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 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการกองทุนรวม ดังน้ัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทั้งนี ้ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผล
การดาํเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั  

 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่เพือ่บริษัทจัดการกองทุนรวม
เช่นเดียวกนักบัที่บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่เพือ่กองทุนรวม 
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้
เกดิความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

 ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูล
โครงการได้ทีบ่ริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมนี้มีการรับประกันรายได้ขั้นตํ่าเป็นระยะเวลา 4 ปี และเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการ
ประกนัรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผลตอบแทนที่กองทุนรวมจะได้รับน้ัน
จะขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนซ่ึงอาจไม่เท่ากับผลตอบแทนที่
กองทุนรวมเคยได้รับในช่วงมกีารประกนัรายได้ 

 การประกันรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม ขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
ปฏิบัตติามสัญญาของผู้รับประกนัรายได้ ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอยีดของการประกนัรายได้ 
ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของผู้รับประกนัรายได้ก่อนตดัสินใจลงทุน 

 โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ อยู่ภายใต้ข้อพิพาทเกี่ยวกับ
ทางเข้า-ออกโครงการ ซ่ึงศาลอุทธรณ์และศาลช้ันต้นมีคําพิพากษาให้ยกฟ้อง อย่างไรก็ตาม หาก
ศาลฎกีาพพิากษากลบัคําพพิากษาศาลอุทธรณ์และศาลช้ันต้น อาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้ทางเข้า-
ออกโครงการทางด้านหน้าถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมอาจขอ
เจรจาขอเช่าที่ดินประมาณ 5 ตารางวา เพื่อใช้เป็นทางเข้าออกของโครงการหรืออาจพิจารณา
เปลี่ยนแปลงทางเข้า-ออกของโครงการจากเดิมเป็นการเข้า-ออกผ่านทางซอยทองหล่อ 8 เข้าสู่
ถนนสุขุมวทิ 55 (ซอยทองหล่อ) ซ่ึงเป็นทางสาธารณประโยชน์ และไม่มีพบว่ามีคดีพพิาทใดๆกบั
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ –II และกองทุนรวมอาจต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายและค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความให้โจทก์รวมเป็นเงินประมาณ 1.64 ล้าน
บาท คดิเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่าย 0.05% ของขนาดเงนิกองทุนรวม 3,300 ล้านบาท 
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ส่วนสรุปข้อมูลสําคญั 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

ช่ือบริษัทจัดการ :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 

ทีอ่ยู่ :  เลขที ่11 อาคารควิเฮ้าส์ สาทร ช้ัน 14 

  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท์ : 0-2286-3484 และ 0-2679-2155 

โทรสาร : 0-2286-3585 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1 ช่ือโครงการ(ไทย) :  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 

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

1.3 ช่ือย่อ : LHPF 

1.4   ประเภทโครงการ                                         :  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วย 

 ลงทุน โดยบริษทัจดัการจะยืน่คาํขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง       

 ประเทศไทย เพ่ือใหรั้บหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

1.5 ลกัษณะโครงการ : ระบุเฉพาะเจาะจง  

1.6  ประเภทการลงทุน : อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

1.7 อายุโครงการ  :       ไม่กาํหนดอายโุครงการ 

1.8 วนัทีไ่ด้รับอนุมตัใิห้จัดตั้งและจัดการ      :        

1.9 วนัและเวลาทาํการเสนอขายหน่วยลงทุน  : วนัท่ี 8 มีนาคม ถึงวนัท่ี 16 มีนาคม 2555 เวลา 8.30 – 15.30 น. 
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2.  จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย และ
มูลค่าขั้นตํา่ในการจองซ้ือ  

2.1  จํานวนเงนิทุนของโครงการ  :  ไม่เกิน 3,300 ลา้นบาท (สามพนัสามร้อยลา้นบาท) 

2.2 มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหน่วยลงทุน : 10.00 (สิบบาท) 

2.3 จํานวนหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 330 ลา้นหน่วย (สามร้อยสามสิบลา้นหน่วย) 

2.4 ประเภทหน่วยลงทุน : ระบุช่ือผูถื้อ 

2.5 ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขาย : 10.00 บาท (สิบบาท) 
2.6 มูลค่าขั้นตํา่ของการจองซ้ือ : มูลค่าไม่ตํ่ากวา่ 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาท) และเพ่ิมเป็นทวคีูณ 
   ของ 1,000 บาท (หน่ึงพนับาท) 

3.  วตัถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม และรายละเอยีดนโยบายการลงทุน 

3.1  วตัถุประสงค์ของโครงการ :  

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

3.2  รายละเอยีดนโยบายการลงทุน :  

3.2.1  การลงทุนคร้ังแรก 

กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพยสิ์นโดยการเขา้ซ้ือ และ/หรือ รับโอนสิทธิการเช่าช่วงในทรัพยสิ์นท่ีกองทุน
รวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก ดงัน้ี 

(ก) ลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบกิจการโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขุมวิท-
ทองหล่อโดยการรับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น ซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดินพร้อมอาคารส่ิงปลูกสร้าง งาน
ระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา 
และอุปกรณ์ต่างๆ จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II  

(ข) ลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบกิจการ โครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ 
พร้อมพงษ ์โดยการรับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น ซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดินพร้อมอาคารส่ิงปลูกสร้าง งาน
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ระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการอาคารพกัอาศยัให้เช่า และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา 
และอุปกรณ์ต่างๆ จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II  

 (ค) ลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบกิจการโครงการบา้นพกัอาศยัให้เช่า แอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร 
โดยการรับโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารส่ิงปลกูสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการบา้นพกั
อาศยัให้เช่าและเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ จากบริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร 
จาํกดั และรับโอนสิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน ซ่ึงสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินดงักล่าวมีระยะเวลาการเช่าช่วงประมาณ  
13  ปี นบัจากวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ส้ินสุดวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2568 และรับโอนสิทธิการเช่าช่วง
แบบมีเง่ือนเวลาต่อไปอีกประมาณ 14 ปี นบัจากวนัท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2568 ส้ินสุดวนัท่ี 27 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2581 จากบริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั รวมระยะเวลาเช่าช่วง  27  ปีโดยประมาณ 

การลงทุนในคร้ังแรกของกองทุนรวมสามารถแสดงไดเ้ป็นแผนภาพดงัต่อไปน้ี  

   แผนภาพแสดงการเข้าลงทุนคร้ังแรกของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
 

 

4.  กองทุนรวมนีเ้หมาะสมทีจ่ะเป็นทางเลอืกสําหรับเงนิลงทุนลกัษณะใด 

เงินท่ีนาํมาลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ควรจะเป็นเงินลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว เน่ืองจากกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพยเ์ป็นกองทุนรวมซ่ึงมีวตัถุประสงค์ท่ีจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์มีรายไดป้ระจาํในรูปของค่าเช่า 
กองทุนรวมน้ีจึงเหมาะสาํหรับผูล้งทุนท่ีตอ้งการรายไดป้ระจาํท่ีข้ึนอยูก่บัสภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงผูล้งทุนจะไดรั้บ
ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลจากรายไดท่ี้เกิดจากการดาํเนินการของอสังหาริมทรัพย ์และ/หรือกาํไรท่ีอาจไดรั้บจาก
การขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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5. กองทุนรวมนี้จะนําเงินลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ใด และมีรายละเอียดของ
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดงักล่าวเป็นอย่างไร? 

รายละเอียดของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก มีดงัต่อไปน้ี 

5.1  โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวทิ-ทองหล่อ 
ข้อมูลทัว่ไปและทีต่ั้ง (ภาพรวม) 
โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต ์สุขุมวิท-ทองหล่อเป็นอาคารท่ีพกัอาศยัให้เช่าพร้อมบริการ ซ่ึง
ตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีสําคญัของกรุงเทพฯ บนถนนสุขุมวิท ไดแ้ก่ ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) บริเวณปากซอยทอง
หล่อ 8 ใกลบ้ริเวณสถานีรถไฟฟ้าทองหล่อ โดยไดรั้บการออกแบบจากการผสมผสานแนวความคิดของความเป็น
ไทยและความเป็นสากล เพ่ือเป็นท่ีพกัอาศยัใหเ้ช่าแก่นกัธุรกิจและครอบครัวของชาวต่างชาติท่ีทาํงานในประเทศ
ไทย หรือนกัธุรกิจท่ีมาประชุมติดต่อธุรกิจในประเทศไทย โดยมีห้องพกัท่ีไดรั้บการออกแบบให้มีประโยชน์ใช้
สอยและส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้านอยา่งครบครัน ทั้งหอ้งรับแขก หอ้งนอน หอ้งครัวและหอ้งนํ้า โดยมี
พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีภายในห้องพักยงัมีอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจ ําเป็นสําหรับการพักอาศัย เช่น 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า โทรทศัน์ เคร่ืองเสียง เคเบ้ิลทีวี อินเตอร์เน็ตไร้สาย ชุดครัว ไมโครเวฟ เตาไฟฟ้า เตารีดและท่ีรอง
รีด เคร่ืองซกัผา้ ตูเ้ซฟ เป็นตน้ โครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขมุวิท-ทองหล่อมีรูปแบบหอ้งพกั
แบบสตูดิโอ แบบหน่ึงห้องนอน และแบบสองห้องนอน และมีส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในโครงการ ไดแ้ก่ 
หอ้งอาหาร หอ้งออกกาํลงักาย สระวา่ยนํ้า หอ้งเดก็เล่น หอ้งสันทนาการ หอ้งประชุม อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 
โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขุมวิท-ทองหล่อ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 304 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) 
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ บนพ้ืนท่ี 2 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา 

 
แผนที่ตั้งโครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ 
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อาคารส่ิงปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภค 

โครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขมุวทิ-ทองหล่อ เป็นอาคารสูง 11 ชั้น และอาคารจอดรถ 2 ชั้น มี
หอ้งสาํหรับใหเ้ช่าพกัจาํนวน 156 หอ้ง พ้ืนท่ีใชส้อยทั้งส้ินประมาณ 13,800 ตารางเมตร ท่ีจอดรถในอาคารจาํนวน 
111 คนั โดยอาคารไดรั้บการปรับปรุงและไดเ้ปิดดาํเนินกิจการเม่ือปี พ.ศ. 2548 และมีการดูแล บาํรุงรักษา และ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั งานระบบสาธารณูปโภคของโครงการประกอบดว้ย ลิฟตโ์ดยสารจาํนวน 2 
ชุด ลิฟตบ์ริการ 1 ชุด ระบบรักษาความปลอดภยัโดยจะตอ้งใชบ้ตัรผา่นเขา้ออกในการใชลิ้ฟตเ์พ่ือไปยงัชั้นหอ้งพกั 
รวมถึงกลอ้งวงจรปิดในอาคาร ในลิฟตแ์ละท่ีจอดรถ ระบบป้องกนัอคัคีภยั โดยมีเคร่ืองตรวจจบัความร้อน เคร่ือง
ตรวจจบัควนั หวัฉีดดบัเพลิงในอาคาร ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน 

การบริหารจัดการ 

โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขุมวิท-ทองหล่อ ปัจจุบนัดาํเนินการบริหารโดยบริษทั คิว.เอช.
อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ภายใตส้ัญญาเช่าอาคารในฐานะผูเ้ช่ากบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง
แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์–II ในฐานะผูใ้ห้เช่า ซ่ึงเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารส่ิงปลูกสร้างมาเป็นระยะเวลา
ประมาณ 7  ปี ซ่ึงสัญญาเช่าอาคารฉบบัล่าสุดจะครบกาํหนดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555  

รายละเอยีดของโครงการที่กองทุนรวมจะลงทุน 

กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ป็นโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขุมวิท-ทองหล่อโดย
การรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมอาคารส่ิงปลูกสร้างจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนด์
แอนดเ์ฮา้ส์-II  พร้อมงานระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์น
ติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  กรรมสิทธ์ิในทีด่ิน 

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

รายละเอียดที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อที่กองทุนรวม
จะรับโอนกรรมสิทธ์ิ 

ลาํดบัที่ โฉนดเลขที่ เลขทีด่นิ 
เนือ้ทีด่นิ 

ผู้มกีรรมสิทธ์ิ 
ไร่ งาน ตารางวา 

1 7041 4490 1 2 77 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ
เรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 

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

รวม 2 3 19  
 

2.  อาคารส่ิงปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินตดิตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ  
กองทุนรวมจะซ้ืออาคารส่ิงปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และ
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีติดตั้งและใชง้านภายในโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขุมวิท-ทองหล่อ 
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และเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจของโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ 
จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์–II 

ในขณะท่ีมีการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ี ทางเขา้ออกของโครงการ
เซอร์วสิอพาร์ท เมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขมุวทิ-ทองหล่อ ซ่ึงมีเน้ือท่ีประมาณ 5 ตารางวา อยูภ่ายใตข้อ้พิพาท
ระหวา่งนายบุญลือ ทองบุญรอด ในฐานะผูจ้ดัการมรดกของนายทองหล่อ ทองบุญรอด (โจทก)์ กบักองทุน
รวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II (จาํเลย) เร่ืองละเมิดและขบัไล่ ตามคาํพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขดาํท่ี 4438/2549 คดีหมายเลขแดงท่ี 12311/2552 โดยท่ีศาลอุทธรณ์พิพากษายนืตาม
ศาลชั้นตน้ท่ีพิพากษาใหย้กฟ้องจาํเลย เน่ืองจากพยานหลกัฐานของจาํเลยมีนํ้าหนกัดีกวา่พยานหลกัฐานของ
โจทก ์และขอ้เทจ็จริงรับฟังไดว้า่นายทองหล่อไดอุ้ทิศท่ีดินพิพาทใหเ้ป็นถนนสาธารณะเพ่ือใหป้ระชาชนใช้
ร่วมกนัโดยกระทาํดว้ยวาจาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 ท่ีดินพิพาทจึงเป็นสาธารณะสมบติัของแผ่นดินสําหรับ
พลเมืองใชร่้วมกนั โจทกไ์ม่อาจอา้งกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพิพาทว่าโจทก์มีสิทธิครอบครองท่ีดินพิพาทสืบต่อ
จากนายทองหล่อเจา้มรดกไดอี้กต่อไป ทั้งน้ี คดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา โดยโจทก์
ไดย้ื่นฎีกาไวแ้ลว้ ณ วนัท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ซ่ึงผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลท่ีปรากฎในหัวขอ้ความเส่ียง
จากการไม่มีสิทธิใชท้างเขา้ออกโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขมุวิท-ทองหล่อ เน่ืองจาก
กรณีมีขอ้พิพาท (ขอ้ 3.9 (ข) 6)) ท่ีปรากฎในหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ีเพ่ิมเติม 
 

รายละเอยีดห้องพกัของโครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวทิ-ทองหล่อ 

ลกัษณะห้อง จํานวนห้อง พืน้ที ่(ตารางเมตร) 

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

 
ผลการดาํเนินงานและอตัราการเข้าพกั (Occupancy Rate) 6  ปี ย้อนหลงัของโครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต์  
เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวทิ-ทองหล่อ  

ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2549 – 2554 โครงการมีอตัราการเขา้พกัเฉล่ียร้อยละ 87 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

รายไดค้่าหอ้งพกั (พนับาท) 120,935 121,491 115,175 112,851 108,378 112,563 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืนๆ (พนับาท) 8,029 9,950 11,084 13,177 11,371 10,468 
รายไดร้วม (พนับาท) 128,964 131,441 126,259 126,028 119,749 123,031 
อตัราการเขา้พกัเฉล่ีย (%ต่อจาํนวนหอ้งพกั) 87 90 80 84 87 91 
อตัราค่าหอ้งพกัเฉล่ีย  
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

838 815 868 813 751 747 
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เน่ืองจากในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2553 ท่ีผา่นมา ปัจจยัความผนัผวนทางเศรษฐกิจโลก ทั้ง สหรัฐอเมริกา ยโุรป และ
การเกิดสึนามิท่ีญ่ีปุ่น ทาํใหง้บประมาณของกลุ่มลกูคา้บริษทั ท่ีจะใชใ้นการจดัหาท่ีพกัอาศยัในต่างประเทศลดลง 
ตลอดจนภาวะความไม่มัน่คงทางการเมืองของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่ออตัราการเขา้พกัของธุรกิจเซอร์วสิอ
พาร์ทเมนต ์  นโยบายการบริหารงานเดิมตอ้งการท่ีจะคงอตัราการเขา้พกัอาศยัไว ้ เพ่ือไม่ใหห้อ้งพกัสูญเปล่าไปใน
แต่ละวนั จึงพยายามรักษาอตัราการเขา้พกัอาศยัไวโ้ดยการปรับค่าเช่าลงเลก็นอ้ย เพ่ือใหก้าํไรสุทธิของกิจการอยู่
ในระดบัคงท่ีไม่ใหไ้ดรั้บผลกระทบ ใหผ้า่นพน้ช่วงวกิฤตไปได ้ โดยหากเศรษฐกิจและความมัน่คงกลบัมาสู่
สภาวะปกติ กจ็ะมีแนวโนม้ในการปรับราคาค่าเช่าข้ึนต่อไป 
 
จุดเด่นของโครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ 

1.  โครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวทิ-ทองหล่อ ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ซ่ึงบริเวณดังกล่าว
เป็นย่านทีพ่กัอาศัยของชาวต่างชาตทิีท่าํงานในประเทศไทย  

โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขมุวิท-ทองหล่อ ตั้งอยูบ่นซอยสุขมุวิท 55 (ทองหล่อ) ซ่ึง
เป็นยา่นท่ีพกัอาศยัของชาวต่างชาติท่ีทาํงานในประเทศไทย และสามารถเดินทางไดอ้ยา่งสะดวกสู่ยา่นธุรกิจ
ใจกลางเมือง อาคารสาํนกังาน หา้งสรรพสินคา้ โดยท่ีตั้งของโครงการไม่ไกลจากบริเวณสถานีรถไฟฟ้าทอง
หล่อ มีความสะดวกสบายในการเดินทาง โดยทางโครงการมีการจดัรถรับส่งไปสถานีรถไฟฟ้าทองหล่อเพ่ือ
อาํนวยความสะดวกแก่ผูพ้กัอาศยัในโครงการ 

2.  โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ เป็นโครงการที่พักอาศัยที่มีมาตรฐานใน
รูปแบบไทยร่วมสมยั 

โครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขมุวิท-ทองหล่อประกอบดว้ยหอ้งพกัทั้งแบบสตูดิโอ หน่ึง
ห้องนอน และสองห้องนอน ท่ีไดรั้บการออกแบบในรูปแบบไทยร่วมสมยั ภายในมีอุปกรณ์อาํนวยความ
สะดวกภายในห้องอย่างครบครัน ทั้ งเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ชุดครัว เคเบ้ิลทีวี อินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น 
นอกจากน้ียงัมีระบบรักษาความปลอดภยัทั้งกลอ้งวงจรปิด บตัรผ่านเขา้ออก รวมถึงระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ทั้ งเคร่ืองตรวจจับความร้อน เคร่ืองตรวจจับควนั และหัวฉีดดับเพลิง สําหรับส่ิงอาํนวยความสะดวก
ส่วนกลางในโครงการ เช่น หอ้งประชุม หอ้งออกกาํลงักาย สระวา่ยนํ้า หอ้งอาหาร เพ่ืออาํนวยความสะดวก
แก่ผูพ้กัอาศยัในโครงการน้ี 

3.  โครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ อยู่ภายใต้การบริหารงานของแบรนด์เซน
เตอร์ พอยต์ 

โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขุมวิท-ทองหล่อ เป็นโครงการท่ีไดรั้บการบริหารภายใต้
แบรนด์เซนเตอร์ พอยต์ ซ่ึงเป็นแบรนด์ท่ีมีช่ือเสียงด้านเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักกันดีอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบนั โดยท่ีเซนเตอร์ พอยต์ มีประสบการณ์ในดา้นการบริหารงานเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์
มากกว่า 20 ปี โดยมีการให้บริการท่ีดี ฐานลูกคา้ท่ีกวา้งและหลากหลาย และมีความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เป็น
อยา่งดีตลอดมา  
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4.  โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวทิ-ทองหล่อ มีผลประกอบการทีด่ีอย่างต่อเน่ือง 
โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ เป็นโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนตท่ี์มี
อตัราการเขา้พกัสูงกว่าร้อยละ 80 อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากห้องพกัท่ีมีขนาดใหญ่กว่าห้องพกัของคู่แข่งท่ี
ใหบ้ริการประเภทเดียวกนัในบริเวณใกลเ้คียง ส่ิงอาํนวยความสะดวกทั้งในหอ้งพกัและส่วนกลางท่ีครบครัน 
รวมถึงการบริการและความสัมพนัธ์ท่ีดีของผูบ้ริหารโครงการ  

 
5.2 โครงการอาคารพกัอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ 

ข้อมูลทัว่ไปและทีต่ั้ง (ภาพรวม) 
โครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์เป็นอาคารท่ีพกัอาศยัให้เช่า ตั้งอยูบ่ริเวณ
ซอยสุขมุวิท 39 (พร้อมพงษ)์ ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ ์อาคารสาํนกังานและศูนยก์ารคา้ โดยท่ีบริเวณ
ดงักล่าวเป็นยา่นท่ีพกัอาศยับริเวณหน่ึงในกรุงเทพฯ และเป็นบริเวณท่ีชาวต่างชาติท่ีทาํงานในประเทศไทยนิยมพกั
อาศยั โครงการอาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์เป็นโครงการท่ีเนน้หอ้งพกัขนาดใหญ่ 
มีพ้ืนท่ีห้องพกัท่ีกวา้งขวาง และมีระเบียงโดยรอบท่ีให้ความรู้สึกสบาย เหมือนอยู่บา้น รวมถึงการจัดให้มีส่ิง
อาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่น เคเบ้ิลทีวี และอินเตอร์เน็ตไร้สายภายในห้องพกั นอกจากน้ี ยงัมีส่ิงอาํนวยความ
สะดวกในโครงการท่ีครบครัน ไดแ้ก่ หอ้งออกกาํลงักาย ซาวน์น่า สระวา่ยนํ้า สนามเทนนิส หอ้งสควอช หอ้งเดก็
เล่น ห้องสันทนาการ ห้องประชุม และอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ โครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิ
เดนซ์ พร้อมพงษ ์ประกอบดว้ยห้องพกัประเภทสามห้องนอน ส่ีหอ้งนอน และเพน้ทเ์ฮา้ส์แบบดูเพลก็ซ์ โครงการ
อาคารพกัอาศยัให้เช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์ตั้งอยูเ่ลขท่ี 77 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ)์ แขวง
คลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ บนพ้ืนท่ี 3 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา 
 
แผนที่ตั้งโครงการอาคารพกัอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ 
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อาคารส่ิงปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภค 
โครงการอาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์เป็นอาคารสูง 24 ชั้น และชั้นใตดิ้น 1 ชั้น มี
ห้องสําหรับให้เช่าพกัจาํนวน 76 ห้อง พ้ืนท่ีใชส้อยทั้งส้ินประมาณ 23,500 ตารางเมตร ท่ีจอดรถ 267 คนั โดย
อาคารไดรั้บการปรับปรุงและไดเ้ปิดดาํเนินกิจการเม่ือปี พ.ศ. 2547 และมีการดูแล บาํรุงรักษา และปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั งานระบบสาธารณูปโภคของโครงการประกอบดว้ย ลิฟตโ์ดยสารทั้งหมดจาํนวน 4 ชุด 
ระบบรักษาความปลอดภยัโดยจะตอ้งใชบ้ตัรผา่นเขา้ออกในการเขา้ถึงบริเวณท่ีพกัอาศยั รวมถึงกลอ้งวงจรปิดใน
อาคาร ในลิฟต ์และท่ีจอดรถ ระบบป้องกนัอคัคีภยั โดยมีเคร่ืองตรวจจบัความร้อน เคร่ืองตรวจจบัควนั และหวัฉีด
ดบัเพลิงในอาคาร รวมถึงระบบผลิตกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน 

นอกจากน้ียงัมีอาคาร 3 ชั้น พ้ืนท่ีประมาณ 1,100 ตารางเมตร ปัจจุบนัใหเ้ช่าแก่ผูป้ระกอบการสปา 

การบริหารจัดการ 

โครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ ปัจจุบนัดาํเนินการบริหารโดยบริษทั คิว.
เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ภายใตส้ัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัการอาคารซ่ึงทาํข้ึนระหว่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮา้ส์–II ซ่ึงเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารส่ิงปลูกสร้าง กบับริษทั คิว.
เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั มาเป็นระยะเวลาประมาณ 8 ปี ซ่ึงสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัการอาคารฉบบัล่าสุดจะครบ
กาํหนดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

รายละเอยีดของโครงการที่กองทุนรวมจะลงทุน 

กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบกิจการโครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิ
เดนซ์ พร้อมพงษ ์โดยการรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมอาคารส่ิงปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักิจการอาคารพกัอาศยัให้เช่า และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ โดยตรงจากเจา้ของ
กรรมสิทธ์ิซ่ึงไดแ้ก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์–II โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  กรรมสิทธ์ิในทีด่ิน 
กองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 8 แปลง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 4751 24375 243295 243296 243297 
243298 243299 และ 243300 เน้ือท่ีรวมทั้งส้ิน 3 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา 
รายละเอียดที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ ที่
กองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธ์ิ 
 

ลาํดบั
ที ่

โฉนดเลขที่ เลขทีด่นิ 
เนือ้ทีด่นิ 

ผู้มกีรรมสิทธ์ิ 
ไร่ งาน ตารางวา 

1 4751 1001 1 2 56 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 

2 24375 1000 1 0 53 
3 243295 5522 0 0 53 
4 243296 5523 0 0 25 
5 243297 5524 0 0 24 
6 243298 5525 0 0 25 
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ลาํดบั
ที ่

โฉนดเลขที่ เลขทีด่นิ 
เนือ้ทีด่นิ 

ผู้มกีรรมสิทธ์ิ 
ไร่ งาน ตารางวา 

7 243299 5526 0 0 27 
8 243300 5527 0 0 51 

รวม 3 1 14  
 
2.  อาคารส่ิงปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินตดิตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ 

กองทุนรวมจะซ้ืออาคารส่ิงปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และ
อุปกรณ์ต่างๆ ภายในโครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์และเก่ียวเน่ืองกบั
การดาํเนินธุรกิจของโครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์และอาคาร 3 ชั้น 
ท่ีในปัจจุบนัใหเ้ช่าแก่ผูป้ระกอบกิจการสปา จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนด์
เฮา้ส์–II 

รายละเอยีดห้องพกัของโครงการอาคารพกัอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ 

ลกัษณะห้อง จํานวนห้อง พืน้ที ่(ตารางเมตร) 

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

 
ผลการดาํเนินงานและอตัราการเข้าพกั (Occupancy Rate) 6  ปีย้อนหลงัของโครงการอาคารพกัอาศัยให้เช่า เซน
เตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ 
ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2549 – 2554 โครงการมีอตัราการเขา้พกัเฉล่ียร้อยละ 83  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

รายไดค้่าหอ้งพกั (พนับาท) 81,081 94,618 96,612 80,846 87,359 85,039 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืนๆ (พนับาท) 13,536 14,674 13,660 12,437 12,964 13,002 
รายไดร้วม (พนับาท) 94,617 109,292 110,272 93,283 100,323 98,041 
อตัราการเขา้พกัเฉล่ีย (%ต่อจาํนวนหอ้งพกั) 71 86 89 77 88 89 
อตัราค่าหอ้งพกัเฉล่ีย  
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (บาท/ตารางเมตร/เดือน)  

405 388 380 373 348 338 

 
เน่ืองจากในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2553 ท่ีผา่นมา ปัจจยัความผนัผวนทางเศรษฐกิจโลก ทั้ง สหรัฐอเมริกา ยโุรป และ
การเกิดสึนามิท่ีญ่ีปุ่น ทาํใหง้บประมาณของกลุ่มลกูคา้บริษทั ท่ีจะใชใ้นการจดัหาท่ีพกัอาศยัในต่างประเทศลดลง 
ตลอดจนภาวะความไม่มัน่คงทางการเมืองของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่ออตัราการเขา้พกัของธุรกิจเซอร์วสิอ
พาร์ทเมนต ์  นโยบายการบริหารงานเดิมตอ้งการท่ีจะคงอตัราการเขา้พกัอาศยัไว ้ เพ่ือไม่ใหห้อ้งพกัสูญเปล่าไปใน
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แต่ละวนั จึงพยายามรักษาอตัราการเขา้พกัอาศยัไวโ้ดยการปรับค่าเช่าลงเลก็นอ้ย เพ่ือใหก้าํไรสุทธิของกิจการอยู่
ในระดบัคงท่ีไม่ใหไ้ดรั้บผลกระทบ ใหผ้า่นพน้ช่วงวกิฤตไปได ้ โดยหากเศรษฐกิจและความมัน่คงกลบัมาสู่
สภาวะปกติ กจ็ะมีแนวโนม้ในการปรับราคาค่าเช่าข้ึนต่อไป 

จุดเด่นของโครงการอาคารพกัอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ 

1.  โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ซ่ึงเป็นย่าน
ธุรกจิทีสํ่าคญัย่านหน่ึง และย่านทีพ่กัอาศัยของชาวต่างชาตทิีท่าํงานในประเทศไทย  

โครงการอาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์ตั้งอยูบ่นซอยสุขมุวิท 39 (พร้อมพงษ)์ 
ซ่ึงเป็นยา่นท่ีพกัอาศยัของชาวต่างชาติท่ีทาํงานในประเทศไทย และสามารถเดินทางไดอ้ยา่งสะดวกสู่ยา่น
ธุรกิจใจกลางเมือง อาคารสาํนกังาน หา้งสรรพสินคา้ เช่น หา้งดิเอม็โพเรียม ฟจิูซุปเปอร์มาร์เกต็ ซ่ึงเป็นยา่น
ท่ีชาวต่างชาตินิยมมาจบัจ่ายใชส้อย โดยท่ีตั้งของโครงการไม่ไกลจากบริเวณสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ ์มี
ความสะดวกสบายในการเดินทาง โดยทางโครงการมีการจัดรถไปส่งยงัสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์เพ่ือ
อาํนวยความสะดวกแก่ผูพ้กัอาศยัในโครงการ 

2.  โครงการอาคารพกัอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ เป็นโครงการทีพ่กัอาศัยทีม่คุีณภาพ 
พร้อมด้วยส่ิงอาํนวยความสะดวกทีค่รบครัน  

โครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ จะเน้นลูกคา้ท่ีพกัอาศยัระยะยาว ท่ี
ตอ้งการห้องพกัขนาดใหญ่ ตั้ งแต่สามห้องนอน ส่ีห้องนอน หรือเพน้ท์เฮ้าส์ โดยจะให้พ้ืนท่ีกวา้งขวาง 
สะดวกสบาย และมีจาํนวนห้องท่ีไม่แออดั รวมถึงการจดัให้มีส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น เคเบ้ิลทีวี และ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย สําหรับส่ิงอาํนวยความสะดวกส่วนกลางในโครงการ เช่น ห้องประชุม ห้องออกกาํลงั
กาย สระว่ายนํ้ า สนามเทนนิส เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูพ้กัอาศยัในโครงการน้ี นอกจากน้ียงัมีระบบ
รักษาความปลอดภยัทั้งกลอ้งวงจรปิด บตัรผา่นเขา้ออก รวมถึงระบบป้องกนัอคัคีภยั ทั้งเคร่ืองตรวจจบัความ
ร้อน เคร่ืองตรวจจบัควนั และหวัฉีดดบัเพลิง 

3.  โครงการอาคารพกัอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ อยู่ภายใต้การบริหารงานของแบรนด์
เซนเตอร์ พอยต์ 

โครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ เป็นโครงการท่ีไดรั้บการบริหาร
ภายใตแ้บรนดเ์ซนเตอร์ พอยต ์ซ่ึงเป็นแบรนดท่ี์มีช่ือเสียง ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนัโดยท่ี 
เซนเตอร์ พอยต์มีประสบการณ์ในดา้นการบริหารงานมากกว่า 20 ปี โดยมีการให้บริการท่ีดี ฐานลูกคา้ท่ี
กวา้งและหลากหลาย และมีความสัมพนัธ์กบัลกูคา้เป็นอยา่งดีตลอดมา  

4.  โครงการอาคารพกัอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ มีผลประกอบการทีด่ี 
โครงการอาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์เป็นโครงการท่ีพกัอาศยัให้เช่า ท่ีมีอตัรา
การเขา้พกัเฉล่ียร้อยละ 80 เน่ืองจากฐานลูกคา้เป็นลูกคา้ระยะยาวทาํให้ลดความไม่แน่นอนของกระแสเงิน
สดจากธุรกิจท่ีพกัอาศยัใหเ้ช่า หอ้งพกัท่ีมีขนาดใหญ่ตั้งแต่สามหอ้งนอนข้ึนไป ซ่ึงจะมีโครงการท่ีเป็นคู่แข่ง
ไม่มาก และพ้ืนท่ีในห้องพกัในแต่ละประเภทก็มีขนาดใหญ่กว่าห้องพกัของคู่แข่งท่ีให้บริการประเภท
เดียวกนัในบริเวณใกลเ้คียง  
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5.3 โครงการบ้านพกัอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วลิล่า สาทร 
ข้อมูลทัว่ไปและทีต่ั้ง (ภาพรวม) 
โครงการบา้นพกัอาศยัใหเ้ช่า แอล แอนด ์เอช วลิล่า สาทร เป็นโครงการท่ีมีลกัษณะโดดเด่น โดยมีบา้นเด่ียวใหเ้ช่า 
37 หลงั พร้อมอาคารสโมสร ท่ีอยูร่่วมกนัเป็นชุมชนใจกลางเมือง บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ใกลส้ถานีรถบี
อาร์ที ถนนจนัทน์และไม่ไกลจากทางข้ึน-ลงทางด่วน บา้นพกัไดรั้บการออกแบบเป็นบา้นทรงไทยประยกุต ์มีสระ
วา่ยนํ้ าและสวนในบา้นแต่ละหลงั โดยมีห้องรับแขก ห้องครัว ห้องนอน 4 ห้อง ห้องนํ้า 5 หอ้ง สาํหรับส่ิงอาํนวย
ความสะดวกในโครงการ ไดแ้ก่ สโมสรส่วนกลาง ห้องออกกาํลงักาย ซาวน์น่า สระว่ายนํ้ า สนามเด็กเล่น ห้อง
สันทนาการ หอ้งประชุม รวมถึงระบบรักษาความปลอดภยั กลอ้งวงจรปิดในพ้ืนท่ีส่วนกลางของโครงการ 
โครงการบา้นพกัอาศยัใหเ้ช่า แอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร ตั้งอยูเ่ลขท่ี 88 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่อง
นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ บนพ้ืนท่ี 11 ไร่ 3 งาน 16.6 ตารางวา 
 
แผนที่ตั้งโครงการบ้านพกัอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วลิล่า สาทร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
อาคารส่ิงปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภค 

โครงการบา้นพกัอาศยัให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร ประกอบดว้ยบา้นเด่ียว 37 หลงั โดยบา้นจะเป็นบา้น
เด่ียวสองชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยต่อหลงัประมาณ 425 ตารางเมตร พร้อมท่ีจอดรถ ภายในบา้นมีห้องรับแขก ห้องครัว 
หอ้งนอน 4 หอ้ง หอ้งนํ้า 5 หอ้ง พร้อมอุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวกในบา้น เช่น ตูเ้ยน็ เตาอบ เตาไมโครเวฟ 
ตูแ้ช่ไวน์ เคร่ืองซักผา้ เคร่ืองอบผา้ เคร่ืองปรับอากาศ เคเบ้ิลทีวี และยงัมีสวนและสระวา่ยนํ้ าส่วนตวัสาํหรับบา้น
แต่ละหลงั โดยบา้นท่ีพกัอาศยัไดส้ร้างเสร็จและเปิดดาํเนินกิจการเม่ือปี พ.ศ. 2550 และมีการดูแล บาํรุงรักษา และ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั 
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การบริหารจัดการ 

โครงการบา้นพกัอาศยัให้เช่า แอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร ปัจจุบนัดาํเนินการบริหารโดยบริษทั คิว.เอช.อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั ภายใตส้ัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัการโครงการ ซ่ึงทาํข้ึนระหวา่งบริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั ซ่ึง
เป็นผูเ้ช่าช่วงท่ีดินและเจา้ของกรรมสิทธ์ิในอาคารส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินกบับริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั มาเป็นระยะเวลาประมาณ 5  ปี ซ่ึงสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัการโครงการฉบบัล่าสุดจะครบกาํหนดในวนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

รายละเอยีดของโครงการที่กองทุนรวมจะลงทุน 

กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ป็นการประกอบกิจการโครงการบา้นพกัอาศยัให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า 
สาทร โดยการรับโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารส่ิงปลกูสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการบา้นพกัอาศยั
ใหเ้ช่าและเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ จากบริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั และรับโอน
สิทธิการเช่าช่วงท่ีดินจากบริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  สิทธิการเช่าช่วงระยะยาวในทีด่นิ 
กองทุนรวมจะรับโอนสิทธิการเช่าช่วงระยะยาวในท่ีดินจาํนวน 4 แปลง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 5350 5351 6142 
และ 6228 เน้ือท่ีรวมทั้งส้ิน 11 ไร่ 3 งาน 16.6 ตารางวา ภายใตส้ัญญาเช่าช่วงท่ีดินฉบบัปัจจุบนัระหว่าง
บริษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จาํกดั และบริษทั ดวงเดช จาํกดั ในฐานะผูใ้ห้เช่าช่วงซ่ึงในปัจจุบนัคงเหลือ
ระยะเวลาการเช่าช่วงประมาณ 13  ปี นบัจากวนัท่ี 1 มกราคม 2555  ส้ินสุดวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2568 และ
สัญญาเช่าช่วงแบบมีเง่ือนเวลาสาํหรับระยะเวลาอีกประมาณ 14 ปี (นบัจากวนัท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2568 จนถึง
วนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2581) ซ่ึงสัญญาเช่าช่วงทั้ งสองฉบับได้รับการจดทะเบียนการเช่ากับกรมท่ีดิน
เรียบร้อยแลว้ โดยเม่ือสัญญาเช่าช่วงฉบบัปัจจุบนัส้ินผลลง สัญญาเช่าช่วงแบบมีเง่ือนเวลาดงักล่าวจะมีผลต่อไป
อีก 

 ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์มีระยะเวลาสามารถกาํหนดระยะเวลาการเช่าไดเ้พียง
คร้ังละไม่เกิน 30 ปี และเม่ือส้ินกาํหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้จะต่อสัญญาอีกก็ได ้แต่ตอ้งไม่เกิน 30 ปีนบั
แต่วนัต่อสัญญา อยา่งไรกดี็ สัญญาเช่าช่วงทั้งสองฉบบัดงักล่าวขา้งตน้ซ่ึงไดรั้บการจดทะเบียนกบักรมท่ีดิน
แลว้อาจถูกตีความอยา่งเคร่งครัดในอนาคตว่าเป็นการกาํหนดระยะเวลาการเช่าเกินกว่า 30 ปี และมีผลใช้
บงัคบัไดเ้พียง 30 ปีเท่านั้น ในกรณีดงักล่าว กองทุนรวมอาจสามารถใชป้ระโยชน์ในโครงการบา้นพกัอาศยั
ใหเ้ช่า แอล แอนด ์เอช วลิล่า สาทรไดเ้พียงประมาณ 13  ปีเท่านั้น 

 
รายละเอยีดทีด่ินอนัเป็นทีต่ั้งของโครงการบ้านพกัอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วลิล่า สาทร ทีก่องทุนรวมจะรับ
โอนสิทธิการเช่าช่วง 

ลาํดบัที่ โฉนดเลขที่ เลขทีด่นิ 
เนือ้ทีด่นิ 

ผู้มกีรรมสิทธ์ิ 
ไร่ งาน ตารางวา 

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

2 5351 275 4 3 52.6 
3 6142 260 0 2 23.8 
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ลาํดบัที่ โฉนดเลขที่ เลขทีด่นิ 
เนือ้ทีด่นิ 

ผู้มกีรรมสิทธ์ิ 
ไร่ งาน ตารางวา 

4 6228 365 1 1 69.2 
รวม 11 3 16.6  

โดยท่ีบริษทั ดวงเดช จาํกดั เป็นผูเ้ช่าจาก นางดวงแกว้ เอกะหิตานนท ์น.ส. ดวงใจ เอกะหิตานนท ์ และนาย
ธีรเดช พยคัฆาภรณ์ และเป็นผูใ้หเ้ช่าช่วงแก่บริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั 

2.  อาคารส่ิงปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินตดิตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ 

กองทุนรวมจะซ้ืออาคารส่ิงปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และ
อุปกรณ์ต่างๆท่ีติดตั้งและใชง้านภายในโครงการบา้นพกัอาศยัให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร และ
เก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจของโครงการบา้นพกัอาศยัใหเ้ช่า แอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร จากบริษทั แอล 
แอนด ์เอช สาทร จาํกดั 

ผลการดําเนินงานและอตัราการเข้าพกั (Occupancy Rate) 4 ปีย้อนหลงัโครงการบ้านพกัอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ 
เอช วลิล่า สาทร 

ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2551 - 2554 โครงการมีอตัราการเขา้พกัเฉล่ียร้อยละ72   โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

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

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

 
เน่ืองจากในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2553 ท่ีผา่นมา ปัจจยัความผนัผวนทางเศรษฐกิจโลก ทั้ง สหรัฐอเมริกา ยโุรป และ
การเกิดสึนามิท่ีญ่ีปุ่น ทาํใหง้บประมาณของกลุ่มลกูคา้บริษทั ท่ีจะใชใ้นการจดัหาท่ีพกัอาศยัในต่างประเทศลดลง 
ตลอดจนภาวะความไม่มัน่คงทางการเมืองของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่ออตัราการเขา้พกัของธุรกิจเซอร์วสิอ
พาร์ทเมนต ์  นโยบายการบริหารงานเดิมตอ้งการท่ีจะคงอตัราการเขา้พกัอาศยัไว ้ เพ่ือไม่ใหห้อ้งพกัสูญเปล่าไปใน
แต่ละวนั จึงพยายามรักษาอตัราการเขา้พกัอาศยัไวโ้ดยการปรับค่าเช่าลงเลก็นอ้ย เพ่ือใหก้าํไรสุทธิของกิจการอยู่
ในระดบัคงท่ีไม่ใหไ้ดรั้บผลกระทบ ใหผ้า่นพน้ช่วงวกิฤตไปได ้ โดยหากเศรษฐกิจและความมัน่คงกลบัมาสู่
สภาวะปกติ กจ็ะมีแนวโนม้ในการปรับราคาค่าเช่าข้ึนต่อไป 
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จุดเด่นของโครงการบ้านพกัอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร 

1.  โครงการบ้านพกัอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วลิล่า สาทร เป็นโครงการบ้านเดีย่วให้เช่าตั้งอยู่ใจกลางเมือง 

โครงการบา้นพกัอาศยัให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร เป็นโครงการท่ีตั้งอยู่บนถนนนราธิวาสราช
นครินทร์  อยู่ใกล้แหล่งธุรกิจใจกลางเมืองย่านถนนสาทร  สีลม  ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของอาคารสํานักงาน 
ห้างสรรพสินคา้ต่างๆ โดยท่ีตั้งของโครงการอยูติ่ดกบัสถานีรถบีอาร์ที ถนนจนัทน์ และใกลก้บัจุดข้ึน-ลง
ทางด่วน ได้แก่ ทางด่วนพระราม 3 (ช่องนนทรี-นางล้ินจ่ี) ทางด่วนถนนสาธุประดิษฐ์ ทาํให้มีความ
สะดวกสบายในการเดินทางแก่ผูพ้กัอาศยัในโครงการ  

2.  โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร เป็นโครงการที่มีความโดดเด่น พร้อมด้วยส่ิง
อาํนวยความสะดวกต่างๆ 

โครงการบา้นพกัอาศยัให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร เป็นโครงการท่ีมีความโดดเด่นท่ีแตกต่างจาก
โครงการอ่ืนๆ เพราะเป็นโครงการบา้นเด่ียวใหเ้ช่า 37 หลงัท่ีอยูใ่นชุมชนเดียวกนัในใจกลางเมือง โดยจะเนน้
ลูกคา้ท่ีพกัอาศยัระยะยาว ท่ีตอ้งการท่ีพกัอาศยัเป็นบา้นเด่ียว มีสวนและสระวา่ยนํ้ าส่วนตวัในบา้น สําหรับ
ส่ิงอาํนวยความสะดวกส่วนกลางในโครงการ เช่น หอ้งประชุม หอ้งออกกาํลงักาย สระวา่ยนํ้า สนามเดก็เล่น 
ระบบรักษาความปลอดภยั กลอ้งวงจรปิดในพ้ืนท่ีส่วนกลางของโครงการ 

3.  โครงการบ้านพกัอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วลิล่า สาทร อยู่ภายใต้การบริหารงานของทมีงานเซนเตอร์ 
พอยต์ 
โครงการบา้นพกัอาศยัให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร เป็นโครงการท่ีไดรั้บการบริหารภายใตที้มงาน
เซนเตอร์ พอยตซ่ึ์งมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกักนัดีในปัจจุบนั โดยท่ีทีมงานเซนเตอร์ พอยต ์มีประสบการณ์ใน
ด้านการบริหารงานมากกว่า 20 ปี โดยมีการให้บริการท่ีดี ฐานลูกค้าท่ีกว้างและหลากหลาย และมี
ความสัมพนัธ์กบัลกูคา้เป็นอยา่งดีตลอดมา  

เงือ่นไขในการลงทุน 

(1)  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการระดมทุนได้ไม่เพียงพอท่ีจะลงทุนในทรัพย์สินได้ทุกรายการตามท่ีระบุไวใ้น
โครงการน้ี บริษทัจดัการจะดาํเนินการขอเพิกถอนการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมและดาํเนินการคืนเงินค่า
จองซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน   

(2)  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการสามารถระดมทุนไดเ้พียงพอท่ีจะลงทุนในทรัพยสิ์นไดต้ามท่ีระบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่
กรณี) แต่ (ก) ไม่สามารถลงทุนในทรัพยสิ์นได ้ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดเน่ืองจากทรัพยสิ์นท่ีเป็น
อสังหาริมทรัพยไ์ม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีกาํหนดไวห้รือมิไดเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในโครงการ หรือมีเหตุ
อ่ืนใดอนัทาํให้กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยไ์ด ้และ/หรือ (ข) เกิดเหตุ
สุดวิสัยข้ึนกบัทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย ์และ/หรือ (ค) มีเหตุอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบต่อทรัพยสิ์นท่ีเป็น
อสังหาริมทรัพยแ์ละบริษทัจดัการเห็นวา่เหตุดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม บริษทั
จดัการสงวนสิทธิท่ีจะ 
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(2.1) พิจารณาลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พียงบางส่วน เฉพาะในกรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีบริษทั
จดัการจะพิจารณาลงทุนมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้ งหมดของ
กองทุนรวมภายหลงัการลงทุน โดยบริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะปรับเปล่ียนขอ้กาํหนด และ/หรือ 
เง่ือนไขในการลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว รวมถึงพิจารณาเจรจากบัคู่สัญญา
ท่ีเก่ียวขอ้งในการปรับเปล่ียนเง่ือนไขการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนและเงินอ่ืนใด หรือ ขอ้สัญญาหรือ
ขอ้กาํหนดใดๆ ตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกองทุนรวมเป็นสาํคญั
โดยบริษทัจดัการจะถือวา่การปรับเปล่ียนดงักล่าวไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย
แลว้ หรือ  

(2.2) พิจารณาเลิกกองทุนรวมก่อนการลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยห์ากทรัพยสิ์นท่ีบริษทั
จดัการจะพิจารณาลงทุนมีมูลค่านอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวม
ภายหลงัการลงทุน โดยบริษทัจดัการจะชาํระบญัชีกองทุนรวมเพ่ือคืนเงินลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุน ทั้งน้ี ในการดาํเนินการใชสิ้ทธิดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจดัการจะถือว่าไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายแลว้ อย่างไรก็ดี กองทุนรวมจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผูถื้อ
หน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสาํคญั  

ถึงแมท้รัพยสิ์นท่ีบริษทัจดัการจะพิจารณาให้กองทุนรวมลงทุนมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของ
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวมภายหลงัการลงทุน บริษทัจดัการอาจเลือกท่ีจะไม่ลงทุน
โดยให้เลิกกองทุนรวมตามขอ้ (2.2) ก็ได  ้ ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัจัดการเลือกท่ีจะลงทุนตามท่ี
กาํหนดไวใ้นขอ้ (2.1) ของวรรคก่อนแลว้ หากบริษทัจดัการประสงคจ์ะนาํเงินท่ีไดจ้ากการระดม
ทุนส่วนท่ีเหลือไปลงทุนเพ่ิมเติมในทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากทรัพยสิ์นตามท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ บริษทั
จดัการจะตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซ่ึงในกรณีดงักล่าวบริษทั
จดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัการลงทุนดงักล่าว 

(3) ในกรณีท่ีบริษทัจดัการสามารถระดมทุนไดเ้พียงพอท่ีจะลงทุนในทรัพยสิ์นไดต้ามท่ีระบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่
กรณี) แต่กองทุนรวมจะไม่ดาํเนินการลงทุนในทรัพยสิ์น และบริษทัจดัการจะดาํเนินการเลิกกองทุนรวม โดย
ไม่ต้องขอมติ และ/หรือ ความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ไม่ตอ้งขอความเห็นชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และ/หรือ ใบอนุญาตต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะลงทุนถกูพกัหรือถูกเพิกถอน 

 ในกรณีท่ีตอ้งเลิกกองทุนรวมตามขอ้ (1) หรือ (2) หรือ (3) ขา้งตน้ เงินลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บคืนจะ
เป็นไปตามยอดเงินคงเหลือหลงัจากการชาํระบญัชี ซ่ึงจะใกลเ้คียงกบัจาํนวนเงินทุนของโครงการท่ีจดทะเบียน
กองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมหกัค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ดงันั้น ในกรณีดงักล่าวน้ีผูถื้อหน่วยลงทุนจึงอาจมี
ความเส่ียงท่ีจะไดรั้บเงินลงทุนคืนในจาํนวนท่ีตํ่ากวา่มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วยลงทุน (ตํ่ากวา่ 10 บาท) 

 มูลค่าของทรัพย์สินทีก่องทุนรวมเข้าลงทุนคร้ังแรก  
เงินลงทุนในทรัพยสิ์น รวมเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 3,289 ลา้นบาท (สามพนัสองร้อยแปดสิบเกา้ลา้นบาทถว้น) 
โดยแบ่งเป็น 
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โครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขมุวทิ-ทองหล่อ  
 ค่ากรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคารส่ิงปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,310 

ลา้นบาท (หน่ึงพนัสามร้อยสิบลา้นบาทถว้น) 
 ค่ากรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 70 ลา้นบาท 

(เจด็สิบลา้นบาทถว้น)  
โครงการอาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์ 
 ค่ากรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคารส่ิงปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,209 

ลา้นบาท (หน่ึงพนัสองร้อยเกา้ลา้นบาทถว้น) 
 ค่ากรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 72 ลา้นบาท 

(เจด็สิบสองลา้นบาทถว้น)  
 โครงการบา้นพกัอาศยัใหเ้ช่า แอล แอนด ์เอช วลิล่า สาทร 
 ค่าโอนสิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 70 ลา้นบาท (เจด็สิบลา้นบาทถว้น) 
 ค่ากรรมสิทธ์ิในอาคารส่ิงปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 551 ลา้น

บาท (หา้ร้อยหา้สิบเอด็ลา้นบาทถว้น) 
 ค่ากรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 7 ลา้นบาท 

(เจด็ลา้นบาทถว้น) 
 
ข้อมูลราคาประเมนิ  

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

บาท (หน่ึงพนัสามร้อยเจ็ดสิบสองลา้นบาทถว้น) โดยผูป้ระเมินใชว้ิธีการประเมินแบบวิธีการรายได ้
(Income Approach) 

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

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

บาท (หน่ึงพนัสองร้อยแปดสิบสามลา้นบาทถว้น) โดยผูป้ระเมินใชว้ิธีการประเมินแบบวิธีการรายได ้
(Income Approach) 

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

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

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

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

 ราคาปรับปรุงมูลค่าประเมนิของบริษัท 
แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากดั 

ราคาปรับปรุงมูลค่าประเมนิของบริษัท 
ทเีอพ ีแวลูเอช่ัน จํากดั 

โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ 
พอยต ์สุขมุวทิ-ทองหล่อ 

1,439 ลา้นบาท  
(หน่ึงพนัส่ีร้อยสามสิบเกา้ลา้นบาท) 

1,431 ลา้นบาท  
(หน่ึงพนัส่ีร้อยสามสิบเอด็ลา้นบาท) 

โครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า เซนเตอร์ 
พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์

1,345 ลา้นบาท  
(หน่ึงพนัสามร้อยส่ีสิบหา้ลา้นบาท) 

1,342 ลา้นบาท  
(หน่ึงพนัสามร้อยส่ีสิบสองลา้นบาท) 

โครงการบา้นพกัอาศยัให้เช่า แอล แอนด ์
เอช วลิล่า สาทร 

673 ลา้นบาท  
(หกร้อยเจด็สิบสามลา้นบาท) 

662 ลา้นบาท  
(หกร้อยหกสิบสองลา้นบาท) 
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6. วิธีการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเป็นอย่างไร และกลยุทธ์หรือนโยบายการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างไร 

6.1       การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ทีก่องทุนรวมลงทุนคร้ังแรก 

ก่อนวนัท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เป็นผูด้าํเนินการและบริหาร
จดัการโครงการทั้งสาม โดยภายหลงัจากท่ีกองทุนรวมไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการดงักล่าวแลว้ กองทุนรวมจะยงัคง
จา้งบริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เพ่ือให้ทาํหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องโครงการทั้งสาม
เพ่ือประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไป 

ทั้งน้ี กองทุนรวมจะดาํเนินการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนคร้ังแรก โดยการใหเ้ช่า
และใหบ้ริการโดยตรงกบัผูเ้ช่ารายยอ่ย รายละเอียด ดงัน้ี 

กองทุนรวมจะดาํเนินการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์โดยการรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมอาคารส่ิงปลูกสร้าง 
งานระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์และอาคารพกัอาศยัให้เช่า และเฟอร์นิเจอร์ 
ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ ของโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขุมวิท-ทองหล่อ 
และโครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์และรับโอนสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินและรับ
โอนกรรมสิทธ์ิในอาคารส่ิงปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการบา้นพกัอาศยัให้เช่า แอล 
แอนด ์เอช วลิล่า สาทร โดยสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินดงักล่าวมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 13 ปี นบัจากวนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2555 ส้ินสุดวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2568 และมีการเช่าช่วงแบบมีเง่ือนเวลาต่อไปอีกประมาณ 14 ปี นบัจากวนัท่ี 
11 มกราคม พ.ศ. 2568 ส้ินสุดวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2581 และรับโอนกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึง
ตรา และอุปกรณ์ต่างๆ  
 
ทั้งน้ี กองทุนรวมจะจดัหาประโยชน์จากทรัพยสิ์นโดยการดาํเนินการเขา้รับช่วงสิทธิเป็นคู่สัญญาตามสัญญาเช่าท่ี
อยูอ่าศยัและส่วนควบในฐานะผูใ้ห้เช่าและผูใ้ห้บริการแทนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนด์
แอนด์เฮา้ส์-II สําหรับโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขุมวิท-ทองหล่อ และโครงการอาคารพกั
อาศยัใหเ้ช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์ในส่วนโครงการบา้นพกัอาศยัใหเ้ช่า แอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร 
กองทุนรวมจะดาํเนินการเขา้รับช่วงสิทธิเป็นคู่สัญญาตามสัญญาเช่าท่ีอยูอ่าศยัและส่วนควบในฐานะผูใ้หเ้ช่าและผู ้
ใหบ้ริการแทนบริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั เช่นกนั 
รายละเอียดการลงทุนและการจดัหาประโยชน์โดยตรงกบัผูเ้ช่าของโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์
สุขมุวิท-ทองหล่อ โครงการอาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์และ โครงการบา้นพกัอาศยั
ใหเ้ช่า แอล แอนด ์เอช วลิล่า สาทร สามารถสรุปไดด้งัแผนภาพต่อไปน้ี 
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แผนภาพแสดงการนําทรัพย์สินทีก่องทุนรวมเข้าลงทุนคร้ังแรก 3 โครงการ ออกหาประโยชน์ 

 
 

ขอ้มูลของผูเ้ช่าเบ้ืองตน้สําหรับโครงการทั้งสาม (ซ่ึง ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2554  ไม่มีผูเ้ช่าพกัสัญชาติไทย) มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 
ก. โครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขมุวทิ-ทองหล่อ  
 ณ ส้ินปี 2554  โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขุมวิท-ทองหล่อ สามารถแบ่งประเภทผูเ้ช่า

ตามสัญชาติไดด้งัน้ี 
 

สัญชาตขิองผู้เข้าพกั ร้อยละของจํานวนห้องที่มีผู้พกัอาศัยทั้งหมด 
เอเชีย 89 
ยโุรป 5 

สหรัฐอเมริกา 2 
อ่ืนๆ 4 
รวม 100 

 
ข. โครงการอาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์  
 ณ ส้ินปี 2554  โครงการอาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์สามารถแบ่งประเภทผู ้

เช่าตามสัญชาติไดด้งัน้ี 
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สัญชาตขิองผู้เข้าพกั ร้อยละของจํานวนห้องที่มีผู้พกัอาศัยทั้งหมด 
เอเชีย 55 
ยโุรป 19 

สหรัฐอเมริกา 15 
อ่ืนๆ 11 
รวม 100 

 
ค. โครงการบา้นพกัอาศยัใหเ้ช่า แอล แอนด ์เอช วลิล่า สาทร 
 ณ ส้ินปี 2554 โครงการบา้นพกัอาศยัให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร สามารถแบ่งประเภทผูเ้ช่าตาม

สัญชาติไดด้งัน้ี 
 

สัญชาตขิองผู้เข้าพกั ร้อยละของจํานวนบ้านที่มผู้ีพกัอาศัยทั้งหมด 
เอเชีย 28 
ยโุรป 43 

สหรัฐอเมริกา 9 
อ่ืนๆ 20 
รวม 100 

นโยบายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

จุดมุ่งหมายท่ีสําคญัในการบริหารอสังหาริมทรัพย ์คือ การบริหารให้อสังหาริมทรัพยส์ามารถสร้างรายไดสุ้ทธิ 
(รายไดห้ลงัหักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง) ไดม้ากท่ีสุด ทั้งน้ี การบริหารเพ่ือให้ไดร้ายไดสุ้ทธิจากการให้เช่าให้ไดม้าก
ท่ีสุดนั้น ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยมี์นโยบาย ดงัน้ี 
1.  การรักษาอตัราการเช่า (Occupancy rate) ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
2.  การกาํหนดอตัราค่าเช่าและอตัราการเติบโตของค่าเช่าใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัสภาพตลาดในขณะนั้นๆ 

เพ่ือรักษาผูเ้ช่าเดิม และสามารถหาผูเ้ช่าใหม่เพ่ิมข้ึนได ้
3.  การบริหารตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้ประสิทธิภาพ 
4.  การบาํรุงรักษาโครงการใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี ใหเ้ป็นท่ีดึงดูดใจสาํหรับผูเ้ช่าอยูเ่สมอ 
5.  การรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้ช่า ซ่ึงรวมถึงการดูแลและอาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้ช่าผา่นทางการใหบ้ริการ

ก่อนและหลงัการขาย  
6.  การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารอสังหาริมทรัพย ์อยา่งเคร่งครัด 

 
6.2  ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั โดยอา้งอิงจากรายงานการประเมินของ
บริษทั ทีเอพี แวลูเอชัน่ จาํกดั (“ผูป้ระเมินสินทรัพย”์) ซ่ึงจดัทาํ ณ วนัท่ี 10 มกราคม 2555 ไดท้าํการประมาณการ 
กาํไรสุทธิท่ีสามารถจ่ายออกเป็นเงินปันผลได้ในกรณีปกติ และเงินปันผลท่ีจ่ายของกองทุนรวมจากการหา
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ผลประโยชน์ในทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก สาํหรับช่วงเวลาประมาณการวนัท่ี 1 เมษายน 2555 ถึง
วนัท่ี 31 มีนาคม 2556  เท่ากบั 234 ลา้นบาท  และ 231 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ทั้งน้ี ประมาณการและสมมติฐานต่างๆ ไดส้ะทอ้นมุมมองฝ่ายบริหารของผูรั้บประกนัรายได ้  ท่ีมีผลต่อทิศ
ทางการประกอบธุรกิจในอนาคตของผูรั้บประกนัรายได ้และมีสาระสาํคญัตั้งอยูบ่นการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงใน
อดีตของทรัพยสิ์นแต่ละแห่งเป็นสําคญั โดยสมมติฐานแต่ละทรัพยสิ์นถูกพิจารณาแยกและเป็นอิสระต่อกัน 
เน่ืองจากความแตกต่างในดา้นสภาพการแข่งขนั ทาํเลท่ีตั้ ง กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ตลอดจนขอบเขตและระดบั
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในปัจจัยเศรษฐกิจต่างๆ  ทั้ งน้ี  รายละเอียดจะปรากฏใน
เอกสารแนบทา้ย 2 ของรายละเอียดโครงการฉบบัน้ี 

 
7.   รายได้ที่กองทุนรวมนีจ้ะได้รับมกีารประกนัหรือไม่ อย่างไร และผู้รับประกนัรายได้มฐีานะทางการเงิน ความสามารถทีจ่ะ

ปฏิบัติตามข้อตกลง และความสัมพนัธ์กบัผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน(ถ้าม)ี อย่างไร 

 ช่ือและท่ีอยูข่องผูรั้บประกนัรายได ้

Reco Plaza Pte Ltd. 

168 Robinson Road 

# 37-01 Capital Tower 

Singapore 068912 

บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 

อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต ้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 สรุปสาระสาํคญัของการประกนัรายได ้

เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้ผูล้งทุนในกองทุนรวม ในช่วงระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวม ตั้งแต่วนัท่ี กองทุนรวม
ลงทุนในทรัพยสิ์นถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  Reco Plaza Pte Ltd. และบริษทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั 
(มหาชน) ในฐานะผูรั้บประกนัรายได ้ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ ตกลงท่ีจะ
รับประกนัรายไดค้่าเช่าขั้นตํ่าของกองทุนรวมโดยจะชาํระเงินค่าสนบัสนุนใหแ้ก่กองทุนรวมในจาํนวนเท่ากบัส่วนต่าง
ระหวา่ง  

(ก)  จาํนวนกาํไรสุทธิของกองทุนรวมขั้นตํ่าท่ี Reco Plaza Pte Ltd.  และบริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 
รับประกนั ซ่ึงเท่ากบั 179.88 ลา้นบาท ตั้งแต่วนัท่ี กองทุนรวมลงทุนในทรัพยสิ์นถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
และ จาํนวน 243.16 ลา้นบาท สาํหรับปี พ.ศ. 2556 - 2558   กบั  

(ข)  ผลกาํไรสุทธิของกองทุนรวมท่ีเกิดข้ึนจริง หากกาํไรสุทธิของกองทุนรวมในรอบบญัชีใด รอบบญัชีหน่ึง ณ วนั
สุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชีกองทุนรวม (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม) ตํ่ากวา่จาํนวนกาํไรสุทธิของกองทุนรวม
ขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไว ้ 
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อยา่งไรก็ตาม เงินสนบัสนุนในแต่ละปีท่ีผูรั้บประกนัรายไดจ้ะให้การสนบัสนุนการดาํเนินงานของกองทุนรวมเป็น
ระยะเวลาตามท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้ จะตอ้งไม่เกินร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของกองทุนท่ีเกิดข้ึนจริงก่อนการสนบัสนุน
รายไดจ้ากผูรั้บประกนัรายไดใ้นปีดงักล่าว 

อน่ึง การพิจารณากาํไรสุทธิของกองทุนรวมท่ีเกิดข้ึนจริงดงักล่าวจะไม่รวมถึงผลกระทบจากการดอ้ยค่าและการเพ่ิม
ค่าของสินทรัพยท่ี์ลงทุนจากการสอบทานและประเมินของผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นในแต่ละปี 

การประกนัรายไดโ้ดย Reco Plaza Pte Ltd. จะดาํเนินการโดยหนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 
รวม 4  ฉบบั ดงัน้ี 

ฉบับที่ ระยะเวลา จํานวนเงนิ 

1 วนัท่ี 1 สิงหาคม 2555 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2556 30.30 ลา้นบาท 

2 วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2557 38.91 ลา้นบาท 

3 วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2558 38.91 ลา้นบาท 

4 วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2559 38.91 ลา้นบาท 

ผูล้งทุนสามารถศึกษาตวัอย่างประมาณการส่วนต่างจาํนวนเงินค่าเช่าท่ีผูรั้บประกนัรายไดต้อ้งจ่ายสมทบกองทุน
เพ่ิมเติมให้กบักองทุนรวม ซ่ึงอา้งอิงจากประมาณการผลการดาํเนินการของทรัพยสิ์นตามรายงานผูป้ระเมิน ไดใ้น
ภาคผนวกของหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ี 

 
8.  จุดเด่นในการลงทุน (Investment Highlight) ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มอีะไรบ้าง 

บริษทัจดัการเช่ือวา่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีความน่าสนใจดงัน้ี 

ก) โครงการทีม่คุีณภาพระดบับนทั้งสามแห่งภายใต้การบริหารจัดการของทมีงานเซนเตอร์ พอยต์  
โครงการทั้งสามแห่งท่ีกองทุนรวมจะเขา้ลงทุนเป็นคร้ังแรกอยูภ่ายใตก้ารบริหารงานของทีมงานเซนเตอร์ พอยต ์
โดย บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั มาเป็นระยะเวลาหน่ึง โดยหลงัจากท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนในโครงการ
ทั้งสามแห่งแลว้ กองทุนรวมจะวา่จา้งใหบ้ริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ทาํหนา้ท่ีบริหารโครงการทั้งสาม
แห่งน้ีต่อไป ทั้งน้ี ทีมงานเซนเตอร์ พอยต ์ เป็นผูด้าํเนินการรับจา้งบริหารให้แก่โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนตข์อง
กลุ่มบริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นระยะเวลามากกวา่ 20 ปี 
ดงันั้น ประสบการณ์และช่ือเสียง ประกอบกบัความคุน้เคยท่ีมีต่อทรัพยสิ์น ทาํให้น่าจะเป็นท่ีมัน่ใจในเร่ืองความ
เช่ียวชาญและความสามารถดาํเนินงานเพ่ือจดัหาผลประโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยเครือข่ายการตลาด การ
ประชาสัมพนัธ์และระบบการจองหอ้งพกัในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ และมาตรฐานการใหบ้ริการระดบัสากลอนัเป็น
ท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางในกลุ่มลูกคา้เป้าหมายระดบับนท่ีมองหาโครงการท่ีพกัอาศยัใหเ้ช่าคุณภาพ ทั้งแบบการเขา้
พกัระยะสั้นและระยะยาว 

 ทั้งน้ี ทีมงานเซนเตอร์ พอยต์ มีจาํนวนห้องพกัภายใตก้ารบริหารงานกว่า 2,000 ห้อง ซ่ึงเป็นผูน้าํทางส่วนแบ่ง
การตลาดของธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนตใ์นกรุงเทพฯ นอกจากน้ี ทีมงานเซนเตอร์ พอยต ์ยงัมีการให้บริการท่ีดี การ
พฒันาฐานลกูคา้ท่ีกวา้งขวาง และมีความสัมพนัธ์กบัลกูคา้เป็นอยา่งดีตลอดมา 
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ข) การกระจายตวัของทาํเลทีต่ั้งในแหล่งธุรกจิใจกลางเมอืง 

 โครงการทั้งสามแห่งมีทาํเลท่ีตั้งกระจายตวัและครอบคลุมจุดต่างๆ ท่ีสําคญับริเวณศูนยก์ลางทางธุรกิจ (Central 
Business District) ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยอาคารสํานักงานขนาดใหญ่และห้างสรรพสินคา้ชั้นนาํ อีกทั้งงานระบบ
สาธารณูปโภคและการคมนาคมท่ีสะดวก ประกอบดว้ยระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าบีทีเอส ระบบรถโดยสาร
ประจาํทางด่วนพิเศษบีอาร์ที และจุดข้ึนลงทางด่วนท่ีสาํคญั ส่งผลใหเ้กิดศกัยภาพในการเติบโตและโอกาสทางธุรกิจ
มากมาย กล่าวคือ ทาํเลท่ีตั้งของโครงการทั้งสามแห่งมีทาํเลท่ีตั้งในยา่นใจกลางเมือง และ/หรือ ใกลย้า่นใจกลางเมือง
ท่ีมีการเคล่ือนไหวของกิจกรรมทางธุรกิจ การศึกษาวฒันธรรม หรือแมแ้ต่กิจกรรมบนัเทิงในรูปแบบต่างๆ อย่าง
หนาแน่นอยูต่ลอดเวลา โดยปัจจยัในดา้นสภาพแวดลอ้มเหล่าน้ีทาํใหโ้ครงการทั้งสามแห่งเป็นแหล่งรวบรวมความ
สนใจและสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียว นกัธุรกิจและผูส้นใจอ่ืนๆ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

ค) ลดความเส่ียงจากการพึง่พงิผลการดําเนินงานของโครงการใดโครงการหน่ึงเป็นสําคัญและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายระดบับนได้อย่างหลากหลาย 
 ทรัพยสิ์นหลกัทั้ งสามแห่ง เม่ือพิจารณาในภาพรวมนั้น ถือเป็นปัจจัยท่ีช่วยลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผลการ
ดาํเนินงานของโครงการใดโครงการหน่ึงเป็นสาํคญั โดยมีสาเหตุหลกัเกิดจากการท่ีทรัพยสิ์นหลกัทั้งสามแห่งมีการ
กระจายตวัของทาํเลท่ีตั้ง ตลอดจนมีลกัษณะเฉพาะตวัในดา้นการจดัวางผงัหอ้งและรูปแบบการใหบ้ริการ กล่าวคือ  

 โครงการอาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า เซนเตอร์ พอยต ์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์     ประกอบไปดว้ยหอ้งพกัประเภทสาม
หอ้งนอนส่ีหอ้งนอน และเพน้ทเ์ฮา้ส์แบบดูเพลก็ซ์ เพ่ือรองรับความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ท่ีเขา้พกัระยะยาวใน
ลกัษณะทั้งครอบครัวพร้อมแม่บา้นของตนเอง ซ่ึงทาํใหต้น้ทุนการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัตํ่า  

 โครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต ์ เซนเตอร์ พอยต ์ สุขมุวทิ-ทองหล่อ จะมีการวางผงัเป็นลกัษณะหน่ึงหอ้งนอนเป็น
ส่วนมากและมีนกัธุรกิจชาวญ่ีปุ่นเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั 

 โครงการบา้นพกัอาศยัใหเ้ช่า แอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร เป็นโครงการท่ีมีจุดเด่นแตกต่างจากโครงการอ่ืน กล่าวคือ 
เป็นโครงการบา้นพกัให้เช่า ซ่ึงตั้งอยูใ่นยา่นใจกลางเมืองและแหล่งธุรกิจสาํคญั เพ่ือรองรับความตอ้งการของกลุ่ม
ลกูคา้ระดบับนโดยเฉพาะ  

 จากความแตกต่างท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตวัในทรัพยสิ์นหลกัทั้งสามแห่งท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งใน
ดา้นปัจจยัทาํเลท่ีตั้ง ประเภทโครงการทั้งท่ีเป็นแบบบา้นเด่ียวแนวราบและอาคารสูงใหเ้ช่า การจดัวางผงั ขนาดพ้ืนท่ี
ใชส้อยและรูปแบบการตกแต่ง ตลอดจนการวางตาํแหน่งทางการตลาดของตวัสินคา้ และบริการท่ีแตกต่างกนั ส่งผล
ใหท้รัพยสิ์นหลกัทั้งสามแห่งสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ระดบับนท่ีหลากหลายไดเ้ป็นอยา่งดี 

ง) สภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วมแีนวโน้มการขยายตวัทีด่อีย่างต่อเน่ือง 

 แมใ้นช่วงเวลาท่ีผา่นมา อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจะไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเมือง แต่ภายหลงัจาก
ท่ีสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไดค้ล่ีคลายลง อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีแนวโนม้การเติบโตท่ีดีจากปัจจยั
สนับสนุนต่างๆ ซ่ึงรวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและการคาดการณ์เศรษฐกิจท่ีน่าจะเติบโตอย่างต่อเน่ืองทั้ งใน
ระดบัประเทศและระดบัโลก รวมถึงการสนบัสนุนธุรกิจการท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ืองทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจาก
ภาครัฐ 
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จ)     การรับประกนัรายได้ค่าเช่าขั้นตํา่ 
เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหผู้ล้งทุนในกองทุนรวม ในช่วงระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวมตั้งแต่วนัท่ี กองทุนรวม
ลงทุนในทรัพยสิ์นถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  Reco Plaza Pte Ltd. และบริษทั แลนด ์ แอนด ์ เฮา้ส์ จาํกดั 
(มหาชน)  ตกลงท่ีจะรับประกนัรายไดค้่าเช่าขั้นตํ่าของกองทุนรวมโดยจะชาํระเงินค่าสนบัสนุนใหแ้ก่กองทุนรวม
ในจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างระหวา่ง (ก) จาํนวนกาํไรสุทธิของกองทุนรวมขั้นตํ่าท่ี Reco Plaza Pte Ltd .และบริษทั 
แลนด ์ แอนด ์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) รับประกนั ซ่ึงเท่ากบั 179.88 ลา้นบาท ตั้งแต่วนัท่ี กองทุนรวมลงทุนใน
ทรัพยสิ์นถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และ จาํนวน 243.16 ลา้นบาท สาํหรับปี พ.ศ. 2556 - 2558  กบั (ข) ผล
กาํไรสุทธิของกองทุนรวมท่ีเกิดข้ึนจริง หากกาํไรสุทธิของกองทุนรวมในรอบบญัชีใด รอบบญัชีหน่ึง ณ วนัสุดทา้ย
ของรอบระยะเวลาบญัชีกองทุนรวม (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม) ตํ่ากวา่จาํนวนกาํไรสุทธิของกองทุนรวมขั้นตํ่าท่ี
กาํหนดไว ้ อยา่งไรกต็าม เงินสนบัสนุนในแต่ละปีท่ีผูรั้บประกนัรายไดจ้ะใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานของ
กองทุนรวมเป็นระยะเวลาตามท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้ จะตอ้งไม่เกินร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของกองทุนท่ีเกิดข้ึนจริง
ก่อนการสนบัสนุนรายไดจ้ากผูรั้บประกนัรายไดใ้นปีดงักล่าว 

อน่ึง การพิจารณากาํไรสุทธิของกองทุนรวมท่ีเกิดข้ึนจริงดงักล่าวจะไม่รวมถึงผลกระทบจากการดอ้ยค่าและการเพ่ิม
ค่าของสินทรัพยท่ี์ลงทุนจากการสอบทานและประเมินของผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นในแต่ละปี 

ผูล้งทุนสามารถศึกษาตวัอยา่งประมาณการส่วนต่างจาํนวนเงินค่าสนบัสนุนท่ีผูรั้บประกนัรายไดต้อ้งจ่ายสมทบ
กองทุนเพ่ิมเติมใหก้บักองทุนรวม ซ่ึงอา้งอิงจากประมาณการผลการดาํเนินการของทรัพยสิ์นตามรายงานผูป้ระเมิน
ไดใ้นภาคผนวกของหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ี 

ดงันั้นกระบวนการรับประกนัรายไดค้่าเช่าขั้นตํ่าดงักล่าว จึงเป็นกระบวนการในการสร้างความแน่นอนในการ
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยรายยอ่ย แมว้า่ผลประกอบการไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้

 

ฉ) ข้อสัญญาในการดาํรงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน  

 Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. และ บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) แต่ละ
ราย ในฐานะผูถื้อหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวม ตกลงจะดาํรงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนไวต้ามจาํนวนหน่วย
ลงทุนท่ีตนไดรั้บจัดสรรจากการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกในสัดส่วนร้อยละ 15  ของจาํนวนหน่วยลงทุน
ทั้ งหมด  และตกลงจะไม่จําหน่าย  จ่าย  โอนหน่วยลงทุนดังกล่าวทั้ งหมดหรือบางส่วนต่อบุคคลหรือนิติ
บุคคลภายนอกกลุ่มบริษทัตลอดระยะเวลา 1 ปี นับจากวนัแรกท่ีกองทุนรวมลงทุนในทรัพยสิ์น เวน้แต่จะไดรั้บ
ความยนิยอมจากกองทุนรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร    

   
9. กองทุนรวมนีม้ีข้อจํากดัการลงทุนของกองทุนรวมอย่างไร 

มีขอ้จาํกดัโดยเป็นไปตามประกาศสาํนกังาน กลต. กาํหนด 
 
10.  ภาพรวมของธุรกจิการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเป็นอย่างไร 

โปรดดูรายละเอียดตามภาคผนวก “ภาพรวมอุตสาหกรรมเซอร์วิสอพาร์ทเมนตแ์ละอาคารท่ีพกัอาศยัใหเ้ช่า” โดย บริษทั ซี
บี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จาํกดั ในภาคผนวก 
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11. ผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทุนรวมจะเป็นอย่างไร ในกรณีที่ผู้มีกรรมสิทธ์ิตามโฉนดที่ดิน บอกเลิกสัญญาเช่า
ทีด่นิ อนัเป็นทีต่ั้งของโครงการบ้านพกัอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วลิล่า สาทร 

เน่ืองจากกองทุนรวมจะลงทุนในท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโครงการบา้นพกัอาศยัให้เช่า แอล แอนด์ เอช สาทร โดยการรับ
โอนสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินจากบริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั ดงันั้น หากเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินบอกเลิกสัญญาเช่า
ท่ีดิน จะส่งผลใหส้ัญญาเช่าช่วงท่ีดินท่ีกองทุนรวมเป็นผูท้รงสิทธิตอ้งระงบัลงดว้ย ซ่ึงผลของการเลิกสัญญาดงักล่าวจะทาํ
ใหก้องทุนรวมจะตอ้งส่งมอบกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินท่ีเช่าช่วงคืนใหแ้ก่เจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน กองทุนรวม
จึงอาจไม่สามารถหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนเฉพาะโครงการบา้นพกัอาศยัให้เช่า แอล แอนด ์
เอช สาทรไดต่้อไป ซ่ึงอาจทาํใหผู้ล้งทุนไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนตามท่ีไดป้ระมาณการไว ้

อยา่งไรกต็าม เพ่ือลดผลกระทบดงักล่าว บริษทัจดัการไดด้าํเนินการใหเ้จา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินในโครงการดงักล่าว ให้
ความยินยอมในการเช่าช่วงท่ีดินโดยกองทุนรวม และเจา้ของท่ีดินยงัให้สิทธิกองทุนรวมในการเขา้สวมสิทธิเป็นผูเ้ช่า
โดยตรงตามสัญญาเช่าท่ีดินแทนบริษทั ดวงเดช จาํกดั ผูท้รงสิทธิการเช่าท่ีดินโครงการดงักล่าว ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์
ใดๆ ท่ีมีผลทาํให้สัญญาเช่าท่ีดินโครงการดงักล่าวระงบัหรือส้ินผลใชบ้งัคบัก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเช่าตามท่ีกาํหนดไว้
ในสัญญาเช่าอนัเน่ืองจากความผดิของบริษทั ดวงเดช จาํกดั 
 

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

13. รายช่ือหรือลกัษณะของเจ้าของ ทีจ่ะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นสัดส่วนเท่าใด 
บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) และ Government of Singapore 
Investment Corporation Pte Ltd. และเจา้ของ  ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า  หรือผูใ้หสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพย ์ ท่ีกองทุน
รวมจะลงทุน  และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว รวมกนัไม่เกิน หน่ึงในสาม ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
 

14. ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงนิลงทุน 

ผูล้งทุนจะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุน  เม่ือกองทุนไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุน อนัไดแ้ก่ รายไดค้่าเช่า ดอกเบ้ีย
รับจากตราสารท่ีกองทุนลงทุน และกาํไรจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์(ถา้มี) จะทาํ
ใหก้องทุนรวมมีกาํไรสุทธิจากผลการดาํเนินงาน ในกรณีท่ีกองทุนมีกาํไรสุทธิ บริษทัจดัการมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

นอกจากน้ี ผลตอบแทนจากการลงทุนดงักล่าวจะสะทอ้นอยู่ในมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีอาจเพ่ิมข้ึน ดงันั้น เม่ือผูถื้อหน่วย
ลงทุนทาํการขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ผูถื้อหน่วยลงทุนจึงมีโอกาสท่ีจะไดรั้บกาํไรจากราคาขายหน่วยลงทุนท่ี
อาจเพ่ิมข้ึน 
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15. กองทุนนีม้นีโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ลงทุนอย่างไร 

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 2 คร้ัง อย่างไรก็ดี บริษทัจดัการอาจมีการ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษเกินกวา่การจ่ายเงินปันผลปีละ 2 คร้ังดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ามท่ีบริษทัจดัการมี
ความเห็นวา่มีความจาํเป็นและสมควร ซ่ึงกองทุนรวมจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในกรณีต่างๆ ดงัน้ี   

1. ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีกาํไรสุทธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด  บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิท่ีไม่รวมกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมิน
ค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ประจาํรอบระยะเวลาบญัชีนั้น   

2. ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีกาํไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด  บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนจาก
กาํไรสะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้

 การจ่ายเงินปันผลตาม (1)  ตอ้งไม่ทาํใหก้องทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชี    ท่ีมีการ
จ่ายเงินปันผลนั้น 

 การจ่ายเงินปันผลตาม (1) และ (2)  บริษทัจัดการจะดาํเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
ภายใน 90 วนันบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น   โดยกรณีท่ีบริษทัจดัการ        ไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลไดใ้นระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เงือ่นไขเพิม่เตมิ : 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล  ถา้เงินปันผลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชีมีมูลค่าตํ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 0.10 บาท บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในคร้ังนั้นและใหย้กไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกนัใน
งวดส้ินปีบญัชี 

สําหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายปันผล  บริษทัจดัการจะดาํเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว  ้เวน้แต่กรณีท่ี
คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์  สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กาํหนด สั่ง
การ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน บริษทัจดัการจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนั้น  

เงือ่นไข และวธีิการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

1.    ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงแก่บริษทัจดัการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมใดเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

 บริษทัจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด   

 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่กลุ่มบุคคลเดียวกนัใดตามกรณีท่ีระบุขา้งตน้  บริษทัจดัการจะคาํนวณหา
จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายท่ีอยู่ในกลุ่มบุคคลนั้น   
โดยจะใชว้ิธีการเฉล่ียตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็น
ฐานในการคาํนวณ    (ยอดรวมของจาํนวนหน่วยลงทุน         ท่ีมีสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลของกลุ่มบุคคล
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เดียวกนัใดจะไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีเงินปันผล
ท่ีไม่อาจแจกจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจดัการจะจะดาํเนินการยกเงินปันผลส่วน
ดงักล่าวใหเ้ป็นรายไดแ้ผน่ดิน โดยถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นรับทราบและยนิยอมใหด้าํเนินการแลว้ และใน
ระหวา่งท่ีกองทุนยงัมิไดด้าํเนินการดงักล่าว บริษทัจดัการจะจดัทาํบญัชีและแยกเงินปันผลส่วนดงักล่าวออก
จากทรัพยสิ์นส่วนอ่ืนของกองทุนรวม โดยจะไม่นาํเงินปันผลส่วนดงักล่าวมาคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ของกองทุนรวม เวน้แต่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งจะประกาศกาํหนด 
สั่งการ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน 

2. ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเป็นบุคคลตามขอ้ 14 (1) (ก) ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 
25/2554 และมีการถือหน่วยลงทุนเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

 บริษทัจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกินกวา่  ร้อยละ 50 ของ
จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด   

 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่กลุ่มบุคคลเดียวกนัใดตามกรณีท่ีระบุขา้งตน้  บริษทัจดัการจะคาํนวณหา
จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายท่ีอยู่ในกลุ่มบุคคลนั้น   
โดยจะใชว้ิธีการเฉล่ียตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็น
ฐานในการคาํนวณ    (ยอดรวมของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลของกลุ่มบุคคล
เดียวกนัใดจะไม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีเงินปัน
ผลท่ีไม่อาจแจกจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจดัการจะดาํเนินการยกเงินปันผลส่วน
ดงักล่าวใหเ้ป็นรายไดแ้ผน่ดิน โดยถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นรับทราบและยนิยอมใหด้าํเนินการแลว้ และใน
ระหวา่งท่ีกองทุนยงัมิไดด้าํเนินการดงักล่าว บริษทัจดัการจะจดัทาํบญัชีและแยกเงินปันผลส่วนดงักล่าวออก
จากทรัพยสิ์นส่วนอ่ืนของกองทุนรวม โดยจะไม่นาํเงินปันผลส่วนดงักล่าวมาคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ของกองทุนรวม เวน้แต่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งจะประกาศกาํหนด 
สั่งการ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน 

 3. ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเป็นบริษทัจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาท่ีบุคคลดงักล่าวถือหน่วยลงทุน
ท่ีรับไวต้ามสัญญารับประกนัการจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน  แต่ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีรับหน่วย
ลงทุน  โดยบริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บุคคลดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั้น 

4. ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงแก่บริษทัจัดการกองทุนรวมว่าผูท่ี้เคยเป็นเจา้ของหรือผูโ้อนสิทธิการเช่าใน
อสังหาริมทรัพย ์ ผูใ้ห้เช่าหรือผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพย ์และกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าวถือ
หน่วยลงทุนรวมกนัเกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  บริษทัจดัการจะปฏิบติั
ตามขอ้ (1) โดยอนุโลม  
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5. บริษทัจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมุดทะเบียน และอตัราเงินปันผล โดย  

ก.  ประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั  

ข.  ปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักล่าวไวท่ี้
ผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน  

ค.  ส่งหนงัสือแจง้ ผูถื้อหน่วยท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วย ณ วนัปิดสมุดทะเบียน และผูดู้แล
ผลประโยชน์ และตลาดหลกัทรัพย ์

6.  บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเขา้บญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือ เป็นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนามผูถื้อหน่วยลงทุนตามช่ือและท่ีอยูท่ี่ปรากฎในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน  

7.  ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใชสิ้ทธิขอรับเงินปันผลจาํนวนใดภายในอายคุวามใชสิ้ทธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัจดัการจะไม่นาํเงินปันผลจาํนวนดงักล่าวไปใชเ้พ่ือการอ่ืนใดนอกจากเพ่ือ
ประโยชน์ของกองทุนรวม 

 
16.  ปัจจัยใดทีม่ผีลกระทบอย่างมนัียสําคญัต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน 

 ความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกจิ 

สภาวะเศรษฐกิจท่ีมีความผนัผวนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า จะส่งผลในทาง
ลบอยา่งมีนยัสําคญัต่อผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกองทุนรวม และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 

 ความผนัผวนของอตัราค่าเช่า 
เน่ืองจากรายไดห้ลกัของกองทุนรวมมาจากรายไดค้่าเช่า ดงันั้น หากอตัราค่าเช่ามีความผนัผวน จะมีผลกระทบต่อผล
ประกอบการของกองทุน โดยความผนัผวนของอตัราค่าเช่า อาจเกิดจากภาวะการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน หรือไดรั้บผลกระทบจาก
สภาวะเศรษฐกิจ 

ความผนัผวนของราคาซ้ือขายหน่วยลงทุน และสภาพคล่องในการซ้ือขาย 

ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงภายหลงัการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และอาจไม่สอดคลอ้งกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม โดยราคาซ้ือขายของหน่วยลงทุน
นั้นข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยั อาทิเช่น ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม ความผนัผวนของราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และปริมาณการซ้ือขายของหน่วยลงทุน ดงันั้น ผูล้งทุนอาจไม่สามารถท่ีจะขายหน่วยลงทุนไดใ้นราคาท่ี
เสนอขายหน่วยลงทุน หรือในราคาตามมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยของกองทุน 

 
17. การลงทุนในกองทุนรวมนีก้บักองทุนรวมอืน่ทีม่ใิช่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ มคีวามเส่ียงแตกต่างกนัอย่างไร 

การท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจ์ะตอ้งลงทุนในอสังหาริมทรัพยไ์ม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวมภายใตบ้ทบญัญติัของกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  ทาํใหก้ารลงทุนกระจุกตวัอยูใ่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์  ในขณะท่ี
กองทุนรวมบางประเภทจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินและ/หรือหลกัทรัพย ์ ตลอดจนประเภท
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ธุรกิจต่างๆท่ีหลากหลาย  อนัเป็นผลใหก้องทุนรวมอสังหาริมทรัพยมี์การกระจายความเส่ียงนอ้ยกวา่การลงทุนในกองทุน
รวมประเภทอ่ืน 
 

18. บริษัทจัดการกองทุนรวม ผู้บริหารของบริษัทจัดการกองทุนรวม ผู้จัดการกองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทประเมิน
ค่าทรัพย์สิน ทีป่รึกษา ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือบุคคลทีเ่กีย่วข้องของบุคคลดังกล่าว มีความสัมพนัธ์กบัเจ้าของ หรือ
ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ทีก่องทุนรวมจะลงทุนหรือไม่ อย่างไร? 
การลงทุนคร้ังแรกของกองทุนรวมโดยการซ้ือ เช่า และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่านั้น มีลกัษณะเป็นการเขา้ลงทุนใน
ทรัพยสิ์นท่ีผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์เป็นเจา้ของหรือมีสิทธิ
เหนืออสังหาริมทรัพยด์งักล่าวอยูก่่อนวนัท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. กองทุนรวมจะลงทุนในโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขุมวิท-ทองหล่อ  และโครงการอาคารพกั

อาศยัให้เช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์

เฮา้ส์-II  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีผูถื้อหน่วยทั้งหมด 10 รายคือ  

 บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั 

 บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 

 บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั 

 บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธ จาํกดั 

 บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั 

 Reco Plaza Pte Ltd. 

 Reco Metrosite Pte Ltd. 

 Reco Peak Pte Ltd. 

 Reco Thai Park Pte Ltd. 

 Reco Pagoda Pte Ltd. 

เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิอยูก่่อนวนัท่ีกองทุนรวมจะเขา้ลงทุน ดงันั้น   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง

แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าวมีความประสงคท่ี์จะลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมรวมกนัไม่เกิน หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

2. กองทุนรวมจะลงทุนในอาคารส่ิงปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการบา้นพกัอาศยัให้เช่าและ

เฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของโครงการบา้นพกัอาศยัใหเ้ช่าแอล แอนด ์เอช วิล

ล่า สาทร  ท่ีมีบริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิอยูก่่อนวนัท่ีกองทุนรวมจะเขา้ลงทุน ดงันั้น   

บริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าวจึงมีสิทธิลงทุนในหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมรวมกนัไม่เกิน หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

3. ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ ภายหลงัจากท่ีกองทุนรวมลงทุนในทรัพยสิ์นตามท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการแลว้  กองทุน

รวมจะแต่งตั้งใหบ้ริษทั คิว. เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีบริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือ
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หุ้นอยูร้่อยละ100 (บริษทัแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นบริษทัควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)ร้อยละ 

24.86)  เป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม โดยมีอตัราค่าตอบแทนเป็นจาํนวนตามท่ีกาํหนดไวใ้น

โครงการขอ้ 26.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

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

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

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

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

จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 35.75 และร้อยละ 22.45 ตามลาํดบั  

 
19.  กองทุนรวมนี ้กาํหนดนโยบายการกู้ยมืเงนิไว้อย่างไร 

ในการจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมอาจกูย้มืเงินได ้ทั้งน้ี ไม่วา่จะมีการใหห้ลกัประกนัไวด้ว้ยหรือไม่ก็
ตาม  และตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เป็นการกูย้มืเงินเพ่ือดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(ก)   ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพยที์่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าให้อยู่ใน
สภาพดีและมีความพร้อมท่ีจะใชห้าผลประโยชน์  

(ข)   ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติมบนท่ีดินท่ีมีอยูแ่ลว้ซ่ึงเป็นของกองทุนรวมหรือท่ีกองทุนรวมมีสิทธิการเช่า 
เพ่ือประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

(ค)   ลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ิมเติม 

(2) เป็นการกู้ยืมเงินโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสําคญั ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการกู้ยืมเงินเพ่ือ
ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าตาม (1) (ก) หรือเพ่ือต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติมบน
ท่ีดินท่ีมีอยูแ่ลว้ท่ีกองทุนรวมมีสิทธิการเช่าตาม (1) (ข)  บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งคาํนึงถึงกาํหนดเวลาเช่าท่ี
เหลืออยูต่ามสัญญาเช่าดว้ย  และ 

(3) จาํนวนเงินท่ีกูย้มืตอ้งไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  และในกรณีท่ีต่อมาภายหลงัจาํนวน
เงินท่ีกูย้ืมเกินอตัราส่วนดงักล่าว แต่การเกินอตัราส่วนนั้นมิไดเ้กิดจากการกูย้ืมเงินเพ่ิมเติม  บริษทัจดัการกองทุน
รวมจะคงอตัราส่วนการกูย้มืเงินไวต่้อไปก็ได ้ แต่จะกูย้มืเงินเพ่ิมเติม         อีกไม่ไดจ้นกวา่อตัราส่วนการกูย้มืเงินจะ
ลดลงจนนอ้ยกวา่ร้อยละสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
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ข้อมูลที่ควรรู้เกีย่วกบัการลงทุน 
 
1. วธีิการจองซ้ือหน่วยลงทุน เป็นอย่างไร 

ผูส้นใจจองซ้ือหน่วยลงทุนสามารถจองซ้ือหน่วยลงทุนและขอรับหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญัท่ีผูล้งทุนควรทราบ
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจองซ้ือหน่วยลงทุน ไดท่ี้บริษทัจดัการ ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย
หน่วยลงทุน ผูจ้ดัจาํหน่ายและผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน ทุกวนัทาํการในระยะเวลาเสนอขาย 

เอกสารประกอบการจองซ้ือหน่วยลงทุน  

กรณีบุคคลธรรมดา  

(1)  สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สําเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง / ใบต่างดา้ว 
(กรณีบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทย) หรือสําเนาทะเบียนบา้น (ในกรณีท่ีเอกสารแสดงตนขา้งตน้ไม่ไดร้ะบุหมายเลข
บตัรประจาํตวัประชาชน หรือท่ีอยูข่องผูจ้องซ้ือ) 

(2) เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะรับเงินปันผล หรือเงินลดทุน โดยการโอนเงินเขา้บญัชี ผูจ้องซ้ือจะตอ้ง
แนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือกระแสรายวนั หรือสาํเนารายการเดินบญัชีดงักล่าว (Statement) ท่ีได้
เปิดไวก้บัธนาคารท่ีระบุเลขท่ีบญัชี และช่ือบญัชีผูจ้องซ้ือ โดยจะตอ้งไม่เป็นบญัชีร่วม 

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

กรณีคณะบุคคล 

(1) สาํเนาเอกสารการจดัตั้งคณะบุคคล 

(2) สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษีคณะบุคคล 

(3) สาํเนาบตัรประชาชนของผูมี้อาํนาจลงนาม 

(4) หนงัสือมอบอาํนาจ หรือสาํเนา(กรณีมอบอาํนาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบ
อาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ 

(5) เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะรับเงินปันผล หรือเงินลดทุน โดยการโอนเงินเขา้บญัชี ผูจ้องซ้ือจะตอ้ง
แนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือกระแสรายวนั หรือสาํเนารายการเดินบญัชีดงักล่าว (Statement) ท่ีได้
เปิดไวก้บัธนาคารท่ีระบุเลขท่ีบญัชี และช่ือบญัชีผูจ้องซ้ือ โดยจะตอ้งไม่เป็นบญัชีร่วม  

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

กรณีนิตบุิคคล  

(1)  สาํเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์และสาํเนาหนงัสือบริคณฑส์นธิและขอ้บงัคบั อายไุม่เกิน 1 เดือน   

(2)  สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั(ท่ีระบุในลักษณะให้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์  หรือลงทุนในหลกัทรัพยน้ี์ได)้  
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(3) สาํเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ (บอจ.5) อายไุม่เกิน 1 เดือน 

(4) หนงัสือมอบอาํนาจ หรือสาํเนา(กรณีมอบอาํนาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน
ของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจกระทาํการแทน 

(5) เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะรับเงินปันผล หรือเงินลดทุน โดยการโอนเงินเขา้บญัชี ผูจ้องซ้ือจะตอ้ง
แนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือกระแสรายวนั หรือสาํเนารายการเดินบญัชีดงักล่าว (Statement) ท่ีได้
เปิดไวก้บัธนาคารท่ีระบุเลขท่ีบญัชี และช่ือบญัชีผูจ้องซ้ือ โดยจะตอ้งไม่เป็นบญัชีร่วม 

(6) สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของนิติบุคคล 

(7)   ตวัอยา่งลายมือช่ือของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  

โดยให้ใชเ้อกสารขอ้ (1) ถึงขอ้ (7) จาํนวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบบัรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้
อาํนาจ ทั้งน้ี สาํเนา Statement ตอ้งลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของบญัชีและธนาคาร 

กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล
หลกัทรัพย์ 

(1) สําเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซ่ึงอาจออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู ่หรือโดย
เจา้หนา้ท่ีของนิติบุคคลนั้นกไ้ด ้และหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดงักล่าวตอ้งออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยจะตอ้งมี
รายละเอียดดก่ีวกบัช่ือนิติบุคคล ผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบุคคล และเง่ือนไขหรือขอ้จาํกดัอาํนาจในการลง
ลายมือช่ือ ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

(2) หนงัสือมอบอาํนาจท่ีนิติบุคคลต่างประเทศนั้น มอบอาํนาจใหค้สัโตเดียนหรือสาํเนา 

(3) หนังสือมอบอาํนาจของคสัโตเดียนหรือสําเนา(กรณีมอบอาํนาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาทพร้อมสําเนาบตัร
ประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจกระทาํการแทน 

(4) เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะรับเงินปันผล หรือเงินลดทุน โดยการโอนเงินเขา้บญัชี ผูจ้องซ้ือจะตอ้ง
แนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือกระแสรายวนั หรือสาํเนารายการเดินบญัชีดงักล่าว (Statement) ท่ีได้
เปิดไวก้บัธนาคารท่ีระบุเลขท่ีบญัชี และช่ือบญัชีผูจ้องซ้ือ โดยจะตอ้งไม่เป็นบญัชีร่วม 

โดยให้ใชเ้อกสารขอ้ (1) ถึงขอ้ (4) จาํนวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบบัรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้
อาํนาจ ทั้งน้ี สาํเนา Statement ตอ้งลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบญัชีและธนาคาร และเอกสารตามขอ้ (1) ตอ้ง
ไดรั้บการรับรองลายมือช่ือโดยเจา้หนา้ท่ี Notary Public และรับรองโดยกงสุลของไทยอายไุม่เกิน 1 ปี 

 หมายเหตุ 

- กรณีเป็นเอกสารท่ีมาจากต่างประเทศ จะตอ้งมีการรับรองสาํเนาโดยผูมี้อาํนาจของบริษทั 

- ผูล้งทุนทุกรายจะตอ้งให้การรับรองว่า ยินยอมท่ีจะผูกพนัตามขอ้ตกลงและขอ้กาํหนดต่างๆตามท่ีไดร้ะบุไวใ้น
โครงการน้ี และ/หรือ ตามประกาศ คาํสั่ง ระเบียบต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ไดป้ระกาศ กาํหนด ทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้ในปัจจุบนัและท่ีจะไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมในภายหนา้ 
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- บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบูรณ์ของเอกสาร หรือขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือทดแทน ซ่ึงเป็น
ขอ้ปฏิบตัตามกฎหมายกาํหนด หรือระเบียบของบริษทัจดัการ และ/หรือผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนั
การจาํหน่าย และ/หรือผูจ้ดัจาํหน่าย และ/หรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

 
2.   วธีิการเสนอขายหน่วยลงทุน เป็นอย่างไร 

บริษทัจดัการจะดาํเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้น้ี   ทั้งน้ี              ใน
กรณีท่ีสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย 
ไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กาํหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ี
จะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนั้น  

ในกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการจะดาํเนินการเสนอขายหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

(1) เสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดใหแ้ก่ผูจ้อง
ซ้ือพิเศษ หรือเจา้ของ ผูใ้ห้เช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพย ์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกบุคคลดงักล่าวรวมกนัวา่ “ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1”) 

 ทั้งน้ี ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่เจา้ของ ผูใ้ห้เช่า ผู ้
โอนสิทธิการเช่า และผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพย ์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคล
ดงักล่าว รวมกนัไดไ้ม่เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

 อน่ึง ในกรณีท่ีมีหน่วยลงทุนเหลือจากการจองซ้ือโดยผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1 ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษทัจดัการกองทุน
สงวนสิทธิท่ีจะนาํหน่วยลงทุนส่วนท่ีเหลืออยู่ทั้งหมดดงักล่าว มาเสนอขายให้กบัผูจ้องซ้ือทัว่ไป และผูจ้องซ้ือ
ประเภทกองทุน (“ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2”) ต่อไป 

 (2)        บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2 ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

ก)  เสนอขายและจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือทัว่ไปเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด 

ข)  เสนอขายและจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือทัว่ไปและผูจ้องซ้ือประเภทกองทุนเป็นจาํนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
50 ของหน่วยลงทุนท่ีไดจ้าํหน่ายแลว้ทั้งหมด 

 เวน้แต่เป็นกรณีท่ีไดรั้บยกเวน้ตามขอ้ (3) และ (4) 
(3)  ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือพิเศษไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุนตาม (1) แลว้ บริษทัจดัการจะเสนอขายและจดัสรรหน่วย

ลงทุนในส่วนของผูจ้องซ้ือทัว่ไปและผูจ้องซ้ือประเภทกองทุนใหแ้ก่บุคคลดงักล่าวอีกไม่ได ้ เวน้แต่เป็นการเสนอ
ขายและจดัสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือของผูจ้องซ้ือทัว่ไปและผูจ้องซ้ือประเภทกองทุน 

(4)  ในกรณีท่ีเจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้หสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพย ์ ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว ไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุนตาม (1) แลว้บริษทัจดัการจะเสนอขายและจดัสรร
หน่วยลงทุนในส่วนของผูจ้องซ้ือทัว่ไปและผูจ้องซ้ือประเภทกองทุนใหแ้ก่บุคคลดงักล่าวอีกไม่ได ้เวน้แต่เป็นการ



หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
  

- 35 - 

                                                            หนังสือช้ีชวนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2555 

เสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผูจ้องซ้ือทัว่ไปและผูจ้องซ้ือประเภทกองทุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือ
ของผูจ้องซ้ือทัว่ไป ผูจ้องซ้ือประเภทกองทุน และผูจ้องซ้ือพิเศษตาม (3) 

 
3. ผู้ส่ังซ้ือจะชําระเงนิค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนอย่างไร 

ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนสามารถจองซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ ผูจ้ดัการการจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย หรือ
ผูจ้ดัจาํหน่าย หรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน ไดต้ามวนั เวลา ท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน โดยจะตอ้งจองซ้ือหน่วย
ลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากวา่ 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาท) และเพ่ิมเป็นทวคีูณของ 1,000 บาท (หน่ึงพนับาท) 

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

การชําระเงนิค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนสามารถชาํระเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนั
การจาํหน่าย  หรือผูจ้ดัจาํหน่าย หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน โดยผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนคร้ังเดียวเต็มตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นใบจองซ้ือหน่วยลงทุน ณ วนัจองซ้ือ ทั้ งน้ีเวน้แต่บริษัทจัดการจะ
เห็นสมควรกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน   โดยมีวธีิการชาํระเงินค่าจองซ้ือ ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีจองซ้ือระหวา่งวนัท่ี 8 มีนาคม ถึงวนัท่ี 15 มีนาคม 2555  

ผูจ้องซ้ือจะตอ้งชาํระเป็นเงินสด เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือเรียกวา่ “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท ์ท่ีสามารถเรียก
เก็บเงินไดจ้ากสํานกัหักบญัชีเดียวกนั โดยผูจ้องซ้ือจะตอ้งลงวนัท่ีให้สามารถเรียกเก็บเงินไดก่้อนระยะเวลาการ
เสนอขายจะส้ินสุดลง หรือคาํสั่งหกับญัชีธนาคาร  

 (2) กรณีจองซ้ือในวนัท่ี 16 มีนาคม 2555 

 ผูจ้องซ้ือจะตอ้งชาํระเงินค่าจองซ้ือคร้ังเดียวเตม็จาํนวนท่ีจองซ้ือ โดยชาํระเป็นเงินสด หรือคาํสั่งหักบญัชีธนาคาร
เท่านั้น 

 บริษทัจดัการจะถือวา่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนทาํการจองซ้ือในวนัทาํการท่ีสามารถเรียกเกบ็เงินได ้

(3) ในการชาํระค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค(หรือเรียกวา่ “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท ์ผูจ้องซ้ือ
หน่วยลงทุนตอ้งขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายดงัน้ี 
 
(ก) เฉพาะผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย  ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บี ไทย (ประเทศไทย) จํากดั  

 ช่ือบญัชี        “บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือการจองซ้ือหุน้” 

 “CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. for shares subscription” 

 เลขท่ีบญัชี           900-3-22282-5 



หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
  

- 36 - 

                                                            หนังสือช้ีชวนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2555 

ประเภทบญัชี        กระแสรายวนั 

ธนาคาร                 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกัเพชรบุรีตดัใหม่ 

 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซียพลสั จํากดั (มหาชน)  

ช่ือบญัชี         “บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน)  เพ่ือจองซ้ือหุน้” 

 เลขท่ีบญัชี           142-306-7444 

 ประเภทบญัชี        กระแสรายวนั 

 ธนาคาร                 ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  สาขาสาทร 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จํากดั   

 ช่ือบญัชี         “บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั  เพ่ือการจองซ้ือหุน้” 

 เลขท่ีบญัชี           0001-112-000071-1 

 ประเภทบญัชี        กระแสรายวนั 

 ธนาคาร                 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน)  สาขาสาํนกังานใหญ่ 

 ธนาคาร ยูโอบี จํากดั (มหาชน)   

 ช่ือบญัชี         “บญัชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าแลนด์
แอนดเ์ฮา้ส์ 

 เลขท่ีบญัชี           047-1-08536-5 

 ประเภทบญัชี        กระแสรายวนั 

 ธนาคาร                 ธนาคาร ยโูอบี จาํกดั (มหาชน)  สาขาสาํนกังานใหญ่ 

(ข) เฉพาะผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนผา่นผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน)  

ช่ือบญัชี        “บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือการจองซ้ือหุน้” 

 “CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. for shares subscription” 

เลขท่ีบญัชี           900-3-22282-5 

ประเภทบญัชี        กระแสรายวนั 

ธนาคาร                 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกัเพชรบุรีตดัใหม่ 

 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

 ช่ือบญัชี         “บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือการจองซ้ือหุน้” 

 เลขท่ีบญัชี             889-1-01504-0 
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 ประเภทบญัชี        กระแสรายวนั 

 ธนาคาร                 ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) สาํนกัลุมพินี 

โดยผูจ้องซ้ือจะตอ้งระบุช่ือ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัท์ลงบนดา้นหลงัของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค
(หรือเรียกวา่ “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท ์ให้ชดัเจน และผูจ้องซ้ือจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียม
ธนาคาร หรือค่าใชจ่้ายในการโอนเงิน หรือแลกเปล่ียนเงิน โดยจ่ายให้ธนาคารต่างหากจากจาํนวนเงินท่ี
จองซ้ือ 

(4) ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนชาํระเงินลงทุนค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค(หรือเรียกว่า “เช็ค
ธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท ์ซ่ึงไม่สามารถเรียกเกบ็เงินไดใ้นวนัท่ีจองซ้ือ ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม บริษทัจดัการจะถือ
วา่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนทาํการจองซ้ือหน่วยลงทุนในวนัทาํการท่ีสามารถเรียกเกบ็เงินได ้

 กรณีวนัทาํการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได ้เป็นวนั หรือเวลา ท่ีล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนไป
แลว้ บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซ้ือของผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนรายนั้น 

 ในกรณีท่ีเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค(หรือเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจาก
ธนาคารของผูจ้องซ้ือ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือรายนั้น 

(5)   ในการชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระค่าหน่วยลงทุนดว้ยเงินจนเต็มมูลค่าตาม
จาํนวนท่ีจองซ้ือ เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ ทั้งน้ีในการชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ผู ้
จองซ้ือหน่วยลงทุน จะหกักลบลบหน้ีกบับริษทัจดัการไม่ได ้

(6)    ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไดท้าํการจองซ้ือหน่วยลงทุน และไดช้าํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนแลว้จะ
ยกเลิกการจองซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได  ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจาก
บริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

(7)    บริษทัจดัการจะนาํเงินท่ีไดรั้บจากการจองซ้ือหน่วยลงทุนเก็บรักษาไวใ้นบญัชีเงินฝากท่ีบริษทัจดัการเปิดไวเ้พื่อ
การรับชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ซ่ึงดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากเงินค่าจองซ้ือในบญัชีจองซ้ือหน่วยลงทุนใดๆ (ถา้มี) 
บริษทัจดัการจะดาํเนินการใหเ้ป็นผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

(8)    ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีถ่ินฐานอยูใ่นต่างประเทศ จะตอ้งเป็นผูรั้บภาระในเร่ืองของขอ้กาํหนด กฎระเบียบ และ
ภาษีต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

 
4. วธีิการจัดสรรหน่วยลงทุน เป็นอย่างไร 

บริษทัจดัการจะดาํเนินการจดัสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรก ตามหลกัเกณฑ ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น
ขอ้น้ี  ทั้งน้ี  ในกรณีท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจ
ตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาํหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอยา่งอ่ืน บริษทั
จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนั้น  

ภายใตห้ลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้น้ี บริษทัจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1 และ            
กลุ่มท่ี 2 ท่ีจองซ้ือและไดช้าํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนแลว้ ในกรณีท่ีจาํนวนเงินท่ีระบุในใบจองซ้ือ         
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หน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจาํนวนเงินท่ีบริษทัจดัการไดรั้บชาํระ บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจาํนวนเงินท่ี
ไดรั้บชาํระเป็นเกณฑ ์ 

วธีิการจัดสรรหน่วยลงทุน 

(1) ในกรณีท่ีบริษทัจดัการระดมทุนไดต้ ํ่ากวา่จาํนวนเงินทุนของโครงการ จนอาจเป็นเหตุให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ลงทุนตามการลงทุนคร้ังแรกตามขอ้ 3.2.1 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาและกาํหนดขนาดของกองทุน
รวมท่ีจะนาํไปจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมไดต้ามท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร เพ่ือลงทุนคร้ังแรกตาม
ขอ้ 3.2.1 บางส่วน ตามท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกองทุนรวมเป็นสําคญั
โดยบริษทัจดัการอาจจะมีการจดัสรรหน่วยลงทุนและคืนเงินค่าจองซ้ือบางส่วนใหแ้ก่ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนได ้ทั้งน้ี 
เพ่ือให้กองทุนรวมไม่มีสภาพคล่องส่วนเกินมากเกินไป โดยในการพิจารณาเร่ืองดงักล่าวนั้น บริษทัจดัการจะ
พิจารณาจากจาํนวนเงินทุนท่ีระดมได ้เปรียบเทียบกบัประมาณการมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะลงทุน 

         อยา่งไรก็ดี ในกรณีท่ีบริษทัจดัการระดมทุนไดต้ ํ่ากว่าจาํนวนเงินทุนของโครงการ บริษทัจดัการอาจเลือกท่ีจะไม่
ดาํเนินการลงทุนใดๆ ตามวรรคแรกก็ได ้และเลิกกองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะชาํระบญัชีกองทุนรวมเพ่ือคืน
เงินทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

(2)    บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1  และผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2 ภายใตห้ลกัเกณฑ์              และ
เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี   

(2.1) การจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1   

 ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1  ซ่ึงหมายถึง  ผูจ้องซ้ือพิเศษ (ตามนิยามของประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี 
สน.25/2552 เร่ืองหลักเกณฑ์ เง่ือนไข  และวิธีจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวนัท่ี 28 
กรกฎาคม 2552 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ.5/2555 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข  และ
วิธีการจดัตั้งและจดัการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2555และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) 
หรือเจา้ของ  ผูใ้ห้เช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า  หรือผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพย ์ ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าวตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1 รวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วย
ลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีไดรั้บยกเวน้ตามขอ้ (2.3) หรือ (2.4) 

ทั้งน้ี    บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่เจา้ของ ผูใ้ห้เช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า และ          ผูใ้ห้สิทธิ
ในอสังหาริมทรัพย ์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว รวมกนัไดไ้ม่เกิน
กวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

บริษทัจดัการกองทุนรวมจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1 ทุกรายตามจาํนวนท่ีจองซ้ือ   ใน
กรณีท่ีมีผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1 จองซ้ือเป็นจาํนวนมากเกินร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีออกและเสนอขาย
ทั้งหมด ทาํใหบ้ริษทัจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือกลุ่มท่ี 1 ทุกรายตามจาํนวนท่ีจอง
ซ้ือได ้ บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือกลุ่มท่ี 1  ตามวธีิการท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร 
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ทั้งน้ี   ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 1 ไดแ้ก่ บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) และ Government of Singapore 
Investment Corporation Pte Ltd.  และผูจ้องซ้ือพิเศษ  หรือเจา้ของ  ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า  หรือผูใ้ห้
สิทธิในอสังหาริมทรัพย ์ ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว 

(2.2) การจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2  

 ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2 ซ่ึงหมายถึง ผูจ้องซ้ือทัว่ไป และผูจ้องซ้ือประเภทกองทุน 

 บริษทัจดัการกองทุนรวมจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนกลุ่มท่ี 2  ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
1) เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผูจ้องซ้ือทัว่ไปเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหน่วยลงทุนท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

2) เสนอขายและจดัสรรให้แก่ผูจ้องซ้ือทัว่ไปและผูจ้องซ้ือประเภทกองทุนเป็นจาํนวนรวมกนัไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ 50 ของหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

เวน้แต่เป็นกรณีท่ีไดรั้บยกเวน้ตามขอ้ (2.3) หรือ (2.4) ทั้งน้ี ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(2.2.1) จดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูจ้องซ้ือทัว่ไปทุกรายตามมูลค่าขั้นตํ่าของการจองซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ี
กาํหนดไวใ้นโครงการ โดยหากผูจ้องซ้ือทาํการจองซ้ือมากกว่า 1 ใบจองซ้ือ   บริษทัจดัการขอ
สงวนสิทธิพิจารณานาํใบจองซ้ือดงักล่าวมารวมกนัและจดัใหเ้หลือเพียงใบจองเดียว  

(2.2.2) จดัสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูจ้องซ้ือทัว่ไป ในขอ้ (2.2.1)  ทุกราย โดยจดัสรร
เพ่ิมเป็นจาํนวนทวคีูณของ 1,000 บาท  (หรือ 100 หน่วย)  ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือทัว่ไปทุกราย วนเป็นรอบ
ไปเร่ือยๆ จนกวา่จะครบตามจาํนวนเงินทุนของโครงการท่ีเสนอขาย   

(2.2.3) ในกรณีท่ีมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรรให้กบัผูจ้องซ้ือทัว่ไปในขอ้ (2.2.2) ไดค้รบทุก
รายในการจดัสรรรอบใดๆ บริษทัจดัการจะใชว้ิธีสุ่มรายช่ือโดยคอมพิวเตอร์ (Random) เพ่ือทาํการ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหก้บัผูจ้องซ้ือทัว่ไปท่ียงัไม่ไดรั้บการจดัสรรเตม็ตามจาํนวนท่ีจองซ้ือ 

(2.2.4) ในกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือทัว่ไป เป็นจาํนวนมาก จนบริษทัจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู ้
จองซ้ือทัว่ไปทุกรายตามขอ้ (2.2.1) ตามมูลค่าขั้นตํ่าของการจองซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ีกาํหนดไว้
ในโครงการได ้บริษทัจดัการสงวนสิทธิ             ท่ีจะจดัสรรให้แก่ผูจ้องซ้ือทัว่ไปโดยใชว้ิธีสุ่ม
รายช่ือโดยคอมพิวเตอร์ (Random) เพ่ือทาํการจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูจ้องซ้ือทัว่ไปท่ีไดรั้บเลือก
จากการสุ่มรายช่ือตามมูลค่าขั้นตํ่าของการจองซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ โดย
ไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้จ้องซ้ือทัว่ไปทราบล่วงหนา้ 

(2.3)   ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือพิเศษไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุนตาม (2.1) แลว้  บริษทัจดัการจะเสนอขายและจดัสรร
หน่วยลงทุนในส่วนของผูจ้องซ้ือทัว่ไปและผูจ้องซ้ือประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดงักล่าวอีกไดก้็ต่อเม่ือ 
เป็นการเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือของผูจ้องซ้ือทัว่ไป และผูจ้องซ้ือประเภท
กองทุน  
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(2.4) ในกรณีท่ีเจา้ของ ผูใ้ห้เช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้ห้สิทธิในอสังหาริมทรัพยที์่กองทุนรวมจะลงทุน 
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว ไดร้ับการจดัสรรหน่วยลงทุนตาม (2.1) แลว้  บริษทั
จดัการจะเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผูจ้องซ้ือทัว่ไปและผูจ้องซ้ือประเภทกองทุน
ให้แก่บุคคลดงักล่าวอีกไดก้็ต่อเม่ือเป็นการเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทุนในส่วนของ          ผูจ้องซ้ือ
ทัว่ไปและผูจ้องซ้ือประเภทกองทุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือของผูจ้องซ้ือทัว่ไป ผูจ้องซ้ือประเภทกองทุน
และผูจ้องซ้ือพิเศษตาม (2.3)   

(3) ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนรับรองท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนตามจาํนวนท่ีจองซ้ือ หรือตามจาํนวนท่ีไดรั้บการจดัสรร โดยไม่
เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการจองซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรร   

(4)  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผลประโยชน์
ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทัจดัการ บริษทัจดัการ
สงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได  ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ให้ผู ้
จองซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้  

(5)  สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการจดัสรรหน่วยลงทุน
ของผูจ้องซ้ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น โดยบริษทัจดัการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะออกและจดัส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษีใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุน
โดยทางไปรษณีย ์ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการ           ถดัจากวนัเสร็จส้ินการเสนอขายหน่วยลงทุน 

 
5. กองทุนรวมนีม้ข้ีอจํากดัในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดหรือไม่ 

ขอ้จํากดัในการจดัสรรหน่วยลงทุนให ้แก ่บ ุคคลใดหรือกลุ ่มบุคคลเดียวกนัใด  จะเ ป็นไปตามที่สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กาํหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/
หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนั้น  

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

(1) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูจ้องซ้ือทัว่ไป   บริษทัจดัการจะปฏิบติัดงัน้ี   

1.1 บริษทัจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวน
หน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เวน้แต่เป็นกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดใหแ้ก่
บุคคลใดบุคคลหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก)   กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กองทุนประกนัสังคม กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ หรือกองทุน
รวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป 

(ข)   นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึงไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

(ค)   บุคคลอ่ืนใดท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังานเม่ือมีเหตุจาํเป็นและสมควร 
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(2)   เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริษทัจัดจาํหน่ายหน่วยลงทุนซ่ึงรับหน่วยลงทุนไวต้ามสัญญา
รับประกนัการจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนท่ีรับไวใ้น
ส่วนท่ีเกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดไม่เกิน  1 ปีนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดั
จาํหน่ายหน่วยลงทุนรับหน่วยลงทุนดงักล่าว 

1.2   บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่เจ้าของ ผู ้ให้เช่า ผู ้โอนสิทธิการเช่า และผู ้ให้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว รวมกนัเกินกวา่ 1 ใน 3 
ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

1.3 บริษทัจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผูล้งทุนต่างด้าวเกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เน่ืองจากกองทุนรวมมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์นลกัษณะดงัต่อไปน้ี   

(1) มีการลงทุนเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือ 

(2) มีการลงทุนเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิในอาคารชุด ทั้งน้ี เม่ือคาํนวณพ้ืนท่ีหอ้งชุดท่ีกองทุนรวม
จะลงทุนรวมกบัพ้ืนท่ีหอ้งชุดท่ีถือกรรมสิทธ์ิโดยผูล้งทุนต่างดา้วในอาคารเดียวกนัอยูก่่อนแลว้
คิดเป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 49 ของพื้นท่ีหอ้งชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น 

ในการน้ี บริษทัจดัการจะแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนเพ่ือทาํหน้าท่ีควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผู ้
ลงทุนต่างดา้ว ณ ขณะใดขณะหน่ึง ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมคร้ังแรกให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดขา้งตน้ ทั้งน้ี ขั้นตอนการโอนหน่วยลงทุนของผูล้งทุนต่างดา้วจะมีขั้นตอน
มากกวา่ผูล้งทุนไทย ซ่ึงบริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเป็นผูล้งทุนต่างดา้วทราบทุกราย รวมทั้ง
ดาํเนินการให้มีการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนท่ีจะเป็นผลทาํให้กองทุนรวมมีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเป็นผู ้
ลงทุนต่างดา้วถือหน่วยลงทุนเกินกวา่อตัราท่ีกาํหนดดว้ย 

นอกจากน้ี บริษทัจดัการจะแจง้หลกัเกณฑ ์เร่ือง หา้มมิใหมี้การจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้บัผูล้งทุนต่างดา้วเกิน
ร้อยละ 49 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดใหแ้ก่นายหนา้คา้หลกัทรัพยท์ราบก่อนมีการนาํ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือให้นายหนา้คา้หลกัทรัพย์
ปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และจะดาํเนินการใหก้ารเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นเร่ืองดงักล่าว 

 
6. ข้อจํากดัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนทีถ่ือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

มอีย่างไรบ้าง 
หลกัเกณฑแ์ละขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ทั้งน้ี ในกรณี
ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม 
ประกาศ กาํหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษทัจัดการสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการให้เป็นไป
ตามนั้น 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ได้
กาํหนดไวด้งัน้ี 
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(1) ในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในเร่ืองใด ๆ  บริษทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด รวมในจาํนวนเสียงในการ
ขอมติ  

(2) ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด   

 
7. บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเมือ่ใด 
บริษทัจดัการจะดาํเนินการยื่นคาํขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนภายใน 30 วนั นบัแต่วนัจดทะเบียนกองทุนรวม 

 
8. ในกรณีปกต ิภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ท่านจะสามารถซ้ือขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ด้อย่างไร 

บริษทัจัดการจะนาํหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไ์ปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เพ่ือให้หน่วยลงทุนนั้นมีสภาพคล่อง ดงันั้น ผูล้งทุนสามารถซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีผา่นระบบการซ้ือขาย
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยในการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
 ผูล้งทุนจะตอ้งเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์เช่นเดียวกบัการซ้ือ

ขายหุน้ 
 ราคาซ้ือขายหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามราคาตลาดท่ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการซ้ือหรือขายของผูถื้อหน่วยขณะนั้นๆ ซ่ึง

อาจจะสูงหรือตํ่ากวา่ราคาท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนซ้ือมา หรือในบางช่วงเวลา หน่วยลงทุนดงักล่าวอาจไม่มีสภาพคล่อง 
9. ท่านจะรู้มูลค่าการลงทุนของท่านได้อย่างไร 

สําหรับราคาซ้ือขายหน่วยลงทุน 
ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบราคาซ้ือขายหน่วยลงทุนผา่นระบบการซ้ือขายของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

บริษทัจดัการจะประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน และมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ณ วนัสุดทา้ยของเดือนภายในวนัทาํการ
สุดท้ายของเดือนถัดไป โดยผูล้งทุนสามารถติดตามข้อมูลได้ทางเวบไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
www.set.or.th และท่ีเวบไซดข์องบริษทัจดัการ www.lhfund.co.th 

 
10. ช่ือ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และสถานทีเ่กบ็รักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม 

ช่ือ  ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่ เลขท่ี 44 อาคารหลงัสวน ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์  0-2626-7000   
โทรสาร  0-2626-7850 
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11. ช่ือ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของทีป่รึกษาทางการเงนิและผู้จัดการการจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายหน่วยลงทุน 
ช่ือ  บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั  
ท่ีอยู ่ เลขท่ี 44 อาคารธนาคารซีไอเอม็บีไทย ชั้น 24-25 ซอยหลงัสวน 

 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330   
 โทรศพัท ์    0-2657-9000  
 โทรสาร 0-2657-9276 

12. ช่ือ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจําหน่ายหน่วยลงทุนและรับประกนัการจําหน่าย 

ช่ือ  บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั  

ท่ีอยู ่ เลขท่ี 44 อาคารธนาคารซีไอเอม็บีไทย ชั้น 24-25 ซอยหลงัสวน 
 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนักรุงเทพฯ 10330   

โทรศพัท ์   0-2657-9000  

โทรสาร 0-2657-9276 

ช่ือ  บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั (มหาชน)  

ท่ีอยู ่ เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเธนาคารซีไอเอม็บีไทย  
 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรกรุงเทพฯ 10120   

โทรศพัท ์   0-2680-4000  

โทรสาร 0-2670-9291 

ช่ือ  บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จํากดั   

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

โทรสาร 0-2633-6500 

ช่ือ  ธนาคาร ยูโอบี จํากดั (มหาชน) สํานักงานใหญ่   

ท่ีอยู ่ เลขท่ี 191 ถนนสาทรใตก้รุงเทพฯ 10120   

 โทรศพัท ์  0-2285-1555  

 โทรสาร 0-2343-4993 

 
บริษทัจดัการอาจแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่าย ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดั
จาํหน่ายหลกัทรัพย ์และนิติบุคคลท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์        ประเภทการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์



หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
  

- 44 - 

                                                            หนังสือช้ีชวนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2555 

เป็นหน่วยลงทุน  เพื่อทาํหน้าท่ีเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพิ่มเติมในภายหลงั ทั้งน้ี  ผูจ้ดัจาํหน่าย
หน่วยลงทุนดงักล่าว  จะตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กบัเจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า และผูใ้หสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพย ์ท่ี
กองทุนรวมจะลงทุนในลกัษณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนั     
โดยบริษทัจัดการจะแจง้การแต่งตั้งผูจ้ ัดจาํหน่ายให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว ้                 
ณ  ท่ีเปิดเผยของบริษทัจดัการ หรือแจง้ผ่านทางเวบ็ไซต ์(web site) ของบริษทัจดัการ และผูจ้ดัการการจาํหน่ายและ
รับประกนัการจาํหน่ายหน่วยลงทุน 
 

13. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 
ช่ือ  ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่ เลขท่ี 44 อาคารหลงัสวน ถนนหลงัสวน  
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330   
โทรศพัท ์  0-2626-7000  
โทรสาร 0-2626-7850 
ช่ือ  ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่ 1 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี  

  ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120    
โทรศพัท ์   0-2359-0000 
โทรสาร  0-2677-7121 
ช่ือ  ธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่ 
ท่ีอยู ่ 470 ถนนพหลโยธิน  

  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400    
โทรศพัท ์   0-2299-8616 
โทรสาร  0-2299-8703 
บริษทัจดัการอาจแต่งตั้งผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ไดใ้ห้ความเห็นชอบเพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ิมเติมในภายหลงั และ
บริษทัจดัการจะแจง้การแต่งตั้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  และจะติดประกาศไว ้          ณ  ท่ีเปิดเผยของ
บริษทัจดัการ หรือแจง้ผา่นทางเวบ็ไซต ์(web site) ของบริษทัจดัการ และผูจ้ดัการการจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย
หน่วยลงทุน 
 

14. ช่ือ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
ช่ือ   บริษทั คิว.เอช. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั               
ท่ีอยู ่  เลขท่ี 1 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี ชั้น 7 ถนนสาทรใต ้                                                      

 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์ 0-2630-6345-9 
โทรสาร 0-2630-6353-4 
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15. ผู้ประเมนิค่าทรัพย์สินทีก่องทุนรวมจะลงทุน 
ช่ือ  บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากดั 
ท่ีอยู ่  219/52 ชั้น 16 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์ 0-2260-4499   
โทรสาร   0-2260-0090-91 

ช่ือ บริษัท ทเีอพ ีแวลูเอช่ัน จํากดั 
ท่ีอยู ่ 121/101 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 37 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศพัท ์ 0-2642-2712-14, 0-2641-3631-35   
โทรสาร  0-2642-2711 

 

16. ช่ือ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี 
ช่ือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ  เลขทะเบียน 3516 

 นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ เลขทะเบียน 3182 
 นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ เลขทะเบียน 4521 

ท่ีอยู ่  บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
  ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์   0-2264-0777   
โทรสาร   0-2264-0789 

 
17. ช่ือ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ช่ือ  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั 
ท่ีอยู ่  เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮา้ส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์ 0-2286-3484 และ 0-2679-2155  
โทรสาร  0-2286-3585 

 
18. หากท่านต้องการร้องเรียน จะทาํได้อย่างไร 

สามารถนาํส่งขอ้ร้องเรียนไดท่ี้หน่วยงาน ดงัต่อไปน้ี 
 บริษทัจดัการ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั 
เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮา้ส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์0-2286-3484 และ 0-2679-2155 โทรสาร 0-2286-3585 

 สาํนกังานคณะกรรมการกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(Help Center) 
โทรศพัท ์0-2263-6000 หรือ เวบไซด ์www.sec.or.th 
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ความเส่ียงจากการลงทุนในกองทุนรวม 

 
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีเสนอขายในคร้ังน้ีมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรพิจารณารายละเอียดโครงการฉบบัน้ี
อยา่งรอบคอบ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัจจยัความเส่ียงดงัรายละเอียดขา้งทา้ยน้ีก่อนตดัสินใจในการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม 
 
ขอ้ความดงัต่อไปน้ีแสดงถึงปัจจยัความเส่ียงท่ีมีนัยสําคญับางประการอนัอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม นอกจากน้ี นอกเหนือจากปัจจยัความเส่ียงท่ีปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบบัน้ีแลว้ยงัอาจมีปัจจยั
ความเส่ียงอ่ืนๆ ซ่ึงกองทุนรวมไม่อาจทราบไดใ้นขณะน้ีหรือเป็นความเส่ียงท่ีกองทุนรวมพิจารณาในขณะน้ีว่าไม่เป็น
สาระสาํคญั แต่ความเส่ียงดงักล่าวอาจเป็นปัจจยัความเส่ียงท่ีมีความสาํคญัต่อไปในอนาคต ความเส่ียงท่ีปรากฏในรายละเอียด
โครงการฉบบัน้ีและความเส่ียงท่ีอาจมีข้ึนในอนาคตอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจ ผลการดาํเนินงาน และสถานะ
ทางการเงินของกองทุนรวมหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
 
ขอ้ความในลกัษณะท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ท่ีปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบบัน้ี 
เช่น การใชถ้อ้ยคาํวา่ “เช่ือวา่” “คาดหมายวา่” “คาดการณ์วา่” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” เป็นตน้ หรือประมาณการทาง
การเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เก่ียวกบัผลประกอบการธุรกิจแผนการขยายธุรกิจ การเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ และอ่ืนๆ เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อนัเป็น
ความเห็นของบริษัทจัดการในปัจจุบันและมิได้เป็นการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว 
นอกจากน้ี ผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงกบัการคาดการณ์หรือคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั 
 
บริษทัจดัการไดด้าํเนินการศึกษาขอ้มูลรายละเอียดของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรกโดยตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง (Due Diligence) ก่อนการตดัสินใจเขา้ลงทุน โดยบริษทัจดัการไดศึ้กษารายงานของผูป้ระเมินราคาและรายงานทาง
วิศวกรรมของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะเขา้ลงทุนคร้ังแรกอยา่งละเอียด อยา่งไรกดี็ การตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก ไม่มีความเสียหายหรือชาํรุดบกพร่องอนัอาจทาํให้
กองทุนรวมมีค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซมในจาํนวนท่ีสูงกวา่จาํนวนท่ีระบุในรายละเอียดโครงการฉบบัน้ี 
 
นอกจากน้ี รายงานของผูป้ระเมินราคาและรายงานทางวิศวกรรมของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก อาจมี
ขอ้บกพร่องหรือไม่ถูกตอ้ง ทั้งหมดหรือบางส่วน อนัเน่ืองมาจากความบกพร่องของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก
ท่ีตรวจสอบไดย้ากหรือไม่สามารถตรวจพบได ้ และทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรกอาจมีลกัษณะหรือถูกนาํไปใช้
ประโยชน์ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงท่ีเป็นการขดัหรือแยง้กบักฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยการตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ไม่สามารถครอบคลุมถึงไดซ่ึ้งอาจส่งผลใหก้องทุนรวมมีค่าใชจ่้ายหรือความรับผดิอนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ดงักล่าว 
 
ขอ้มูลในส่วนน้ีท่ีอา้งถึงหรือเก่ียวขอ้งกบัรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากขอ้มูลท่ีมีการ
เปิดเผยหรือคดัยอ่จากส่ิงพิมพข์องรัฐบาลหรือจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ โดยท่ีกองทุนรวมมิไดท้าํการตรวจสอบหรือรับรองความ
ถกูตอ้งของขอ้มูลดงักล่าวแต่ประการใด 
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เน่ืองจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์ป็นผลตอบแทนในระยะยาว ผูล้งทุนจึงไม่
ควรคาดหวงัท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนในระยะสั้น นอกจากนั้น ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนกบัมูลค่าของหน่วยลงทุนใน
อนาคตอาจลดตํ่าลงหรือสูงข้ึน ผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บคืนตน้ทุนในการลงทุน ดงันั้น ผูท่ี้ประสงคซ้ื์อหน่วยลงทุนจึงควรปรึกษา
ผูป้ระกอบวชิาชีพและขอคาํปรึกษาเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนตดัสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน 

(ก) ความเส่ียงโดยตรงต่อกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

1) ความเส่ียงโดยทัว่ไป 

 ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว่ไป ทั้งในระดบัประเทศและระดบัโลก ซ่ึงรวมถึงอตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย 
อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ราคาเคร่ืองอุปโภคและบริโภค  ราคาอสังหาริมทรัพย ์ และนโยบายทางการเงินและการ
คลงัของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอ่ืน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อผลการดาํเนินงาน สถานะ
ทางการเงินและ การลงทุนของกองทุนรวม และภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไปตลอดจนการลดลงของความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคอาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม ราคาซ้ือ
ขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงอาจมีราคาสูงหรือตํ่ากวา่ราคาท่ีไดเ้สนอขาย 

 นอกจากน้ี ราคาของหน่วยลงทุนท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอาจไดรั้บผลกระทบจากปัจจยั
ภายนอกหลายประการซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีกองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได ้ อาทิ ความเคล่ือนไหวหรือความ
เปล่ียนแปลงของตลาดหุ้นในต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ียภายในประเทศและต่างประเทศ อตัราแลกเปล่ียนเงิน  
นโยบายหรือมาตรการทั้งทางตรงหรือทางออ้มท่ีมีผลต่อนาํเขา้หรือส่งออก สภาวะของธุรกิจท่องเท่ียว เงินตรา
ต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหวา่งประเทศ ปัจจยัความเส่ียงในการดาํเนินงานและทาง
ธุรกิจโดยทัว่ไป ความผนัผวนของตลาดเคร่ืองอุปโภคและบริโภค ระเบียบขอ้บงัคบั ภาษีอากร และนโยบายอ่ืนใด
ของรัฐบาล เป็นตน้ ซ่ึงไม่มีหลกัประกนัไดว้า่ความเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่ง
มีนยัสาํคญัต่อราคาของหน่วยลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน และการบริหารจดัการโครงการของกองทุนรวม 

2) ความเส่ียงทางการเมอืง 
 แมว้า่ในปัจจุบนัสภาวะทางการเมืองเร่ิมเขา้สู่สถานการณ์ท่ีดีข้ึน แต่หากมีเหตุการณ์ความไม่สงบหรือความขดัแยง้

ทางการเมืองเกิดข้ึน อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงอาจจะก่อใหเ้กิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทุนรวม ทั้งน้ี จึงไม่สามารถรับรองไดว้า่
สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบนั หรือในอนาคต หรือการเปล่ียนแปลงของนโยบายทางการเมือง
ของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการดาํเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดาํเนินกิจการ และการเติบโต
ของกองทุนรวม 

3) ความเส่ียงจากภัยธรรมชาต ิอุบัตภิัย และการก่อวนิาศกรรม 
 การเกิดภยัธรรมชาติ อุบติัภยั การก่อวินาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ แมจ้ะมีโอกาสเกิดข้ึนไม่บ่อยคร้ังนกั แต่

หากเกิดข้ึนในบริเวณท่ีตั้งอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของกองทุน
รวมแลว้ อาจยงัก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของผูเ้ช่าและผูม้าใชบ้ริการในโครงการของกองทุน
รวมอยา่งประเมินค่าไม่ได ้ 
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 อยา่งไรก็ดี กองทุนรวมจะไดท้าํประกนัภยัท่ีครอบคลุมความเสียหายท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติ อุบติัภยั และเหตุ
สุดวิสัยอ่ืนๆ ไวส้ําหรับอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม ทั้งน้ี เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกรมธรรม์
ประกนัภยัตามมาตรฐานทัว่ไปสาํหรับธุรกิจเซอร์วสิอพาร์ทเมนตแ์ละอาคารท่ีพกัอาศยัใหเ้ช่า 

4) ความเส่ียงจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเข้าลงทุน 
 ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ บริษทัจดัการไดท้าํการศึกษาขอ้มูลรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยน์ั้นๆ โดย

ทาํการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจากรายงานของผูป้ระเมินราคา รายงาน
การตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินโดยท่ีปรึกษากฎหมายและรายงานการตรวจสภาพ
อสังหาริมทรัพย ์อยา่งไรกต็ามการกระทาํดงักล่าวมิไดเ้ป็นการประกนัวา่ อสังหาริมทรัพยด์งักล่าวปราศจากความ
เสียหาย หรือความบกพร่อง ท่ีอาจจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม รายงานของผูป้ระเมินราคา  
รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพยสิ์น  โดยท่ีปรึกษากฎหมาย และรายงานการตรวจสภาพ
อสังหาริมทรัพย ์ท่ีบริษทัจดัการใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริมทรัพยอ์าจมีขอ้บกพร่อง มี
ความไม่ถกูตอ้ง เน่ืองจากความบกพร่องบางอยา่งของอสังหาริมทรัพยอ์าจจะตรวจพบไดย้ากหรือไม่สามารถตรวจ
พบได ้เน่ืองจากขอ้จาํกดัในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคท่ีใชใ้นการตรวจสอบ หรือปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเป็นขอ้จาํกดั
ในการตรวจสอบของทั้งผูป้ระเมินราคา  วศิวกรและท่ีปรึกษากฎหมาย 

 นอกจากนั้นแลว้ อสังหาริมทรัพยช้ิ์นนั้นๆ อาจจะมีการ ละเมิดกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงการศึกษาขอ้มูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Due Diligence) ของบริษทั
จดัการไม่สามารถครอบคลุมถึงได ้ซ่ึงอาจจะส่งผลใหก้องทุนรวมเกิดค่าใชจ่้ายหรือขอ้ผกูพนัท่ีเก่ียวกบัการละเมิด
กฎขอ้บงัคบัดงักล่าว 

5) การเปลีย่นแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  

 ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมอาจไดรั้บผลกระทบจากการมีผลบงัคบัใชข้องมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ หรือ
การปรับปรุงมาตรฐานทางบญัชี ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีกองทุนรวมไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได ้สาํหรับการแกไ้ข
กฎหมาย ประกาศ ขอ้กาํหนด ระเบียบ ขอ้บงัคบั บทบญัญติั แนวนโยบาย และ/หรือ คาํสั่ง ของหน่วยงานราชการ 
หรือหน่วยงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย ถือเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดการณ์ไดเ้ช่นเดียวกนั ดงันั้น กองทุนรวมจึง
ไม่สามารถท่ีจะประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

6) ราคาของหน่วยลงทุนอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ภายหลงัการเสนอขาย 

 ภายหลงัจากการท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ไม่มี
หลกัประกนัวา่สภาวะการซ้ือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะมีเสถียรภาพ  ราคาตลาดของ
หน่วยลงทุนอาจลดลงภายหลงัการเร่ิมทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และอาจไม่สอดคลอ้งกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม ซ่ึงราคาซ้ือขายของหน่วย
ลงทุนนั้นข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั อาทิเช่น ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม ความผนัผวนของราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และปริมาณการซ้ือขายของหน่วยลงทุน ดงันั้น ผูล้งทุนอาจไม่สามารถท่ีจะขายหน่วย
ลงทุนไดใ้นราคาท่ีเสนอขายหน่วยลงทุน หรือในราคาตามมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยของกองทุน 
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7) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินซ่ึงกองทุนรวมจะได้รับหากมีการ
จําหน่ายทรัพย์สินออกไปทั้งหมด หรือมกีารเลกิกองทุนรวม 

 มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมซ่ึงไดก้ล่าวไว ้ณ ท่ีน้ี ไดค้าํนวณโดยใชข้อ้มูลจากรายงานการประเมินค่า
ทรัพยสิ์นท่ีลงทุนเป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน และมูลค่าดังกล่าวอาจมิไดเ้ป็นมูลค่าท่ีแทจ้ริงซ่ึงกองทุนรวมจะไดรั้บหาก
มีการจาํหน่ายทรัพยสิ์นออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

8) ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องในการซ้ือขายหน่วยลงทุนในตลาด 

  เน่ืองจากกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิดซ่ึงมีสถานะเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนใน ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สภาพคล่องในการซ้ือขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงอยูบ่นพ้ืนฐานของปริมาณความตอ้งการ
ของผูซ้ื้อ-ผูข้าย (bid-offer) โดยปริมาณความตอ้งการของผูซ้ื้อ-ผูข้าย และข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการท่ีกองทุน
รวมไม่สามารถควบคุมได ้อาทิเช่น ปริมาณความตอ้งการของตลาด ดงันั้น จึงมีความเส่ียงท่ีหน่วยลงทุนน้ีจะขาด
สภาพคล่องในการซ้ือขายในตลาดรอง 

9) ความเส่ียงด้านภาษี 

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

10) ความเส่ียงในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงมูลค่าอาจลดลงตามระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ 

  กองทุนรวมมีการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งมูลค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมอาจ
ลดลงตามระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยูอ่นัเน่ืองมาจากการประเมินค่าสิทธิการเช่า  การเปล่ียนแปลงในอตัราการเขา้
พกั และ/หรือ อตัราค่าห้องพกั หรือเน่ืองจากสาเหตุอ่ืนใดท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม ทั้งน้ี การ
เปล่ียนแปลงในมูลค่าสิทธิการเช่าดงักล่าวอาจส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่อมูลค่าทรัพยสิ์น และมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

11) ความเส่ียงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เปรียบเทยีบกบักองทุนรวมประเภทอืน่ 

 ก า ร ท่ี 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 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายใตบ้ทบญัญติัของกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  ทาํให้การลงทุน
กระจุกตวัอยูใ่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์  ในขณะท่ีกองทุนรวมบางประเภทจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนใน
ตราสารทางการเงินและ/หรือหลกัทรัพย ์ ตลอดจนประเภทธุรกิจต่างๆท่ีหลากหลาย  อนัเป็นผลให้กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยมี์การกระจายความเส่ียงนอ้ยกวา่การลงทุนในกองทุนรวมประเภทอ่ืน 

12) ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวม 

 การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลาย
ประการ ไดแ้ก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์
ตน้ทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย ์ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานต่างๆ การแข่งขนัของผูป้ระกอบการ  อตัราการเขา้
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พกัของผูเ้ช่าในโครงการท่ีกองทุนรวมจะลงทุน การเปล่ียนแปลงกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์น 
ภยัธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดงันั้น จึงมีความเส่ียงท่ีนกัลงทุนจะไม่ไดรั้บเงินปันผลตามท่ีไดป้ระมาณการ
เอาไวใ้นปีท่ีเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว  หรือกองทุนรวมจะไม่สามารถท่ีจะรักษาระดบัการจ่ายเงินปันผลหรือเพ่ิมการ
จ่ายเงินปันผลไดใ้นปีต่อ ๆ ไป 

13) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมอาจไม่เท่ากับราคาที่จะซ้ือขายได้จริงในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 การคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการประกาศ เป็นการคาํนวณโดยใชร้ายงาน
การประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประ เมินค ่าค ร้ั งล ่าสุด เ ป็นฐานในการกําหนดมูลค ่า
อสังหาริมทรัพย  ์ ซ่ึงมูลค่าด ังกล่าวอาจไม่ใช่ราคาท่ีจะซ้ือขายได้จริงในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
เน่ืองจากราคาท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆ ดว้ย เช่น อุปสงคแ์ละอุปทานของ
หลกัทรัพยด์งักล่าว การไหลเขา้ของเงินลงทุนของนกัลงทุนต่างประเทศ เป็นตน้ 

(ข) ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน 

1) ความเส่ียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิซ่ึงอาจมผีลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์ 

 อสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะลงทุนมีความเส่ียงจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว ทั้งในระดบัประเทศและระดบัโลก  

 นอกจากน้ีอสังหาริมทรัพยอ์าจไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากปัจจยั มหภาคอ่ืนๆ เช่น การวางผงัเมือง 
การไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติัทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณีการเกิดความไม่สงบในประเทศ เป็นตน้  

2) ความเส่ียงจากการแข่งขันทีสู่งขึน้ 

 ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจไดรั้บผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสังหาริมทรัพย ์การเพ่ิมข้ึนของจาํนวน
ผูป้ระกอบการในตลาด การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของจาํนวนนกัท่องเท่ียวและนกัธุรกิจ การท่ีมีจาํนวนผูป้ระกอบการ
ในตลาดเพ่ิมข้ึนจะส่งผลใหอุ้ปทานของตลาดเพ่ิมข้ึน ทาํใหมี้การแข่งขนัสูงข้ึน 

3) ความเส่ียงทีเ่กดิขึน้เมือ่ต้องมกีารปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 

 อสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมแต่ละแห่งจะตอ้งซ่อมแซมและปรับปรุงให้ดูใหม่ ทนัสมยั และสอดคลอ้งกบั
ความพอใจของลูกคา้อยูเ่สมอ เพ่ือดึงดูดให้ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง โดยปกติการปรับปรุง หรือ การ
ซ่อมแซมบาํรุงรักษาประจาํปีจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาํเนินงานมากนัก ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการ
ปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ซ่ึงเป็นการปรับปรุงเพ่ือเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ภายนอกและภายในอสังหาริมทรัพย ์ หรือ
เป็นการเปล่ียนงานระบบท่ีสาํคญั  ซ่ึงจะดาํเนินการตามระยะเวลาท่ีผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยห์รือกองทุนรวมเห็น
ว่าเหมาะสมและกองทุนรวมยอมรับ และโดยปกติจะไม่มีการหยุดดาํเนินการในระหว่างช่วงการปรับปรุงนั้นๆ 
การปรับปรุงจะดาํเนินการเป็นส่วนๆ เฉพาะพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการปรับปรุงเท่านั้น ดงันั้นผลกระทบต่อรายไดจ้ะเกิดข้ึน
เฉพาะพื้นท่ีท่ีมีการปรับปรุง 
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4) ความเส่ียงจากการลดลงของระดับความต้องการของนักธุรกจิ/นักท่องเทีย่วทีเ่ข้ามาทาํงาน/ท่องเทีย่วในประเทศ
ไทย 

 ปริมาณลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีมาใชห้้องพกั เป็นนกัธุรกิจ / นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ดงันั้น การดาํเนินกิจการของ
ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจึ์งข้ึนอยู่กบัสภาวะการลงทุน การประกอบกิจการโดยบริษทัขา้มชาติในประเทศไทย 
และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทย ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีการลงทุน หรือการประกอบกิจการโดยบริษทั
ขา้มชาติในประเทศไทย ลดลงไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตามอาจทาํให้จาํนวนนกัธุรกิจและนกัท่องเท่ียว  ท่ีเดินทาง
เขา้มาในประเทศไทยมีจาํนวนลดลง  การดาํเนินกิจการของผูเ้ช่าช่วงหรือ ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยอ์าจไดรั้บ
ผลกระทบในทางลบจากเหตุการณ์ใดๆ ท่ีลดความน่าสนใจของประเทศไทยในฐานะสถานท่ีประกอบธุรกิจ 
สถานท่ีประกอบกิจการ สถานท่ีท่องเท่ียวของนกัธุรกิจ/นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ เช่นการเปล่ียนแปลงในทาง
ลบของสภาวะทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  การเพ่ิมค่าเงินบาท มุมมองท่ีเป็นทางลบของชาวต่างประเทศ
เก่ียวกบัประเทศไทย ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การประทว้ง หรือการปิดลอ้ม หรือ
การแพร่ระบาดของโรคต่างๆในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบจากความเส่ียงเก่ียวกับอธิปไตย และสถานการณ์
ทางการเมืองของประเทศไทยดว้ย ดงันั้น หากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวสภาวะเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยอาจไดรั้บผลกระทบรุนแรง ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมดว้ย 

5)  ความเส่ียงจากกรณีการถูกเวนคนืทีด่นิ 

กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงในกรณีท่ีมีการเวนคืนทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนโดยหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงทาํให้
กองทุนรวมไม่อาจใชท้รัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนเพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้

อยา่งไรกดี็ ในกรณีท่ีเกิดการเวนคืนดงักล่าว กองทุนรวมอาจไม่ไดรั้บค่าชดเชยจากการเวนคืน หรือไดรั้บค่าชดเชย
ดงักล่าวมากกวา่หรือนอ้ยกวา่มูลค่าท่ีกองทุนรวมใชใ้นการลงทุนในทรัพยสิ์น ซ่ึงอาจส่งผลใหผ้ลตอบแทนท่ีผูถื้อ
หน่วยลงทุนจะไดรั้บจากการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีไดป้ระมาณการไวท้ั้งในส่วนของเงินปันผลและเงินลดทุน 
ทั้งน้ีจาํนวนเงินค่าชดเชยท่ีกองทุนรวมไดรั้บจะข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขตามท่ีกาํหนดในสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง ระยะเวลาการ
ใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยูภ่ายหลงัจากการถกูเวนคืน หรือจาํนวนค่าชดเชยท่ีไดรั้บจากการเวนคืน 

นอกจากน้ี จากการท่ีบริษทัจดัการไดศึ้กษาขอ้มูลตามพระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนใน
ทอ้งท่ีเขตท่ีทรัพยสิ์นของกองทุนท่ีจะลงทุนแลว้พบวา่ท่ีตั้งของทรัพยสิ์นของกองทุนท่ีจะลงทุนดงักล่าวไม่ตกอยู่
ภายใตเ้ขตเวนคืนโดยเฉพาะเจาะจง ทั้งน้ีบริษทัจดัการไม่สามารถประเมินถึงโอกาสในการถกูเวนคืนได ้เน่ืองจาก
การเวนคืนท่ีดินเป็น นโยบายและความจาํเป็นในการใชพ้ื้นท่ีของรัฐบาลในเวลานั้น 

6) ความเส่ียงจากการไม่มีสิทธิใช้ทางเข้าออกโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ 
เน่ืองจากกรณีมข้ีอพพิาท 

 ในขณะท่ีมีการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามหนังสือช้ีชวนฉบับน้ี ทางเข้าออกของโครงการ
เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ ซ่ึงมีเน้ือท่ีประมาณ 5 ตารางวา อยู่ภายใตข้อ้พิพาท
ระหวา่งนายบุญลือ ทองบุญรอด ในฐานะผูจ้ดัการมรดกของนายทองหล่อ ทองบุญรอด (โจทก)์ กบั กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II (จาํเลย) เร่ือง ละเมิดและขบัไล่  โดยท่ีศาลอุทธรณ์พิพากษา
ยืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้อง  ตามคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขดาํท่ี 4438/2549 คดีหมายเลขแดงท่ี 
12311/2552 เน่ืองจากพยานหลกัฐานของจาํเลยมีนํ้ าหนกัดีกวา่พยานหลกัฐานของโจทก ์และขอ้เท็จจริงรับฟังได้
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วา่นายทองหล่อไดอุ้ทิศท่ีดินพิพาทใหเ้ป็นถนนสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนใชร่้วมกนัโดยกระทาํดว้ยวาจาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2497 ท่ีดินพิพาทจึงเป็นสาธารณะสมบติัของแผน่ดินสาํหรับพลเมืองใชร่้วมกนั โจทกไ์ม่อาจอา้งกรรมสิทธ์ิ
ในท่ีดินพิพาทว่าโจทก์มีสิทธิครอบครองท่ีดินพิพาทสืบต่อจากนายทองหล่อเจ้ามรดกได้อีกต่อไป ทั้ งน้ี คดี
ดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา โดยโจทกไ์ดย้ืน่ฎีกาไวแ้ลว้ ณ วนัท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

 ทั้งน้ี ซอยสุขมุวิท 55 (ทองหล่อ) ไดมี้การใชเ้ป็นทางสาธารณะท่ีรถยนตใ์ชส้ัญจรไปมาเป็นปกติเป็นเวลานานกวา่ 
20 ปีแลว้ ตลอดจนศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ไดพิ้พากษาแลว้ว่า พยานหลกัฐานของโครงการมีนํ้ าหนกัดีกว่า
พยานของโจทก ์โจทกไ์ม่อาจอา้งกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพิพาทได ้ 

 อย่างไรก็ดี หากศาลฎีกาพิพากษากลบัคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลชั้นตน้ อาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้ทางเขา้-ออก
โครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขมุวิท-ทองหล่อทางดา้นหนา้ถนนสุขมุวิท 55 (ซอยทองหล่อ)  อยา่งไรก็
ตาม กองทุนรวมอาจขอเจรจาขอเช่าท่ีดินประมาณ 5 ตารางวา เพื่อใช้เป็นทางเขา้ออกของโครงการหรืออาจพิจารณา
เปล่ียนแปลงทางเขา้-ออกของโครงการจากเดิมเป็นการเขา้-ออกผ่านทางซอยทองหล่อ 8 เขา้สู่ถนนสุขมุวิท 55 (ซอยทอง
หล่อ)  ซ่ึงเป็นทางสาธารณประโยชน์ และไม่มีพบว่ามีคดีพิพาทใดๆกบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง 
แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ –II  และกองทุนรวมอาจตอ้งชดใชค่้าเสียหายและค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความใหโ้จทกร์วมเป็น
เงินประมาณ 1.64 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนค่าใชจ่้าย 0.05% ของขนาดเงินกองทุนรวม 3,300 ลา้นบาท 

ค) ความเส่ียงทีเ่กดิจากการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
3) ความเส่ียงของผลประกอบการของกองทุนรวมขึน้อยู่กบัความสามารถของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

 ในการเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีลงทุนคร้ังแรกกองทุนรวมจะแต่งตั้ง บริษทั คิว. เอช. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ให้
เป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยส์าํหรับ โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ สุขุมวิท-ทองหล่อ  
โครงการอาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า เซนเตอร์ พอยต ์เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์  และโครงการบา้นพกัอาศยัให้เช่า แอล แอนด ์
เอช วิลล่า สาทร ซ่ึงบริษทั คิว. เอช. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เป็นบริษทัมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์น  โดยกองทุนรวมไดก้าํหนดให้ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยมี์หน้าท่ีต่างๆ เก่ียวกบัการบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์น รวมถึงการร่วมกาํหนดนโยบายการจดัการผลประโยชน์ในทรัพยสิ์น ดงันั้นการบริหารจดัการทรัพยสิ์น
ท่ีดีโดยผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ เช่น การรักษาหรือพฒันาทรัพยสิ์นท่ีลงทุนให้เป็นท่ีพึงพอใจของผูเ้ช่า การ
ให้บริการแก่ผูเ้ช่าอยา่งมีคุณภาพ การหาผูเ้ช่ารายใหม่หรือการต่อสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่าปัจจุบนั การบาํรุงรักษา
ทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมเขา้ลงทุนคร้ังแรกใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี จึงส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของกองทุนรวม 

 อยา่งไรก็ดี หากบริษทั คิว. เอช. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์
เน่ืองจากเหตุผลใดเหตุผลหน่ึง  กองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการของผูบ้ริหาร
อสังหาริมทรัพยร์ายเดิม ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและฐานะการเงินของกองทุนรวม 

2) ความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยของกองทุนรวมอาจไม่ครอบคลุมความเส่ียงจากการสูญเสียได้ทั้งหมด
และอไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายบางประเภททีไ่ม่ได้ทาํประกนั 
การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเส่ียงดา้นการดาํเนินการและการใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์นท่ีกองทุน
รวมเขา้ลงทุนคร้ังแรก เน่ืองจากกองทุนรวมอาจไม่สามารถจดัทาํประกนัภยัท่ีคุม้ครองความเส่ียงบางประเภทท่ี
อาจเกิดข้ึนได ้ (หรือแมว้า่กองทุนรวมสามารถจดัหาประกนัภยัได ้ แต่อตัราเบ้ียประกนัอาจไม่คุม้กบัผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจท่ีกองทุนรวมอาจไดรั้บ) เช่น ความสูญเสียจากสงคราม หรือการก่อการร้าย เป็นตน้ 
กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงจากความสูญเสียทางการเงินเม่ือเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีไม่ไดรั้บการคุม้ครองอยา่ง
เพียงพอหรือไม่สามารถจดัใหมี้การประกนัภยัได ้
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3) ความเส่ียงจากการทีคู่่สัญญาไม่ปฏิบัตติามสัญญาอืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง 

ในการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม กองทุนรวมจะเขา้ทาํ สัญญาโอนสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินและ
สัญญาจะซ้ือจะขายอสังหาริมทรัพยก์บัเจา้ของอสังหาริมทรัพย ์และ/หรือ ผูโ้อนสิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน และ/หรือ 
สัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการลงทุนและการบริหารของกองทุนรวมเพ่ือประโยชน์ในการจัดหาจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม และผกูพนัใหคู้่สัญญาปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญา  

อยา่งไรกดี็  ถึงแมจ้ะมีขอ้กาํหนดในสัญญา คู่สัญญาอาจปฏิบติัผิดสัญญาหรืออาจเกิดเหตุการณ์ใด ๆ อนัเป็นเหตุแห่ง
การเลิกหรือผิดสัญญาได้ ในกรณีเช่นว่าน้ี แม้กองทุนรวมจะมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญา เรียกค่าเสียหาย แต่
เหตุการณ์ท่ีคู่สัญญาผิดสัญญาดงักล่าว ทาํให้กองทุนรวมอาจไม่ไดรั้บผลประโยชน์หรือบงัคบัการให้เป็นไปตาม
สัญญาตามท่ีกาํหนดไวด้งักล่าวได ้เช่น ไม่สามารถบงัคบัใหเ้ป็นไปตามสิทธิของกองทุนรวมตามขอ้กาํหนด หรือ 
คู่สัญญาไม่ชาํระค่าเสียหายตามท่ีกองทุนรวมเรียกร้อง ดังนั้ น กองทุนรวมจึงอาจต้องนําเร่ืองดังกล่าวเข้าสู่
กระบวนการยติุธรรมโดยการฟ้องร้องต่อศาล  ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวบริษทัจดัการไม่สามารถคาดการณ์ไดถึ้ง
ระยะเวลาในการดาํเนินการ และจาํนวนเงินท่ีกองทุนรวมจะไดรั้บชดเชย เยยีวยา ต่อความเสียหายต่าง ๆ นอกจากน้ี 
ผลแห่งคดีข้ึนอยู่กบัคาํพิพากษาของศาล และถึงแมศ้าลจะมีคาํพิพากษาให้กองทุนรวมชนะคดี กองทุนรวมอาจ
ประสบความยุง่ยากในการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามคาํพิพากษาของศาล  ผูถื้อหน่วยลงทุนจึงมีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บ
ผลตอบแทนตามจาํนวนหรือภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไว ้ 

4) ความเส่ียงจากการทีก่องทุนรวมไม่สามารถใช้สิทธิตามสัญญาเช่าช่วงทีด่นิทีเ่ช่า 

ในบางกรณีกองทุนรวมอาจไม่สามารถใชป้ระโยชน์ในท่ีดินท่ีเช่าช่วงเน่ืองจากท่ีดินท่ีเช่าช่วงถูกยึดหรืออายดั
ตามคาํสั่งศาล เจา้ของท่ีดินหรือผูใ้ห้เช่าช่วงถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพยช์ัว่คราว หรือพิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขาด หรือสั่งให้
ลม้ละลาย   

ซ่ึงในกรณีดงักล่าวหากเจา้ของท่ีดินหรือผูใ้หเ้ช่าช่วงไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขเหตุดงักล่าวกองทุนรวมจึงอาจจะไม่
สามารถใชป้ระโยชน์ซ่ึงท่ีดินท่ีเช่าช่วงไดต้ามระยะเวลาการเช่าช่วงท่ีเหลืออยูต่ามระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา
เช่าช่วง  

อยา่งไรก็ดี กองทุนรวมยงัเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลูกสร้างท่ีตั้งอยูบ่นท่ีดินท่ีเช่าช่วง ผูท่ี้มีสิทธิในท่ีดินท่ีเช่า
ช่วงแทนเจา้ของท่ีดินหรือผูใ้ห้เช่าช่วงอาจตอ้งดาํเนินการให้กองทุนรวมสามารถใชป้ระโยชน์ในส่ิงปลูกสร้างท่ี
กองทุนรวมมีกรรมสิทธ์ิไดโ้ดยชอบต่อไป 

นอกจากน้ี ผูใ้ห้เช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วง เป็นบริษทัท่ีถือหุ้นโดยเจา้ของท่ีดินและกลุ่มบุคคลเดียวกนักบัเจา้ของ
ท่ีดินและไม่ไดป้ระกอบธุรกิจในลกัษณะอ่ืน ดงันั้น จึงมีความเส่ียงตํ่าในการท่ีสัญญาเช่าระหวา่งเจา้ของท่ีดินกบั
บริษทัดวงเดช จาํกดัและสัญญาเช่าช่วงจะถูกยกเลิกหรือเพิกถอน เน่ืองจากการผิดนดัของบริษทัดวงเดช จาํกดั ใน
ฐานะผูเ้ช่าตามสัญญาเช่าและผูใ้หเ้ช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วง 

5) ความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้จากการกู้ยมืเงนิ 

 ในกรณีท่ีกองทุนรวมไดด้าํเนินการให้มีการกูย้ืมเงินตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ  กองทุน
รวมอาจมีความเส่ียงเกิดข้ึนจากการกูย้ืมเงินดงักล่าวได ้ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและอตัรา
ดอกเบ้ีย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทุนรวม ทาํให้กองทุนรวมมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ 
รวมถึงกองทุนรวมอาจมีความเส่ียงท่ีจะมีความสามารถในการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียลดลง และอาจส่งผล
กระทบต่อความสามารถของกองทุนรวมในการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี กองทุนรวมจะใชค้วาม
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พยายามในการดาํเนินการใดๆเพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว เช่น การป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัรา
ดอกเบ้ีย หรือ การขอขยายระยะเวลาการชาํระหน้ี เป็นตน้ อยา่งไรกดี็ในการดาํเนินการใดๆ ดงักล่าว กองทุนรวม
จะดาํเนินการโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั   

6)  การปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดล้อมอาจก่อให้เกดิค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยสําคญัต่อกองทุนรวม 

 กองทุนรวมอาจมีค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบ
ธุรกิจของกองทุนรวม นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคต กองทุน
รวมอาจมีภาระค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัตามกฎหมายเพ่ิมเติม 

7) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวม เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทีก่องทุนรวมลงทุนคร้ังแรก 
คณะกรรมการลงทุน ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ และผู้ให้บริการอืน่ของกองทุนรวมอาจ
ก่อให้เกดิผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม 
แมว้า่บริษทัจดัการจะไดก้าํหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบติัหนา้ท่ีของบริษทั คิว. เอช. อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั  ในการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทุนรวมอย่างระมดัระวงั  ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่าง
กองทุนรวมและบุคคลต่างๆดงักล่าวขา้งตน้ยงัอาจเกิดข้ึนไดเ้น่ืองจาก 
(ก)   บริษทั คิว. เอช. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  เจา้ของอสังหาริมทรัพย ์ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งยงัคง

ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวกบัเซอร์วสิอพาร์ทเมนต ์และอาคารท่ีอยูอ่าศยัใหเ้ช่า   
 (ข)  เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนคร้ังแรกซ่ึงเป็นบุคคลท่ี เ ก่ียวข้องกับเจ้าของ

อสังหาริมทรัพยจ์ะถือหน่วยลงทุนในจาํนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายและ
อาจใชสิ้ทธิในฐานะผูถื้อหน่วยลงทุนในการเสนอช่ือกรรมการในคณะกรรมการลงทุนซ่ึงมีหนา้ท่ีให้
คาํปรึกษาแก่กองทุนรวม 

8) ความเส่ียงทีก่องทุนรวมอาจต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการร้ือถอนทรัพย์สิน 

 สาํหรับโครงการบา้นพกัอาศยัให้เช่า แอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร ซ่ึงกองทุนรวมลงทุนโดยการรับโอนสิทธิการ
เช่าช่วงท่ีดิน โดยสัญญาเช่าช่วงท่ีดินดงักล่าวมีขอ้กาํหนดว่า เม่ือสัญญาเช่าช่วงส้ินสุดลงแลว้ ผูใ้ห้เช่าช่วงอาจ
กาํหนดให้ผูเ้ช่าช่วงดาํเนินการร้ือถอนอาคารส่ิงปลูกสร้างออกจากพื้นท่ีเช่าช่วงโดยค่าใชจ่้ายของผูเ้ช่าช่วงเอง ซ่ึง
ในกรณีดงักล่าวผูป้ระเมินราคาไดป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นลอยตวัท่ีสามารถขายต่อไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการร้ือถอน
ส่ิงปลูกสร้างดงักล่าวไวใ้นรายงานประเมินแลว้ ซ่ึงอาจส่งผลใหใ้นวนัท่ีสัญญาเช่าช่วงส้ินสุดลงกองทุนรวมอาจมี
หรือไม่มีภาระในการชาํระค่าร้ือถอนดงักล่าว ซ่ึงอาจทาํให้ผลตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บไม่เป็นไปตามท่ี
ประมาณการไว ้อยา่งไรก็ดี บริษทัจดัการไดก้าํหนดให้ผูป้ระเมินราคาตอ้งนาํปัจจยัดงักล่าวประกอบการกาํหนด
สมมติฐานในการประเมินค่าและการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมแลว้แต่กรณี และบริษทั
จดัการจะดาํเนินการใหมี้การเปิดเผยสมมติฐานในเร่ืองดงักล่าวในรายงานประเมินล่าสุดและรายงานประจาํปีของ
กองทุนรวม เพ่ือใหผู้ล้งทุนสามารถรับทราบถึงความเส่ียงดงักล่าวเพ่ือประกอบการพิจารณาลงทุนได ้
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ตารางแสดงค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
1. ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  

1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  ในการเสนอขายคร้ังแรก 
1.2 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  ในการเพ่ิมทุน 

ไม่มี 
อตัราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของราคาท่ีเสนอขาย* 

2. ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  

2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชยก์าํหนด (ถา้มี) 
2.2 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 
2.3 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน ตามอตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 
2.4 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
ก) ค่าธรรมเนียมในการจดแจง้การจาํนาํหน่วยลงทุน 
 
ข) ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆในการดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณี
พิเศษ 

ส 
ตามอตัราท่ีบริษทัจดัการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วย

ลงทุนกาํหนด 
กาํหนดตามท่ีจ่ายจริง 

3. ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวม  

3.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวม ทั้งน้ี ไม่ตํ่ากวา่ 3,000,000 บาทต่อปี 

3.2 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวม ทั้งน้ี ไม่ตํ่ากวา่ 300,000 บาทต่อปี  และ
ผูดู้แลผลประโยชน์สามารถเบิกค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในการ

ไปตรวจสอบทรัพยสิ์นจากกองทุนรวมได ้เช่น 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าท่ีพกั และค่าธรรมเนียม
ต่างๆเป็นตน้ ในอตัราไม่เกิน 10,000 บาทต่อคร้ัง* 

3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวม * 

3.4 ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์
3.4.1 โครงการเซอร์วสิอพาร์ทเมนต ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขมุวทิ-
ทองหล่อ 
 
 
3.4.2 โครงการอาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า เซนเตอร์ พอยต ์ เรซิเดนซ์ 
พร้อมพงษ ์
 

 
ในอตัรารายเดือนเท่ากบัจาํนวนรวมของ (ก) ไม่เกิน
ร้อยละ 5.00 ของรายไดจ้ากการดาํเนินงานรวมราย
เดือน และ (ข) ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรจากการ

ดาํเนินงาน*** 
ในอตัรารายเดือนเท่ากบัจาํนวนรวมของ (ก) ไม่เกิน
ร้อยละ 5.00 ของรายไดจ้ากการดาํเนินงานรวมราย
เดือน และ (ข) ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรจากการ
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3.4.3 โครงการอาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า แอล แอนด ์เอช วลิล่า สาทร 

ดาํเนินงาน*** 
ในอตัรารายเดือนเท่ากบัจาํนวนรวมของ (ก) ไม่เกิน
ร้อยละ 5.00 ของรายไดจ้ากการดาํเนินงานรวมราย
เดือน และ (ข) ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรจากการ

ดาํเนินงาน*** 
3.5 ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษา 
ก) ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษารายปี 
 
ข) ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาเพ่ิมเติม กรณีท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือ
เปล่ียนมือของอสังหาริมทรัพยใ์นแต่ละคร้ัง 
ค) ค่าท่ีปรึกษาอ่ืนของกองทุน เช่น ค่าท่ีปรึกษาเฉพาะดา้น ค่าท่ี
ปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ ค่าท่ีปรึกษาผูคุ้มงานก่อสร้าง 
ค่าจา้งวศิวกรคุมงานก่อสร้างและ/หรือประเมินคุณภาพงาน เป็น
ตน้ 

ส 
ไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ

กองทุนรวม* 
ไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าการซ้ือ ขาย โอน หรือ

เปล่ียนมือของอสังหาริมทรัพยใ์นแต่ละคร้ัง* 
ตามท่ีจ่ายจริง 

 

3.6 ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ก) กรณีท่ีเสนอขายคร้ังแรก 
ข) กรณีท่ีมีการเพ่ิมทุน 
 
ค) กรณีอ่ืนๆ 

ด 
ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของจาํนวนเงินท่ีระดมทุนได*้ 

ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของจาํนวนเงินท่ีระดมไดใ้นแต่ละ
คร้ัง* 

ตามท่ีจ่ายจริง แต่ทั้งน้ีไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี 
3.7 ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย ในการเสนอขายคร้ังแรกและคร้ังต่อไปในอตัราไม่

เกินร้อยละ 3.00 ของจาํนวนเงินท่ีจาํหน่าย* 
3.8 ค่าเบ้ียประกนั ตามท่ีจ่ายจริง 
3.9 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการลงทุน ไม่เกิน 15,000 บาทต่อคร้ัง ต่อคน* 
3.10 ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และส่งเสริมการขาย

ท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
- ในการเสนอขายคร้ังแรก  
 
- ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 
ก) เม่ือกองทุนมีการเพ่ิมทุนในแต่ละคร้ัง 
ข) ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ เพ่ือใหน้กัลงทุนทัว่ไป
ทราบขอ้มูลเก่ียวกบักองทุน 

 
ด 
ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วนัจด

ทะเบียนกองทุน 
 
ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนท่ีจะเพ่ิม 
ตามอตัราท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ณ วนัส้ินปีบญัชี

ของบญัชีก่อนหนา้ 
3.11 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง 
4. อตัราส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ**                                          ไม่เกนิร้อยละ 6.50  
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หมายเหตุ : 
*  เป็นอตัราท่ีไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั 
** ประมาณการสาํหรับปี พ.ศ. 2555 และไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากการ
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์
***กําไรจากการดําเนินงานท่ีใช้สําหรับคาํนวณค่าธรรมเนียมในการจัดการอสังหาริมทรัพย์ส่วนเพ่ิมเติมตามผล
ประกอบการ (Incentive Property Management Fees) นั้น จะคาํนวณจากรายไดค้่าเช่าและค่าบริการรวมถึงรายไดอ่ื้น ๆ 
หกัลบดว้ย ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น  ค่าทาํความสะอาด ค่ารักษาความ
ปลอดภยั ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ค่าใชจ่้ายในการตลาด ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการซ่อมบาํรุง โดยไม่รวมถึงการตั้ง
สาํรองประจาํปีสาํหรับการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงการ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ค่าเบ้ียประกนัอาคาร ค่าธรรมเนียมใน
การจดัการอสังหาริมทรัพยพ้ื์นฐาน (Basic Property Management Fees)  
 
รายได้จากการดําเนินงานของโครงการ คือ เงินท่ีกองทุนรวมไดรั้บจากการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยท่ี์
กองทุนรวมลงทุน 

บริษทั แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั (ผูป้ระเมิน) มีความเห็นวา่โดยทัว่ไปค่าตอบแทนผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์
จะเป็นการตกลงระหวา่งเจา้ของอสังหาริมทรัพยก์บัผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์โดยข้ึนอยูก่บัความมีช่ือเสียงของผูบ้ริหาร
อสังหาริมทรัพยแ์ละสภาพทรัพยสิ์นเป็นสาํคญั  จากประสบการณ์ของผูป้ระเมินพบวา่ ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยบ์างราย
คิดค่าตอบแทนการบริหาร (Basic Management Fee) ประมาณ 3-5% ของรายไดท้ั้งหมด และผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์
บางรายคิดค่าตอบแทนท่ีอิงกบักาํไร (Incentive Fee) ในอตัรา 7-10% ของรายไดจ้ากการดาํเนินงาน  ดงันั้น อตัราท่ี
กองทุนกาํหนดอยูเ่กณฑท์ัว่ไปท่ีเคยพบเห็น 
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ภาคผนวก 1 
สรุปฐานะการเงิน และความสามารถในการรับประกนัรายได้ของ 

ผู้รับประกนัรายได้ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
 

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

อน่ึง การพิจารณากาํไรสุทธิของกองทุนรวมท่ีเกิดข้ึนจริงดงักล่าวจะไม่รวมถึงผลกระทบจากการดอ้ยค่าและการเพ่ิมค่าของ
สินทรัพยท่ี์ลงทุนจากการสอบทานและประเมินของผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นในแต่ละปี 

โดยเพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงฐานะทางการเงินและความสามารถของบริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ผูรั้บประกนัรายได้
ในการปฏิบติัตามสัญญารับประกนั โปรดพิจารณาขอ้มูลสรุปทางการเงิน จากงบการเงินของบริษทั แลนด ์แอนด ์ เฮา้ส์ จาํกดั 
(มหาชน) ผูรั้บประกนัรายไดใ้นช่วงปี 2551 – 2553 พร้อมทั้งการวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานของบริษทั แลนด ์ แอนด ์ เฮา้ส์ 
จาํกดั (มหาชน) ผูรั้บประกนัรายได ้ดงัต่อไปน้ี 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน)  

บริษทั แลนด ์ แอนด ์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นหน่ึงในกลุ่มผูน้าํในตลาดอสังหาริมทรัพย ์ โดยมุ่งเนน้การจดัทาํโครงการ
ประเภท บา้นเด่ียว ทาวน์เฮา้ส์ ตลอดจนถึงโครงการอาคารชุดพกัอาศยั ท่ีมีคุณภาพ ในพ้ืนท่ีท่ีบริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั 
(มหาชน) มีความชาํนาญ อนัไดแ้ก่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเขตจงัหวดัขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ เชียงใหม่ 
นครราชสีมา ขอนแก่น และภูเกต็ นอกจากน้ี บริษทั แลนด ์แอนด ์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ยงัเป็นผูน้าํในกลยทุธ์ทางการตลาด 
“บา้นสร้างเสร็จก่อนขาย” ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากกลุ่มลูกคา้เป็นอยา่งดี เน่ืองจากก่อใหเ้กิดความมัน่ใจแก่ลูกคา้วา่จะไดรั้บ
มอบบา้นท่ีสร้างเสร็จแน่นอน และช่วยลดตน้ทุนการผลิตจากการสร้างบา้นจาํนวนมากใหแ้ก่บริษทัในคราวเดียวกนั  

บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)  ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2526 เพ่ือประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
โดย ณ ส้ินปี 2553 บริษทัมีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ จาํนวน 10,026 ลา้นบาท และมีบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยตรง
จาํนวน 9 บริษทั และบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ยจาํนวน 4 บริษทั 
 
การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

ในปี 2551 – 2553 บริษทั แลนด ์แอนด ์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) มีรายไดร้วมจาํนวน 16,008 ลา้นบาท 17,897 ลา้นบาท และ 
17,478 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นการปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของรายไดร้วมในปี 2552 ในอตัราร้อยละ 11.80 และ
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สามารถรักษาความมีเสถียรภาพอยา่งต่อเน่ืองในปี 2553 ทั้งน้ี การปรับตวัเพ่ิมข้ึนดงักล่าว เป็นผลมาจากการชะลอการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภค ในปี 2551 และ มาตรการทางภาษีบางส่วนท่ีช่วยเหลือผูซ้ื้ออสังหาริมทรัพยเ์พ่ืออยูอ่าศยัซ่ึงจะหมดอายุ
ลงในปี 2552  โดยบริษทั แลนด ์ แอนด ์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ยงัคงความเป็นผูน้าํในตลาดอสังหาริมทรัพยแ์นวราบ โดยมี
รายไดส่้วนใหญ่มาจากการขายอสังหาริมทรัพยป์ระเภทบา้นเด่ียว และทาวเฮา้ส์ คิดเป็นอตัราส่วนรวมร้อยละ 78.14 – 88.85 
ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขายโครงการอาคารชุดมีสัดส่วนร้อยละ 6.40 – 13.10  ส่วนท่ีเหลือเป็นรายไดจ้ากการขายท่ีดินเปล่า 
การใหเ้ช่าสินทรัพย ์และรายไดอ่ื้น   

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

ผลติภณัฑ์ ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

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

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

3  2. รายไดค่้าเช่า  
361 2.26 383 2.14 350 2.0 

3. รายไดอ่ื้น  237 1.48 241 1.35 582 3.3 

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

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

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

 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

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

(หน่วย ล้านบาท) ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
งบกาํไรขาดทุน (งบการเงนิรวม)    
รายไดร้วม 16,008 17,897 17,478 
ค่าใชจ่้ายรวม 12,542 13,716 13,617 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนบริษทัร่วม 1,024 1,174 1,469 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 4,490 5,355 5,330 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 203 268 258 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 927 1,219 1,196 
กาํไรสุทธิ 3,428 3,908 3,971 
อตัรากาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 21.41 21.84 22.72 

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

3
 ท่ีมาขอ้มูล: แบบ 56-1 ของบมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ส่วนฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 



หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
  

- 61 - 

                                                            หนังสือช้ีชวนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2555 

(หน่วย ล้านบาท) ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
    
งบดุล (งบการเงนิรวม)    
เงินสด 1,233 2,168 2,131 
สินคา้คงเหลือ 24,303 22,999 27,054 
สินทรัพย์รวม 46,103 46,920 54,604 
หนีสิ้นรวม 19,017 19,577 26,052 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 10,026 10,026 10,026 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 27,086 27,343 28,551 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.70 0.72 0.95 

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

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

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

Reco Plaza Pte Ltd. เป็นนิติบุคคลเพ่ือการลงทุน ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์  
 

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

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

 
 

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

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

 64.42   96.48   102.76   108.61  

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

ปีท่ี 1* นบัตั้งแต่วนัท่ีกองทุนรวมรับโอนทรัพยสิ์นถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 

ทั้งน้ี ประมาณการผลกาํไรสุทธิของกองทุนรวม อา้งอิงจากค่าเฉล่ียประมาณการกาํไรจากการดาํเนินงานของทรัพยสิ์นตาม
รายงานประเมินของบริษทั แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั ณ วนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2555 และ บริษทั ทีเอพี แวลูเอชัน่ 
จาํกดั ณ วนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2555 และหกัลบดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งกองทุน และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของ
กองทุน ซ่ึงอา้งอิงจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ตลาดท่ีพกัอาศยัให้เช่าในกรุงเทพฯเป็นตลาดขนาดใหญ่ มีหลากหลายระดบั โดยตลาดระดบับนท่ีห้องพกัมีราคาค่าเช่าประมาณ 
20,000 บาทข้ึนไปนบัไดว้่าเป็นตลาดท่ีเจาะจงเฉพาะผูเ้ช่าชาวต่างชาติ  ยิ่งมีคนต่างชาติเขา้มาทาํงานหรือมีนักท่องเท่ียวเขา้มา

เท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน ตลาดท่ีพกัอาศยัให้เช่าก็จะยิง่เติบโตเพ่ือรองรับปริมาณการขยายตวัของจาํนวนผูเ้ช่า   

โดยปกติแลว้ชาวต่างชาติท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศไทยจะเขา้มาเช่าอพาร์ทเมนต ์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์ คอนโดมีเนียม  บา้น

เด่ียว หรือทาวน์เฮา้ส์ เพ่ือพกัอาศยัเป็นระยะเวลาประมาณหน่ึงถึงสองปี 

อยา่งไรก็ตามตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์จะค่อนขา้งแตกต่างจากตลาดท่ีพกัอาศยัอ่ืนๆ เน่ืองจากเจาะจงทั้งตลาดผูเ้ช่าระยะยาว 

และตลาดผูเ้ช่าระยะสั้น เช่น นกัท่องเท่ียวหรือนกัธุรกิจ โดยเซอร์วิสอพาร์ทเมนตจ์ะแข่งขนัโดยตรงกบัโรงแรมในตลาดน้ี 

ปัจจุบนัมีจาํนวนพนกังานชาวต่างชาติท่ีมีใบอนุญาตและทาํงานในเขตกรุงเทพฯทั้งหมดประมาณ 60,000 คน และทาํงานนอก

เขตกรุงเทพฯอีกจาํนวนประมาณ 40,000 คน ทั้งน้ีมีชาวต่างชาติท่ีทาํงานนอกเขตกรุงเทพฯจาํนวนหน่ึงท่ีพกัอาศยัในเขต

กรุงเทพฯ เน่ืองจากท่ีทาํงานอยู่ไม่ไกลเกินไปนกั  นอกจากน้ีแล้วยงัมีคณะทูตต่างประเทศอีกประมาณ 900 คนพกัอาศยัอยูใ่น

กรุงเทพฯอีกดว้ย 

กรุงเทพฯได้รับการจดัอนัดบัจากมาสเตอร์การ์ด อินเด็กซ์ ออฟ โกลบอล เดสติเนชั่น ซิต้ี (MasterCard Index of Global 

Destination Cities) ให้เป็นสุดยอดจุดหมายปลายทางสาํหรับนกัท่องเท่ียวและนกัธุรกิจของโลกอนัดบัท่ี 3 ประจาํปี พ.ศ.2554 

รองจากลอนดอนและปารีส คาดว่ามีจาํนวนนักท่องเท่ียวจากทัว่โลกเดินทางมายงักรุงเทพฯสูงถึง 11.5 ล้านคนต่อปี หาก

พิจารณาจากขอ้มูลของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจะพบวา่มีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มายงักรุงเทพฯเป็นจาํนวน 15.8 ลา้นคน

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

อุปทานรวมของจาํนวนห้องพกัอพาร์ทเมนตแ์ละเซอร์วิสอพาร์ทเมนตใ์นเขตพ้ืนท่ีใจกลางเมือง ณ ส้ินสุดไตรมาสท่ี 2 พ.ศ.2554 

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

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

งานวิจยัของบริษทัซีบี ริชาร์ด เอลลิส 

เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่จาํนวนอพาร์ทเมนตส์ร้างเสร็จใหม่ในอนาคตท่ีเป็นอาคารกรรมสิทธ์ิเจา้ของเดียวมีจาํนวนค่อนขา้งจาํกดัและ

ทางบริษทัฯคาดการณ์ว่าจาํนวนอุปทานห้องพกัอพาร์ทเมนตจ์ะเพ่ิมข้ึนเพียง 3.4 % ในอีก 2 ปีขา้งหน้า และยงัพบว่าอตัราการ

เพ่ิมข้ึนของอุปทานเซอร์วิสอพาร์ทเมนตมี์การชะลอตวัอีกดว้ย ทางบริษทัฯคาดว่าจะมีอุปทานเซอร์วิสอพาร์ทเมนตใ์หม่เพียง 

976 ห้องในอีก 2 ปีขา้งหนา้ คิดเป็นการขยายตวัร้อยละ 6.6 

ถึงแมว้า่จาํนวนพนกังานชาวต่างชาติท่ีทาํงานในกรุงเทพฯมีจาํนวนมากข้ึน แต่จาํนวนห้องพกัอพาร์ทเมนตข์นาด 2 ห้องนอนถึง 

4 ห้องนอนไม่ไดเ้พ่ิมข้ึนมากนกั ดงันั้นจึงมีความเป็นไปได้มากท่ีราคาค่าเช่าห้องพกัขนาดใหญ่ในเขตใจกลางเมืองจะเพ่ิมข้ึน 

ขณะเดียวกนัแมว้า่ค่าเช่าของห้องพกัขนาดหน่ึงห้องนอนจะมีผลตอบแทนต่อตารางเมตรสูงท่ีสุด  อุปทานใหม่ของห้องพกัขนาด 

1 ห้องนอนท่ีมีจาํนวนค่อนขา้งมากอาจจะจาํกดัการเพ่ิมข้ึนของราคาค่าเช่าของห้องพกัในแบบน้ี ทางดา้นเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์

ส่ิงสาํคญัท่ีควรพิจารณามากท่ีสุดไม่ใช่เพียงแค่ตลาดผูเ้ช่าระยะยาว แต่ยงัตอ้งคาํนึงถึงการแข่งขนัโดยตรงกบัตลาดโรงแรมใน

ตลาดผูเ้ช่าระยะสั้นและรายวนั 

 

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

ขอ้มูลทัว่ไปของตลาดท่ีพกัอาศยัให้เช่าสาํหรับชาวต่างชาติในกรุงเทพฯ ทางบริษทัฯทราบว่างานศึกษาวิจยัจะถูกนาํไปประกอบ

กบัการเสนอสิทธิ และ/หรือ การเสนอขายหน่วยลงทุนในวงจาํกดั หรือ การเสนอขายหน่วยลงทุนแก่ประชาชนทัว่ไป และจะ

นาํไปเป็นส่วนหน่ึงของหนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

อสงัหาริมทรัพยท์ั้ง 4 แห่งของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั เจาะจงตลาดท่ีพกัอาศยัให้เช่าสาํหรับ

ชาวต่างชาติในกรุงเทพฯ  ดงันั้นงานศึกษาวิจยัน้ีจะเน้นในด้านตลาดท่ีพกัอาศยัประเภทน้ีทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  รายงาน

การศึกษาฉบบัน้ีเป็นไปตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัในการศึกษาดงัท่ีจะกล่าวต่อไป 

ภาพรวม 

โดยปกติแล้วชาวต่างชาติท่ีเข้ามาทาํงานในประเทศไทยจะได้รับงบประมาณในการเช่าบ้านจากบริษทัจาํนวนหน่ึง โดย

งบประมาณน้ี ส่วนมากจะถูกใช้ในการเช่าท่ีพกัอาศยัหมด อย่างไรก็ตามชาวต่างชาติเหล่าน้ีโดยทัว่ไปไม่ตอ้งการท่ีจะใช้เงิน

ส่วนตวัในการจ่ายค่าเช่าส่วนท่ีเกินมาจากงบประมาณท่ีบริษทัให้ นอกจากน้ียงัมีชาวต่างชาติบางส่วนท่ีทาํงานในธุรกิจขนาดเล็ก

ตอ้งจ่ายค่าเช่าท่ีพกัอาศยัจากเงินเดือนของตนเอง  

ผูเ้ช่าชาวต่างชาติตอ้งการเช่าห้องพกัท่ีไดรั้บการตกแต่งพร้อมเขา้อยู ่มากกวา่ห้องพกัท่ีจะตอ้งซ้ือเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งเอง โดยผู ้

เช่าเหล่าน้ีสามารถเลือกเช่าท่ีพกัอาศยัดงัต่อไปน้ี 

อาคารชุดและอพาร์ทเมนต์ 

อาคารชุด คือ อาคารท่ีประกอบดว้ยห้องพกัหลายห้อง ซ่ึงแต่ละห้องถูกขายให้เป็นกรรมสิทธ์ิของแต่ละบุคคล  โดยจุดประสงค์

ของผูซ้ื้ออาจแตกต่างกนั  ผูซ้ื้อบางคนซ้ือห้องชุดเพ่ืออยูอ่าศยัเอง ส่วนบางคนอาจซ้ือเพ่ือการลงทุน เช่น ปล่อยเช่า 

อพาร์ทเมนต ์คือ อาคารท่ีประกอบดว้ยห้องพกัหลายห้อง ซ่ึงทั้งอาคารเป็นกรรมสิทธ์ิของเจา้ของคนเดียว 

อพาร์ทเมนต์และอาคารชุดมีลกัษณะเหมือนกนัในทางกายภาพทั้งขนาดห้อง  การตกแต่ง และส่ิงอาํนวยความสะดวก  ส่ิงท่ี

แตกต่างกนันอกเหนือไปจากการถือครองกรรมสิทธ์ิ คือ การบริหารจดัการอาคาร  ผูเ้ช่าอพาร์ทเมนตส์ามารถไปพบตวัแทนของ

เจา้ของอาคารโดยตรงในกรณีท่ีตอ้งการบริการการซ่อมแซมหรือบาํรุงรักษาภายในห้องพกั เน่ืองจากเจา้ของโครงการเป็นทั้ง

เจา้ของห้องพกัและผูบ้ริหารจดัการอาคารเอง  ส่วนผูเ้ช่าห้องชุดตอ้งไปติดต่อกบัเจา้ของห้องชุดนั้นๆในกรณีท่ีตอ้งการซ่อมแซม

หรือบาํรุงรักษาห้องพกั เน่ืองจากผูบ้ริหารจดัการอาคารชุดเป็นนิติบุคคลซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของร่วมและมีหน้าท่ี

รับผิดชอบในส่วนของการบาํรุงรักษาทรัพยส่์วนกลางเท่านั้น ไม่ไดมี้หนา้ท่ีบาํรุงรักษาภายในห้องชุด 

ส่วนมากอพาร์ทเมนตแ์ละอาคารชุดจะไดรั้บการตกแต่งเรียบร้อยก่อนจาํนาํมาปล่อยให้เช่า  เจา้ของห้องพกัจะจดัเตรียมชุดครัว

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

เจา้ของห้องพกัจะไม่ได้จดัเตรียมไวใ้ห้ ได้แก่  ผา้ปูท่ีนอน เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร ถว้ยชาม นอกจากน้ีแล้วอาคารชุดจะไม่มี

บริการทาํความสะอาดภายในห้องพกั   

บทนาํ 
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เซอร์วสิอพาร์ทเมนต์ 

ห้องพกัในเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์จะได้รับการตกแต่งเรียบร้อยพร้อมเขา้อยู่และมีบริการทาํความสะอาดห้องพกัให้  เจา้ของ

โครงการจะจดัเตรียมอุปกรณ์ทุกอยา่งให้ทั้งอุปกรณ์เคร่ืองใชต้ลอดจนผา้ปูท่ีนอน  ดงันั้นเซอร์วิสอพาร์ทเมนตจ์ะให้บริการคลา้ย

กบัโรงแรมโดยมีบริการดา้นอาหารนอ้ยกวา่ หรือไม่มีเม่ือเทียบกบัโรงแรม แต่ไดห้้องพกัท่ีมีขนาดใหญ่กวา่  

อาคารท่ีไม่มีใบอนุญาตประกอบการโรงแรมจะไม่สามารถให้ผูเ้ช่า เช่าห้องพกัเป็นระยะเวลานอ้ยกวา่ 30 วนั  เซอร์วิสอพาร์ท 

เมนตใ์นประเทศไทยหลายแห่งมีใบอนุญาตประกอบการโรงแรม 

โดยทัว่ไปเซอร์วิสอพาร์ทเมนตจ์ะไดรั้บความนิยมจากผูเ้ช่าระยะยาวชาวต่างชาติท่ีไม่มีครอบครัว เพราะผูเ้ช่าท่ีมีครอบครัวจะ

นิยมเช่าห้องพกัท่ีมีขนาดใหญ่กวา่และไม่จาํเป็นตอ้งมีบริการแบบโรงแรม 

บ้านเดีย่ว 

จาํนวนบา้นเด่ียวท่ีอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีใจกลางเมืองของกรุงเทพฯมีค่อนขา้งนอ้ย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่บา้นเด่ียวท่ีมีห้องครัวและห้องนํ้ า

ท่ีทนัสมยั  นอกจากน้ีส่วนมากบา้นเด่ียวท่ีมีขนาดเล็กมกัจะไม่มีสระว่ายนํ้ าส่วนตวั ซ่ึงเป็นส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็น

สาํหรับชาวต่างชาติ  ถา้ตอ้งการเช่าบา้นเด่ียวท่ีมีสระวา่ยนํ้ าส่วนตวั ราคาค่าเช่าบา้นจะสูงถึง 120,000 บาทต่อเดือนหรือมากกว่า 

ซ่ึงมีผูเ้ช่าชาวต่างชาติจาํนวนนอ้ยท่ีมีงบประมาณการเช่าบา้นในระดบัน้ี 

อยา่งไรก็ตาม ส่วนใหญ่ผูเ้ช่าเซอร์วิสอพาร์ทเมนตจ์ะเช่าห้องพกัเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี  ดงันั้นบริษทัฯจึงคิดว่า

การวิเคราะห์ภาพรวมของตลาดท่ีพกัอาศยัให้เช่าซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มูลท่ีทาํจากการปิดการเช่าของทางบริษทัจะสามารถให้ขอ้มูลท่ี

ถูกตอ้ง 

เง่ือนไขและข้อจํากดัในการศึกษา 

รายงานการศึกษาฉบบัน้ีเป็นไปตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทัฯจะรับผิดชอบรายงานการศึกษาฉบบัน้ีเป็นการเฉพาะต่อบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั 

ซ่ึงเป็นผูอ้นุมติัให้บริษทัฯจดัทาํการศึกษาแต่เพียงผูเ้ดียวเท่านั้น  บริษทั ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จาํกดั จะไม่

รับผิดชอบและปราศจากภาระผูกพนัใดทั้งส้ิน ทั้งต่อบุคคลและหรือนิติบุคคลอ่ืนใด ซ่ึงขอ้จาํกดัของความรับผิดชอบท่ี

บริษทัฯมีต่อลูกคา้ถูกจาํกดัดว้ยระดบัของค่าธรรมเนียมท่ีบริษทัไดรั้บ 

2. แหล่งขอ้มูลต่างๆในรายงานฉบบัน้ีระบุว่าเป็นขอ้มูลท่ีได้รับมาจากบุคคลภายนอก บริษทัฯจะถือว่าขอ้มูลดงักล่าวเป็น

ขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯคงสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีท่ีขอ้มูลนั้นบิดเบือนหรือไม่ตรงต่อความ

เป็นจริง  และขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นขอ้มูลท่ีบริษทัฯไดจ้ดัเก็บรวบรวมจากเอกสารผ่านการตรวจสอบจากทางราชการ หรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลนั้นเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

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

4. รายงานฉบบัน้ีถูกจดัทาํและนาํเสนอโดยมีเง่ือนไขว่าค่าธรรมเนียมคา้งชาํระตอ้งจ่ายภายใน 15 วนั  บริษทั ซีบี ริชาร์ด 

เอลลิส (ประเทศไทย) จาํกดั  จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนกบั ผูว้่าจา้ง หรือ บุคคลอ่ืน  ทั้งน้ีผูว้่าจา้ง 

หรือ บุคคลอ่ืนจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายทั้งส้ินหากนาํรายงานฉบบัน้ีไปใชโ้ดยไม่ไดช้าํระค่าธรรมเนียมคา้งจ่าย  
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ตลาดท่ีพกัอาศยัให้เช่าท่ีมีอตัราค่าเช่าต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาทเป็นตลาดท่ีเจาะจงชาวต่างชาติ  เน่ืองจากมีผูเ้ช่าชาวไทย

จาํนวนนอ้ยท่ีมีงบประมาณการเช่าห้องพกัอยูท่ี่ระดบัน้ี  ดงันั้นตลาดท่ีพกัอาศยัน้ีจึงเน้นไปท่ีชาวต่างชาติท่ีทาํงานในบริษทัขา้ม

ชาติหรือสถานทูต  ซ่ึงเขา้มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลาประมาณสองปีถึงห้าปี ก่อนท่ีจะยา้ยตาํแหน่งใหม่  ทาํให้อตัราการ

หมุนเวียนของพนกังานชาวต่างชาติท่ีทาํงานในกรุงเทพฯค่อนขา้งคงท่ี 

ชาวต่างชาตทิีท่าํงานในกรุงเทพฯ 

จาํนวนชาวต่างชาติท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศไทยและไดรั้บใบอนุญาตทาํงานมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึนในแต่ละปี  หน่วยงานท่ีให้

ขอ้มูลการไดรั้บการอนุญาตทาํงานของชาวต่างชาติไดถู้กตอ้งมากท่ีสุด คือ กรมการจดัหางาน  โดยขอ้มูลจะถูกจดัเก็บเป็นราย

ไตรมาสและรายปีดงัตารางท่ี 2.1 

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

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

ท่ีมา: สาํนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน  

 

จาํนวนชาวต่างชาติทั้งหมดท่ีมีใบอนุญาตทาํงานทัว่ไปรวมทั้งใบอนุญาตทาํงานเพ่ือการส่งเสริมการลงทุนเพ่ิมข้ึนจาก 95,459 

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

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

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

0.6 ต่อไตรมาส 

เม่ือพิจารณาลึกลงไปอีกจะพบวา่ชาวต่างชาติท่ีไดรั้บใบอนุญาตทาํงานในเขตกรุงเทพฯมีจาํนวนมากกว่าคร่ึง (57%) โดยท่ีเหลือ

ไดรั้บใบอนุญาตทาํงานในต่างจงัหวดั อยา่งไรก็ตามยงัมีชาวต่างชาติจาํนวนหน่ึงท่ีไดรั้บใบอนุญาตให้ทาํงานโรงงานในจงัหวดั

ใกลเ้คียงอาศยัอยู่ในกรุงเทพฯอีกดว้ย ทางบริษทัฯคาดว่าจาํนวนชาวต่างชาติท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศไทยจะมีจาํนวนเพ่ิมข้ึน

เร่ือยๆ เน่ืองจากมีการขยายตวัของการลงทุนจากต่างชาติในภาคอุตสาหกรรม 

แผนภูมิท่ี 2.1 แสดงถึงสัดส่วนของชาวต่างชาติท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศไทยในแง่ของสัญชาติ จะเห็นไดว้่าสัญชาติญ่ีปุ่ นเป็น

สัญชาติท่ีเขา้มาทาํงานและได้รับใบอนุญาตทาํงานในประเทศไทยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 21 อา้งอิงจากขอ้มูล ณ ส้ินเดือน

มิถุนายน พ.ศ 2554 ตามมาดว้ยสัญชาติจีนคิดเป็นร้อยละ 8 สัญชาติองักฤษและอินเดียคิดเป็นสัดส่วนเท่ากนัท่ีร้อยละ 7 และ

สญัชาติอเมริกนัและฟิลิปปินส์คิดเป็นสดัส่วนเท่ากนัเช่นเดียวกนัร้อยละ 6 

ขอ้มูลผูเ้ช่า 
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หมายเหตุ *ไม่รวมสัญชาติลาว พม่าและกัมพูชา 

ท่ีมา: สาํนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 

 
นักท่องเทีย่วในกรุงเทพฯ 
ตลาดนกัท่องเท่ียวเป็นตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อตลาดท่ีพกัอาศยัให้เช่าระยะสั้น  ฉะนั้นในส่วนน้ีจะกล่าวถึงภาพรวมของตลาด

นกัท่องเท่ียวในประเทศไทย รวมทั้งจาํนวนนักท่องเท่ียว  สัญชาติของนักท่องเท่ียวและแนวโน้มของตลาดนกัท่องเท่ียวของ

ประเทศไทยในอดีต 

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

ให้เป็นสุดยอดจุดหมายปลายทางอนัดบัท่ี 3ท่ีนกัท่องเท่ียวอยากเขา้มาเท่ียวมากท่ีสุด โดยคาดว่าจะมีนกัท่องเท่ียวจาํนวน 11.5 

ล้านคนเดินทางเข้ามายงักรุงเทพฯในปีพ.ศ. 2554 เกณฑ์ในการจดัอนัดับของมาสเตอร์การ์ดจะจดัอันดับโดยใช้จาํนวน

นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในประเทศและปริมาณการใชจ่้ายขา้มพรมแดน  ทั้งน้ีมีเพียงแค่สองประเทศ ไดแ้ก่ ลอนดอน และปารีสท่ีมี

อนัดบัสูงกวา่เรา เป็นท่ีน่าสนใจวา่ประเทศไทยถูกจดัอยูใ่นอนัดบัท่ีสูงท่ีสุดในเอเชียอีกดว้ย 

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

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

นกัท่องเท่ียวในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2554 ค่อนขา้งมาก เน่ืองจากมีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองเกิดข้ึนในกรุงเทพฯในไตร

มาสท่ี 2 ของปีท่ีแลว้ทาํให้จาํนวนนกัท่องเท่ียวในไตรมาสดงักล่าวมีจาํนวนน้อยมากกว่าปกติ  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบตวัเลข

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

ร้อยละ 46.8 และ 25.7 ตามลาํดบั 

ญ่ีปุ่น
21%

จีน
8%

องักฤษ
7%

อินเดีย
7%ฟิลิปปินส์

6%

อเมริกนั
6%

อ่ืนๆ
45%

แผนภูมิที่ 2.1 จํานวนชาวต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตทํางานจําแนก

ตามสัญชาติ ณ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554*
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นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเข้ามาในประเทศไทยจาํแนกตามสัญชาต ิ

นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มายงัประเทศไทยส่วนมากมาจากประเทศแถบเอเชียตะวนัออกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.1 ณ ไตรมาสท่ี 2 

พ.ศ. 2554 ตามมาดว้ยประเทศแถบยโุรปคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 20.5 ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจากประเทศแถบแอฟริกาคิด

เป็นสดัส่วนเพียงแค่ร้อยละ 0.8% ของจาํนวนนกัท่องเท่ียวทั้งหมด 

เม่ือพิจารณาดา้นการเติบโตของตลาดนักท่องเท่ียวแล้วจะเห็นได้ว่านกัท่องเท่ียวจากประเทศแถบเอเชียตะวนัออกมีอตัราการ

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

คิดเป็นร้อยละ 49.5 ต่อปี และนกัท่องเท่ียวจากประเทศเอเชียตะวนัออกกลางคิดเป็นร้อยละ 39.3 ต่อปี 

 
 
ท่ีมา: สาํนักงานพัฒนาการท่องเท่ียว 
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แผนภูมทิี ่2.2 จํานวนนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีเ่ข้ามาในประเทศไทย

จาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ อตัราการเติบโตของจาํนวนนกัท่องเท่ียวต่อปี

เอเชียตะวนัออก
2,485,843

57.1%ยโุรป
892,852

20.5%

อเมริกา
221,088

5.1%

เอเชียใต ้ 330,593

7.6%

โอเชียเนีย
235,398

5.4%

เอเชียตะวนัออกกลาง
149,720

3.4%

แอฟริกา
36,538

0.8%

แผนภูมทิี ่2.3 จํานวนนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางเข้ามาในประเทศ

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

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

การวิเคราะห์ตลาดอพาร์ทเมนตข์องบริษทัฯจะประกอบไปดว้ยอพาร์ทเมนตใ์นเขตใจกลางเมืองท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูเ้ช่า

ชาวต่างชาติ ซ่ึงมีงบประมาณในการเช่าอยู่ท่ี 20,000 บาทต่อเดือนหรือมากกว่า  รายงานการศึกษาฉบบัน้ีจะเน้นศึกษาอพาร์

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

ครอบคลุมอาคารท่ีถือกรรมสิทธ์ิโดยเจา้ของคนเดียวโดยไม่รวมอาคารชุดท่ีแต่ละห้องเป็นกรรมสิทธ์ิของแต่ละบุคคลโดยท่ีห้อง

นั้นๆสามารถปล่อยให้เช่าได ้ออกจากการศึกษาในส่วนน้ี 

เกรด เอ คือ อพาร์ทเมนตท่ี์ตั้งอยูใ่นทาํเลสะดวก ห้องพกัในอาคารไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงามและ

มีส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน อาทิเช่น  ห้องครัวท่ีมีอุปกรณ์พร้อม  ห้องซักรีด 

เฟอร์นิเจอร์คุณภาพดีและห้องนํ้ าท่ีทนัสมยั  นอกจากน้ีแลว้โครงการจะตอ้งมีห้องออกกาํลงั

กาย  สวนหยอ่ม และสระวา่ยนํ้าให้บริการแก่ผูเ้ช่า  โดยอพาร์ทเมนตเ์กรดเอจะมีการออกแบบ

ตกแต่งท่ีทนัสมยัสวยงามและได้รับการดูแลรักษาท่ีดี  รวมทั้งมีการรักษาความปลอดภยัท่ี

เขม้งวดและมีท่ีจอดรถเพียงพอ 

เกรด บี คือ อพาร์ทเมนตท่ี์ตั้งอยูใ่นทาํเลท่ีดี ตวัอาคารดูมีสภาพเก่ากว่าอพาร์ทเมนตเ์กรดเอ อยา่งไรก็

ตามการออกแบบตกแต่งของอพาร์ทเมนต์เกรดบี  ส่ิงอาํนวยความสะดวก รวมถึงการดูแล

รักษาอยูใ่นระดบัปานกลางถึงดี 

คํานิยามของทาํเลทีต่ั้ง 

สีลม/สาทร พ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมตั้งแต่ถนนสีลม สาทร  สุรวงศ ์ และนราธิวาสราชนครินทร์ (ถนนจนัทน์ฝ่ัง

เหนือ)  รวมถึงซอยทุกซอยในพ้ืนท่ีดงักล่าว 

ลุมพนีิ พ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมตั้งแต่ถนนวิทย ุ เพลินจิต  ราชดาํริ  ชิดลม  หลงัสวน  สารสิน และร่วมฤดี  

รวมถึงซอยทุกซอยในพ้ืนท่ีดงักล่าว 

สุขุมวทิ พ้ืนท่ีท่ีครอบคุลมถนนสุขุมวิทตั้งแต่ซอย 1 ถึง 65 และซอย 2 ถึง 44 รวมถึงซอยทุกซอยใน

พ้ืนท่ีดงักล่าว 

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

ปทุมวนั พ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมถนนราชปรารภ  พญาไท  ศรีอยุธยา  และเพชรบุรี (ตั้งแต่ซอย 1 ถึง 37) 

รวมถึงซอยทุกซอยในพ้ืนท่ีดงักล่าว 
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แผนที ่3.1 พืน้ทีอ่พาร์ทเมนต์ให้เช่าสําหรับชาวต่างชาตใินกรุงเทพฯ 
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อุปทาน 

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

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

โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทาํให้เกิดอุปทานใหม่เพ่ิมข้ึนอีก 58 ห้องจากไตรมาสท่ีแล้ว โดยอุปทานใหม่น้ีล้วนอยู่ในพ้ืนท่ี

สุขุมวิท  บริษทัฯคาดการณ์ว่าจะมีอีก 5 โครงการท่ีมีจาํนวนห้องทั้งหมด 303 ห้อง ก่อสร้างแลว้เสร็จในพ้ืนท่ีน้ีภายในปีพ.ศ. 

2554  

อุปทานของอพาร์ทเมนตใ์นเขตพ้ืนท่ีสุขมุวิทคิดเป็นสดัส่วนประมาณ 70.7% ของอุปทานรวมทั้งหมดในกรุงเทพฯ  ตามมาดว้ย

เขตพ้ืนท่ีสีลม/สาทรคิดเป็นสัดส่วน 15.1% เขตพ้ืนท่ีลุมพินีคิดเป็นสัดส่วน 7.7% และสุดทา้ยเขตพ้ืนท่ีริมแม่นํ้ าเจา้พระยา/

พระราม 3 คิดเป็นสดัส่วน 6.5% 

ตารางที ่3.1 อุปทานของอพาร์ทเมนต์ในพืน้ทีใ่จกลางเมอืงกรุงเทพฯ, พ.ศ. 2548 - 2556 

ปี สุขุมวิท สีลม/สาทร ลุมพินี 
ริมแม่นํ้าเจา้พระยา/

พระราม 3 
รวม 

อตัราการ
เปล่ียนแปลง 

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

0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5%   

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

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

    สุขุมวิท สีลม/สาทร ลุมพินี 
ริมแม่นํ้าเจา้พระยา/

พระราม 3 
รวม 

เกรดเอ 
จาํนวนหอ้ง 1,851 270 211 272 2,604 

อตัราส่วนของ
เกรดเอ 

71.1% 10.4% 8.1% 10.4% 100.0% 

  
อตัราส่วนต่อหอ้ง

ทั้งหมด 
15.6% 2.3% 1.8% 2.3% 22.0% 

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

อตัราส่วนของ
เกรดบี 

70.7% 16.4% 7.6% 5.4% 100.0% 

  
อตัราส่วนต่อหอ้ง

ทั้งหมด 
55.1% 12.8% 5.9% 4.2% 78.0% 

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

อตัราส่วนต่อหอ้ง
ทั้งหมด 

70.7% 15.1% 7.7% 6.5% 100.0% 

ท่ีมา ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 

 

  

สีลม/สาทร
15%

ลุมพินี
8%

สุขุมวิท
71%

ริมแม่นํ้าเจา้พระยา/

พระราม 3     6%

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

อุปทานของอพาร์ทเมนตเ์กรดเอและเกรดบีอยูท่ี่ 2,604 และ 9,235 ห้องตามลาํดบั โดยท่ีอพาร์ทเมนตเ์กรดบีคิดเป็นร้อยละ 78 

ของอุปทานรวมทั้งหมดในเขตใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ในขณะท่ีอพาร์ทเมนตเ์กรดเอคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 22 ของอุปทาน

ทั้งหมด 

เม่ือพิจารณาในแง่ของประเภทห้องแลว้จะพบวา่ห้องพกัขนาดสามห้องนอนของอพาร์ทเมนตเ์กรดเอคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.2 

ของอุปทานอพาร์ทเมนตเ์กรดเอทั้งหมด 

เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ห้องประเภทเดียวกนัอาจจะมีขนาดแตกต่างกนัไดใ้นแต่ละห้อง อาทิเช่น สตูดิโอมีขนาดตั้งแต่ 26 ถึง 77 ตาราง

เมตร หน่ึงห้องนอนมีขนาดตั้งแต่ 30 ถึง150 ตารางเมตร สองห้องนอนมีขนาดตั้งแต่ 55 ถึง 300 ตารางเมตร สามห้องนอนมี

ขนาดตั้งแต่ 111 ถึง 475 ตารางเมตร ส่ีห้องนอนมีขนาดตั้งแต่ 200 ถึง 800 ตารางเมตร และเพนทเ์ฮาส์รวมทั้งห้องประเภทอ่ืนๆมี

ขนาดตั้งแต่ 110 ถึง 1,200 ตารางเมตร 

อุปทานในอนาคต 

ในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ.  2554 มีอพาร์ทเมนตส์ามโครงการจาํนวนทั้งส้ิน 58 ห้องก่อสร้างแลว้เสร็จ  

จากการสาํรวจพบวา่มีอพาร์ทเมนตอ์ยู ่18 โครงการท่ีกาํลงัก่อสร้าง คาดวา่จะแลว้เสร็จในระหวา่งปี 2554-2556 ซ่ึงโครงการส่วน

ใหญ่อยูใ่นพ้ืนท่ีสุขมุวิท ท่ีเหลืออยูใ่นพ้ืนท่ี สีลม/สาทร และลุมพินี 

เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าอพาร์ทเมนตโ์ครงการใหม่ๆ จะมีขนาดเล็ก บางโครงการมีแค่เพียง 40 ห้อง เน่ืองจากสร้างอยูบ่นเน้ือท่ีจาํกดั 

นอกจากน้ีแลว้ยงัอาจส่งผลถึงส่ิงอาํนวยความสะดวก ซ่ึงสามารถให้บริการแก่ผูเ้ช่าไดน้อ้ยกวา่เม่ือเทียบกบัโครงการขนาดใหญ่  

เจา้ของโครงการท่ีมีท่ีดินเป็นของตวัเอง แต่ไม่ตอ้งการท่ีจะขายท่ีดินน้ีให้แก่คนอ่ืน ส่วนใหญ่จึงร้ือบา้นเก่าของตวัเองทิ้งและ

เลือกท่ีจะสร้างอพาร์ทเมนตข์นาดเล็กๆแทน  นอกจากน้ียงัมีนกัลงทุนบางคนท่ีมีเงินทุนเหลือจากธุรกิจของตน และตอ้งการถือ

ครองทรัพยสิ์นระยะยาวและสร้างรายไดจ้ากการทาํธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ปัจจุบนัการลงทุนซ้ืออาคารอพาร์ทเมนตท่ี์สร้างเสร็จ

แลว้ทาํไดย้าก เน่ืองจากอาคารท่ีตอ้งการขายมีอยูอ่ยา่งจาํกดั นักลงทุนเหล่าน้ีจึงเลือกท่ีจะซ้ือท่ีดินเปล่าเพ่ือสร้างอพาร์ทเมนต์

มากกวา่เลือกท่ีจะสร้างคอนโดมีเนียม เน่ืองจากตอ้งการเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิทั้งอาคารมากกว่าเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิเพียงส่วน

นอ้ยของอาคารชุด 

อตัราการเข้าพกั 

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

ร้อยละ 0.4 ต่อไตรมาส แต่ลดลงในอตัราร้อยละ 2.2 ต่อปี เม่ือพิจารณาอตัราการเขา้พกัของอพาร์ทเมนตจ์าํแนกตามเกรดแลว้

พบวา่อพาร์ทเมนตเ์กรดเอมีอตัราการเขา้พกัอยูท่ี่ 87.7% ส่วนเกรดบีมีอตัราการเขา้พกัอยูท่ี่ 84.5%  

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

ในห้องพกัอพาร์ทเมนตจ์าํนวน 9,998 ห้องในไตรมาสท่ีแลว้ การเขา้พกัในอพาร์ทเมนตใ์นเขตใจกลางเมืองกรุงเทพฯมีอตัรา

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

จากการสาํรวจของบริษทัฯ พบวา่สุขมุวิทเป็นพ้ืนท่ีท่ีพกัอาศยัให้เช่าซ่ึงชาวต่างชาตินิยมมากท่ีสุด โดยมีอตัราการเขา้พกัทั้งหมด 

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

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

ท่ีมา ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 

ตารางที่ 3.4 อุปสงค์และอตัราการเข้าพักของอพาร์ทเมนต์จําแนกตามพืน้ที่และเกรด ณไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554 

พื้นท่ี 
อตัราการเขา้พกั อตัราการ

เขา้พกัโดย
เฉล่ีย 

อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัรา
การเขา้พกัโดยเฉล่ีย การเขา้พกั 

(หอ้ง) 

อตัราการเปล่ียนแปลงของ
การเขา้พกั 

เกรดเอ เกรดบี ต่อไตรมาส ต่อปี ต่อไตรมาส ต่อปี 

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

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

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

ท่ีมา ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 

 

 

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

อุปทาน อุปสงค์ อตัราการเขา้พกั
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ค่าเช่า 

บริษทัฯ คาํนวณค่าเช่าของอพาร์ทเมนตจ์ากโครงการจาํนวนหน่ึงท่ีทาํการสาํรวจ โดยพบว่าพ้ืนท่ีลุมพินีมีค่าเช่าสูงท่ีสุดในไตร

มาสท่ี 2 พ.ศ. 2554  ซ่ึงค่าเช่าของอพาร์ทเมนตเ์กรดเอในพ้ืนท่ีน้ีโดยเฉล่ียทั้งไตรมาสอยูท่ี่ 428 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน คิด

เป็นอตัราการเปล่ียนแปลงลดลง 7.2% ต่อปีและลดลง 0.5% ต่อไตรมาส 

อยา่งไรก็ดี ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ จากกลไกของอุปสงคแ์ละอุปทานท่ีมีผลต่อราคาค่าเช่า อาทิเช่น ห้องท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดเล็กมีแนวโน้มท่ี

จะเก็บค่าเช่าไดใ้นราคาต่อตารางเมตรท่ีสูงกวา่ห้องท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ 

เป็นท่ีน่าสนใจว่าอาจจะมีจาํนวนห้องของอาคารชุดก่อสร้างแล้วเสร็จในพ้ืนท่ีศึกษามากถึง 23,965 ห้องในอีกสองปีขา้งหน้า 

บริษทัฯ คาดว่าจาํนวนห้องชุดประมาณ 50% ของอุปทานห้องชุดทั้งหมดนั้นอาจจะถูกปล่อยให้เช่า เจา้ของโครงการอาคารชุด

เกือบทั้งหมดมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างห้องแบบหน่ึงห้องนอนและสองห้องนอน เม่ือเป็นเช่นน้ี อาจจะทาํให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของ

อตัราการแข่งขนัระหวา่งอพาร์ทเมนตแ์ละอาคารชุดในแบบห้องเหล่านั้น 

ตารางที่ 3.5 ค่าเช่า จําแนกตามพืน้ที่และเกรด ณไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554 

พื้นท่ี เกรด 
ค่าเช่า 

ราคาต่อตารางเมตร 
(บาท) 

อตัราการเปล่ียนแปลง
ต่อไตรมาส 

อตัราการเปล่ียนแปลง 
ต่อปี 

สีลม/สาทร 
 

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

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

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

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

ท่ีมา ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 
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ท่ีมา ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 

 

อา้งอิงจากการปิดการเช่าของทางบริษทัฯ พบวา่ห้องขนาดสามห้องนอนเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในการปล่อยเช่า (โดยมีการปิดการ

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

เป็นท่ีน่าสังเกตว่าห้องสตูดิโอไม่เป็นท่ีนิยมมากนักสําหรับชาวต่างชาติ ยิ่งไปกว่านั้นแล้วเจ้าของโครงการอพาร์ทเมนต์ยงั

เล็งเห็นถึงการแข่งขนัสูงของห้องแบบสตูดิโอระหว่างอพาร์ทเมนตก์บัเซอร์วิสอพาร์ทเมนตแ์ละอาคารชุด ดงันั้นจึงไม่ไดส้ร้าง

ห้องสตูดิโอออกมามากนกั 

 

 

 

376

362

428

329

250

300

350

400

450

500

25
48

25
49

25
50

25
51

25
52

25
53

ไต
รม

าส
ที่

 1
 2

55
4

ไต
รม

าส
ที่

 2
 2

55
4

บา
ทต่

อต
าร

าง
เม

ตร
ต่อ

เดือ
น

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

สีลม/สาทร ลุมพินี สุขมุวิท ริมแม่นํ้ าเจา้พระยา/พระราม 3
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การจําแนกประเภทของเซอร์วสิอพาร์ทเมนต์ 

ส่วนมากเจา้ของโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนตพ์ยายามท่ีจะสร้างความสมดุลระหว่างอตัราการเขา้พกัระยะยาวและรายวนั โดย

ปกติแลว้อตัราค่าเช่ารายวนัต่อตารางเมตรจะสูงกวา่อตัราค่าเช่ารายเดือนประมาณ 30% 

คาํจาํกดัความของเซอร์วิสอพาร์ทเมนตมี์ดงัต่อไปน้ี 

เกรดเอ  คือ โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนตท่ี์ตั้งอยูบ่นถนนสายหลกัหรือในซอยระหว่างถนนสายหลกั

ในย่านศูนยก์ลางธุรกิจ (CBD) เดินทางได้สะดวก มีสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยัและเป็น

ส่วนตวัแก่ผูอ้ยู่อาศยั โครงการมีการออกแบบและตกแต่งท่ีดี นอกจากน้ีโครงการเซอร์วิส 

อพาร์ทเมนตเ์กรดเอจะมีการบริหารจดัการอาคารโดยผูบ้ริหารจดัการท่ีไดรั้บการยอมรับจาก

ต่างประเทศและเป็นท่ีรู้จกักนัดีของไทย โดยจะให้บริการระดบัพรีเมียมและมีส่ิงอาํนวยความ

สะดวกเทียบเท่ากบัโรงแรมชั้นหน่ึง เช่น ห้องประชุม บริการรถลีมูซีน และท่ีจอดรถเพียงพอ 

เกรดบี  คือ โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ท่ีตั้งอยู่ในซอยระหว่างถนนสายหลักในย่านศูนยก์ลาง

ธุรกิจ เดินทางไดไ้ปยงัโครงการไดค้่อนขา้งสะดวก และมีระบบรักษาความปลอดภยัในระดบั

ปานกลาง โครงการมีการออกแบบและตกแต่งในระดบัปานกลางถึงดี และมีรูปแบบการจดั

วางห้องพกัท่ีค่อนขา้งลงตวั  นอกจากน้ีโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนตเ์กรดบีจะมีการบริหาร

จดัการอาคารโดยผูบ้ริหารจดัการท่ีมีช่ือเสียงพอสมควร ส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีท่ีจอดรถ

เพียงพอ และมีส่ิงอาํนวยความสะดวกระดบัมาตรฐาน ซ่ึงรวมถึงสระว่ายนํ้ าและห้องออก

กาํลงักาย  

  

 ตลาดท่ีพกัอาศยัใหเ้ช่าสาํหรับชาวต่างชาติท่ีทาํงานในประเทศไทย – เซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์
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อุปทาน 

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

ไตรมาสท่ีแลว้ คิดเป็นอตัราการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.4 ต่อไตรมาส และร้อยละ 6.3 ต่อปี ทั้งน้ีมีโครงการเซอร์วิสอพาร์

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

โครงการเหล่าน้ีตั้งอยูบ่นถนนหลงัสวนและถนนสุขมุวิท 

สุขมุวิทเป็นพ้ืนท่ีท่ีผูเ้ช่าชาวต่างชาตินิยมมากท่ีสุดสาํหรับโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์ซ่ึงคิดเป็น 57.8% ของอุปทานเซอร์วิส 

อพาร์ทเมนตท์ั้งตลาด ส่วนพ้ืนท่ีลุมพินีเป็นพ้ืนท่ีท่ีนิยมเป็นอนัดบัท่ีสอง ซ่ึงคิดเป็น 16.7% ของอุปทานทั้งตลาด ตามดว้ยพ้ืนท่ี  

สีลม/สาทรซ่ึงมีเพียง 14.2% 

ตารางที่ 4.1 อุปทานของเซอร์วสิอพาร์ทเมนต์ในเขตพืน้ที่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ จําแนกตามพืน้ที่ พ.ศ. 2548 - 2556 

ปี สุขุมวิท 
สีลม/

สาทร 
ลุมพินี 

ริมแม่นํ้า
เจา้พระยา/

พระราม 3 
ปทุมวนั อ่ืนๆ รวม 

อตัราการ
เปล่ียนแปลง

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

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

อตัราการเปล่ียนแปลง
ต่อปี 

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

F=อุปทานในอนาคตท่ีมีการก่อสร้างในปัจจุบัน และมีความน่าจะเป็นท่ีแล้วเสร็จในปีน้ันๆ 

ท่ีมา ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 

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

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

ท่ีมา ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 
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ท่ีมา ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 

ประเภทห้อง 

ห้องพกัแบบสตูดิโอและห้องพกัแบบหน่ึงห้องนอนเป็นห้องพกัท่ีมีสัดส่วนมากท่ีสุดจากอุปทานทั้งตลาด ซ่ึงมีจาํนวนรวมกนั 

5,794 ห้อง หรือ 81% ของอุปทานทั้งหมดของเซอร์วิสอพาร์ทเมนตเ์กรดเอ ยิง่ไปกวา่นั้นห้องทั้งสองชนิดน้ียงัสามารถพบไดม้าก

ข้ึนในเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์เกรดบี ซ่ึงมีจาํนวนรวมกนั 6,231 ห้อง อย่างไรก็ตามห้องท่ีมีขนาดใหญ่คิดเป็นเพียง 19% ของ

อุปทานทั้งหมดของเซอร์วิสอพาร์ทเมนตใ์นไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2554 

อุปทานใหม่ 

จากการสาํรวจของบริษทัฯพบวา่ไม่มีเซอร์วิสอพาร์ทเมนตเ์กรดเอสร้างแลว้เสร็จในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2554 แต่พบว่ามีเซอร์วิส 

อพาร์ทเมนตเ์กรดบีสองแห่งเปิดให้บริการในไตรมาสน้ี 

อุปทานในอนาคต 

 บริษทัฯ คาดการณ์ว่าจะมีอุปทานอีก 976 ห้องแลว้เสร็จภายในส้ินปีพ.ศ. 2556 โดยพบว่ามีสองโครงการซ่ึงมีห้องพกัรวมกนั

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

พ้ืนท่ีสุขมุวิท 

อุปสงค์ 

อตัราการเข้าพกั 

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

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

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

สุขมุวทิ
58%สีลม/สาทร

14%

ลุมพินี
17%

ริมแม่นํ้ าเจา้พระยา/

พระราม 3
5%

ปทุมวนั
4%

อ่ืนๆ
2%

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

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

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

พื้นท่ี 

อตัราการเขา้พกั 
การเขา้พกั 

(หอ้ง) 

อตัราการ
เปล่ียนแปลงของ

การเขา้พกั 
อตัราการ 

เขา้พกั 
โดยเฉล่ีย 

อตัราการ
เปล่ียนแปลงของ
อตัราการเขา้พกั 

โดยเฉล่ีย 

เกรดเอ เกรดบี 
ต่อ
ไตร
มาส 

ต่อปี 
ต่อ
ไตร
มาส 

ต่อปี 

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

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

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

ท่ีมา ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 

 

 
ท่ีมา ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 
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จาํนวนห้อง

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

อุปทาน อุปสงค์ อตัราการเขา้พกั
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ค่าเช่า 

ค่าเช่าเฉล่ียของเซอร์วิสอพาร์ทเมนตเ์กรดเอในเขตพ้ืนท่ีใจกลางเมืองกรุงเทพฯเพ่ิมข้ึน โดยราคาค่าเช่าเฉล่ีย ณ ไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 

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

เซอร์วิสอพาร์ทเมนตใ์นเขตพ้ืนท่ีสีลม/สาทรและสุขมุวิทเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 0.8 ต่อปี และร้อยละ 4.7 ต่อปี ตามลาํดบั 

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

คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.7 ต่อปี 

 
ท่ีมา ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 

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

เมตรต่อเดอืน) 

ปี สีลม/สาทร ลุมพินี สุขุมวิท เฉลีย 
อตัราการเปล่ียนเปล่ียง 

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

ท่ีมา ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 
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แผนภูมทิี ่4.3 อตัราค่าเช่าต่อตารางเมตรของห้องพกัเกรดเอ จําแนกตามพืน้ที ่พ.ศ. 2548 - ไตรมาสที ่2 พ.ศ. 2554

สีลม/สาทร ลุมพินี สุขมุวิท
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ตารางที่ 4.5 อตัราค่าเช่าต่อตารางเมต ของห้องพกัเกรดเอ จําแนกตามพืน้ที่และประเภทห้อง พ.ศ. 2548 - ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 

2554 

พื้นท่ี 

สตูดิโอ 
อตัราการ

เปล่ียนแปลง
ต่อปี 

แบบหน่ึงหอ้งนอน 
อตัราการ

เปล่ียนแปลง
ต่อปี 

แบบสองหอ้งนอน 
อตัราการ

เปล่ียนแปลง
ต่อปี 

ไตรมาส
ท่ี 2 2553 

ไตรมาสท่ี 2 
2554 

ไตรมาส
ท่ี 2 2553 

ไตร
มาสท่ี 2 

2554 

ไตร
มาสท่ี 

2 
2553 

ไตรมาส
ท่ี 2 

2554 

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

ท่ีมา ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 
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