย และมี จาํ นวนห้องที่ไม่แออัด รวมถึงการจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น เคเบิ้ลที วี และ
อินเตอร์ เน็ตไร้สาย สําหรับสิ่ งอํานวยความสะดวกส่ วนกลางในโครงการ เช่น ห้องประชุม ห้องออกกําลัง
กาย สระว่ายนํ้า สนามเทนนิ ส เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผพู ้ กั อาศัยในโครงการนี้ นอกจากนี้ ยงั มีระบบ
รักษาความปลอดภัยทั้งกล้องวงจรปิ ด บัตรผ่านเข้าออก รวมถึงระบบป้ องกันอัคคีภยั ทั้งเครื่ องตรวจจับความ
ร้อน เครื่ องตรวจจับควัน และหัวฉี ดดับเพลิง

3.

โครงการอาคารพักอาศัยให้ เช่ า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้ อมพงษ์ อยู่ภายใต้ การบริหารงานของแบรนด์
เซนเตอร์ พอยต์
โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่ า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้ อมพงษ์ เป็ นโครงการที่ ได้รับการบริ หาร
ภายใต้แบรนด์เซนเตอร์ พอยต์ ซึ่ งเป็ นแบรนด์ที่มีชื่อเสี ยง ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันดีอย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั โดยที่
เซนเตอร์ พอยต์มีประสบการณ์ในด้านการบริ หารงานมากกว่า 20 ปี โดยมี การให้บริ การที่ดี ฐานลูกค้าที่
กว้างและหลากหลาย และมีความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเป็ นอย่างดีตลอดมา

4.

โครงการอาคารพักอาศัยให้ เช่ า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้ อมพงษ์ มีผลประกอบการทีด่ ี
โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ เป็ นโครงการที่พกั อาศัยให้เช่า ที่มีอตั รา
การเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 80 เนื่ องจากฐานลูกค้าเป็ นลูกค้าระยะยาวทําให้ลดความไม่แน่นอนของกระแสเงิน
สดจากธุ รกิจที่พกั อาศัยให้เช่า ห้องพักที่มีขนาดใหญ่ต้ งั แต่สามห้องนอนขึ้นไป ซึ่ งจะมีโครงการที่เป็ นคู่แข่ง
ไม่ มาก และพื้นที่ ในห้องพักในแต่ล ะประเภทก็มี ขนาดใหญ่ กว่าห้อ งพักของคู่แข่งที่ ให้บริ การประเภท
เดียวกันในบริ เวณใกล้เคียง
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
5.3

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 ใกล้สถานีรถบี
อาร์ที ถนนจันทน์และไม่ไกลจากทางขึ้น-ลงทางด่วน บ้านพักได้รับการออกแบบเป็ นบ้านทรงไทยประยุกต์ มีสระ
ว่ายนํ้าและสวนในบ้านแต่ละหลัง โดยมีห้องรับแขก ห้องครัว ห้องนอน 4 ห้อง ห้องนํ้า 5 ห้อง สําหรับสิ่ งอํานวย
ความสะดวกในโครงการ ได้แก่ สโมสรส่ วนกลาง ห้องออกกําลังกาย ซาวน์น่า สระว่ายนํ้า สนามเด็กเล่น ห้อง
สันทนาการ ห้องประชุม รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิ ดในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ
โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร ตั้งอยูเ่ ลขที่ 88 ถนนนราธิ วาสราชนคริ นทร์ แขวงช่อง
นนทรี เขตยานนาวา 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 นบ้าน
เดี่ยวสองชั้น พื้นที่ใช้สอยต่อหลังประมาณ 425 ตารางเมตร พร้อมที่จอดรถ ภายในบ้านมีห้องรับแขก ห้องครัว
ห้องนอน 4 ห้อง ห้องนํ้า 5 ห้อง พร้อมอุปกรณ์และสิ่ งอํานวยความสะดวกในบ้าน เช่น ตูเ้ ย็น เตาอบ เตาไมโครเวฟ
ตูแ้ ช่ไวน์ เครื่ องซักผ้า เครื่ องอบผ้า เครื่ องปรับอากาศ เคเบิ้ลทีวี และยังมีสวนและสระว่ายนํ้าส่ วนตัวสําหรับบ้าน
แต่ละหลัง โดยบ้านที่พกั อาศัยได้สร้างเสร็ จและเปิ ดดําเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2550 และมีการดูแล บํารุ งรักษา และ
ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
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 ง
เป็ นผูเ้ ช่าช่วงที่ ดินและเจ้าของกรรมสิ 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
กองทุนรวมจะลงทุนในทรั พย์สินที่ใช้เป็ นการประกอบกิจการโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า
สาทร โดยการรับโอนกรรมสิ ทธิ์ ในอาคารสิ่ งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการบ้านพักอาศัย
ให้เช่าและเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และอุปกรณ์ต่างๆ จากบริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด และรับโอน
สิ ทธิการเช่าช่วงที่ดินจากบริ 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 ภายใต้สัญญาเช่าช่ วงที่ ดินฉบับปั จจุ บนั ระหว่าง
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด และบริ ษทั ดวงเดช จํากัด ในฐานะผูใ้ ห้เช่าช่วงซึ่ งในปั จจุบนั คงเหลือ
ระยะเวลาการเช่าช่วงประมาณ 13 ปี นับจากวันที่ 1 มกราคม 2555 สิ้ นสุ ดวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2568 และ
สัญญาเช่าช่วงแบบมีเงื่อนเวลาสําหรับระยะเวลาอีกประมาณ 14 ปี (นับจากวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2568 จนถึง
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2581) ซึ่ งสัญญาเช่ าช่ วงทั้งสองฉบับได้รั บการจดทะเบี ยนการเช่ ากับกรมที่ ดิ น
เรี ยบร้อยแล้ว โดยเมื่อสัญญาเช่าช่วงฉบับปัจจุบนั สิ้ นผลลง สัญญาเช่าช่วงแบบมีเงื่อนเวลาดังกล่าวจะมีผลต่อไป
อีก
ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่มีระยะเวลาสามารถกําหนดระยะเวลาการเช่าได้เพียง
ครั้งละไม่เกิน 30 ปี และเมื่อสิ้ นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วจะต่อสัญญาอีกก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เกิน 30 ปี นับ
แต่วนั ต่อสัญญา อย่างไรก็ดี สัญญาเช่าช่วงทั้งสองฉบับดังกล่าวข้างต้นซึ่ งได้รับการจดทะเบียนกับกรมที่ดิน
แล้วอาจถูกตีความอย่างเคร่ งครัดในอนาคตว่าเป็ นการกําหนดระยะเวลาการเช่าเกินกว่า 30 ปี และมีผลใช้
บังคับได้เพียง 30 ปี เท่านั้น ในกรณี ดงั กล่าว กองทุนรวมอาจสามารถใช้ประโยชน์ในโครงการบ้านพักอาศัย
ให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทรได้เพียงประมาณ 13 ปี เท่านั้น
รายละเอียดทีด่ ินอันเป็ นทีต่ ้งั ของโครงการบ้ านพักอาศัยให้ เช่ า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร ทีก่ องทุนรวมจะรับ
โอนสิ ทธิการเช่ 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. น.ส. ดวงใจ เอกะหิ ตานนท์
2
5351
275
4
3
52.6
3. นายธีรเดช พยัคฆาภรณ์
3
6142
260
0
2
23.8
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
ลําดับที่

โฉนดเลขที่

เลขทีด่ นิ

4

6228
รวม

365

เนือ้ ทีด่ นิ
งาน ตารางวา
1
69.2
3
16.6

ไร่
1
11

ผู้มกี รรมสิ ทธิ์

โดยที่บริ ษทั ดวงเดช จํากัด เป็ นผูเ้ ช่าจาก นางดวงแก้ว เอกะหิ ตานนท์ น.ส. ดวงใจ เอกะหิ ตานนท์ และนาย
ธีรเดช พยัคฆาภรณ์ และเป็ นผูใ้ ห้เช่าช่วงแก่บริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด
2.

อาคารสิ่ งปลูกสร้ าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ ต่างๆ
กองทุนรวมจะซื้ ออาคารสิ่ งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และ
อุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งและใช้งานภายในโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร และ
เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจของโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร จากบริ ษทั แอล
แอนด์ เอช สาทร จํากัด

ผลการดําเนินงานและอัตราการเข้ าพัก (Occupancy Rate) 4 ปี ย้ อนหลังโครงการบ้ านพักอาศัยให้ เช่ า แอล แอนด์
เอช วิลล่า สาทร
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2554 โครงการมีอตั ราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ72 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 และ
การเกิดสึ นามิที่ญี่ปุ่น ทําให้งบประมาณของกลุ่มลูกค้าบริ ษทั ที่จะใช้ในการจัดหาที่พกั อาศัยในต่างประเทศลดลง
ตลอดจนภาวะความไม่มนั่ คงทางการเมืองของประเทศไทย ส่ งผลกระทบต่ออัตราการเข้าพักของธุรกิจเซอร์วสิ อ
พาร์ทเมนต์ นโยบายการบริ หารงานเดิมต้องการที่จะคงอัตราการเข้าพักอาศัยไว้ เพื่อไม่ให้หอ้ งพักสูญเปล่าไปใน
แต่ละวัน จึงพยายามรักษาอัตราการเข้าพักอาศัยไว้โดยการปรับค่าเช่าลงเล็กน้อย เพื่อให้กาํ ไรสุ ทธิของกิจการอยู่
ในระดับคงที่ไม่ให้ได้รับผลกระทบ ให้ผา่ นพ้นช่วงวิกฤตไปได้ โดยหากเศรษฐกิจและความมัน่ คงกลับมาสู่
สภาวะปกติ ก็จะมีแนวโน้มในการปรับราคาค่าเช่าขึ้นต่อไป
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
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
โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่ า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร เป็ นโครงการที่ ต้ งั อยู่บนถนนนราธิ วาสราช
นคริ นทร์ อยู่ใ กล้แ หล่ ง ธุ ร กิ จ ใจกลางเมื อ งย่ า นถนนสาทร สี ล ม ซึ่ งเป็ นที่ ต้ ัง ของอาคารสํ า นั ก งาน
ห้างสรรพสิ นค้าต่างๆ โดยที่ต้ งั ของโครงการอยูต่ ิดกับสถานี รถบีอาร์ ที ถนนจันทน์ และใกล้กบั จุดขึ้น-ลง
ทางด่ ว น ได้แ ก่ ทางด่ ว นพระราม 3 (ช่ อ งนนทรี -นางลิ้ น จี่ ) ทางด่ ว นถนนสาธุ ป ระดิ ษ ฐ์ ทํา ให้มี ค วาม
สะดวกสบายในการเดินทางแก่ผพู้ กั อาศัยในโครงการ

2.

โครงการบ้ านพักอาศั ยให้ เช่ า แอล แอนด์ เอช วิลล่ า สาทร เป็ นโครงการที่มีความโดดเด่ น พร้ อมด้ วยสิ่ ง
อํานวยความสะดวกต่ างๆ
โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร เป็ นโครงการที่มีความโดดเด่นที่แตกต่างจาก
โครงการอื่นๆ เพราะเป็ นโครงการบ้านเดี่ยวให้เช่า 37 หลังที่อยูใ่ นชุมชนเดียวกันในใจกลางเมือง โดยจะเน้น
ลูกค้าที่พกั อาศัยระยะยาว ที่ตอ้ งการที่พกั อาศัยเป็ นบ้านเดี่ยว มีสวนและสระว่ายนํ้าส่ วนตัวในบ้าน สําหรับ
สิ่ งอํานวยความสะดวกส่ วนกลางในโครงการ เช่น ห้องประชุม ห้องออกกําลังกาย สระว่ายนํ้า สนามเด็กเล่น
ระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิ ดในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ

3.

โครงการบ้ านพักอาศัยให้ เช่ า แอล แอนด์ เอช วิลล่ า สาทร อยู่ภายใต้ การบริหารงานของทีมงานเซนเตอร์
พอยต์
โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร เป็ นโครงการที่ได้รับการบริ หารภายใต้ทีมงาน
เซนเตอร์ พอยต์ซ่ ึ งมีชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้จกั กันดีในปั จจุบนั โดยที่ทีมงานเซนเตอร์ พอยต์ มีประสบการณ์ใน
ด้า นการบริ ห ารงานมากกว่า 20 ปี โดยมี ก ารให้ บ ริ ก ารที่ ดี ฐานลู ก ค้า ที่ ก ว้า งและหลากหลาย และมี
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเป็ นอย่างดีตลอดมา

เงือ่ นไขในการลงทุน
(1) ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท จัด การระดมทุ น ได้ไ ม่ เ พี ย งพอที่ จ ะลงทุ น ในทรั พ ย์สิ น ได้ทุ ก รายการตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ น
โครงการนี้ บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการขอเพิกถอนการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมและดําเนินการคืนเงินค่า
จองซื้ อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ผจู้ องซื้ อหน่วยลงทุนตามสัดส่ วนเงินค่าจองซื้ อหน่วยลงทุน
(2) ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการสามารถระดมทุนได้เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สินได้ตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น (แล้วแต่
กรณี ) แต่ (ก) ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินได้ ไม่ว่าจะเป็ นบางส่ วนหรื อทั้งหมดเนื่ องจากทรัพย์สินที่เป็ น
อสังหาริ มทรัพย์ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่กาํ หนดไว้หรื อมิได้เป็ นไปตามข้อกําหนดในโครงการ หรื อมีเหตุ
อื่นใดอันทําให้กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ได้ และ/หรื อ (ข) เกิดเหตุ
สุ ดวิสัยขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ (ค) มีเหตุอื่นใดที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เป็ น
อสังหาริ มทรัพย์และบริ ษทั จัดการเห็นว่าเหตุดงั กล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม บริ ษทั
จัดการสงวนสิ ทธิ ที่จะ
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
(2.1) พิจารณาลงทุนในทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพียงบางส่ วน เฉพาะในกรณี ที่ทรัพย์สินที่บริ ษทั
จัด การจะพิจ ารณาลงทุน มีม ูล ค่า ไม่น อ้ ยกว่า ร้อ ยละ 75 ของมูลค่ าทรั พย์สิ นสุ ทธิ ท้ งั หมดของ
กองทุนรวมภายหลังการลงทุน โดยบริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิ ที่จะปรับเปลี่ยนข้อกําหนด และ/หรื อ
เงื่อนไขในการลงทุนในทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว รวมถึงพิจารณาเจรจากับคู่สัญญา
ที่เกี่ยวข้องในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนและเงินอื่นใด หรื อ ข้อสัญญาหรื อ
ข้อกําหนดใดๆ ตามความเหมาะสม โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุนรวมเป็ นสําคัญ
โดยบริ ษทั จัดการจะถือว่าการปรับเปลี่ยนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ว หรื อ
(2.2) พิจารณาเลิกกองทุนรวมก่อนการลงทุนในทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์หากทรัพย์สินที่บริ ษทั
จัดการจะพิจารณาลงทุนมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ท้ งั หมดของกองทุนรวม
ภายหลังการลงทุน โดยบริ ษทั จัดการจะชําระบัญชีกองทุนรวมเพื่อคืนเงินลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ ในการดําเนิ นการใช้สิทธิ ดงั กล่าวข้างต้น บริ ษทั จัดการจะถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นทุ กรายแล้ว อย่างไรก็ดี กองทุ นรวมจะพิจารณาถึ งผลประโยชน์ของผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนโดยรวมเป็ นสําคัญ
ถึงแม้ทรัพย์สินที่บริ ษทั จัดการจะพิจารณาให้กองทุนรวมลงทุนมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิท้ งั หมดของกองทุนรวมภายหลังการลงทุน บริ ษทั จัดการอาจเลือกที่จะไม่ลงทุน
โดยให้เลิ กกองทุ นรวมตามข้อ (2.2) ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ บริ ษทั จัดการเลื อ กที่ จ ะลงทุ นตามที่
กําหนดไว้ในข้อ (2.1) ของวรรคก่อนแล้ว หากบริ ษทั จัดการประสงค์จะนําเงินที่ได้จากการระดม
ทุนส่ วนที่เหลือไปลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินอื่นนอกจากทรัพย์สินตามที่กาํ หนดไว้ในโครงการ บริ ษทั
จัดการจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่ งในกรณี ดงั กล่าวบริ ษทั
จัดการจะไม่นบั คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสี ยกับการลงทุนดังกล่าว
(3) ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการสามารถระดมทุนได้เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สินได้ตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น (แล้วแต่
กรณี ) แต่กองทุนรวมจะไม่ดาํ เนินการลงทุนในทรัพย์สิน และบริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการเลิกกองทุนรวม โดย
ไม่ ต ้อ งขอมติ และ/หรื อ ความเห็ น ชอบจากผูถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุ น และ/หรื อ ไม่ ตอ้ งขอความเห็ น ชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณี ที่ใบอนุ ญาตประกอบธุ ร กิ จโรงแรม และ/หรื อ ใบอนุ ญ าตต่างๆ
ที่ เกี่ ยวข้องกับทรั พย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนถูกพักหรื อถูกเพิกถอน
ในกรณี ที่ตอ้ งเลิกกองทุนรวมตามข้อ (1) หรื อ (2) หรื อ (3) ข้างต้น เงินลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้รับคืนจะ
เป็ นไปตามยอดเงินคงเหลือหลังจากการชําระบัญชี ซึ่ งจะใกล้เคียงกับจํานวนเงินทุนของโครงการที่จดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้น ในกรณี ดงั กล่าวนี้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนจึงอาจมี
ความเสี่ ยงที่จะได้รับเงินลงทุนคืนในจํานวนที่ต่าํ กว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน (ตํ่ากว่า 10 บาท)
มูลค่ าของทรัพย์สินทีก่ องทุนรวมเข้ าลงทุนครั้งแรก
เงินลงทุนในทรัพย์สิน รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ นประมาณ 3,289 ล้านบาท (สามพันสองร้อยแปดสิ บเก้าล้านบาทถ้วน)
โดยแบ่งเป็ น
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
โครงการเซอร์วสิ อพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทองหล่อ
 ค่ากรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน อาคารสิ่ งปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,310
ล้านบาท (หนึ่งพันสามร้อยสิ บล้านบาทถ้วน)
 ค่ากรรมสิ ทธิ์ ในเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และอุปกรณ์ต่างๆ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 70 ล้านบาท
(เจ็ดสิ บล้านบาทถ้วน)
โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์
 ค่ากรรมสิ ทธิ์ในที่ดิน อาคารสิ่ งปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,209
ล้านบาท (หนึ่งพันสองร้อยเก้าล้านบาทถ้วน)
 ค่ากรรมสิ ทธิ์ ในเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และอุปกรณ์ต่างๆ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 72 ล้านบาท
(เจ็ดสิ บสองล้านบาทถ้วน)
โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร
 ค่าโอนสิ ทธิการเช่าช่วงที่ดิน รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 70 ล้านบาท (เจ็ดสิ บล้านบาทถ้วน)
 ค่ากรรมสิ ทธิ์ ในอาคารสิ่ งปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 551 ล้าน
บาท (ห้าร้อยห้าสิ บเอ็ดล้านบาทถ้วน)
 ค่ากรรมสิ ทธิ์ ในเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และอุปกรณ์ต่างๆ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 7 ล้านบาท
(เจ็ดล้านบาทถ้วน)
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 ล้าน
บาท (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 งพัน
สามร้อยเจ็ดสิ 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 ล้าน
บาท (หนึ่ งพันสองร้อยแปดสิ บสามล้านบาทถ้วน) โดยผูป้ ระเมินใช้วิธีการประเมินแบบวิธีการรายได้
(Income Approach)
2.

ราคาประเมินของบริ ษทั ทีเอพี แวลูเอชัน่ จํากัด ณ วันที่ 10 มกราคม 2555 เท่ากับ 1,287 ล้านบาท (หนึ่ งพัน
สองร้อยแปดสิ บเจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยผูป้ ระเมินใช้วธิ ีการประเมินแบบวิธีการรายได้ (Income Approach)

โครงการบ้ านพักอาศัยให้ เช่ า แอล แอนด์ เอช วิลล่ า 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
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
การรื้ อถอนอาคาร ผูป้ ระเมินได้ประมาณการ ณ วันที่ทาํ การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 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 ทรัพย์สินลอยตัวภายในอาคารซึ่ 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
มูลค่ าโครงการทีป่ ระเมินโดยผู้ประเมินปรับปรุงตามโครงสร้ างของกองทุนรวม
ราคาประเมินของผูป้ ระเมินทั้ง 3 โครงการ หากปรับปรุ งด้วยโครงสร้างของกองทุนรวม ซึ่ งประกอบด้วยสัญญา
จัดหาผลประโยชน์ และสัญญาตกลงกระทําการ โดยมีเนื้ อหาสาระสําคัญ คือ การรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่า
ของกองทุนรวม ในระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวม ตั้งแต่วนั ที่กองทุนรวมลงทุนในทรั พย์สินถึงวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ดังนั้นจะทําให้โครงการทั้งสามมีมูลค่าภายหลังจากการปรับปรุ งแสดงได้ ดังตารางต่อไปนี้
ราคาปรับปรุ งมูลค่ าประเมินของบริษัท ราคาปรับปรุ งมูลค่ าประเมินของบริษัท
แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
ทีเอพี แวลูเอชั่น จํากัด
1,439 ล้านบาท
1,431 ล้านบาท
โครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์
(หนึ่งพันสี่ ร้อยสามสิ บเก้าล้านบาท)
(หนึ่งพันสี่ ร้อยสามสิ บเอ็ดล้านบาท)
พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทองหล่อ
โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์
พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์
โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์
เอช วิลล่า สาทร

1,345 ล้านบาท
(หนึ่งพันสามร้อยสี่ สิบห้าล้านบาท)

1,342 ล้านบาท
(หนึ่งพันสามร้อยสี่ สิบสองล้านบาท)

673 ล้านบาท
(หกร้อยเจ็ดสิ บสามล้านบาท)

662 ล้านบาท
(หกร้อยหกสิ บสองล้านบาท)
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6. วิธีการจัดหาผลประโยชน์ จากอสั งหาริ มทรั พย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุนเป็ นอย่ างไร และกลยุทธ์ หรื อนโยบายการบริ หาร
อสั งหาริมทรัพย์เป็ นอย่างไร
6.1

การจัดหาผลประโยชน์ จากอสั งหาริมทรัพย์ทกี่ องทุนรวมลงทุนครั้งแรก
ก่อนวันที่ กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้ งแรก บริ ษทั คิว.เอช.อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด เป็ นผูด้ าํ เนิ นการและบริ หาร
จัดการโครงการทั้งสาม โดยภายหลังจากที่กองทุนรวมได้เข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวแล้ว กองทุนรวมจะยังคง
จ้างบริ ษทั คิว.เอช.อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด เพื่อให้ทาํ หน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการทั้งสาม
เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไป
ทั้งนี้ กองทุนรวมจะดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก โดยการให้เช่า
และให้บริ การโดยตรงกับผูเ้ ช่ารายย่อย รายละเอียด ดังนี้
กองทุนรวมจะดําเนิ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ โดยการรับโอนกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินพร้อมอาคารสิ่ งปลูกสร้าง
งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ และอาคารพักอาศัยให้เช่า และเฟอร์ นิเจอร์
ทรัพย์สินติดตรึ งตรา และอุปกรณ์ต่างๆ ของโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ
และโครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ และรับโอนสิ ทธิ การเช่าช่วงที่ดินและรับ
โอนกรรมสิ ทธิ์ ในอาคารสิ่ งปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล
แอนด์ เอช วิลล่า สาทร โดยสิ ทธิ การเช่าช่วงที่ดินดังกล่าวมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 13 ปี นับจากวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2555 สิ้ นสุ ดวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2568 และมีการเช่าช่วงแบบมีเงื่อนเวลาต่อไปอีกประมาณ 14 ปี นับจากวันที่
11 มกราคม พ.ศ. 2568 สิ้ นสุ ดวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2581 และรับโอนกรรมสิ ทธิ์ ในเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึ ง
ตรา และอุปกรณ์ต่างๆ
ทั้งนี้ กองทุนรวมจะจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินโดยการดําเนิ นการเข้ารับช่วงสิ ทธิ เป็ นคู่สัญญาตามสัญญาเช่าที่
อยูอ่ าศัยและส่ วนควบในฐานะผูใ้ ห้เช่าและผูใ้ ห้บริ การแทนกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ เรี ยกร้องแลนด์
แอนด์เฮ้าส์-II สําหรับโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ และโครงการอาคารพัก
อาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ ในส่ วนโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร
กองทุนรวมจะดําเนินการเข้ารับช่วงสิ ทธิเป็ นคู่สัญญาตามสัญญาเช่าที่อยูอ่ าศัยและส่ วนควบในฐานะผูใ้ ห้เช่าและผู้
ให้บริ การแทนบริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด เช่นกัน
รายละเอียดการลงทุนและการจัดหาประโยชน์โดยตรงกับผูเ้ ช่าของโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์
สุ ขมุ วิท-ทองหล่อ โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ และ โครงการบ้านพักอาศัย
ให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร สามารถสรุ ปได้ดงั แผนภาพต่อไปนี้
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แผนภาพแสดงการนําทรัพย์สินทีก่ องทุนรวมเข้ าลงทุนครั้งแรก 3 โครงการ ออกหาประโยชน์

ข้อมูลของผูเ้ ช่าเบื้ องต้นสําหรับโครงการทั้งสาม (ซึ่ ง ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2554 ไม่มีผูเ้ ช่าพักสัญชาติไทย) มี
รายละเอียดดังนี้
ก. โครงการเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทองหล่อ
ณ สิ้ นปี 2554 โครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ สามารถแบ่งประเภทผูเ้ ช่า
ตามสัญชาติได้ดงั นี้
สั ญชาติของผู้เข้ าพัก
เอเชีย
ยุโรป
สหรัฐอเมริ กา
อื่นๆ
รวม

ร้ อยละของจํานวนห้ องที่มีผ้พู กั อาศัยทั้งหมด
89
5
2
4
100

ข. โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์
ณ สิ้ นปี 2554 โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ สามารถแบ่งประเภทผู้
เช่าตามสัญชาติได้ดงั นี้

- 20 หนังสื อชี้ชวนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
สั ญชาติของผู้เข้ าพัก
เอเชีย
ยุโรป
สหรัฐอเมริ กา
อื่นๆ
รวม

ร้ อยละของจํานวนห้ องที่มีผ้พู กั อาศัยทั้งหมด
55
19
15
11
100

ค. โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร
ณ สิ้ นปี 2554 โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร สามารถแบ่งประเภทผูเ้ ช่าตาม
สัญชาติได้ดงั นี้
สั ญชาติของผู้เข้ าพัก
เอเชีย
ยุโรป
สหรัฐอเมริ กา
อื่นๆ
รวม

ร้ อยละของจํานวนบ้ านที่มผี ู้พกั อาศัยทั้งหมด
28
43
9
20
100

นโยบายในการบริหารอสั งหาริมทรัพย์
จุดมุ่งหมายที่สําคัญในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ คือ การบริ หารให้อสังหาริ มทรั พย์สามารถสร้างรายได้สุทธิ
(รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) ได้มากที่สุด ทั้งนี้ การบริ หารเพื่อให้ได้รายได้สุทธิ จากการให้เช่าให้ได้มาก
ที่สุดนั้น ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีนโยบาย ดังนี้
1. การรักษาอัตราการเช่า (Occupancy rate) ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
2. การกําหนดอัตราค่าเช่าและอัตราการเติบโตของค่าเช่าให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมกับสภาพตลาดในขณะนั้นๆ
เพื่อรักษาผูเ้ ช่าเดิม และสามารถหาผูเ้ ช่าใหม่เพิ่มขึ้นได้
3. การบริ หารต้นทุนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิ ทธิภาพ
4. การบํารุ งรักษาโครงการให้อยูใ่ นสภาพที่ดี ให้เป็ นที่ดึงดูดใจสําหรับผูเ้ ช่าอยูเ่ สมอ
5. การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูเ้ ช่า ซึ่ งรวมถึงการดูแลและอํานวยความสะดวกแก่ผเู้ ช่าผ่านทางการให้บริ การ
ก่อนและหลังการขาย
6. การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ อย่างเคร่ งครัด
6.2

ประมาณการรายได้ และค่ าใช้ จ่ายของกองทุนรวม
ที่ปรึ กษาทางการเงิน บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด โดยอ้างอิงจากรายงานการประเมินของ
บริ ษทั ทีเอพี แวลูเอชัน่ จํากัด (“ผูป้ ระเมินสิ นทรัพย์”) ซึ่ งจัดทํา ณ วันที่ 10 มกราคม 2555 ได้ทาํ การประมาณการ
กํา ไรสุ ท ธิ ที่ ส ามารถจ่ ายออกเป็ นเงิ นปั นผลได้ในกรณี ปกติ และเงิ นปั นผลที่ จ่ ายของกองทุ น รวมจากการหา
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ผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก สําหรับช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 เมษายน 2555 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2556 เท่ากับ 234 ล้านบาท และ 231 ล้านบาท ตามลําดับ
ทั้งนี้ ประมาณการและสมมติฐานต่างๆ ได้สะท้อนมุมมองฝ่ ายบริ หารของผูร้ ับประกันรายได้ ที่มีผลต่อทิศ
ทางการประกอบธุรกิจในอนาคตของผูร้ ับประกันรายได้ และมีสาระสําคัญตั้งอยูบ่ นการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริ งใน
อดี ตของทรั พย์สินแต่ละแห่ งเป็ นสําคัญ โดยสมมติ ฐานแต่ละทรั พย์สินถูกพิจารณาแยกและเป็ นอิ สระต่อกัน
เนื่ องจากความแตกต่างในด้านสภาพการแข่งขัน ทําเลที่ ต้ งั กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ตลอดจนขอบเขตและระดับ
ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นจากการเปลี่ ย นแปลงในปั จ จั ย เศรษฐกิ จ ต่ า งๆ ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดจะปรากฏใน
เอกสารแนบท้าย 2 ของรายละเอียดโครงการฉบับนี้
7. รายได้ ที่กองทุนรวมนีจ้ ะได้ รับมีการประกันหรือไม่ อย่ างไร และผู้รับประกันรายได้ มฐี านะทางการเงิน ความสามารถทีจ่ ะ
ปฏิบัติตามข้ อตกลง และความสั มพันธ์ กบั ผู้เช่ าอสั งหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน(ถ้ ามี) อย่างไร
 ชื่อและที่อยูข่ องผูร้ ับประกันรายได้
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
 สรุ ปสาระสําคัญของการประกันรายได้
เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้ผลู้ งทุนในกองทุนรวม ในช่วงระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวม ตั้งแต่วนั ที่ กองทุนรวม
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 ของกองทุนรวมในรอบบัญชีใด รอบบัญชีหนึ่ ง ณ วัน
สุ ดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีกองทุนรวม (1 มกราคม – 31 ธันวาคม) ตํ่ากว่าจํานวนกําไรสุ ทธิ ของกองทุนรวม
ขั้นตํ่าที่กาํ หนดไว้
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อย่างไรก็ตาม เงินสนับสนุ นในแต่ละปี ที่ผรู้ ับประกันรายได้จะให้การสนับสนุ นการดําเนิ นงานของกองทุนรวมเป็ น
ระยะเวลาตามที่ได้อธิ บายข้างต้น จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ของกองทุนที่เกิดขึ้นจริ งก่อนการสนับสนุน
รายได้จากผูร้ ับประกันรายได้ในปี ดังกล่าว
อนึ่ง การพิจารณากําไรสุ ทธิ ของกองทุนรวมที่เกิดขึ้นจริ 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

ผูล้ งทุ นสามารถศึ กษาตัวอย่างประมาณการส่ วนต่างจํานวนเงิ นค่าเช่ าที่ ผูร้ ั บประกันรายได้ตอ้ งจ่ายสมทบกองทุ น
เพิ่มเติมให้กบั กองทุนรวม ซึ่ งอ้างอิงจากประมาณการผลการดําเนิ นการของทรัพย์สินตามรายงานผูป้ ระเมิน ได้ใน
ภาคผนวกของหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้
8. จุดเด่ นในการลงทุน (Investment Highlight) ในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มีอะไรบ้ าง
บริ ษทั จัดการเชื่อว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีความน่าสนใจดังนี้
ก) โครงการทีม่ คี ุณภาพระดับบนทั้งสามแห่ งภายใต้ การบริหารจัดการของทีมงานเซนเตอร์ พอยต์
โครงการทั้งสามแห่ งที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนเป็ นครั้ งแรกอยูภ่ ายใต้การบริ หารงานของทีมงานเซนเตอร์ พอยต์
โดย บริ ษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด มาเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง โดยหลังจากที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในโครงการ
ทั้งสามแห่ งแล้ว กองทุนรวมจะว่าจ้างให้บริ ษทั คิว.เอช.อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ทําหน้าที่บริ หารโครงการทั้งสาม
แห่ งนี้ ต่อไป ทั้งนี้ ทีมงานเซนเตอร์ พอยต์ เป็ นผูด้ าํ เนิ นการรับจ้างบริ หารให้แก่โครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ของ
กลุ่มบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ควอลิต้ ีเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) เป็ นระยะเวลามากกว่า 20 ปี
ดังนั้น ประสบการณ์และชื่อเสี ยง ประกอบกับความคุน้ เคยที่มีต่อทรัพย์สิน ทําให้น่าจะเป็ นที่มนั่ ใจในเรื่ องความ
เชี่ยวชาญและความสามารถดําเนิ นงานเพื่อจัดหาผลประโยชน์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยเครื อข่ายการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์และระบบการจองห้องพักในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานการให้บริ การระดับสากลอันเป็ น
ที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายระดับบนที่มองหาโครงการที่พกั อาศัยให้เช่าคุณภาพ ทั้งแบบการเข้า
พักระยะสั้นและระยะยาว
ทั้งนี้ ทีมงานเซนเตอร์ พอยต์ มี จาํ นวนห้องพักภายใต้การบริ หารงานกว่า 2,000 ห้อง ซึ่ งเป็ นผูน้ าํ ทางส่ วนแบ่ง
การตลาดของธุ รกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ในกรุ งเทพฯ นอกจากนี้ ทีมงานเซนเตอร์ พอยต์ ยังมีการให้บริ การที่ดี การ
พัฒนาฐานลูกค้าที่กว้างขวาง และมีความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเป็ นอย่างดีตลอดมา
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ข) การกระจายตัวของทําเลทีต่ ้งั ในแหล่งธุรกิจใจกลางเมือง
โครงการทั้งสามแห่ งมีทาํ เลที่ต้ งั กระจายตัวและครอบคลุมจุดต่างๆ ที่ สําคัญบริ เวณศูนย์กลางทางธุ รกิจ (Central
Business District) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารสํานักงานขนาดใหญ่และห้างสรรพสิ นค้าชั้นนํา อีกทั้งงานระบบ
สาธารณู ปโภคและการคมนาคมที่ สะดวก ประกอบด้วยระบบขนส่ งมวลชนรถไฟฟ้ าบี ทีเอส ระบบรถโดยสาร
ประจําทางด่วนพิเศษบีอาร์ที และจุดขึ้นลงทางด่วนที่สาํ คัญ ส่ งผลให้เกิดศักยภาพในการเติบโตและโอกาสทางธุรกิจ
มากมาย กล่าวคือ ทําเลที่ต้ งั ของโครงการทั้งสามแห่งมีทาํ เลที่ต้ งั ในย่านใจกลางเมือง และ/หรื อ ใกล้ยา่ นใจกลางเมือง
ที่มีการเคลื่อนไหวของกิจกรรมทางธุ รกิจ การศึกษาวัฒนธรรม หรื อแม้แต่กิจกรรมบันเทิงในรู ปแบบต่างๆ อย่าง
หนาแน่นอยูต่ ลอดเวลา โดยปั จจัยในด้านสภาพแวดล้อมเหล่านี้ ทาํ ให้โครงการทั้งสามแห่งเป็ นแหล่งรวบรวมความ
สนใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว นักธุรกิจและผูส้ นใจอื่นๆ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
ค) ลดความเสี่ ยงจากการพึง่ พิงผลการดําเนินงานของโครงการใดโครงการหนึ่งเป็ นสํ าคัญและสามารถตอบสนองความ
ต้ องการของกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายระดับบนได้ อย่างหลากหลาย
ทรั พย์สินหลักทั้งสามแห่ ง เมื่ อพิจารณาในภาพรวมนั้น ถื อ เป็ นปั จจัย ที่ ช่วยลดความเสี่ ยงจากการพึ่ งพิงผลการ
ดําเนินงานของโครงการใดโครงการหนึ่ งเป็ นสําคัญ โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากการที่ทรัพย์สินหลักทั้งสามแห่ งมีการ
กระจายตัวของทําเลที่ต้ งั ตลอดจนมีลกั ษณะเฉพาะตัวในด้านการจัดวางผังห้องและรู ปแบบการให้บริ การ กล่าวคือ
โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์
ประกอบไปด้วยห้องพักประเภทสาม
ห้องนอนสี่ หอ้ งนอน และเพ้นท์เฮ้าส์แบบดูเพล็กซ์ เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เข้าพักระยะยาวใน
ลักษณะทั้งครอบครัวพร้อมแม่บา้ นของตนเอง ซึ่ งทําให้ตน้ ทุนการดําเนินงานอยูใ่ นระดับตํ่า
โครงการเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทองหล่อ จะมีการวางผังเป็ นลักษณะหนึ่งห้องนอนเป็ น
ส่ วนมากและมีนกั ธุรกิจชาวญี่ปุ่นเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลัก
โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร เป็ นโครงการที่มีจุดเด่นแตกต่างจากโครงการอื่น กล่าวคือ
เป็ นโครงการบ้านพักให้เช่า ซึ่ งตั้งอยูใ่ นย่านใจกลางเมืองและแหล่งธุ รกิจสําคัญ เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าระดับบนโดยเฉพาะ
จากความแตกต่างที่เป็ นลักษณะเฉพาะตัวในทรัพย์สินหลักทั้งสามแห่งที่กองทุนรวมเข้าลงทุนดังกล่าวข้างต้น ทั้งใน
ด้านปั จจัยทําเลที่ต้ งั ประเภทโครงการทั้งที่เป็ นแบบบ้านเดี่ยวแนวราบและอาคารสู งให้เช่า การจัดวางผัง ขนาดพื้นที่
ใช้สอยและรู ปแบบการตกแต่ง ตลอดจนการวางตําแหน่งทางการตลาดของตัวสิ นค้า และบริ การที่แตกต่างกัน ส่ งผล
ให้ทรัพย์สินหลักทั้งสามแห่งสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าระดับบนที่หลากหลายได้เป็ นอย่างดี
ง) สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ วมีแนวโน้ มการขยายตัวทีด่ อี ย่างต่ อเนื่อง
แม้ในช่วงเวลาที่ผา่ นมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเมือง แต่ภายหลังจาก
ที่สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศได้คลี่คลายลง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีจากปั จจัย
สนับสนุ นต่างๆ ซึ่ งรวมถึ งสภาวะทางเศรษฐกิ จและการคาดการณ์ เศรษฐกิ จที่ น่าจะเติ บโตอย่างต่อเนื่ อ งทั้งใน
ระดับประเทศและระดับโลก รวมถึงการสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจาก
ภาครัฐ
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จ) การรับประกันรายได้ ค่าเช่ าขั้นตํา่
เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้ผลู ้ งทุนในกองทุนรวม ในช่วงระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวมตั้งแต่วนั ที่ กองทุนรวม
ลงทุนในทรัพย์สินถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 Reco Plaza Pte Ltd. และบริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
(มหาชน) ตกลงที่จะรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่าของกองทุนรวมโดยจะชําระเงินค่าสนับสนุนให้แก่กองทุนรวม
ในจํานวนเท่ากับส่ วนต่างระหว่าง (ก) จํานวนกําไรสุ ทธิของกองทุนรวมขั้นตํ่าที่ Reco Plaza Pte Ltd .และบริ ษทั
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) รับประกัน ซึ่ งเท่ากับ 179.88 ล้านบาท ตั้งแต่วนั ที่ กองทุนรวมลงทุนใน
ทรัพย์สินถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ จํานวน 243.16 ล้านบาท สําหรับปี พ.ศ. 2556 - 2558 กับ (ข) ผล
กําไรสุ ทธิของกองทุนรวมที่เกิดขึ้นจริ ง หากกําไรสุ ทธิของกองทุนรวมในรอบบัญชีใด รอบบัญชีหนึ่ง ณ วันสุ ดท้าย
ของรอบระยะเวลาบัญชีกองทุนรวม (1 มกราคม – 31 ธันวาคม) ตํ่ากว่าจํานวนกําไรสุ ทธิของกองทุนรวมขั้นตํ่าที่
กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม เงินสนับสนุนในแต่ละปี ที่ผรู้ ับประกันรายได้จะให้การสนับสนุนการดําเนินงานของ
กองทุนรวมเป็ นระยะเวลาตามที่ได้อธิ บายข้างต้น จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิของกองทุนที่เกิดขึ้นจริ ง
ก่อนการสนับสนุนรายได้จากผูร้ ับประกันรายได้ในปี ดังกล่าว
อนึ่ง การพิจารณากําไรสุ ทธิ ของกองทุนรวมที่เกิดขึ้นจริ งดังกล่าวจะไม่รวมถึงผลกระทบจากการด้อยค่าและการเพิ่ม
ค่าของสิ นทรัพย์ที่ลงทุนจากการสอบทานและประเมินของผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินในแต่ละปี
ผูล้ งทุนสามารถศึกษาตัวอย่างประมาณการส่ วนต่างจํานวนเงินค่าสนับสนุนที่ผรู้ ับประกันรายได้ตอ้ งจ่ายสมทบ
กองทุนเพิ่มเติมให้กบั กองทุนรวม ซึ่ งอ้างอิงจากประมาณการผลการดําเนินการของทรัพย์สินตามรายงานผูป้ ระเมิน
ได้ในภาคผนวกของหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้
ดังนั้นกระบวนการรั บประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่าดังกล่าว จึ งเป็ นกระบวนการในการสร้ างความแน่ นอนในการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ื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
ราย ในฐานะผูถ้ ือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวม ตกลงจะดํารงสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุนไว้ตามจํานวนหน่วย
ลงทุ นที่ ตนได้รับจัดสรรจากการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้ งแรกในสัดส่ วนร้ อยละ 15 ของจํานวนหน่ วยลงทุ น
ทั้ง หมด และตกลงจะไม่ จ ํา หน่ า ย จ่ า ย โอนหน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ า วทั้ง หมดหรื อบางส่ ว นต่ อ บุ ค คลหรื อนิ ติ
บุคคลภายนอกกลุ่มบริ ษทั ตลอดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันแรกที่กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สิน เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมจากกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
9. กองทุนรวมนีม้ ีข้อจํากัดการลงทุนของกองทุนรวมอย่ างไร
มีขอ้ จํากัดโดยเป็ นไปตามประกาศสํานักงาน กลต. กําหนด
10. ภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์ จากอสั งหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเป็ นอย่ างไร
โปรดดูรายละเอียดตามภาคผนวก “ภาพรวมอุตสาหกรรมเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์และอาคารที่พกั อาศัยให้เช่า” โดย บริ ษทั ซี
บี ริ ชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด ในภาคผนวก
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11. ผลกระทบต่ อผลประกอบการของกองทุนรวมจะเป็ นอย่ างไร ในกรณีที่ผู้มีกรรมสิ ทธิ์ตามโฉนดที่ดิน บอกเลิกสั ญญาเช่ า
ทีด่ นิ อันเป็ นทีต่ ้งั ของโครงการบ้ านพักอาศัยให้ เช่ า แอล แอนด์ เอช วิลล่ า สาทร
เนื่ องจากกองทุนรวมจะลงทุนในที่ดิน ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช สาทร โดยการรับ
โอนสิ ทธิการเช่าช่วงที่ดินจากบริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด ดังนั้น หากเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินบอกเลิกสัญญาเช่า
ที่ดิน จะส่ งผลให้สัญญาเช่าช่วงที่ดินที่กองทุนรวมเป็ นผูท้ รงสิ ทธิ ตอ้ งระงับลงด้วย ซึ่ งผลของการเลิกสัญญาดังกล่าวจะทํา
ให้กองทุนรวมจะต้องส่ งมอบกรรมสิ ทธิ์ ในสิ่ งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าช่วงคืนให้แก่เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน กองทุนรวม
จึงอาจไม่สามารถหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนเฉพาะโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์
เอช สาทรได้ต่อไป ซึ่ งอาจทําให้ผลู้ งทุนไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่ได้ประมาณการไว้
อย่างไรก็ตาม เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว บริ ษทั จัดการได้ดาํ เนินการให้เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินในโครงการดังกล่าว ให้
ความยินยอมในการเช่าช่วงที่ดินโดยกองทุนรวม และเจ้าของที่ดินยังให้สิทธิ กองทุนรวมในการเข้าสวมสิ ทธิ เป็ นผูเ้ ช่า
โดยตรงตามสัญญาเช่าที่ดินแทนบริ ษทั ดวงเดช จํากัด ผูท้ รงสิ ทธิ การเช่าที่ดินโครงการดังกล่าว ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์
ใดๆ ที่มีผลทําให้สัญญาเช่าที่ดินโครงการดังกล่าวระงับหรื อสิ้ นผลใช้บงั คับก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาการเช่าตามที่กาํ หนดไว้
ในสัญญาเช่าอันเนื่องจากความผิดของบริ ษทั ดวงเดช จํากัด
12. กองทุนรวมนีม้ ีการประกันภัยอย่างไร
กองทุนรวมจะจัดให้มีการทําประกันภัยสําหรับทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกตลอดระยะเวลาในการลงทุน
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
13. รายชื่อหรือลักษณะของเจ้ าของ ทีจ่ ะได้ รับการจัดสรรหน่ วยลงทุนเป็ นสั ดส่ วนเท่ าใด
บริ ษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และ Government of Singapore
Investment Corporation Pte Ltd. และเจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิ ทธิ การเช่า หรื อผูใ้ ห้สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทุน
รวมจะลงทุน และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว รวมกันไม่เกิน หนึ่ งในสาม ของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
14. ผู้ลงทุนจะได้ อะไรจากเงินลงทุน
ผูล้ งทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่อกองทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน อันได้แก่ รายได้ค่าเช่า ดอกเบี้ย
รับจากตราสารที่กองทุนลงทุน และกําไรจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ามี) จะทํา
ให้กองทุนรวมมีกาํ ไรสุ ทธิ จากผลการดําเนินงาน ในกรณี ที่กองทุนมีกาํ ไรสุ ทธิ บริ ษทั จัดการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผล
ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
นอกจากนี้ ผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะสะท้อนอยู่ในมูลค่าหน่ วยลงทุนที่ อาจเพิ่มขึ้ น ดังนั้น เมื่อผูถ้ ื อหน่ วย
ลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจึงมีโอกาสที่จะได้รับกําไรจากราคาขายหน่วยลงทุนที่
อาจเพิ่มขึ้น
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15. กองทุนนีม้ นี โยบายการจ่ ายเงินปันผลให้ แก่ผ้ลู งทุนอย่างไร
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครั้ง อย่างไรก็ดี บริ ษทั จัดการอาจมีการ
พิจารณาจ่ายเงินปั นผลพิเศษเกินกว่าการจ่ายเงินปั นผลปี ละ 2 ครั้งดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ตามที่บริ ษทั จัดการมี
ความเห็นว่ามีความจําเป็ นและสมควร ซึ่ งกองทุนรวมจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในกรณี ต่างๆ ดังนี้
1.

ในกรณี ที่กองทุนรวมมีกาํ ไรสุ ทธิ ในรอบระยะเวลาบัญชี ใด บริ ษทั จัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุ ทธิ ที่ไม่รวมกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมิน
ค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ประจํารอบระยะเวลาบัญชีน้ นั

2.

ในกรณี ที่กองทุนรวมมีกาํ ไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษทั จัดการอาจจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนจาก
กําไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้
การจ่ายเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ทาํ ให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี ที่มีการ
จ่ายเงินปั นผลนั้น
การจ่ ายเงิ นปั นผลตาม (1) และ (2) บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการจ่ ายเงิ นปั นผลดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น
ภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนั้น โดยกรณี ที่บริ ษทั จัดการ ไม่สามารถ
จ่ายเงิ นปั นผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นและสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เงือ่ นไขเพิม่ เติม :
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้าเงินปั นผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่ วยลงทุนระหว่างปี บัญชีมีมูลค่าตํ่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 0.10 บาท บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่จ่ายเงินปั นผลในครั้งนั้นและให้ยกไปจ่ายเงินปั นผลพร้อมกันใน
งวดสิ้ นปี บัญชี
สํา หรับ หลัก เกณฑ์ใ นการจ่า ยปั น ผล บริ ษ ทั จัด การจะดํา เนิ น การให้เ ป็ นไปตามที ่ร ะบุไ ว้ เว้น แต่ก รณี ที่
คณะกรรมการกํากับ หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอาํ นาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่ง
การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษทั จัดการจะดําเนินการให้เป็ นไปตามนั้น
เงือ่ นไข และวิธีการจ่ ายเงินปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน
1.

ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งแก่บริ ษทั จัดการว่ามี บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดี ยวกันใดถื อหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
บริ ษทั จัดการจะไม่จ่ายเงิ นปั นผลให้แก่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดี ยวกันนั้นในส่ วนที่ เกิ นกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณี ที่ระบุขา้ งต้น บริ ษทั จัดการจะคํานวณหา
จํานวนหน่ วยลงทุนที่มีสิทธิ ในการได้รับเงินปั นผลของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแต่ละรายที่ อยู่ในกลุ่มบุคคลนั้น
โดยจะใช้วิธีการเฉลี่ยตามสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็ น
ฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทุน
ที่มีสิทธิ ในการได้รับเงินปั นผลของกลุ่มบุคคล
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2.

เดียวกันใดจะไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด) ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีเงินปั นผล
ที่ ไม่อาจแจกจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั จัดการจะจะดําเนิ นการยกเงิ นปั นผลส่ วน
ดังกล่าวให้เป็ นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนนั้นรับทราบและยินยอมให้ดาํ เนิ นการแล้ว และใน
ระหว่างที่กองทุนยังมิได้ดาํ เนินการดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปั นผลส่ วนดังกล่าวออก
จากทรัพย์สินส่ วนอื่นของกองทุนรวม โดยจะไม่นาํ เงินปั นผลส่ วนดังกล่าวมาคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ของกองทุนรวม เว้นแต่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องจะประกาศกําหนด
สั่งการ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น
ในกรณี ที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็ นบุคคลตามข้อ 14 (1) (ก) ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.
25/2554 และมีการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
บริ ษทั จัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้แก่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่ วนที่เกินกว่า ร้อยละ 50 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณี ที่ระบุขา้ งต้น บริ ษทั จัดการจะคํานวณหา
จํานวนหน่ วยลงทุนที่มีสิทธิ ในการได้รับเงินปั นผลของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแต่ละรายที่ อยู่ในกลุ่มบุคคลนั้น
โดยจะใช้วิธีการเฉลี่ยตามสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็ น
ฐานในการคํานวณ
(ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ ในการได้รับเงินปั นผลของกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดจะไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด) ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีเงินปั น
ผลที่ไม่อาจแจกจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการยกเงิ นปั นผลส่ วน
ดังกล่าวให้เป็ นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนนั้นรับทราบและยินยอมให้ดาํ เนินการแล้ว และใน
ระหว่างที่กองทุนยังมิได้ดาํ เนินการดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปั นผลส่ วนดังกล่าวออก
จากทรัพย์สินส่ วนอื่นของกองทุนรวม โดยจะไม่นาํ เงินปั นผลส่ วนดังกล่าวมาคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ของกองทุนรวม เว้นแต่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องจะประกาศกําหนด
สั่งการ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น

3. ในกรณี ที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็ นบริ ษทั จัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุน
ที่รับไว้ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน แต่ท้ งั นี้ ต้องไม่เกินหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่รับหน่วย
ลงทุน โดยบริ ษทั จัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลดังกล่าวตามสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั้น
4.

ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งแก่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมว่าผูท้ ี่ เคยเป็ นเจ้าของหรื อผูโ้ อนสิ ทธิ การเช่ าใน
อสังหาริ มทรัพย์ ผูใ้ ห้เช่าหรื อผูใ้ ห้สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวถือ
หน่วยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด บริ ษทั จัดการจะปฏิบตั ิ
ตามข้อ (1) โดยอนุโลม
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5.

บริ ษทั จัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิ ดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปันผล โดย
ก.

ประกาศในหนังสื อพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

ข. ปิ ดประกาศไว้ในที่ เปิ ดเผย ณ ที่ ทาํ การทุกแห่ งของบริ ษทั จัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ที่
ผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุน
ค. ส่ งหนังสื อแจ้ง ผูถ้ ือหน่วยที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่วย ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ และตลาดหลักทรัพย์
6.

บริ ษทั จัดการจะจ่ ายเงิ นปั นผลเป็ นเงิ นโอนเข้าบัญชี เงิ นฝากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรื อ เป็ นเช็คขีดคร่ อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนามผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามชื่อและที่อยูท่ ี่ปรากฎในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน

7.

ในกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิ ขอรับเงินปั นผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ เรี ยกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั จัดการจะไม่นาํ เงินปั นผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของกองทุนรวม

16. ปัจจัยใดทีม่ ผี ลกระทบอย่ างมีนัยสํ าคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ
สภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า จะส่ งผลในทาง
ลบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกองทุนรวม และอาจส่ งผลกระทบต่อความสามารถใน
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม
ความผันผวนของอัตราค่ าเช่ า
เนื่ องจากรายได้หลักของกองทุนรวมมาจากรายได้ค่าเช่า ดังนั้น หากอัตราค่าเช่ามีความผันผวน จะมี ผลกระทบต่อผล
ประกอบการของกองทุน โดยความผันผวนของอัตราค่าเช่า อาจเกิดจากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น หรื อได้รับผลกระทบจาก
สภาวะเศรษฐกิจ
ความผันผวนของราคาซื้อขายหน่ วยลงทุน และสภาพคล่องในการซื้อขาย
ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงภายหลังการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย และอาจไม่สอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ต่อหน่วยของกองทุนรวม โดยราคาซื้ อขายของหน่วยลงทุน
นั้นขึ้นอยู่กบั หลายปั จจัย อาทิเช่น ผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวม ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และปริ มาณการซื้ อขายของหน่วยลงทุน ดังนั้น ผูล้ งทุนอาจไม่สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนได้ในราคาที่
เสนอขายหน่วยลงทุน หรื อในราคาตามมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของกองทุน
17. การลงทุนในกองทุนรวมนีก้ บั กองทุนรวมอืน่ ทีม่ ใิ ช่ กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ มีความเสี่ ยงแตกต่ างกันอย่างไร
การที่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์จะต้องลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของ
กองทุนรวมภายใต้บทบัญญัติของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทําให้การลงทุนกระจุกตัวอยูใ่ นธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ในขณะที่
กองทุนรวมบางประเภทจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินและ/หรื อหลักทรัพย์ ตลอดจนประเภท
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
ธุรกิจต่างๆที่หลากหลาย อันเป็ นผลให้กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์มีการกระจายความเสี่ ยงน้อยกว่าการลงทุนในกองทุน
รวมประเภทอื่น
18. บริษัทจัดการกองทุนรวม ผู้บริหารของบริษัทจัดการกองทุนรวม ผู้จัดการกองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทประเมิน
ค่ าทรัพย์สิน ทีป่ รึกษา ผู้บริหารอสั งหาริมทรัพย์ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องของบุคคลดังกล่ าว มีความสั มพันธ์ กบั เจ้ าของ หรือ
ผู้ให้ เช่ า ผู้โอนสิ ทธิการเช่ า หรือผู้ให้ สิทธิในอสั งหาริมทรัพย์ ทีก่ องทุนรวมจะลงทุนหรือไม่ อย่างไร?
การลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมโดยการซื้ อ เช่า และ/หรื อรับโอนสิ ทธิการเช่านั้น มีลกั ษณะเป็ นการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินที่ผบู ้ 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 นอร์ ธ จํากัด
 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
เฟอร์ นิเจอร์ 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
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
หุ ้นอยูร่ ้อยละ100 (บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ ้นบริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)ร้อยละ
24.86) เป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรั พย์ของกองทุนรวม 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

19. กองทุนรวมนี้ กําหนดนโยบายการกู้ยมื เงินไว้ อย่างไร
ในการจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ กองทุนรวมอาจกูย้ มื เงินได้ ทั้งนี้ ไม่วา่ จะมีการให้หลักประกันไว้ดว้ ยหรื อไม่ก็
ตาม และต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1)

เป็ นการกูย้ มื เงินเพื่อดําเนินการดังต่อไปนี้
(ก) ปรับ ปรุ ง อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ข องกองทุน รวมหรื อ อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ที่ก องทุน รวมมีสิ ท ธิ ก ารเช่า ให้อยู่ใน
สภาพดีและมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์
(ข) ต่อเติมหรื อก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแ่ ล้วซึ่ งเป็ นของกองทุนรวมหรื อที่กองทุนรวมมีสิทธิ การเช่า
เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(ค) ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม

(2)

เป็ นการกู้ยืมเงิ นโดยคํานึ งถึ งประโยชน์ข องผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุ นเป็ นสําคัญ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ เป็ นการกู้ยืมเงิ นเพื่ อ
ปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมมีสิทธิ การเช่าตาม (1) (ก) หรื อเพื่อต่อเติมหรื อก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบน
ที่ดินที่มีอยูแ่ ล้วที่กองทุนรวมมีสิทธิ การเช่าตาม (1) (ข) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องคํานึ งถึงกําหนดเวลาเช่าที่
เหลืออยูต่ ามสัญญาเช่าด้วย และ

(3)

จํานวนเงินที่กยู้ มื ต้องไม่เกินร้อยละสิ บของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม และในกรณี ที่ต่อมาภายหลังจํานวน
เงินที่กยู้ ืมเกินอัตราส่ วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่ วนนั้นมิได้เกิดจากการกูย้ ืมเงินเพิ่มเติม บริ ษทั จัดการกองทุน
รวมจะคงอัตราส่ วนการกูย้ มื เงินไว้ต่อไปก็ได้ แต่จะกูย้ มื เงินเพิ่มเติม อีกไม่ได้จนกว่าอัตราส่ วนการกูย้ มื เงินจะ
ลดลงจนน้อยกว่าร้อยละสิ บของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
ข้ อมูลที่ควรรู้ เกีย่ วกับการลงทุน
1. วิธีการจองซื้อหน่ วยลงทุน เป็ นอย่างไร
ผูส้ นใจจองซื้ อหน่วยลงทุนสามารถจองซื้ อหน่วยลงทุนและขอรับหนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสําคัญที่ผลู ้ งทุนควรทราบ
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้ อหน่วยลงทุน ได้ที่บริ ษทั จัดการ ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
หน่วยลงทุน ผูจ้ ดั จําหน่ายและผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการในระยะเวลาเสนอขาย
เอกสารประกอบการจองซื้อหน่ วยลงทุน
กรณีบุคคลธรรมดา
(1)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อ สําเนาหนังสื อเดินทาง / ใบต่างด้าว
(กรณี บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย) หรื อสําเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณี ที่เอกสารแสดงตนข้างต้นไม่ได้ระบุหมายเลข
บัตรประจําตัวประชาชน หรื อที่อยูข่ องผูจ้ องซื้ อ)

(2)

เฉพาะกรณี ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล หรื อเงินลดทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ผูจ้ องซื้ อจะต้อง
แนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที่ได้
เปิ ดไว้กบั ธนาคารที่ระบุเลขที่บญั ชี และชื่อบัญชีผจู้ องซื้ อ โดยจะต้องไม่เป็ นบัญชีร่วม
โดยให้ใช้เอกสารข้อ (1) และข้อ (2) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สําเนา
Statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชีและธนาคาร

กรณีคณะบุคคล
(1)

สําเนาเอกสารการจัดตั้งคณะบุคคล

(2)

สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีคณะบุคคล

(3)

สําเนาบัตรประชาชนของผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

(4)

หนังสื อมอบอํานาจ หรื อสําเนา(กรณี มอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสําเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบ
อํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจ

(5)

เฉพาะกรณี ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล หรื อเงินลดทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ผูจ้ องซื้ อจะต้อง
แนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที่ได้
เปิ ดไว้กบั ธนาคารที่ระบุเลขที่บญั ชี และชื่อบัญชีผจู้ องซื้ อ โดยจะต้องไม่เป็ นบัญชีร่วม
โดยให้ใช้เอกสารข้อ (1) ถึงข้อ (5) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สําเนา
Statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชีและธนาคาร

กรณีนิตบิ ุคคล
(1)

สําเนาหนังสื อรับรองกระทรวงพาณิ ชย์ และสําเนาหนังสื อบริ คณฑ์สนธิและข้อบังคับ อายุไม่เกิน 1 เดือน

(2)

สํา เนารายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั (ที่ ร ะบุ ใ นลัก ษณะให้ล งทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์ หรื อลงทุนในหลักทรัพย์น้ ีได้)
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
(3)

สําเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (บอจ.5) อายุไม่เกิน 1 เดือน

(4)

หนังสื อมอบอํานาจ หรื อสําเนา(กรณี มอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจกระทําการแทน

(5)

เฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล หรื อเงินลดทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ผูจ้ องซื้ อจะต้อง
แนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที่ได้
เปิ ดไว้กบั ธนาคารที่ระบุเลขที่บญั ชี และชื่อบัญชีผจู้ องซื้ อ โดยจะต้องไม่เป็ นบัญชีร่วม

(6)

สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของนิติบุคคล

(7)

ตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

โดยให้ใช้เอกสารข้อ (1) ถึงข้อ (7) จํานวน 1 ชุ ด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ี
อํานาจ ทั้งนี้ สําเนา Statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชีและธนาคาร
กรณีนิติบุคคลที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแล
หลักทรัพย์
(1)

สําเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิ ติบุคคล ซึ่ งอาจออกโดยส่ วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรื อโดย
เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก้ได้ และหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลดังกล่าวต้องออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยจะต้องมี
รายละเอียดดกี่วกับชื่อนิติบุคคล ผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรื อข้อจํากัดอํานาจในการลง
ลายมือชื่อ ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

(2)

หนังสื อมอบอํานาจที่นิติบุคคลต่างประเทศนั้น มอบอํานาจให้คสั โตเดียนหรื อสําเนา

(3)

หนังสื อมอบอํานาจของคัสโตเดี ยนหรื อสําเนา(กรณี มอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาทพร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจกระทําการแทน

(4)

เฉพาะกรณี ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล หรื อเงินลดทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ผูจ้ องซื้ อจะต้อง
แนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที่ได้
เปิ ดไว้กบั ธนาคารที่ระบุเลขที่บญั ชี และชื่อบัญชีผจู้ องซื้ อ โดยจะต้องไม่เป็ นบัญชีร่วม

โดยให้ใช้เอกสารข้อ (1) ถึงข้อ (4) จํานวน 1 ชุ ด และเอกสารประกอบทุกฉบับรั บรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ี
อํานาจ ทั้งนี้ สําเนา Statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชีและธนาคาร และเอกสารตามข้อ (1) ต้อง
ได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยกงสุ ลของไทยอายุไม่เกิน 1 ปี
หมายเหตุ
-

กรณี เป็ นเอกสารที่มาจากต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองสําเนาโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั

-

ผูล้ งทุนทุกรายจะต้องให้การรับรองว่า ยินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงและข้อกําหนดต่างๆตามที่ได้ระบุไว้ใน
โครงการนี้ และ/หรื อ ตามประกาศ คําสั่ง ระเบียบต่างๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ได้ประกาศ กําหนด ทั้งที่มีอยูแ่ ล้วในปัจจุบนั และที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
-

บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิในการพิจารณาความสมบูรณ์ของเอกสาร หรื อขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อทดแทน ซึ่ งเป็ น
ข้อปฏิบตั ตามกฎหมายกําหนด หรื อระเบียบของบริ ษทั จัดการ และ/หรื อผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่าย และ/หรื อผูจ้ ดั จําหน่าย และ/หรื อผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย

2. วิธีการเสนอขายหน่ วยลงทุน เป็ นอย่างไร
บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการเสนอขายหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้
ใน
กรณี ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่ วยงานอื่นใดที่มีอาํ นาจตามกฎหมาย
ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม ประกาศ กําหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่
จะดําเนินการให้เป็ นไปตามนั้น
ในกรณี การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริ ษทั จัดการจะดําเนินการเสนอขายหน่วยลงทุน ดังนี้
(1)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดให้แก่ผจู้ อง
ซื้ อพิเศษ หรื อเจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิ ทธิ การเช่า หรื อผูใ้ ห้สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรื อ
กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว (ซึ่ งต่อไปนี้จะเรี ยกบุคคลดังกล่าวรวมกันว่า “ผูล้ งทุนกลุ่มที่ 1”)
ทั้งนี้ ในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม บริ ษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่เจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผู้
โอนสิ ทธิ การเช่า และผูใ้ ห้สิทธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ ที่ กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าว รวมกันได้ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
อนึ่ ง ในกรณี ที่มีหน่วยลงทุนเหลือจากการจองซื้ อโดยผูล้ งทุนกลุ่มที่ 1 ตามที่กล่าวข้างต้น บริ ษทั จัดการกองทุน
สงวนสิ ทธิ ที่จะนําหน่ วยลงทุนส่ วนที่เหลืออยู่ท้ งั หมดดังกล่าว มาเสนอขายให้กบั ผูจ้ องซื้ อทัว่ ไป และผูจ้ องซื้ อ
ประเภทกองทุน (“ผูล้ งทุนกลุ่มที่ 2”) ต่อไป

(2)

บริ ษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผลู้ งทุนกลุ่มที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
ก) เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผจู้ องซื้ อทัว่ ไปเป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด
ข) เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผจู้ องซื้ อทัว่ ไปและผูจ้ องซื้ อประเภทกองทุนเป็ นจํานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
50 ของหน่วยลงทุนที่ได้จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด

(3)

(4)

เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ได้รับยกเว้นตามข้อ (3) และ (4)
ในกรณี ที่ผจู ้ องซื้ อพิเศษได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (1) แล้ว บริ ษทั จัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วย
ลงทุนในส่ วนของผูจ้ องซื้ อทัว่ ไปและผูจ้ องซื้ อประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้นแต่เป็ นการเสนอ
ขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้ อของผูจ้ องซื้ อทัว่ ไปและผูจ้ องซื้ อประเภทกองทุน
ในกรณี ที่เจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิ ทธิ การเช่า หรื อผูใ้ ห้สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (1) แล้วบริ ษทั จัดการจะเสนอขายและจัดสรร
หน่วยลงทุนในส่ วนของผูจ้ องซื้ อทัว่ ไปและผูจ้ องซื้ อประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้นแต่เป็ นการ
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่ วนของผูจ้ องซื้ อทัว่ ไปและผูจ้ องซื้ อประเภทกองทุนที่เหลือจากการจองซื้ อ
ของผูจ้ องซื้ อทัว่ ไป ผูจ้ องซื้ อประเภทกองทุน และผูจ้ องซื้ อพิเศษตาม (3)
3. ผู้สั่งซื้อจะชําระเงินค่ าจองซื้อหน่ วยลงทุนอย่างไร
ผูจ้ องซื้ อหน่วยลงทุนสามารถจองซื้ อหน่วยลงทุนได้ที่บริ ษทั จัดการ ผูจ้ ดั การการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรื อ
ผูจ้ ดั จําหน่าย หรื อผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุน ได้ตามวัน เวลา ที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ ชวน โดยจะต้องจองซื้ อหน่วย
ลงทุนเป็ นมูลค่าไม่ต่าํ กว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) และเพิ่มเป็ นทวีคูณของ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
วันเวลาทําการเสนอขายหน่ วยลงทุน
ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 8.30 – 15.30 น.
การชําระเงินค่ าจองซื้อหน่ วยลงทุน
ผูจ้ องซื้ อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าจองซื้ อหน่วยลงทุนได้ที่บริ ษทั จัดการ ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกัน
การจําหน่ าย หรื อผูจ้ ดั จําหน่ าย หรื อผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน โดยผูจ้ องซื้ อหน่ วยลงทุ นจะต้องชําระเงินค่าซื้ อ
หน่ วยลงทุ น ครั้ งเดี ย วเต็มตามจํานวนที่ ระบุ ไว้ใ นใบจองซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ณ วันจองซื้ อ ทั้งนี้ เว้น แต่บ ริ ษ ัท จัดการจะ
เห็นสมควรกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น โดยมีวธิ ีการชําระเงินค่าจองซื้ อ ดังต่อไปนี้
(1)

กรณี จองซื้ อระหว่างวันที่ 8 มีนาคม ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2555
ผูจ้ องซื้ อจะต้องชําระเป็ นเงินสด เช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค (หรื อเรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ ที่สามารถเรี ยก
เก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีเดียวกัน โดยผูจ้ องซื้ อจะต้องลงวันที่ให้สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการ
เสนอขายจะสิ้ นสุ ดลง หรื อคําสั่งหักบัญชีธนาคาร

(2)

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

(3)

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

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

“บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อการจองซื้ อหุน้ ”
“CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. for shares subscription”

เลขที่บญั ชี

900-3-22282-5
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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 อหุน้ ”

เลขที่บญั ชี

0001-112-000071-1

ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน

ธนาคาร

ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักงานใหญ่

 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)

(ข)

ชื่อบัญชี

“บัญชีจองซื้ อหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าแลนด์
แอนด์เฮ้าส์

เลขที่บญั ชี

047-1-08536-5

ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน

ธนาคาร

ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักงานใหญ่

เฉพาะผูจ้ องซื้ อหน่วยลงทุนผ่านผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี

“บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อการจองซื้ อหุน้ ”
“CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. for shares subscription”

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
เลขที่บญั ชี

“บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อการจองซื้ อหุน้ ”
889-1-01504-0
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ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน

ธนาคาร

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) สํานักลุมพินี

โดยผูจ้ องซื้ อจะต้องระบุชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ลงบนด้านหลังของเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค
(หรื อเรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ ให้ชดั เจน และผูจ้ องซื้ อจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าธรรมเนี ยม
ธนาคาร หรื อค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน หรื อแลกเปลี่ยนเงิน โดยจ่ายให้ธนาคารต่างหากจากจํานวนเงินที่
จองซื้ อ
(4)

ในกรณี ที่ผจู้ องซื้ อหน่ วยลงทุ นชําระเงิ นลงทุนค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นเช็ค หรื อแคชเชี ยร์ เช็ค(หรื อเรี ยกว่า “เช็ค
ธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ ซึ่ งไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ในวันที่จองซื้ อ ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริ ษทั จัดการจะถือ
ว่าผูจ้ องซื้ อหน่วยลงทุนทําการจองซื้ อหน่วยลงทุนในวันทําการที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
กรณี วนั ทําการที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ เป็ นวัน หรื อเวลา ที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนไป
แล้ว บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธการจองซื้ อของผูจ้ องซื้ อหน่วยลงทุนรายนั้น
ในกรณี ที่เช็ค หรื อแคชเชี ยร์ เช็ค(หรื อเรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ดงั กล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิ นจาก
ธนาคารของผูจ้ องซื้ อ บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซื้ อรายนั้น

(5)

ในการชําระเงิ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุน ผูจ้ องซื้ อหน่ วยลงทุ นจะต้องชําระค่าหน่ วยลงทุนด้วยเงิ นจนเต็มมูลค่าตาม
จํานวนที่จองซื้ อ เว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิจากบริ ษทั จัดการเป็ นกรณี พิเศษ ทั้งนี้ ในการชําระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน ผู้
จองซื้ อหน่วยลงทุน จะหักกลบลบหนี้กบั บริ ษทั จัดการไม่ได้

(6)

ผูจ้ องซื้ อหน่ วยลงทุนที่ได้ทาํ การจองซื้ อหน่วยลงทุน และได้ชาํ ระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้วจะ
ยกเลิก การจองซื้ อ หน่ว ยลงทุน และ/หรื อ ขอคืน เงิน ค่า จองซื้ อ หน่ว ยลงทุน ไม่ไ ด้ เว้น แต่จะได้รับอนุ มตั ิจาก
บริ ษทั จัดการเป็ นกรณี พิเศษ

(7)

บริ ษทั จัดการจะนําเงินที่ได้รับจากการจองซื้ อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่บริ ษทั จัดการเปิ ดไว้เพื่อ
การรับชําระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน ซึ่ งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินค่าจองซื้ อในบัญชีจองซื้ อหน่วยลงทุนใดๆ (ถ้ามี)
บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการให้เป็ นผลประโยชน์ของกองทุนรวม

(8)

ผูจ้ องซื้ อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยูใ่ นต่างประเทศ จะต้องเป็ นผูร้ ับภาระในเรื่ องของข้อกําหนด กฎระเบียบ และ
ภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง

4. วิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุน เป็ นอย่างไร
บริ ษทั จัดการจะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ข้อนี้ ทั้งนี้ ในกรณี ที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอาํ นาจ
ตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษทั
จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะดําเนินการให้เป็ นไปตามนั้น
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่ อ นไขที่ ระบุ ไว้ในข้อนี้ บริ ษทั จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุ นให้แ ก่ผูล้ งทุ นกลุ่มที่ 1 และ
กลุ่มที่ 2 ที่ จองซื้ อและได้ชาํ ระเงิ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ในกรณี ที่จาํ นวนเงิ นที่ ระบุ ในใบจองซื้ อ
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
หน่ วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงิ นที่ บริ ษทั จัดการได้รับชําระ บริ ษทั จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ตามจํานวนเงิ นที่
ได้รับชําระเป็ นเกณฑ์
วิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุน
(1)

ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการระดมทุนได้ต่าํ กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ จนอาจเป็ นเหตุให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ลงทุนตามการลงทุนครั้งแรกตามข้อ 3.2.1 บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะพิจารณาและกําหนดขนาดของกองทุน
รวมที่จะนําไปจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมได้ตามที่บริ ษทั จัดการเห็นสมควร เพื่อลงทุนครั้งแรกตาม
ข้อ 3.2.1 บางส่ วน ตามที่บริ ษทั จัดการเห็นสมควร โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุนรวมเป็ นสําคัญ
โดยบริ ษทั จัดการอาจจะมีการจัดสรรหน่วยลงทุนและคืนเงินค่าจองซื้ อบางส่ วนให้แก่ผสู้ ั่งซื้ อหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้
เพื่อให้กองทุนรวมไม่มีสภาพคล่องส่ วนเกินมากเกินไป โดยในการพิจารณาเรื่ องดังกล่าวนั้น บริ ษทั จัดการจะ
พิจารณาจากจํานวนเงินทุนที่ระดมได้ เปรี ยบเทียบกับประมาณการมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุน
อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการระดมทุนได้ต่าํ กว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ บริ ษทั จัดการอาจเลือกที่จะไม่
ดําเนิ นการลงทุนใดๆ ตามวรรคแรกก็ได้ และเลิกกองทุนรวม โดยบริ ษทั จัดการจะชําระบัญชีกองทุนรวมเพื่อคืน
เงินทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน

(2)

บริ ษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผลู ้ งทุนกลุ่มที่ 1 และผูล้ งทุนกลุ่มที่ 2 ภายใต้หลักเกณฑ์
เงื่อนไขดังต่อไปนี้

และ

(2.1) การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผลู้ งทุนกลุ่มที่ 1
ผูล้ งทุนกลุ่มที่ 1 ซึ่ งหมายถึง ผูจ้ องซื้ อพิเศษ (ตามนิ ยามของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
สน.25/2552 เรื่ อ งหลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี จัด การของกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ลงวัน ที่ 28
กรกฎาคม 2552 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.5/2555 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
หรื อเจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิ ทธิ การเช่า หรื อผูใ้ ห้สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรื อ
กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผลู้ งทุนกลุ่มที่ 1 รวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ได้รับยกเว้นตามข้อ (2.3) หรื อ (2.4)
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่เจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิ ทธิ การเช่า และ
ผูใ้ ห้สิทธิ
ในอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว รวมกันได้ไม่เกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผลู้ งทุนกลุ่มที่ 1 ทุกรายตามจํานวนที่จองซื้ อ ใน
กรณี ที่มีผลู้ งทุนกลุ่มที่ 1 จองซื้ อเป็ นจํานวนมากเกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขาย
ทั้งหมด ทําให้บริ ษทั จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซื้ อกลุ่มที่ 1 ทุกรายตามจํานวนที่จอง
ซื้ อได้ บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผจู้ องซื้ อกลุ่มที่ 1 ตามวิธีการที่บริ ษทั จัดการเห็นสมควร
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ 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. และผูจ้ องซื้ อพิเศษ หรื อเจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิ ทธิ การเช่า หรื อผูใ้ ห้
สิ ทธิในอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
(2.2) การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผลู้ งทุนกลุ่มที่ 2
ผูล้ งทุนกลุ่มที่ 2 ซึ่ งหมายถึง ผูจ้ องซื้ อทัว่ ไป และผูจ้ องซื้ อประเภทกองทุน
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผลู้ งทุนกลุ่มที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1) เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผูจ้ องซื้ อทัว่ ไปเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของหน่ วยลงทุ นที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
2) เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผจู้ องซื้ อทัว่ ไปและผูจ้ องซื้ อประเภทกองทุนเป็ นจํานวนรวมกันไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 50 ของหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ได้รับยกเว้นตามข้อ (2.3) หรื อ (2.4) ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(2.2.1) จัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผจู้ องซื้ อทัว่ ไปทุกรายตามมูลค่าขั้นตํ่าของการจองซื้ อหน่ วยลงทุนตามที่
กําหนดไว้ในโครงการ โดยหากผูจ้ องซื้ อทําการจองซื้ อมากกว่า 1 ใบจองซื้ อ บริ ษทั จัดการขอ
สงวนสิ ทธิพิจารณานําใบจองซื้ อดังกล่าวมารวมกันและจัดให้เหลือเพียงใบจองเดียว
(2.2.2) จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผจู้ องซื้ อทัว่ ไป ในข้อ (2.2.1) ทุกราย โดยจัดสรร
เพิ่มเป็ นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท (หรื อ 100 หน่วย) ให้แก่ผจู้ องซื้ อทัว่ ไปทุกราย วนเป็ นรอบ
ไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะครบตามจํานวนเงินทุนของโครงการที่เสนอขาย
(2.2.3) ในกรณี ที่มีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้กบั ผูจ้ องซื้ อทัว่ ไปในข้อ (2.2.2) ได้ครบทุก
รายในการจัดสรรรอบใดๆ บริ ษทั จัดการจะใช้วิธีสุ่มรายชื่อโดยคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อทําการ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้กบั ผูจ้ องซื้ อทัว่ ไปที่ยงั ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจํานวนที่จองซื้ อ
(2.2.4) ในกรณี ที่มีผจู ้ องซื้ อทัว่ ไป เป็ นจํานวนมาก จนบริ ษทั จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
จองซื้ อทัว่ ไปทุกรายตามข้อ (2.2.1) ตามมูลค่าขั้นตํ่าของการจองซื้ อหน่วยลงทุนตามที่กาํ หนดไว้
ในโครงการได้ บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิ
ที่ จะจัดสรรให้แก่ผูจ้ องซื้ อทัว่ ไปโดยใช้วิธีสุ่ม
รายชื่อโดยคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผจู้ องซื้ อทัว่ ไปที่ได้รับเลือก
จากการสุ่ มรายชื่อตามมูลค่าขั้นตํ่าของการจองซื้ อหน่วยลงทุนตามที่กาํ หนดไว้ในโครงการ โดย
ไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผจู้ องซื้ อทัว่ ไปทราบล่วงหน้า
(2.3) ในกรณี ที่ผจู้ องซื้ อพิเศษได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (2.1) แล้ว บริ ษทั จัดการจะเสนอขายและจัดสรร
หน่ วยลงทุนในส่ วนของผูจ้ องซื้ อทัว่ ไปและผูจ้ องซื้ อประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกได้ก็ต่อเมื่อ
เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้ อของผูจ้ องซื้ อทัว่ ไป และผูจ้ องซื้ อประเภท
กองทุน
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
(2.4) ในกรณี ที่เจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิ ทธิ การเช่า หรื อผูใ้ ห้สิทธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ที่ก องทุน รวมจะลงทุน
บริ ษ ทั
หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (2.1) แล้ว
จัด การจะเสนอขายและจัด สรรหน่ ว ยลงทุน ในส่ ว นของผูจ้ องซื้ อทัว่ ไปและผูจ้ องซื้ อประเภทกองทุน
ให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกได้ก็ต่อเมื่อเป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่ วยลงทุนในส่ วนของ
ผูจ้ องซื้ อ
ทัว่ ไปและผูจ้ องซื้ อประเภทกองทุนที่ เหลือจากการจองซื้ อของผูจ้ องซื้ อทัว่ ไป ผูจ้ องซื้ อประเภทกองทุน
และผูจ้ องซื้ อพิเศษตาม (2.3)
(3)

ผูจ้ องซื้ อหน่วยลงทุนรับรองที่จะซื้ อหน่วยลงทุนตามจํานวนที่จองซื้ อ หรื อตามจํานวนที่ได้รับการจัดสรร โดยไม่
เปลี่ยนแปลงหรื อเพิกถอนการจองซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าว และยินยอมรับคืนเงินในกรณี ที่ไม่ได้รับการจัดสรร

(4)

ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรื อผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวมหรื อชื่ อเสี ยงหรื อความรั บผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษทั จัดการ บริ ษ ทั จัด การ
สงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะจัด สรรหรื อ ไม่จ ดั สรรหน่ ว ยลงทุน แต่บ างส่ ว นหรื อ ทั้ง หมดก็ไ ด้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผู้
จองซื้ อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(5)

สิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการจัดสรรหน่ วยลงทุน
ของผูจ้ องซื้ อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยบริ ษทั จัดการและ/หรื อนายทะเบี ยนหน่ วยลงทุน
จะออกและจัดส่ งหนังสื อรั บรองสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน/ใบเสร็ จรั บเงิ น/ใบกํากับภาษีให้แก่ผจู ้ องซื้ อหน่วยลงทุน
โดยทางไปรษณี ย ์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ทําการ
ถัดจากวันเสร็ จสิ้ นการเสนอขายหน่วยลงทุน

5. กองทุนรวมนีม้ ขี ้ อจํากัดในการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดหรือไม่
ข้อ จํา กัด ในการจัด สรรหน่ ว ยลงทุน ให้แ ก่บ ุค คลใดหรื อ กลุ ่ม บุค คลเดีย วกัน ใด จะเป็ นไปตามที ่สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ ในกรณี ที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอาํ นาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/
หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะดําเนินการให้เป็ นไปตามนั้น
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ ได้กาํ หนดไว้ดงั นี้
(1)

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูจ้ องซื้ อทัว่ ไป บริ ษทั จัดการจะปฏิบตั ิดงั นี้
1.1 บริ ษทั จัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็ นกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดให้แก่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก)

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรื อกองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป

(ข)

นิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่ งไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับต้องเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล

(ค)

บุคคลอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื่อมีเหตุจาํ เป็ นและสมควร
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(2) เป็ นการจัดสรรหน่ วยลงทุ นให้แก่ บริ ษ ทั จัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุ นซึ่ งรั บหน่ วยลงทุ นไว้ตามสัญญา
รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริ ษทั จัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนที่รับไว้ใน
ส่ วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่บริ ษทั จัด
จําหน่ายหน่วยลงทุนรับหน่วยลงทุนดังกล่าว
1.2 บริ ษัท จัด การจะไม่ จัด สรรหน่ ว ยลงทุ น ให้ แ ก่ เ จ้า ของ ผู้ใ ห้ เ ช่ า ผู้โ อนสิ ท ธิ ก ารเช่ า และผู้ใ ห้ สิ ท ธิ ใ น
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว รวมกันเกินกว่า 1 ใน 3
ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
1.3 บริ ษ ทั จัดการจะไม่ จัดสรรหน่ วยลงทุ นให้กับ ผูล้ งทุ นต่างด้าวเกิ นร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่ วยลงทุ นที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด เนื่องจากกองทุนรวมมีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี้
(1)

มีการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ ทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรื อ

(2)

มีการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่ งกรรมสิ ทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ เมื่อคํานวณพื้นที่หอ้ งชุดที่กองทุนรวม
จะลงทุนรวมกับพื้นที่หอ้ งชุดที่ถือกรรมสิ ทธิ์ โดยผูล้ งทุนต่างด้าวในอาคารเดียวกันอยูก่ ่อนแล้ว
คิดเป็ นสัดส่ วนเกินร้อยละ 49 ของพื้นที่หอ้ งชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น

ในการนี้ บริ ษทั จัดการจะแต่งตั้งนายทะเบี ยนหน่ วยลงทุนเพื่อทําหน้าที่ ควบคุมการถือหน่ วยลงทุนของผู้
ลงทุ นต่ างด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง ภายหลังจากการเสนอขายหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมครั้ งแรกให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดข้างต้น ทั้งนี้ ขั้นตอนการโอนหน่วยลงทุนของผูล้ งทุนต่างด้าวจะมีข้ นั ตอน
มากกว่าผูล้ งทุนไทย ซึ่ งบริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่เป็ นผูล้ งทุนต่างด้าวทราบทุกราย รวมทั้ง
ดําเนิ นการให้มีการปฏิ เสธการโอนหน่ วยลงทุนที่ จะเป็ นผลทําให้กองทุนรวมมี ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ เป็ นผู้
ลงทุนต่างด้าวถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กาํ หนดด้วย
นอกจากนี้ บริ ษทั จัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ เรื่ อง ห้ามมิให้มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กบั ผูล้ งทุนต่างด้าวเกิน
ร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดให้แก่นายหน้าค้าหลักทรัพย์ทราบก่อนมีการนํา
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเพื่อให้นายหน้าค้าหลักทรัพย์
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และจะดําเนินการให้การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในเรื่ องดังกล่าว
6. ข้ อจํากัดสิ ทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุนทีถ่ ือหน่ วยลงทุนเกินกว่ าหนึ่งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ ายได้ แล้ วทั้งหมด
มีอย่างไรบ้ าง
หลักเกณฑ์และข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนจะเป็ นไปตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ ในกรณี
ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่ วยงานอื่นใดที่มีอาํ นาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็ นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิ ที่จะดําเนิ นการให้เป็ นไป
ตามนั้น
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ได้
กําหนดไว้ดงั นี้

- 41 หนังสื อชี้ชวนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
(1)

(2)

ในการขอมติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในเรื่ องใด ๆ บริ ษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสี ยงของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั้นในส่ วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมในจํานวนเสี ยงในการ
ขอมติ
ไม่จ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ บุคคลหรื อกลุ่มบุ คคลเดี ยวกันนั้นในส่ วนที่ เกิ นกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุ นที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด

7. บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมต้ อ งยื่น ขอจดทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม เป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ภายในเมือ่ ใด
บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการยื่นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วนั จดทะเบียนกองทุนรวม
8. ในกรณีปกติ ภายหลังการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก ท่ านจะสามารถซื้อขายหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ ด้ อย่างไร
บริ ษทั จัดการจะนําหน่ วยลงทุนของกองทุ นรวมอสังหาริ มทรั พย์ไปจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
เพื่อให้หน่วยลงทุนนั้นมีสภาพคล่อง ดังนั้น ผูล้ งทุนสามารถซื้ อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ผา่ นระบบการซื้ อขาย
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการซื้ อขายหน่วยลงทุน
 ผูล้ งทุนจะต้องเปิ ดบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์กบั บริ ษทั หลักทรัพย์ที่เป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ เช่นเดียวกับการซื้ อ
ขายหุน้
 ราคาซื้ อขายหน่วยลงทุนจะเป็ นไปตามราคาตลาดที่ข้ ึนอยูก่ บั ความต้องการซื้ อหรื อขายของผูถ้ ือหน่วยขณะนั้นๆ ซึ่ ง
อาจจะสูงหรื อตํ่ากว่าราคาที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนซื้ อมา หรื อในบางช่วงเวลา หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจไม่มีสภาพคล่อง
9. ท่ านจะรู้ มูลค่ าการลงทุนของท่ านได้ อย่างไร
สํ าหรับราคาซื้อขายหน่ วยลงทุน
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบราคาซื้ อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบการซื้ อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สํ าหรับมูลค่ าหน่ วยลงทุน และมูลค่ าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
บริ ษทั จัดการจะประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน ณ วันสุ ดท้ายของเดือนภายในวันทําการ
สุ ด ท้า ยของเดื อ นถัด ไป โดยผูล้ งทุ น สามารถติ ด ตามข้อ มู ล ได้ท างเวบไซด์ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
www.set.or.th และที่เวบไซด์ของบริ ษทั จัดการ www.lhfund.co.th
10. ชื่อ ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวม และสถานทีเ่ 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
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11. ชื่อ ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของทีป่ รึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายหน่ วยลงทุน
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
12. ชื่อ ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้จัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุนและรับประกันการจําหน่ าย
ชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

ที่อยู่

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซี ไอเอ็มบีไทย ชั้น 24-25 ซอยหลังสวน
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวันกรุ 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 เขตสาทรกรุ 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 เขตบางรักกรุ งเทพฯ 10120
0-2633-6505

โทรสาร

0-2633-6500

ชื่อ

ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํ านักงานใหญ่

ที่อยู่

เลขที่ 191 ถนนสาทรใต้กรุ งเทพฯ 10120

โทรศัพท์

0-2285-1555

โทรสาร

0-2343-4993

บริ ษทั จัดการอาจแต่งตั้งผูจ้ ดั จําหน่าย ซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลที่ได้รับใบอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิจหลักทรั พย์ประเภทการจัด
จําหน่ ายหลักทรั พย์ และนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
เป็ นหน่วยลงทุน เพื่อ ทําหน้าที่ เป็ นผูจ้ ดั จําหน่ า ยหน่ วยลงทุนของกองทุ นรวมเพิ่มเติมในภายหลัง ทั้งนี้ ผูจ้ ดั จําหน่าย
หน่วยลงทุนดังกล่าว จะต้องไม่มีความสัมพันธ์กบั เจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิ ทธิ การเช่า และผูใ้ ห้สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ ที่
กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกัน
โดยบริ ษทั จัดการจะแจ้งการแต่งตั้งผูจ้ ัดจําหน่ ายให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติ ดประกาศไว้
ณ ที่เปิ ดเผยของบริ ษทั จัดการ หรื อแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ (web site) ของบริ ษทั จัดการ และผูจ้ ดั การการจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายหน่วยลงทุน
13. 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 ถนนพหลโยธิ น
เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์
0-2299-8616
โทรสาร
0-2299-8703
บริ ษทั จัดการอาจแต่งตั้งผูส้ นับสนุ นการขายหน่วยลงทุน ซึ่ งเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลที่สาํ นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพิ่มเติมในภายหลัง และ
บริ ษทั จัดการจะแจ้งการแต่งตั้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว้
ณ ที่เปิ ดเผยของ
บริ ษทั จัดการ หรื อแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ (web site) ของบริ ษทั จัดการ และผูจ้ ดั การการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
หน่วยลงทุน
14. ชื่อ ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้บริหารอสั งหาริมทรัพย์
ชื่อ
บริ ษทั คิว.เอช. อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 7 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์
0-2630-6345-9
โทรสาร
0-2630-6353-4
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
15. ผู้ประเมินค่ าทรัพย์สินทีก่ องทุนรวมจะลงทุน
ชื่อ
บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
ที่อยู่
219/52 ชั้น 16 อาคารอโศกทาวเวอร์ ส ถนนสุ ขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา
กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์
0-2260-4499
โทรสาร
0-2260-0090-91
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จํากัด
121/101 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 37 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพฯ 10320
0-2642-2712-14, 0-2641-3631-35
0-2642-2711

16. ชื่อ ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สอบบัญชี
ชื่อ
นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุ วรรณกุล เลขทะเบียน 3516
นายโสภณ
เพิ่มศิริวลั ลภ
เลขทะเบียน 3182
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
เลขทะเบียน 4521
ที่อยู่
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์
0-2264-0777
โทรสาร
0-2264-0789
17. ชื่อ ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชื่อ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
ที่อยู่
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
0-2286-3484 และ 0-2679-2155
โทรสาร
0-2286-3585
18. หากท่ านต้ องการร้ องเรียน จะทําได้ อย่างไร
สามารถนําส่ งข้อร้องเรี ยนได้ที่หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
 บริ ษทั จัดการ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2286-3484 และ 0-2679-2155 โทรสาร 0-2286-3585
 สํานักงานคณะกรรมการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Help Center)
โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรื อ เวบไซด์ www.sec.or.th
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
ความเสี่ ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายในครั้งนี้ มีความเสี่ ยง ผูล้ งทุนควรพิจารณารายละเอียดโครงการฉบับนี้
อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั จจัยความเสี่ ยงดังรายละเอียดข้างท้ายนี้ ก่อนตัดสิ นใจในการซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม
ข้อความดังต่อไปนี้ แสดงถึ งปั จจัยความเสี่ ยงที่มีนัยสําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรื อมูลค่าหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวม นอกจากนี้ นอกเหนือจากปั จจัยความเสี่ ยงที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบับนี้ แล้วยังอาจมีปัจจัย
ความเสี่ ยงอื่นๆ ซึ่ งกองทุ นรวมไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรื อเป็ นความเสี่ ยงที่ กองทุนรวมพิจารณาในขณะนี้ ว่าไม่เป็ น
สาระสําคัญ แต่ความเสี่ ยงดังกล่าวอาจเป็ นปั จจัยความเสี่ ยงที่มีความสําคัญต่อไปในอนาคต ความเสี่ ยงที่ปรากฏในรายละเอียด
โครงการฉบับนี้ และความเสี่ ยงที่อาจมีข้ ึนในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุ รกิจ ผลการดําเนิ นงาน และสถานะ
ทางการเงินของกองทุนรวมหรื อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ข้อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบับนี้
เช่น การใช้ถอ้ ยคําว่า “เชื่อว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์วา่ ” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” เป็ นต้น หรื อประมาณการทาง
การเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการธุรกิจแผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการประกอบธุ รกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ และอื่นๆ เป็ นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อันเป็ น
ความเห็ น ของบริ ษ ัท จัด การในปั จ จุ บ ัน และมิ ไ ด้เ ป็ นการรั บ รองผลการประกอบการหรื อ เหตุ ก ารณ์ ใ นอนาคตดัง กล่ า ว
นอกจากนี้ ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริ งกับการคาดการณ์หรื อคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
บริ ษทั จัดการได้ดาํ เนินการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกโดยตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง (Due Diligence) ก่อนการตัดสิ นใจเข้าลงทุน โดยบริ ษทั จัดการได้ศึกษารายงานของผูป้ ระเมินราคาและรายงานทาง
วิศวกรรมของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกอย่างละเอียด อย่างไรก็ดี การตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก ไม่มีความเสี ยหายหรื อชํารุ ดบกพร่ องอันอาจทําให้
กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ 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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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นผลตอบแทนในระยะยาว ผูล้ งทุนจึงไม่
ควรคาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนในระยะสั้น นอกจากนั้น ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนกับมูลค่าของหน่วยลงทุนใน
อนาคตอาจลดตํ่าลงหรื อสู งขึ้น ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับคืนต้นทุนในการลงทุน ดังนั้น ผูท้ ี่ประสงค์ซ้ื อหน่วยลงทุนจึงควรปรึ กษา
ผูป้ ระกอบวิชาชีพและขอคําปรึ กษาเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนตัดสิ นใจลงทุนในหน่วยลงทุน
(ก) ความเสี่ ยงโดยตรงต่ อกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
1)

ความเสี่ ยงโดยทัว่ ไป
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว่ ไป ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่ งรวมถึงอัตราเงินเฟ้ อ อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ราคาเครื่ องอุปโภคและบริ โภค ราคาอสังหาริ มทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการ
คลังของรัฐบาล ธนาคารแห่ งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื่น ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อผลการดําเนิ นงาน สถานะ
ทางการเงินและ การลงทุนของกองทุนรวม และภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจโดยทัว่ ไปตลอดจนการลดลงของความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคอาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ราคาซื้ อ
ขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่ งอาจมีราคาสูงหรื อตํ่ากว่าราคาที่ได้เสนอขาย
นอกจากนี้ ราคาของหน่วยลงทุนที่ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบจากปั จจัย
ภายนอกหลายประการซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ความเคลื่อนไหวหรื อความ
เปลี่ยนแปลงของตลาดหุ ้นในต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศและต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
นโยบายหรื อมาตรการทั้งทางตรงหรื อทางอ้อมที่มีผลต่อนําเข้าหรื อส่ งออก สภาวะของธุ รกิจท่องเที่ยว เงินตรา
ต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ ปั จจัยความเสี่ ยงในการดําเนิ นงานและทาง
ธุรกิจโดยทัว่ ไป ความผันผวนของตลาดเครื่ องอุปโภคและบริ โภค ระเบียบข้อบังคับ ภาษีอากร และนโยบายอื่นใด
ของรัฐบาล เป็ นต้น ซึ่ งไม่มีหลักประกันได้วา่ ความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่าง
มีนยั สําคัญต่อราคาของหน่วยลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน และการบริ หารจัดการโครงการของกองทุนรวม

2)

ความเสี่ ยงทางการเมือง
แม้วา่ ในปัจจุบนั สภาวะทางการเมืองเริ่ มเข้าสู่ สถานการณ์ที่ดีข้ ึน แต่หากมีเหตุการณ์ความไม่สงบหรื อความขัดแย้ง
ทางการเมืองเกิดขึ้น อาจส่ งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ซึ่ งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุ นแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทุนรวม ทั้งนี้ จึงไม่สามารถรับรองได้วา่
สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปั จจุบนั หรื อในอนาคต หรื อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมือง
ของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการเติบโต
ของกองทุนรวม

3)

ความเสี่ ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัตภิ ัย และการก่ อวินาศกรรม
การเกิดภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั การก่อวินาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ แม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนัก แต่
หากเกิดขึ้นในบริ เวณที่ต้ งั อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมนอกจากจะสร้างความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของกองทุน
รวมแล้ว อาจยังก่อให้เกิดความสู ญเสี ยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผูเ้ ช่าและผูม้ าใช้บริ การในโครงการของกองทุน
รวมอย่างประเมินค่าไม่ได้
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
อย่างไรก็ดี กองทุนรวมจะได้ทาํ ประกันภัยที่ครอบคลุมความเสี ยหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั และเหตุ
สุ ดวิสัยอื่นๆ ไว้สําหรับอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ทั้งนี้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ กาํ หนดในกรมธรรม์
ประกันภัยตามมาตรฐานทัว่ ไปสําหรับธุรกิจเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์และอาคารที่พกั อาศัยให้เช่า
4)

ความเสี่ ยงจากการตรวจสอบข้ อมูลก่อนการเข้ าลงทุน
ก่อนการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษทั จัดการได้ทาํ การศึกษาข้อมูลรายละเอียดของอสังหาริ มทรัพย์น้ นั ๆ โดย
ทําการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจากรายงานของผูป้ ระเมินราคา รายงาน
การตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรั พ ย์สิ นโดยที่ ป รึ กษากฎหมายและรายงานการตรวจสภาพ
อสังหาริ มทรัพย์ อย่างไรก็ตามการกระทําดังกล่าวมิได้เป็ นการประกันว่า อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวปราศจากความ
เสี ยหาย หรื อความบกพร่ อง ที่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งหรื อซ่อมแซม รายงานของผูป้ ระเมินราคา
รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สิน โดยที่ปรึ กษากฎหมาย และรายงานการตรวจสภาพ
อสังหาริ มทรัพย์ ที่บริ ษทั จัดการใช้เป็ นพื้นฐานในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริ มทรัพย์อาจมีขอ้ บกพร่ อง มี
ความไม่ถกู ต้อง เนื่องจากความบกพร่ องบางอย่างของอสังหาริ มทรัพย์อาจจะตรวจพบได้ยากหรื อไม่สามารถตรวจ
พบได้ เนื่องจากข้อจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ หรื อปั จจัยอื่นๆ ที่เป็ นข้อจํากัด
ในการตรวจสอบของทั้งผูป้ ระเมินราคา วิศวกรและที่ปรึ กษากฎหมาย
นอกจากนั้นแล้ว อสังหาริ มทรัพย์ชิ้นนั้นๆ อาจจะมีการ ละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งการศึกษาข้อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) ของบริ ษทั
จัดการไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึ่ งอาจจะส่ งผลให้กองทุนรวมเกิดค่าใช้จ่ายหรื อข้อผูกพันที่เกี่ยวกับการละเมิด
กฎข้อบังคับดังกล่าว

5)

การเปลีย่ นแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบังคับใช้ของมาตรฐานบัญชี ฉบับใหม่ หรื อ
การปรับปรุ งมาตรฐานทางบัญชี ซึ่ งเป็ นปัจจัยที่กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมหรื อคาดการณ์ได้ สําหรับการแก้ไข
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรื อ คําสั่ง ของหน่วยงานราชการ
หรื อหน่วยงานที่มีอาํ นาจตามกฎหมาย ถือเป็ นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น กองทุนรวมจึง
ไม่ ส ามารถที่ จ ะประเมิ น ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วได้ และไม่ ส ามารถรั บ ประกัน ได้ว่า การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

6)

ราคาของหน่ วยลงทุนอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ภายหลังการเสนอขาย
ภายหลังจากการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ไม่มี
หลักประกันว่าสภาวะการซื้ อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจะมีเสถียรภาพ ราคาตลาดของ
หน่วยลงทุนอาจลดลงภายหลังการเริ่ มทําการซื้ อขายหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย และอาจไม่สอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ต่อหน่วยของกองทุนรวม ซึ่ งราคาซื้ อขายของหน่วย
ลงทุนนั้นขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย อาทิเช่น ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปริ มาณการซื้ อขายของหน่วยลงทุน ดังนั้น ผูล้ งทุนอาจไม่สามารถที่จะขายหน่วย
ลงทุนได้ในราคาที่เสนอขายหน่วยลงทุน หรื อในราคาตามมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของกองทุน
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
7)

มูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิของกองทุนรวมอาจมิได้ เป็ นมูลค่ าที่แท้ จริ งของทรัพย์ สินซึ่งกองทุนรวมจะได้ รับหากมีการ
จําหน่ ายทรัพย์สินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวมซึ่ งได้กล่าวไว้ ณ ที่น้ ี ได้คาํ นวณโดยใช้ขอ้ มูลจากรายงานการประเมิ น ค่า
ทรั พย์สิ นที่ ลงทุ นเป็ นข้อ มู ลพื้นฐาน และมูล ค่า ดัง กล่าวอาจมิได้เป็ นมูลค่าที่แท้จริ งซึ่ งกองทุนรวมจะได้รับหาก
มีการจําหน่ายทรัพย์สินออกไปทั้งหมด หรื อมีการเลิกกองทุนรวม

8)

ความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหน่ วยลงทุนในตลาด
เนื่ อ งจากกองทุ น รวมเป็ นกองทุ น รวมประเภทกองทุ นปิ ดซึ่ งมี ส ถานะเป็ นหลักทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นใน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาพคล่องในการซื้ อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริ มาณการซื้ อขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งอยูบ่ นพื้นฐานของปริ มาณความต้องการ
ของผูซ้ ้ื อ-ผูข้ าย (bid-offer) โดยปริ มาณความต้องการของผูซ้ ้ื อ-ผูข้ าย และขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการที่กองทุน
รวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ปริ มาณความต้องการของตลาด ดังนั้น จึงมีความเสี่ ยงที่หน่วยลงทุนนี้ จะขาด
สภาพคล่องในการซื้ 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 ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึ งมูลค่าสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมอาจ
ลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยูอ่ นั เนื่ องมาจากการประเมินค่าสิ ทธิ การเช่า การเปลี่ยนแปลงในอัตราการเข้า
พัก และ/หรื อ อัตราค่าห้องพัก หรื อเนื่ องจากสาเหตุอื่นใดที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของกองทุนรวม ทั้งนี้ การ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่าสิ ทธิ การเช่ าดังกล่าวอาจส่ งผลกระทบอย่า งมีน ยั สํา คัญ ต่อ มูล ค่า ทรัพ ย์สิ น และมูล ค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวม

11)

ความเสี่ ยงของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอืน่
ก า ร ที่ ก อ ง ทุ น ร ว ม อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ จ ะ ต้ อ ง ล ง ทุ น ใ น อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ไ ม่ ตํ่ า ก ว่ า
ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวมภายใต้บทบัญญัติของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทําให้การลงทุน
กระจุกตัวอยูใ่ นธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ ในขณะที่กองทุนรวมบางประเภทจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนใน
ตราสารทางการเงินและ/หรื อหลักทรัพย์ ตลอดจนประเภทธุ รกิจต่างๆที่หลากหลาย อันเป็ นผลให้กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์มีการกระจายความเสี่ ยงน้อยกว่าการลงทุนในกองทุนรวมประเภทอื่น

12)

ความสามารถในการจ่ ายเงินปันผลของกองทุนรวม
การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวม ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยหลาย
ประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ การแข่งขันของผูป้ ระกอบการ อัตราการเข้า
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
พักของผูเ้ ช่าในโครงการที่กองทุนรวมจะลงทุน การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนั้น จึงมีความเสี่ ยงที่นกั ลงทุนจะไม่ได้รับเงินปันผลตามที่ได้ประมาณการ
เอาไว้ในปี ที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว หรื อกองทุนรวมจะไม่สามารถที่จะรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลหรื อเพิ่มการ
จ่ายเงินปั นผลได้ในปี ต่อ ๆ ไป
13)

มูลค่ าทรั พย์ สินสุ ทธิ (NAV) ของกองทุนรวมอาจไม่ เท่ ากับราคาที่จะซื้อขายได้ จริ งในตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ (NAV) ของกองทุนรวมที่บริ ษทั จัดการประกาศ เป็ นการคํานวณโดยใช้รายงาน
การประเมิ น ค่ า หรื อรายงานการสอบทานการประเมิ น ค่า ครั้ งล่า สุ ด เป็ นฐานในการกํา หนดมูล ค่า
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง มูล ค่า ดัง กล่าวอาจไม่ ใช่ ราคาที่ จะซื้ อ ขายได้จ ริ งในตลาดหลักทรั พย์แ ห่ ง ประเทศไทย
เนื่องจากราคาที่ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น อุปสงค์และอุปทานของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าว การไหลเข้าของเงินลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ เป็ นต้น

(ข) ความเสี่ ยงทีเ่ กีย่ วข้ องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ ในทรัพย์สิน
1)

ความเสี่ ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งอาจมีผลกระทบต่ ออสั งหาริมทรัพย์
อสังหาริ ม ทรั พย์ที่กองทุ นรวมจะลงทุ นมี ความเสี่ ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิ จและอุ ตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
นอกจากนี้ อสังหาริ มทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากปั จจัย มหภาคอื่นๆ เช่น การวางผังเมือง
การได้รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณี การเกิดความไม่สงบในประเทศ เป็ นต้น

2)

ความเสี่ ยงจากการแข่ งขันทีส่ ู งขึน้
ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสังหาริ มทรัพย์ การเพิ่มขึ้นของจํานวน
ผูป้ ระกอบการในตลาด การเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของจํานวนนักท่องเที่ยวและนักธุ รกิจ การที่มีจาํ นวนผูป้ ระกอบการ
ในตลาดเพิ่มขึ้นจะส่ งผลให้อุปทานของตลาดเพิ่มขึ้น ทําให้มีการแข่งขันสู งขึ้น

3)

ความเสี่ ยงทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ต้ องมีการปรับปรุงอสั งหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมแต่ละแห่ งจะต้องซ่ อมแซมและปรับปรุ งให้ดูใหม่ ทันสมัย และสอดคล้องกับ
ความพอใจของลูกค้าอยูเ่ สมอ เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การอย่างต่อเนื่ อง โดยปกติการปรับปรุ ง หรื อ การ
ซ่ อ มแซมบํารุ งรั ก ษาประจําปี จะไม่ ก่ อ ให้เ กิ ด ผลกระทบต่อ การดํา เนิ น งานมากนัก ยกเว้น ในกรณี ที่ เ ป็ นการ
ปรับปรุ งซ่อมแซมใหญ่ซ่ ึ งเป็ นการปรับปรุ งเพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ภายนอกและภายในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อ
เป็ นการเปลี่ยนงานระบบที่สาํ คัญ ซึ่ งจะดําเนินการตามระยะเวลาที่ผบู้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์หรื อกองทุนรวมเห็น
ว่าเหมาะสมและกองทุนรวมยอมรับ และโดยปกติจะไม่มีการหยุดดําเนิ นการในระหว่างช่วงการปรับปรุ งนั้นๆ
การปรับปรุ งจะดําเนินการเป็ นส่ วนๆ เฉพาะพื้นที่ที่ตอ้ งการปรับปรุ งเท่านั้น ดังนั้นผลกระทบต่อรายได้จะเกิดขึ้น
เฉพาะพื้นที่ที่มีการปรับปรุ ง
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
4)

ความเสี่ ยงจากการลดลงของระดับความต้ องการของนักธุรกิจ/นักท่ องเทีย่ วทีเ่ ข้ ามาทํางาน/ท่ องเทีย่ วในประเทศ
ไทย
ปริ มาณลูกค้าส่ วนใหญ่ที่มาใช้ห้องพัก เป็ นนักธุ รกิจ / นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ดังนั้น การดําเนิ นกิจการของ
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรั พย์จึงขึ้นอยู่กบั สภาวะการลงทุน การประกอบกิจการโดยบริ ษทั ข้ามชาติในประเทศไทย
และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการลงทุน หรื อการประกอบกิจการโดยบริ ษทั
ข้ามชาติในประเทศไทย ลดลงไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามอาจทําให้จาํ นวนนักธุ รกิจและนักท่องเที่ยว ที่เดินทาง
เข้ามาในประเทศไทยมี จาํ นวนลดลง การดําเนิ นกิ จการของผูเ้ ช่าช่วงหรื อ ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์อาจได้รับ
ผลกระทบในทางลบจากเหตุการณ์ ใดๆ ที่ ลดความน่ าสนใจของประเทศไทยในฐานะสถานที่ ประกอบธุ รกิ จ
สถานที่ประกอบกิจการ สถานที่ท่องเที่ยวของนักธุ รกิจ/นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เช่นการเปลี่ยนแปลงในทาง
ลบของสภาวะทางเศรษฐกิ จระหว่างประเทศ การเพิ่มค่าเงิ นบาท มุ มมองที่ เป็ นทางลบของชาวต่างประเทศ
เกี่ยวกับประเทศไทย ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การประท้วง หรื อการปิ ดล้อม หรื อ
การแพร่ ระบาดของโรคต่างๆในภูมิภาค รวมถึ งผลกระทบจากความเสี่ ยงเกี่ ย วกับอธิ ปไตย และสถานการณ์
ทางการเมืองของประเทศไทยด้วย ดังนั้น หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวสภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยอาจได้รับผลกระทบรุ นแรง ซึ่ งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วย

5)

ความเสี่ ยงจากกรณีการถูกเวนคืนทีด่ นิ
กองทุนรวมอาจมีความเสี่ ยงในกรณี ที่มีการเวนคืนทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่ งทําให้
กองทุนรวมไม่อาจใช้ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนเพื่อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้
อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่เกิดการเวนคืนดังกล่าว กองทุนรวมอาจไม่ได้รับค่าชดเชยจากการเวนคืน หรื อได้รับค่าชดเชย
ดังกล่าวมากกว่าหรื อน้อยกว่ามูลค่าที่กองทุนรวมใช้ในการลงทุนในทรัพย์สิน ซึ่ งอาจส่ งผลให้ผลตอบแทนที่ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนไม่เป็ นไปตามที่ได้ประมาณการไว้ท้ งั ในส่ วนของเงินปันผลและเงินลดทุน
ทั้งนี้จาํ นวนเงินค่าชดเชยที่กองทุนรวมได้รับจะขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขตามที่กาํ หนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการ
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เหลืออยูภ่ ายหลังจากการถูกเวนคืน หรื อจํานวนค่าชดเชยที่ได้รับจากการเวนคืน
นอกจากนี้ จากการที่บริ ษทั จัดการได้ศึกษาข้อมูลตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริ เวณที่ที่จะเวนคืนใน
ท้องที่เขตที่ทรัพย์สินของกองทุนที่จะลงทุนแล้วพบว่าที่ต้ งั ของทรัพย์สินของกองทุนที่จะลงทุนดังกล่าวไม่ตกอยู่
ภายใต้เขตเวนคืนโดยเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้บริ ษทั จัดการไม่สามารถประเมินถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได้ เนื่องจาก
การเวนคืนที่ดินเป็ น นโยบายและความจําเป็ นในการใช้พ้นื ที่ของรัฐบาลในเวลานั้น

6)

ความเสี่ ยงจากการไม่ มีสิทธิใช้ ทางเข้ าออกโครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่ อ
เนื่องจากกรณีมขี ้ อพิพาท
ในขณะที่ มี ก ารเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมตามหนัง สื อ ชี้ ช วนฉบับ นี้ ทางเข้า ออกของโครงการ
เซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ ซึ่ งมี เนื้ อที่ ประมาณ 5 ตารางวา อยู่ภายใต้ขอ้ พิพาท
ระหว่างนายบุญลือ ทองบุญรอด ในฐานะผูจ้ ดั การมรดกของนายทองหล่อ ทองบุญรอด (โจทก์) กับ กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ เรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II (จําเลย) เรื่ อง ละเมิดและขับไล่ โดยที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ยืน ตามศาลชั้น ต้น ให้ย กฟ้ อง ตามคําพิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ์ คดี ห มายเลขดํา ที่ 4438/2549 คดี ห มายเลขแดงที่
12311/2552 เนื่ องจากพยานหลักฐานของจําเลยมีน้ าํ หนักดีกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ และข้อเท็จจริ งรับฟั งได้
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
ว่านายทองหล่อได้อุทิศที่ดินพิพาทให้เป็ นถนนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนใช้ร่วมกันโดยกระทําด้วยวาจาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2497 ที่ดินพิพาทจึงเป็ นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โจทก์ไม่อาจอ้างกรรมสิ ทธิ์
ในที่ ดินพิพ าทว่า โจทก์มี สิ ท ธิ ค รอบครองที่ ดินพิพาทสื บต่อจากนายทองหล่อเจ้ามรดกได้อี กต่อ ไป ทั้งนี้ คดี
ดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โดยโจทก์ได้ยนื่ ฎีกาไว้แล้ว ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ทั้งนี้ ซอยสุ ขมุ วิท 55 (ทองหล่อ) ได้มีการใช้เป็ นทางสาธารณะที่รถยนต์ใช้สัญจรไปมาเป็ นปกติเป็ นเวลานานกว่า
20 ปี แล้ว ตลอดจนศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาแล้วว่า พยานหลักฐานของโครงการมีน้ าํ หนักดีกว่า
พยานของโจทก์ โจทก์ไม่อาจอ้างกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินพิพาทได้
อย่างไรก็ดี หากศาลฎี กาพิพากษากลับคําพิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้น อาจส่ งผลให้ไม่สามารถใช้ทางเข้า-ออก
โครงการเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท-ทองหล่อทางด้านหน้าถนนสุ ขมุ วิท 55 (ซอยทองหล่อ) อย่างไรก็
ตาม กองทุนรวมอาจขอเจรจาขอเช่ าที่ ดินประมาณ 5 ตารางวา เพื่อใช้เป็ นทางเข้าออกของโครงการหรื ออาจพิจารณา
เปลี่ยนแปลงทางเข้า-ออกของโครงการจากเดิมเป็ นการเข้า-ออกผ่านทางซอยทองหล่อ 8 เข้าสู่ ถนนสุ ขมุ วิท 55 (ซอยทอง
หล่อ) ซึ่ งเป็ นทางสาธารณประโยชน์ และไม่มีพบว่ามีคดี พิพาทใดๆกับกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ เรี ยกร้ อง
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ –II และกองทุนรวมอาจต้องชดใช้ค่าเสี ยหายและค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความให้โจทก์รวมเป็ น
เงินประมาณ 1.64 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนค่าใช้จ่าย 0.05% ของขนาดเงินกองทุนรวม 3,300 ล้านบาท

ค) ความเสี่ ยงทีเ่ กิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวม
3) ความเสี่ ยงของผลประกอบการของกองทุนรวมขึน้ อยู่กบั ความสามารถของผู้บริหารอสั งหาริมทรัพย์
ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรกกองทุนรวมจะแต่งตั้ง บริ ษทั คิว. เอช. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ให้
เป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาํ หรับ โครงการเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ สุ ขุมวิท-ทองหล่อ
โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์ พร้อมพงษ์ และโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์
เอช วิลล่า สาทร ซึ่ งบริ ษทั คิว. เอช. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด เป็ นบริ ษทั มีประสบการณ์ในการบริ หารจัดการ
ทรั พย์สิน โดยกองทุนรวมได้กาํ หนดให้ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรั พย์มีหน้าที่ ต่างๆ เกี่ ยวกับการบริ หารจัดการ
ทรัพย์สิน รวมถึงการร่ วมกําหนดนโยบายการจัดการผลประโยชน์ในทรัพย์สิน ดังนั้นการบริ หารจัดการทรัพย์สิน
ที่ดีโดยผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เช่น การรักษาหรื อพัฒนาทรัพย์สินที่ลงทุนให้เป็ นที่พึงพอใจของผูเ้ ช่า การ
ให้บริ การแก่ผเู้ ช่าอย่างมีคุณภาพ การหาผูเ้ ช่ารายใหม่หรื อการต่อสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าปั จจุบนั การบํารุ งรักษา
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกให้อยูใ่ นสภาพที่ดี จึงส่ งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของกองทุนรวม
อย่างไรก็ดี หากบริ ษทั คิว. เอช. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ผบู้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
เนื่ อ งจากเหตุ ผ ลใดเหตุ ผ ลหนึ่ ง
กองทุ น รวมอาจได้รั บ ผลกระทบจากการบริ ห ารจัด การของผูบ้ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์รายเดิม ซึ่ งอาจจะส่ งผลกระทบต่อผลประกอบการและฐานะการเงินของกองทุนรวม
2) ความคุ้มครองจากกรมธรรม์ ประกันภัยของกองทุนรวมอาจไม่ ครอบคลุมความเสี่ ยงจากการสู ญเสี ยได้ ท้ังหมด
และอไม่ ครอบคลุมถึงความเสี ยหายบางประเภททีไ่ ม่ ได้ ทาํ ประกัน
การประกอบธุ รกิ จของกองทุนรวมมีความเสี่ ยงด้านการดําเนิ นการและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่กองทุน
รวมเข้าลงทุนครั้งแรก เนื่ องจากกองทุนรวมอาจไม่สามารถจัดทําประกันภัยที่คุม้ ครองความเสี่ ยงบางประเภทที่
อาจเกิดขึ้นได้ (หรื อแม้วา่ กองทุนรวมสามารถจัดหาประกันภัยได้ แต่อตั ราเบี้ยประกันอาจไม่คุม้ กับผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจที่กองทุนรวมอาจได้รับ) เช่น ความสูญเสี ยจากสงคราม หรื อการก่อการร้าย เป็ นต้น
กองทุนรวมอาจมีความเสี่ ยงจากความสู ญเสี ยทางการเงินเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่ไม่ได้รับการคุม้ ครองอย่าง
เพียงพอหรื อไม่สามารถจัดให้มีการประกันภัยได้

- 52 หนังสื อชี้ชวนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
3)

ความเสี่ ยงจากการทีค่ ู่สัญญาไม่ ปฏิบัตติ ามสั ญญาอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการลงทุนและบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม กองทุนรวมจะเข้าทํา สัญญาโอนสิ ทธิการเช่าช่วงที่ดินและ
สัญญาจะซื้ อจะขายอสังหาริ มทรัพย์กบั เจ้าของอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ ผูโ้ อนสิ ทธิ การเช่าช่วงที่ดิน และ/หรื อ
สั ญ ญาต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ การลงทุ น และการบริ ห ารของกองทุ น รวมเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจัด หาจัด หา
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม และผูกพันให้คู่สัญญาปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในสัญญา
อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีขอ้ กําหนดในสัญญา คู่สัญญาอาจปฏิบตั ิผิดสัญญาหรื ออาจเกิดเหตุการณ์ใด ๆ อันเป็ นเหตุแห่ ง
การเลิ กหรื อผิดสั ญญาได้ ในกรณี เ ช่ น ว่า นี้ แม้กองทุ นรวมจะมี สิ ท ธิ ที่ จ ะบอกเลิ ก สั ญ ญา เรี ย กค่ า เสี ย หาย แต่
เหตุการณ์ที่คู่สัญญาผิดสัญญาดังกล่าว ทําให้กองทุนรวมอาจไม่ได้รับผลประโยชน์หรื อบังคับการให้เป็ นไปตาม
สัญญาตามที่กาํ หนดไว้ดงั กล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบังคับให้เป็ นไปตามสิ ทธิ ของกองทุนรวมตามข้อกําหนด หรื อ
คู่สั ญ ญาไม่ ช าํ ระค่ า เสี ย หายตามที่ ก องทุ น รวมเรี ย กร้ อ ง ดังนั้น กองทุ นรวมจึ ง อาจต้อ งนําเรื่ อ งดัง กล่า วเข้า สู่
กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้ องร้องต่อศาล ซึ่ งการดําเนิ นการดังกล่าวบริ ษทั จัดการไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึง
ระยะเวลาในการดําเนินการ และจํานวนเงินที่กองทุนรวมจะได้รับชดเชย เยียวยา ต่อความเสี ยหายต่าง ๆ นอกจากนี้
ผลแห่ งคดีข้ ึนอยู่กบั คําพิพากษาของศาล และถึงแม้ศาลจะมีคาํ พิพากษาให้กองทุนรวมชนะคดี กองทุนรวมอาจ
ประสบความยุง่ ยากในการบังคับให้เป็ นไปตามคําพิพากษาของศาล ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจึงมีความเสี่ ยงที่จะไม่ได้รับ
ผลตอบแทนตามจํานวนหรื อภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้

4)

ความเสี่ ยงจากการทีก่ องทุนรวมไม่ สามารถใช้ สิทธิตามสั ญญาเช่ าช่ วงทีด่ นิ ทีเ่ ช่ า
ในบางกรณี กองทุนรวมอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เช่าช่วงเนื่ อ งจากที่ ดินที่ เช่า ช่วงถูกยึดหรื ออายัด
ตามคําสั่งศาล เจ้าของที่ดินหรื อผูใ้ ห้เช่าช่วงถูกศาลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ชวั่ คราว หรื อพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรื อสั่งให้
ล้มละลาย
ซึ่ งในกรณี ดงั กล่าวหากเจ้าของที่ดินหรื อผูใ้ ห้เช่าช่วงไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเหตุดงั กล่าวกองทุนรวมจึงอาจจะไม่
สามารถใช้ประโยชน์ซ่ ึ งที่ดินที่เช่าช่วงได้ตามระยะเวลาการเช่าช่วงที่เหลืออยูต่ ามระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ในสัญญา
เช่าช่วง
อย่างไรก็ดี กองทุนรวมยังเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในสิ่ งปลูกสร้างที่ต้ งั อยูบ่ นที่ดินที่เช่าช่วง ผูท้ ี่มีสิทธิ ในที่ดินที่เช่า
ช่วงแทนเจ้าของที่ดินหรื อผูใ้ ห้เช่าช่วงอาจต้องดําเนิ นการให้กองทุนรวมสามารถใช้ประโยชน์ในสิ่ งปลูกสร้างที่
กองทุนรวมมีกรรมสิ ทธิ์ได้โดยชอบต่อไป
นอกจากนี้ ผูใ้ ห้เช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วง เป็ นบริ ษทั ที่ถือหุ ้นโดยเจ้าของที่ดินและกลุ่มบุคคลเดียวกันกับเจ้าของ
ที่ดินและไม่ได้ประกอบธุ รกิจในลักษณะอื่น ดังนั้น จึงมีความเสี่ ยงตํ่าในการที่สัญญาเช่าระหว่างเจ้าของที่ดินกับ
บริ ษทั ดวงเดช จํากัดและสัญญาเช่าช่วงจะถูกยกเลิกหรื อเพิกถอน เนื่องจากการผิดนัดของบริ ษทั ดวงเดช จํากัด ใน
ฐานะผูเ้ ช่าตามสัญญาเช่าและผูใ้ ห้เช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วง

5)

ความเสี่ ยงทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการกู้ยมื เงิน
ในกรณี ที่กองทุนรวมได้ดาํ เนิ นการให้มีการกูย้ ืมเงินตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดที่กาํ หนดไว้ในโครงการ กองทุน
รวมอาจมีความเสี่ ยงเกิดขึ้นจากการกูย้ ืมเงินดังกล่าวได้ เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและอัตรา
ดอกเบี้ ย ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานของกองทุนรวม ทําให้กองทุนรวมมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ
รวมถึงกองทุนรวมอาจมีความเสี่ ยงที่จะมีความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยลดลง และอาจส่ งผล
กระทบต่อความสามารถของกองทุนรวมในการจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมจะใช้ความ
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
พยายามในการดําเนิ นการใดๆเพื่อลดความเสี่ ยงดังกล่าว เช่น การป้ องกันความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ย หรื อ การขอขยายระยะเวลาการชําระหนี้ เป็ นต้น อย่างไรก็ดีในการดําเนินการใดๆ ดังกล่าว กองทุนรวม
จะดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
6)

การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่ งแวดล้ อมอาจก่อให้ เกิดค่ าใช้ จ่ายอย่ างมีนัยสํ าคัญต่ อกองทุนรวม
กองทุนรวมอาจมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจของกองทุนรวม นอกจากนี้ ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในอนาคต กองทุน
รวมอาจมีภาระค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิตามกฎหมายเพิ่มเติม

7)

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ างกองทุนรวม
เจ้ าของอสั งหาริมทรัพย์ ทกี่ องทุนรวมลงทุนครั้งแรก
คณะกรรมการลงทุน ผู้บริหารอสั งหาริมทรัพย์ เจ้ าของอสั งหาริมทรัพย์ และผู้ให้ บริการอืน่ ของกองทุนรวมอาจ
ก่อให้ 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 การ
เช่าช่วงที่ ดิน โดยสัญญาเช่าช่วงที่ ดินดังกล่าวมี ขอ้ กําหนดว่า เมื่ อสัญญาเช่าช่วงสิ้ นสุ ดลงแล้ว ผูใ้ ห้เช่าช่ วงอาจ
กําหนดให้ผเู้ ช่าช่วงดําเนิ นการรื้ อถอนอาคารสิ่ งปลูกสร้างออกจากพื้นที่เช่าช่วงโดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ ช่าช่วงเอง ซึ่ ง
ในกรณี ดงั กล่าวผูป้ ระเมินราคาได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินลอยตัวที่สามารถขายต่อได้และค่าใช้จ่ายในการรื้ อถอน
สิ่ งปลูกสร้างดังกล่าวไว้ในรายงานประเมินแล้ว ซึ่ งอาจส่ งผลให้ในวันที่สัญญาเช่าช่วงสิ้ นสุ ดลงกองทุนรวมอาจมี
หรื อไม่มีภาระในการชําระค่ารื้ อถอนดังกล่าว ซึ่ งอาจทําให้ผลตอบแทนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้รับไม่เป็ นไปตามที่
ประมาณการไว้ อย่างไรก็ดี บริ ษทั จัดการได้กาํ หนดให้ผปู้ ระเมินราคาต้องนําปั จจัยดังกล่าวประกอบการกําหนด
สมมติฐานในการประเมินค่าและการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมแล้วแต่กรณี และบริ ษทั
จัดการจะดําเนินการให้มีการเปิ ดเผยสมมติฐานในเรื่ องดังกล่าวในรายงานประเมินล่าสุ ดและรายงานประจําปี ของ
กองทุนรวม เพื่อให้ผลู ้ งทุนสามารถรับทราบถึงความเสี่ ยงดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาลงทุนได้
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หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
ตารางแสดงค่ าใช้ จ่าย
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในการเสนอขายครั้งแรก
1.2 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในการเพิ่มทุน
2. ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน

ไม่มี
อัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของราคาที่เสนอขาย*

ตามอัตราที่ธนาคารพาณิ ชย์กาํ หนด (ถ้ามี)
ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด
ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด

2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
2.2 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
2.3 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิ ทธิในหน่วยลงทุน
2.4 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ก) ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจํานําหน่วยลงทุน
ข) ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดําเนินการให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นกรณี
พิเศษ
3. ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ส
ตามอัตราที่บริ ษทั จัดการ และ/หรื อนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนกําหนด
กําหนดตามที่จ่ายจริ ง

ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของ
กองทุนรวม ทั้งนี้ ไม่ต่าํ กว่า 3,000,000 บาทต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของ
กองทุนรวม ทั้งนี้ ไม่ต่าํ กว่า 300,000 บาทต่อปี และ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์สามารถเบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
ไปตรวจสอบทรัพย์สินจากกองทุนรวมได้ เช่น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พกั และค่าธรรมเนียม
ต่างๆเป็ นต้น ในอัตราไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้ง*
ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของ
กองทุนรวม *

3.2 ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์

3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
3.4 ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
3.4.1 โครงการเซอร์ วสิ อพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิททองหล่อ

3.4.2 โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิ เดนซ์
พร้อมพงษ์

ในอัตรารายเดือนเท่ากับจํานวนรวมของ (ก) ไม่เกิน
ร้อยละ 5.00 ของรายได้จากการดําเนินงานรวมราย
เดือน และ (ข) ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรจากการ
ดําเนินงาน***
ในอัตรารายเดือนเท่ากับจํานวนรวมของ (ก) ไม่เกิน
ร้อยละ 5.00 ของรายได้จากการดําเนินงานรวมราย
เดือน และ (ข) ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรจากการ
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3.4.3 โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร

3.5 ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษา
ก) ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษารายปี
ข) ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาเพิ่มเติม กรณี ที่มีการซื้ อ ขาย โอน หรื อ
เปลี่ยนมือของอสังหาริ มทรัพย์ในแต่ละครั้ง
ค) ค่าที่ปรึ กษาอื่นของกองทุน เช่น ค่าที่ปรึ กษาเฉพาะด้าน ค่าที่
ปรึ กษากฎหมาย ค่าทนายความ ค่าที่ปรึ กษาผูค้ ุมงานก่อสร้าง
ค่าจ้างวิศวกรคุมงานก่อสร้างและ/หรื อประเมินคุณภาพงาน เป็ น
ต้น
3.6 ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาทางการเงิน
ก) กรณี ที่เสนอขายครั้งแรก
ข) กรณี ที่มีการเพิ่มทุน
ค) กรณี อื่นๆ
3.7 ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย

ดําเนินงาน***
ในอัตรารายเดือนเท่ากับจํานวนรวมของ (ก) ไม่เกิน
ร้อยละ 5.00 ของรายได้จากการดําเนินงานรวมราย
เดือน และ (ข) ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรจากการ
ดําเนินงาน***
ส
ไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของ
กองทุนรวม*
ไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าการซื้ อ ขาย โอน หรื อ
เปลี่ยนมือของอสังหาริ มทรัพย์ในแต่ละครั้ง*
ตามที่จ่ายจริ ง

ด
ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของจํานวนเงินที่ระดมทุนได้*
ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของจํานวนเงินที่ระดมได้ในแต่ละ
ครั้ง*
ตามที่จ่ายจริ ง แต่ท้ งั นี้ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี
ในการเสนอขายครั้งแรกและครั้งต่อไปในอัตราไม่
เกินร้อยละ 3.00 ของจํานวนเงินที่จาํ หน่าย*
ตามที่จ่ายจริ ง
ไม่เกิน 15,000 บาทต่อครั้ง ต่อคน*

3.8 ค่าเบี้ยประกัน
3.9 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน
3.10 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มการขาย
ที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
ด
- ในการเสนอขายครั้งแรก
ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ณ วันจด
ทะเบียนกองทุน
- ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ก) เมื่อกองทุนมีการเพิม่ ทุนในแต่ละครั้ง
ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนที่จะเพิม่
ข) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นกั ลงทุนทัว่ ไป ตามอัตราที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของ
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม ณ วันสิ้ นปี บัญชี
ของบัญชีก่อนหน้า
3.11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริ ง
4. อัตราส่ วนค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด ต่ อมูลค่ าทรัพย์สินสุ ทธิ**
ไม่ เกินร้ อยละ 6.50
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หมายเหตุ :
* เป็ นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรื อภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
** ประมาณการสําหรับปี พ.ศ. 2555 และไม่รวมค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการ
ซื้ อขายหลักทรัพย์
***กํา ไรจากการดํา เนิ น งานที่ ใ ช้สํา หรั บ คํา นวณค่ า ธรรมเนี ย มในการจัด การอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ส่ ว นเพิ่ ม เติ ม ตามผล
ประกอบการ (Incentive Property Management Fees) นั้น จะคํานวณจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริ การรวมถึงรายได้อื่น ๆ
หักลบด้วย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าทําความสะอาด ค่ารักษาความ
ปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ค่าใช้จ่ายในการตลาด ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซ่ อมบํารุ ง โดยไม่รวมถึงการตั้ง
สํารองประจําปี สําหรับการซ่อมแซมและปรับปรุ งโครงการ ภาษีโรงเรื อน ภาษีป้าย ค่าเบี้ยประกันอาคาร ค่าธรรมเนียมใน
การจัดการอสังหาริ มทรัพย์พ้นื ฐาน (Basic Property Management Fees)
รายได้ จากการดําเนินงานของโครงการ คือ เงินที่กองทุนรวมได้รับจากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ที่
กองทุนรวมลงทุน
บริ ษทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด (ผูป้ ระเมิน) มีความเห็นว่าโดยทัว่ ไปค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
จะเป็ นการตกลงระหว่างเจ้าของอสังหาริ มทรัพย์กบั ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยขึ้นอยูก่ บั ความมีชื่อเสี ยงของผูบ้ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์และสภาพทรัพย์สินเป็ นสําคัญ จากประสบการณ์ของผูป้ ระเมินพบว่า ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์บางราย
คิดค่าตอบแทนการบริ หาร (Basic Management Fee) ประมาณ 3-5% ของรายได้ท้ งั หมด และผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
บางรายคิดค่าตอบแทนที่อิงกับกําไร (Incentive Fee) ในอัตรา 7-10% ของรายได้จากการดําเนินงาน ดังนั้น อัตราที่
กองทุนกําหนดอยูเ่ กณฑ์ทวั่ ไปที่เคยพบเห็น

- 57 หนังสื อชี้ชวนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสํ าคัญของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
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
ชําระเงิ นค่าสนับสนุ 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 ับประกันรายได้จะให้การสนับสนุ นการดําเนินงานของกองทุนรวมเป็ 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 นหนึ่งในกลุ่มผูน้ 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
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
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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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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
อัตรากําไรสุ ทธิ (ร้อยละ)

16,008
12,542
1,024
4,490
203
927
3,428
21.41

17,897
13,716
1,174
5,355
268
1,219
3,908
21.84

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
22.72
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(หน่ วย ล้ านบาท)

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

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

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

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 ง และความสามารถเพียงพอในการสนับสนุน
กองทุนรวมอสังหาริ 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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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 ที่กองทุนรวมรับโอนทรัพย์สินถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ทั้งนี้ ประมาณการผลกําไรสุ ทธิของกองทุนรวม อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยประมาณการกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินตาม
รายงานประเมินของบริ ษทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555 และ บริ ษทั ทีเอพี แวลูเอชัน่
จํากัด ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555 และหักลบด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุน และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ
กองทุน ซึ่ งอ้างอิงจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน

- 62 หนังสื อชี้ชวนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

I

รายงานสรุ ปผลการศึกษาตลาดทีพ่ กั
อาศัยให้ เช่ าสํ าหรับชาวต่ างชาติ
เสนอต่อ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
5 กันยายน 2554
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I

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

Page 1

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

I
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บทนํา

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
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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
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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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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
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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

I

CB RICHARD ELLIS | รายงานสรุ ปผลการศึกษาตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติ

ข้อมูลผูเ้ ช่า
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อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่อปี )
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2550
2551
2552
2553
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

CB RICHARD ELLIS | รายงานสรุ ปผลการศึกษาตลาดที่พกั อาศัยให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติ

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
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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

