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หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมลูสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ เฮาส 
Quality Houses Property Fund  [QHPF] 

 
 

 การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวา
หรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได นอกจากนี้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี เฮาส เปนกองทุนรวมที่ 
มุงลงทุนในอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนการลงทุนระยะยาว ผูลงทุนจึงควรตระหนักถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะ
ไดรับจากการลงทุนในหนวยลงทุน 

 กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณชิย จาํกดั 
จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี เฮาส ทั้งนี้ ผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี เฮาส ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 

 กองทุนรวมนี้ลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาของสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอาจลดลงตาม
ระยะเวลาการเชาที่เหลือนอยลงไปทุกขณะ ซึ่งจะมีผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมลดลงตามสวนดวย โดย
ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับผลตอบแทนจากสวนของเงินลงทุนเริ่มตนและสวนของผลตอบแทนจากการลงทุนใน 
รูปของเงินปนผล และเม่ือส้ินสุดระยะเวลาตามสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดลงทุนไว มูลคาหนวย
ลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนยบาทได 

 
ช่ือโครงการจัดการ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี เฮาส 

ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Quality Houses Property Fund 

ช่ือยอ : QHPF 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะยื่นคํารอง
ขอตอตลาดหลักทรัพยเพ่ือขอใหรับหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 60 วันนับ
แตวันจดทะเบียนกองทุนรวม 

ลักษณะโครงการ : ระบุเฉพาะเจาะจงโดยมีการกําหนดอสังหาริมทรัพยที่จะซื้อหรือเชาเปนการแนนอนในโครงการ 

อายุโครงการ : ไมมีกําหนดอายุโครงการ 

จํานวนเงินทนุของโครงการ : ไมเกิน 7,970 ลานบาท  (เจ็ดพันเการอยเจ็ดสิบลานบาท) 

มูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน : 10 บาท (สิบบาท) ตอหนวย 

จํานวนหนวยลงทุนของโครงการ : ไมเกิน 797  ลานหนวย  (เจ็ดรอยเกาสิบเจด็ลานหนวย) 

ประเภทหนวยลงทุน : ระบุชื่อผูถือ 

ราคาหนวยที่เสนอขาย : 10 บาท (สิบบาท) 
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มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อ : 50,000 บาท  และเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 10,000 บาท  

วัตถุประสงคของกองทุนรวม : เ พ่ือระดมทุนจากผูลงทุนทั่ ว ไป  ในเบื้องตน  กองทุนรวมจะนําเงินทุนไปลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยในเชิงพาณิชย โดยเนนการลงทุนระยะยาวในโครงการที่สรางผลตอบแทน
ตอเนื่อง จะนําเงินทุนดังกลาวเขาลงทุนในอาคารสํานักงาน รวมถึงใชเงินทุนดังกลาวเพื่อการ
ซอมแซม ปรับปรุง กอสราง และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพยโดยการไดรับใบอนุญาตกอสราง 
และ /หรือโดยการกระทําที่ถูกตองหรือเหมาะสมสําหรับผลประโยชนของอสังหาริมทรัพย
ดังกลาว เพ่ือเพ่ิมรายไดและผลตอบแทนแกผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม โดยกองทุนรวม
มีความประสงคที่จะทําใหผูถือหนวยลงทุนไดรับเงินปนผลอยางสม่ําเสมอ และประสงคที่จะ
ดําเนินการใหมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมมีมูลคาเพิ่มขึ้นในระยะยาว ทั้งนี้ ภายใต
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎหมายหลักทรัพยที่เกี่ยวของ 
บริษัทจัดการประสงคที่จะจัดหาผลประโยชนและสรางรายไดใหแกกองทุนรวมโดยการใหเชา  
ใหเชาชวง โอน  และ/หรือจําหนายทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกและทรัพยสินที่
กองทุนรวมจะลงทุนในอนาคต นอกจากนี้ กองทุนรวมอาจลงทุนในอสังหาริมทรัพยอื่น และ/
หรือหลักทรัพยอื่น และ /หรือการจัดหาผลประโยชนดวยวิธีอื่นที่ เปนไปตามกฎหมาย
หลักทรัพย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 

นโยบายการลงทุน และรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยทีก่องทุนจะลงทุน 

ขอมูลทั่วไป 

กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกโดยการซื้อ เชา และ/หรือรับโอนสิทธิการเชาในทรัพยสินที่ 
กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก ดังนี้ 

1. โครงการคิวเฮาส เพลินจิต 

2. โครงการคิวเฮาส ลุมพินี 

3. โครงการเวฟ เพลส 

บริษัทจัดการจะดําเนินการใหกองทุนรวมเขาลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกในรูปแบบการซื้อ เชา และ/หรือการ
รับโอนสิทธิการเชาจากเจาของอสังหาริมทรัพย ซึ่งทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกมีรายละเอียด เงื่อนไขและขอตกลง
ดังที่ปรากฏในขอนี้ ขอ 3.2 ของรายละเอียดโครงการ 

ทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกเปนหนึ่งในโครงการอาคารสํานักงานชั้นนําของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 โครงการอยู
ภายใตการบริหารอาคารสํานักงานโดยบริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) ภายใตแบรนด “คิวเฮาส” หรือ “Q. House” (ยกเวน
โครงการเวฟ เพลส ไมไดใชแบรนด “คิวเฮาส” หรือ “Q. House”) โดยอาคารสํานักงานแตละแหงต้ังอยูในเขตศูนยกลางธุรกิจ 
และมีการคมนาคมที่สะดวก อาทิ ระบบคมนาคมสาธารณะ รวมถึงรถไฟฟาบีทีเอส (BTS) และ/หรือรถไฟฟามหานคร (MRT)  
รถแท็กซี่ และรถประจําทาง 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 ทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกมีพ้ืนที่ใหเชาสุทธิทั้งสิ้น 103,983 ตารางเมตร 

ในระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกมีอัตราการเชาพ้ืนที่เฉลี่ย 
ไมตํ่ากวารอยละ 80  

ภาพแสดงตําแหนงที่ต้ังของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 
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1. โครงการคิวเฮาส เพลินจิต 
(1) โครงสรางการลงทุน 

(1.1) ลักษณะการลงทุน : เชาที่ดินและอาคารรวมถึงระบบสาธารณูปโภคพรอมทั้ง 
สวนควบและอุปกรณที่เกี่ยวของ 

(1.2) เจาของอสังหาริมทรัพย/เจาของกรรมสิทธิ์ 

• ที่ดิน : บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 

• อาคาร : บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 

• ระบบสาธารณูปโภคพรอม
ทั้งสวนควบและอุปกรณที่
เกี่ยวของ 

: บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 

(1.3) ระยะเวลาการเชาตามสัญญาเชา 

• ที่ดิน : 30  ป 

• อาคาร : 30  ป 

• ระบบสาธารณูปโภคพรอม
ทั้งสวนควบและอุปกรณที่
เกี่ยวของ 

: 30  ป 

ระยะเวลาการเชา 30 ป นับจากวันที่กองทุนรวมไดจดทะเบียนสิทธิการเชาภายใตสัญญาเชาที่ดิน อาคาร และระบบ
สาธารณูปโภค พรอมทั้งสวนควบและอุปกรณที่เกี่ยวของ 

(1.4) ราคาที่กองทุนรวมเขาลงทุน : ไมเกิน 819 ลานบาท 

(2) สถานที่ต้ัง 
โครงการคิวเฮาส เพลินจิตเปนอาคารสํานักงานซึ่งสรางเสร็จเมื่อป 2541 โดยตั้งอยู ณ เลขที่ 598 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน ซึ่งอยูในเขตศูนยกลางธุรกิจและตั้งอยูติดกับสถานีรถไฟฟา (BTS) สถานีเพลินจิต 

รายละเอียดของทรัพยสินทีก่องทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกแตละโครงการ 
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(3) ลักษณะเฉพาะ 

โครงการคิวเฮาส เพลินจิตเปนอาคารสํานักงานที่ต้ังอยูบนที่ดินที่มีเนื้อที่ทั้งหมด 1 ไร 1 งาน 63 ตารางวา หรือ 2,252 ตารางเมตร 
โดยมีทั้งหมด 18 ชั้นและมีชั้นใตดิน 3 ชั้น ซึ่งมีพ้ืนที่รวม 22,520 ตารางเมตร โดยเปนพ้ืนที่ใหเชาสุทธิทั้งหมด 10,825 ตาราง
เมตร และพื้นที่ในชั้น B1 ถึงชั้น B3 และชั้น 1 ถึง ชั้น 4 เปนพ้ืนที่สําหรับจอดรถโดยสามารถจอดรถไดประมาณ 171 คัน  

(4) ระบบสาธารณูปโภค 

โครงการ คิวเฮาส เพลินจิต  มีระบบสาธารณูปโภคหลักประกอบดวย ระบบรักษาความปลอดภัย พรอมระบบ CCTV ระบบ 
ปรับอากาศ ระบบปองกันอัคคีภัยที่มีทั้งเครื่องตรวจจับความรอนและควันเปนเครื่องรับสัญญาณ อีกทั้งยังมีระบบสปริงเกอร 
ในอาคารและลิฟทจํานวน 5  ชุด 

 
ระบบสาธารณูปโภค รายละเอียด 
ระบบปรับอากาศ ระบบ Package Water Cooled  

ลิฟทโดยสาร ลิฟทโดยสารจํานวน 4 ชุด บรรทุก 1,350 กิโลกรัม / 20 คน ความเร็ว  
210 เมตร/นาที และลิฟทบริการ 1 ชุด บรรทุก 1,350 กิโลกรัม 

ระบบปองกันอัคคีภัย มีตูควบคุมระบบ Fire Alarm Control มีเครื่องตรวจจับควันและความรอน  
มีสปริงเกอร ทํางานระบบอัตโนมัติ 

ระบบดูแลรักษาความปลอดภัย ระบบ Closed Circuit Television (CCTV) และระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง 

(5) การจัดการ 

กอนวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) เปนผูดําเนินการและบริหารจัดการโครงการคิวเฮาส 
เพลินจิต โดยภายหลังจากที่กองทุนรวมไดเขาลงทุนในโครงการคิวเฮาส เพลินจิตแลว บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน)  
จะยังคงทําหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของโครงการคิวเฮาส เพลินจิต เพ่ือประโยชนของกองทุนรวมตอไป 

(6) ขอมูลผูเชา 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 โครงการคิวเฮาส เพลินจิตมีผูเชาจํานวน 22 ราย โดยผูเชา 10 อันดับแรกของโครงการคิวเฮาส  
เพลินจิต ที่พิจารณาจากคาเชารายเดือน คิดเปนรอยละ 86.13 ของคาเชารายเดือนรวมของโครงการคิวเฮาส เพลินจิตในเดือน
มิถุนายน 2549 และคิดเปนรอยละ 75.5 ของพื้นที่ใหเชาสุทธิมีดังนี้ 

1. บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด 

2. บริษัท แปซิฟค มารเก็ตต้ิง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด 

3. บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด  

4. บริษัท ดูนี่ จํากัด  

5. บริษัท ฟูจิซึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จํากัด  

 



 

- 6 -         กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี เฮาส 
 

6. บริษัท อินโดไชนา เซอรวิสเซส เอเซีย จํากัด  

7. บริษัท เกรย (ประเทศไทย) จํากัด  

8. บริษัท วีโอเลีย วอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด  

9. บริษัท บี. บราวน (ประเทศไทย) จํากัด  

10. บริษัท แพลตตินั่ม มารเก็ตต้ิง แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด 

(7) การประกันภัย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 เจาของอสังหาริมทรัพยไดจัดใหมีการทําประกันภัยดังรายละเอียดตอไปนี้ 

บริษัทประกันภัย : บริษัท สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ทรัพยสินที่เอาประกัน : อาคารและบุคคลภายนอก 

ผูเอาประกันภัย : บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 

ผูรับผลประโยชน : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ระยะเวลาการรับประกัน : 1 ป เร่ิมต้ังแต 10 เมษายน 2549 ถงึ 10 เมษายน 2550 

วงเงินประกัน : 400 ลานบาท 

ภายหลังจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 

ก. กองทุนรวมจะเขาเปนผูเอาประกันภัยและผูรับผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัยดังกลาวแทน บริษัทควอลิต้ี เฮาส จํากัด 
(มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

อยางไรก็ดี สัญญาเชาอสังหาริมทรัพย (โครงการคิวเฮาส เพลินจิต) ระหวางกองทุนรวมกับบริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 
กําหนดวาในกรณีที่โครงการคิวเฮาส เพลินจิต ไดรับความเสียหายอยางมีนัยสําคัญไมวาดวยเหตุใด ๆ ซึ่งสงผลใหกองทุนรวมไม
สามารถใชประโยชนในโครงการคิวเฮาส  เพลินจิต  ตอไป  กองทุนรวมกับบริษัท  ควอลิ ต้ี  เฮาส  จํากัด  (มหาชน )  
จะพิจารณารวมกันวาจะซอมแซมโครงการคิวเฮาส เพลินจิต โดยใชคาสินไหมทดแทนที่ไดรับภายใตกรมธรรมการเสี่ยงภัย
ทรัพยสิน (“คาสินไหมทดแทน”) หรือไม หาก (1) มีการตกลงวาจะมีการซอมแซมโครงการคิวเฮาส เพลินจิต ตอไป กองทุนรวมมี
สิทธิในการดําเนินการดังกลาวโดยใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวเปนคาใชจายในการดําเนินการ หรือ (2) มีการตกลงวาจะไมมี
การซอมแซมโครงการคิวเฮาส เพลินจิต  สัญญาเชาอสังหาริมทรัพย (โครงการคิวเฮาส เพลินจิต) ระหวางกองทุนรวมกับบริษัท 
ควอลิ ต้ี  เ ฮ าส  จํ ากั ด  (มหาชน )  จะระงั บสิ้ นลงและใหกองทุนรวมกับบ ริ ษัท  ควอลิ ต้ี  เ ฮ าส  จํ ากั ด  (มหาชน )  
นําคาสินไหมทดแทนดังกลาวมาแบงออกเปน 360 สวน โดยกองทุนรวมจะไดรับสวนแบงเทากับจํานวนระยะเวลาเชาที่ 
ยังคงเหลืออยู และใหบริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) ไดรับสวนแบงเทากับจํานวนระยะเวลาการเชาที่ผานมาแลว ทั้งนี้  
การนับระยะเวลาดังกลาวใหนับเปนเดือนโดยเริ่มนับจากในเดือนที่โครงการคิวเฮาส เพลินจิต ไดรับความเสียหายและใหนับ
เดือนดังกลาวเปนระยะเวลาเชาที่ผานมาแลวโดย 1 เดือนเทากับ 1 สวน 
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ข. เพ่ือใหกองทุนรวมสามารถมีรายไดในระหวางระยะเวลาที่มีการซอมแซมอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม กองทุนรวมจะจัดใหมี
การประกันภัยสําหรับการหยุดชะงักทางธุรกิจ (Business Interruption Insurance Policy) โดยจะจัดใหมีการชดเชยคาสูญเสีย
รายไดจากคาเชาในระหวางที่มีการซอมแซมโครงการคิวเฮาส เพลินจิต ในระยะเวลาที่กําหนด 

(8) ขอมูลเพ่ิมเติมภายใตสัญญาเชาอสังหาริมทรัพย (โครงการคิวเฮาส เพลินจิต) ระหวางกองทุนรวมกับบริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด 
(มหาชน) 

ในกรณีที่สวนราชการหรือหนวยงานใด ๆ เวนคืนโครงการคิวเฮาส เพลินจิต ทั้งหมดหรือบางสวน ใหมีการแบงคาชดเชยระหวาง
กองทุนรวมกับบริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) ดังตอไปนี้ 

(ก) ใหแบงคาชดเชยสําหรับการเวนคืนอาคารคิวเฮาส เพลินจิต (ไมรวมคาชดเชยสําหรับการเวนคืนที่ดินซึ่งเปนที่ต้ังของอาคาร 
คิวเฮาส เพลินจิต) โดยนําคาชดเชยดังกลาวมาแบงออกเปน 360 สวน โดยกองทุนรวมจะไดรับสวนแบงเทากับจํานวนระยะเวลา
เชาที่ยังคงเหลืออยู และใหบริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) ไดรับสวนแบงเทากับจํานวนระยะเวลาการเชาที่ผานมาแลวโดย 
1 เดือนเทากับ 1 สวน ทั้งนี้ การนับระยะเวลาดังกลาวใหนับเปนเดือนโดยเริ่มนับจากในเดือนที่มีการเวนคืนโครงการคิวเฮาส 
เพลินจิต และใหนับเดือนที่มีการเวนคืนดังกลาวเปนระยะเวลาเชาที่ผานมาแลว 

(ข) ใหแบงคาชดเชยสําหรับการเวนคืนที่ดินซึ่งเปนที่ต้ังของอาคารคิวเฮาส เพลินจิต โดยกองทุนรวมจะไดรับคาชดเชยดังกลาวเปน
จํานวนเทากับคาเชาที่กองทุนรวมไดชําระใหแกบริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) สําหรับการเขาลงทุนในโครงการคิวเฮาส  
เพลินจิต เฉพาะในสวนของที่ดินตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาคงเหลือ โดยแบงออกเปน 360 สวนและเริ่มนับจากในเดือนที่
มีการเวนคืนโครงการคิวเฮาส เพลินจิต และใหนับเดือนที่มีการเวนคืนดังกลาวเปนระยะเวลาเชาที่ผานมาแลว โดย 1 เดือน
เทากับ 1 สวน และใหบริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) ไดรับสวนแบงที่เหลือทั้งหมด 

หากที่ดินที่เปนที่ต้ังของอาคารคิวเฮาส เพลินจิต ถูกเวนคืนจนเปนเหตุใหไมสามารถใชประโยชนในการดําเนินการโครงการ 
คิวเฮาส เพลินจิต ตอไปไดทั้งหมดหรือบางสวนในสาระสําคัญ ใหสัญญาเชาที่ดินระงับสิ้นลง 

2. โครงการคิวเฮาส ลุมพินี 

(1) โครงสรางการลงทุน 

(1.1) ลักษณะการลงทุน : ซื้ออาคารและระบบสาธารณูปโภคพรอมทั้งสวนควบ และ
อุปกรณที่เกี่ยวของ และรับโอนสิทธิการเชาที่ดิน 

(1.2) เจาของอสังหาริมทรัพย/เจาของกรรมสิทธิ์ 

• ที่ดิน (รวม 6 แปลง) : 1. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  
(จํานวน 3 แปลง) 

2. นายอุทัยพันธ จาติกวณิช (จํานวน 2 แปลง) 

3. นางสิริมา นายชาย นายชาญ  
และนางสาวกรกฎ ศรีวิกรม  
(จํานวน 1 แปลง) 

• อาคาร : บริษัท เซ็นเตอรพอยท แมเนจเมนท จํากัด 
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• ระบบสาธารณูปโภคพรอมทั้งสวน
ควบและอุปกรณที่เกี่ยวของ 

: บริษัท เซ็นเตอรพอยท แมเนจเมนท จํากัด 

(1.3) ระยะเวลาการเชาคงเหลือตามสัญญาเชาที่ดิน :  ประมาณ 29 ป (นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2549) 
โดยสัญญาเชาดังกลาวสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2578 

สัญญาเชาที่ดินของ โครงการ คิวเฮาส ลุมพินี ดังกลาว แบงออกเปน 2 สวน โดยสัญญาเชาในสวนแรกมี
กําหนด 30 ปนับจากวันที่ 1 มกราคม 2541 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570 ซึ่งไดจดทะเบียนการเชากับกรม
ที่ดิน เรียบรอยแลว เมื่อสัญญาเชาในสวนแรกเหลืออายุการเชาเพียง 22 ป คูสัญญาที่เกี่ยวของได 
จดทะเบียนการเชาในอนาคต โดยการขอจดทะเบียนเพิ่มอีกเปนเวลา 8 ป นับจาก วันที่ 1 มกราคม 2571 
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2578 โดยกําหนดใหสัญญาเชาในสวนที่สองมีผลนับแตวันที่สัญญาเชาในสวนแรก
ครบกําหนดแลว  
ภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของนั้น การเชาอสังหาริมทรัพยที่มีระยะเวลาสามารถกําหนดระยะเวลาเชาไดเพียง
คร้ังละไมเกิน 30 ป และเมื่อสิ้นกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวจะตอสัญญาอีกก็ไดแตตองไมเกิน 30 ป นับ
แตวันตอสัญญา ดังนั้น สัญญาเชาทั้งสองฉบับดังกลาวขางตนอาจไดรับการพิจารณาวาเปนการกําหนด
ระยะเวลาการเชาเกินกวา 30 ป และมีผลใชบังคับไดเพียง 30 ป เทานั้นซึ่งจะสงผลใหกองทุนรวมมีสิทธิใช
ประโยชนในโครงการ คิวเฮาส ลุมพินี ไดอีกเพียงประมาณ 21 ป (นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2549) และ
กองทุนรวมอาจไมสามารถเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากผูใหเชาได 

(1.4) ราคาที่กองทุนรวมเขาลงทุน : ไมเกิน 5,102 ลานบาท 

(2) สถานที่ต้ัง 

โครงการคิวเฮาส ลุมพินีเปนอาคารสํานักงานซึ่งสรางเสร็จเมื่อเดือนมีนาคมป 2549 ต้ังอยู ณ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ 
เขตสาทร ซึ่งอยูในเขตศูนยกลางธุรกิจ และตั้งอยูติดกับสถานีรถไฟฟามหานคร (MRT) สถานีลุมพินี 

(3) ลักษณะเฉพาะ 

โครงการคิวเฮาส ลุมพินี ต้ังอยูบนที่ดินซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 8 ไร 18.5 ตารางวา หรือ 12,874 ตารางเมตร ประกอบดวยอาคาร 2 อาคาร 
มีทางเชื่อมตอกันที่ชั้น G โดยอาคารหนึ่งเปนอาคารสํานักงานสูง 38 ชั้น และอีกอาคารหนึ่งเปนอาคารศูนยการคาสูง 4 ชั้น และมี 
ชั้นใตดินทั้งหมด 5 ชั้น  

โครงการคิวเฮาส ลุมพินี มีดานหนาติดกับถนนสาทรใตและดานขางติดกับถนนพระราม 4 ซึ่งเปนถนนสายหลักที่สําคัญของ
กรุงเทพมหานคร อาคารของโครงการคิวเฮาส ลุมพินี มีพ้ืนที่รวม 134,123 ตารางเมตร  โดยเปนพ้ืนที่ใหเชาสุทธิ 68,272 ตาราง
เมตร โดยพื้นที่ใหเชาสุทธิประกอบดวยพื้นที่ใหเชาอาคารสํานักงานจํานวน 58,894 ตารางเมตร และเปนพ้ืนที่ใหเชาอาคาร
ศูนยการคาจํานวน 9,378 ตารางเมตร และพื้นที่ในชั้น B1 ถึงชั้น B5 เปนพ้ืนที่สําหรับจอดรถ โดยสามารถจอดรถไดประมาณ 
985 คัน 
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(4) ระบบสาธารณูปโภค 

โครงการคิวเฮาส ลุมพินี  มีระบบสาธารณูปโภคหลักประกอบดวย ระบบรักษาความปลอดภัย พรอมระบบ CCTV ระบบ 
ปรับอากาศ ระบบปองกันอัคคีภัยที่มีทั้งเครื่องตรวจจับความรอนและควันเปนเครื่องรับสัญญาณ อีกทั้งยังมีระบบสปริงเกอร 
ในอาคาร ลิฟทจํานวน 22 ชุด และบันไดเลื่อนจํานวน  6 ชุด 

 

ระบบสาธารณูปโภค รายละเอียด 

ระบบปรับอากาศ ระบบ Central Water Cooled Chiller 
ลิฟทโดยสาร ลิฟทโดยสารจํานวน 6 ชุด บรรทุก 1,600 กิโลกรัม/24 คน ความเร็ว 180 เมตร/นาที 

สําหรับ Low Zone  
ลิฟทโดยสารจํานวน 6 ชุด บรรทุก 1,600 กิโลกรัม/24 คน ความเร็ว 240 เมตร/นาที 
สําหรับ Medium Zone  
ลิฟทโดยสารจํานวน 5 ชุด บรรทุก 1,600 กิโลกรัม/24 คน ความเร็ว 300 เมตร/นาที 
สําหรับ High Zone  
และลิฟทบริการ 1 ชุด บรรทุก 1,600 กิโลกรัม 
ลิฟทโดยสารจํานวน 2 ชุด บรรทุก 1,350 กิโลกรัม/20 คน ความเร็ว 105 เมตร/นาที 
ในสวนทางเดินระหวางอาคารสํานักงานและอาคารศูนยการคา 
ลิฟทโดยสารจํานวน 2 ชุด บรรทุก 1,000 กิโลกรัม / 15 คน และ 2,500 กิโลกรัม 
ความเร็ว 60 เมตร/นาที ในสวนอาคารศูนยการคา 

ระบบปองกันอัคคีภัย มีตูควบคุมระบบ Fire Alarm Control มีเครื่องตรวจจบัควันและความรอน มีสปริงเกอร 
ทํางานระบบอัตโนมัติ 

ระบบดูแลรักษาความปลอดภัย ระบบ Closed Circuit Television (CCTV) และระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง 

(5) การจัดการ 

กอนวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก บริษัท คิว. เอช. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ควอลิต้ี เฮาส 
จํากัด (มหาชน) เปนผูดําเนินการและบริหารจัดการโครงการคิวเฮาส ลุมพินี ภายใตสัญญาวาจางบริหารอาคาร ซึ่งทํากับ 
บริษัท เซ็นเตอรพอยท แมเนจเมนท จํากัด  ซึ่งเปนผูวาจาง โดยภายหลังจากที่กองทุนรวมไดเขาลงทุนในโครงการคิวเฮาส ลุมพินี 
แลว บริษัท คิว. เอช. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จะยังคงทําหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของโครงการคิวเฮาส ลุมพินี  
เพ่ือประโยชนของกองทุนรวมตอไป 

(6) ขอมูลผูเชา 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 โครงการคิวเฮาส ลุมพินี มีผูเชาพ้ืนที่สํานักงานจํานวน 18 รายและผูเชารายยอยจํานวน 22 ราย โดย
ผูเชา 10   อันดับแรกของโครงการคิวเฮาส ลุมพินี ที่พิจารณาจากคาเชารายเดือน คิดเปนรอยละ 73.75   ของคาเชารายเดือนรวม
ของโครงการคิวเฮาส ลุมพินี ในเดือนมิถุนายน 2549 และคิดเปนรอยละ 32.4  ของพื้นที่ใหเชาสุทธิ มีดังนี้ 
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1. ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด  

2. ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน)  
เดิมชื่อบริษัท เครดิตฟองซิเอร แลนด แอนด เฮาส  จาํกัด (มหาชน) 

3. บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 

4. บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 

5. บริษัท รีจัส เซ็นเตอร (ประเทศไทย) จํากัด  

6. บริษัท จอหนสัน สโตคส แอนด มาสเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

7. บริษัท ฟตเนส เฟรสท (ประเทศไทย) จํากัด  

8. บริษัท ที่ปรึกษาดานทรัพยากรบุคคลเมอรเซอร จํากัด 

9. บริษัท ซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด 

10. ธนาคารโอเวอรซ-ีไชนิสแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด สาขากรุงเทพมหานคร 

(7) การประกันภัย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 เจาของอสังหาริมทรัพยไดจัดใหมีการทําประกันภัยดังรายละเอียดตอไปนี้ 

บริษัทประกันภัย : บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ทรัพยสินที่เอาประกัน : อาคารและบุคคลภายนอก 

ผูเอาประกันภัย : บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท เซ็นเตอรพอยท แมเนจเมนท จํากัด 

ผูรับผลประโยชน : บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท เซ็นเตอรพอยท แมเนจเมนท จํากัด 

ระยะเวลาการรับประกัน : 1 ป เร่ิมต้ังแต 18 ธันวาคม 2548 ถึง 18 ธันวาคม 2549 

วงเงินประกัน : 2,720 ลานบาท 

ภายหลังจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 

ก. กองทุนรวมจะเขาเปนผูเอาประกันภัยและผูรับผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัยดังกลาวแทน บริษัท ควอลิต้ี เฮาส 
จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท เซ็นเตอรพอยท แมเนจเมนท จํากัด 

อยางไรก็ดี ภายใตสัญญาเชาที่ดินที่กองทุนรวมรับโอนสิทธแิละหนาที่จากบริษัท เซ็นเตอรพอยท แมเนจเมนท จํากัด 
ในระหวางป 2556 ถึงป 2578 กองทุนรวมอยูภายใตเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกันภัยอาคารคิวเฮาส ลุมพินี ดังตอไปนี ้
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1. กองทนุรวมตองดําเนินการใหเจาของทีดิ่นเปนผูรับประโยชนรวมในกรมธรรมประกันภัยสําหรบัอาคารคิวเฮาส ลุมพินี  

2. หากอาคารคิวเฮาส  ลุมพินี  เปนอันตรายดวยอัคคีภัยหรือวินาศภัย กองทุนรวมมีสิทธิ เลือกที่จะ  
(ก) รับคาสินไหมทดแทนมาทั้งหมดเพื่อซอมแซมอาคารคิวเฮาส ลุมพินี โดยใชคาสินไหมทดแทนดังกลาว หรือ 
(ข) บอกเลิกสัญญาเชาและนําคาสินไหมทดแทนและผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับภายใตการประกนัภัยดังกลาวมา
แบงระหวางเจาของที่ดินและกองทุนรวมตามสัดสวนของระยะเวลาการเชานับจากวันที่ 1 มกราคม 2549  
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2578/1 โดยแบงคาสินไหมทดแทนและผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับภายใตการประกันภัย
ดังกลาวออกเปน 360 สวน และใหกองทุนรวมไดรับสวนแบงเทากับจํานวนระยะเวลาการเชาที่ยังคงเหลืออยู 
และใหเจาของที่ดินไดรับสวนแบงเทากับจํานวนระยะเวลาการเชาที่ผานมาแลว ทั้งนี้ การนับระยะเวลาดงักลาว
ใหนับเปนเดือนโดยเริ่มนับในเดือนที่อาคารคิวเฮาส ลุมพินี เกิดความเสียหาย และใหนับเดือนดังกลาวเปน
ระยะเวลาการเชาที่ผานมาแลว 

ข. ในระหวางป 2556 ถึงป 2578 กองทุนรวมจะจัดใหมีการประกันภัยคุมครองสิทธิการเชา (Leasehold Insurance) โดย
กองทุนรวมจะไดรับคาสินไหมทดแทนชดเชยการสูญเสียสิทธิการเชาที่ดินในกรณีที่อาคารคิวเฮาส ลุมพินี เปนอันตราย
ดวยอัคคีภัยหรือวินาศภัย ทั้งนี้ เพ่ือใหกองทุนรวมยังคงสามารถรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม 

ค. เพ่ือใหกองทุนรวมสามารถมีรายไดในระหวางระยะเวลาที่มีการซอมแซมอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม กองทุนรวม
จะจัดใหมีการประกันภัยสําหรับการหยุดชะงักทางธุรกิจ (Business Interruption Insurance Policy) โดยจะจัดใหมี
การชดเชยคาสูญเสียรายไดจากคาเชาในระหวางที่มีการซอมแซมโครงการคิวเฮาส ลุมพินี ในระยะเวลาที่กําหนด 

(8) ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงสรางการลงทุนโดยการรับโอนสิทธิการเชา 

สัญญาเชาที่ดินที่กองทุนรวมรับโอนสิทธิและหนาที่จากบริษัท เซ็นเตอรพอยท แมเนจเมนท จํากัด เจาของที่ดินอาจมี
ผลประโยชนที่เกี่ยวของกับกรรมสิทธิ์ในอาคารคิวเฮาส ลุมพินี ในกรณีดังตอไปนี้ 

ก.  เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชาที่ดินหรือสัญญาเชาที่ดินที่กองทุนรวมรับโอนสิทธิและหนาที่จากบริษัท เซ็นเตอรพอยท 
แมเนจเมนท จํากัด ระงับสิ้นลงกอนครบกําหนดระยะเวลาการเชา หากเจาของที่ดินประสงคจะรับโอนกรรมสิทธิ์ใน
โครงการคิวเฮาส ลุมพินี กองทุนรวมมีหนาที่ตองสงมอบและโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการคิวเฮาส ลุมพินี ใหแกเจาของ
ที่ดินโดยเจาของที่ดินจะชําระคาตอบแทนการรับโอนกรรมสิทธิ์ดังกลาวใหแกกองทุนรวมจํานวน 500,000 บาท โดย
กองทุนรวมอาจตองรับภาระคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการคิวเฮาส ลุมพินี ทั้งหมด
หรือบางสวน อยางไรก็ดี ในกรณีที่เจาของที่ดินไมประสงคจะรับโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการคิวเฮาส ลุมพินี และ
กําหนดใหกองทุนรวมรื้อถอนโครงการคิวเฮาส ลุมพินี กองทุนรวมตองดําเนินการดังกลาวรวมถึงดําเนินการใหที่ดิน 
ที่เชากลับสูสภาพเดิมดวยคาใชจายของกองทุนรวมเอง 

ข. ในกรณีที่สวนราชการหรือหนวยงานใด ๆ เวนคืนอาคารคิวเฮาส ลุมพินี ทั้งหมดหรือบางสวน ใหมีการแบงคาชดเชย
สําหรับการเวนคืนอาคารคิวเฮาส ลุมพินี ที่กองทุนรวมไดรับจากสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ (ไมรวม
คาชดเชยสําหรับการเวนคืนที่ดินซึ่งเปนที่ต้ังของอาคารคิวเฮาส ลุมพินี) มาแบงตามสัดสวนของระยะเวลาการเชา 

                                                 
/1  สัดสวนของระยะเวลาการเชาดังกลาว เปนไปตามขอตกลงในสัญญาเชาที่ดินเดิมระหวาง บริษัท เซ็นเตอรพอยท แมนเนจเมนท จํากัด กับเจาของ
ที่ดินซ่ึงสอดคลองกับการกําหนดจํานวนคาเชาที่ดินเดิม เมื่อกองทุนรวมเขาลงทุนในสิทธิการเชาที่ดินโดยรับโอนสิทธิและหนาที่ภายใตสัญญาเชา
ที่ดินจากบริษัท เซ็นเตอรพอยท แมนเนจเมนท จํากัด โดยมิไดมีการแกไขอัตราคาเชาที่ดิน กองทุนรวมและเจาของที่ดินจึงมิไดแกไขสัดสวนของ
ระยะเวลาการเชาดังกลาวแตประการใด 



 

- 12 -         กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี เฮาส 
 

นับจากวันที่ 1 มกราคม 2549 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2578/1 โดยแบงคาชดเชยดังกลาวออกเปน 360 สวน และให
กองทุนรวมไดรับสวนแบงเทากับจํานวนระยะเวลาการเชาที่ยังคงเหลืออยู และใหเจาของที่ดินไดรับสวนแบงเทากับ
จํานวนระยะเวลาการเชาที่ผานมาแลว ทั้งนี้ การนับระยะเวลาดังกลาวใหนับเปนเดือนโดยเริ่มนับในเดือนที่มี 
การเวนคืน และใหนับเดือนดังกลาวเปนระยะเวลาการเชาที่ผานมาแลว  

หากที่ดินที่เปนที่ต้ังของอาคารคิวเฮาส ลุมพินี ถูกเวนคืนจนเปนเหตุใหไมสามารถใชประโยชนในการดําเนินการ
โครงการคิวเฮาส  ลุมพินี ตอไปไดทั้งหมดหรือบางสวนในสาระสําคัญ ใหสัญญาเชาที่ดินระงับสิ้นลง 

3. โครงการเวฟ เพลส 

(1) โครงสรางการลงทุน 

(1.1) ลักษณะการลงทุน : ซื้ออาคารและระบบสาธารณูปโภคพรอมทั้งสวนควบ
และอุปกรณที่เกี่ยวของ และรับโอนสิทธิการเชาที่ดิน 

(1.2) เจาของอสังหาริมทรัพย/เจาของกรรมสิทธิ์ 

• ที่ดิน (รวม 2 แปลง) : 1. นางนวลสิริ แยมสอาด (จํานวน 1 แปลง) 

2.  นางคนึงนิจ  เตโชฬาร (จํานวน 1 แปลง) 

• อาคาร : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส 

• ร ะบบส า ธ า รณู ป โ ภค
พรอมทั้ งส วนควบและ
อุปกรณที่เกี่ยวของ 

: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส 

(1.3) ระยะเวลาการเชาคงเหลือตามสัญญาเชาที่ดิน : ประมาณ 24 ป(นับจากวันที่ 30  มิถุนายน 2549)  
โดยสัญญาเชาดังกลาวสิ้นสุด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2573 

(1.4) ราคาที่กองทุนรวมเขาลงทุน : ไมเกิน 1,772 ลานบาท 

อนึ่ง ที่ดินดังกลาวขางตนอยูภายใตภาระจํายอมของที่ดินโฉนดเลขที่ 2674 3007 11108 และ 11109 ซึ่งต้ังอยูใน 
ทิศเหนือ โดยภาระจํายอมดังกลาวมีขนาดกวาง 8.10 เมตร ยาว 40.50 เมตร และมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนทางเดิน
สวนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการในฐานะตัวแทนกองทุนรวมไดดําเนินการยื่นคําขอผอนผันในการลงทุนในทรัพยสินที่ 
ติดภาระจํายอมนั้นตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบใน
การลงทุนนั้น ๆ เปนที่เรียบรอยแลว 

(2) สถานที่ต้ัง 

โครงการเวฟ เพลส เปนอาคารสํานักงานซึ่งสรางเสร็จเมื่อป 2542 ต้ังอยู ณ เลขที่ 55 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ซึ่งอยูใน
เขตศูนยกลางธุรกิจและสามารถเชื่อมตอกับสถานีรถไฟฟาบีทีเอส (BTS) สถานีเพลินจิต โดยทางเดินเชื่อม ณ ชั้น 2 ของอาคาร 
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(3) ลักษณะเฉพาะ 

โครงการเวฟ เพลส เปนอาคารสํานักงานที่ต้ังอยูบนที่ดินซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 2 ไร 3 งาน 99 ตารางวา หรือ 4,796 ตารางเมตร โดย
มีทั้งหมด 21 ชั้นและมีชั้นใตดิน 2 ชั้น ซึ่งมีพ้ืนที่รวม 46,675 ตารางเมตรโดยเปนพ้ืนที่ใหเชาสุทธิทั้งหมด 24,886 ตารางเมตร  
โดยอาคารสามารถแบงไดออกเปน 3 สวนหลักประกอบดวย  

 สวนที่หนึ่งเปนพ้ืนที่สําหรับจอดรถ ประกอบดวยชั้น B1 ถึง B2 เต็มชั้นและพื้นที่ทางดานหลังของอาคารของชั้น 1 ถึง 
ชั้น 6 โดยสามารถจอดรถไดประมาณ 353 คัน  

 สวนที่สองในบริเวณชั้น 1 ถึงชั้น 6 เปนพ้ืนที่ใหเชาอาคารศูนยการคา โดยมีพ้ืนที่ใหเชาสุทธิทั้งหมด 5,862 ตารางเมตร 
โดยในสวนนี้มีบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนหนึ่งในผูเชารายใหญไดเชาพ้ืนที่ในบริเวณ 
ชั้น 2 ถึงชั้น 5 ซึ่งมีพ้ืนที่จํานวน 4,926 ตารางเมตร 

 สวนที่สามในบริเวณชั้น 7 ถึงชั้น 21 เปนพ้ืนที่ใหเชาอาคารสํานักงาน โดยมีพ้ืนที่ใหเชาสุทธิทั้งหมด 19,024 ตารางเมตร 

(4) ระบบสาธารณูปโภค 

โครงการเวฟ เพลส  มีระบบสาธารณูปโภคหลักประกอบดวย ระบบรักษาความปลอดภัย พรอมระบบ CCTV ระบบปรับอากาศ 
ระบบปองกันอัคคีภัยที่มีทั้งเครื่องตรวจจับความรอนและควันเปนเครื่องรับสัญญาณ อีกทั้งยังมีระบบสปริงเกอรในอาคาร  ลิฟท
จํานวน 9 ชุด และบันไดเลื่อนจํานวน  2 ชุด 

ระบบสาธารณูปโภค รายละเอียด 
ระบบปรับอากาศ ระบบ Central Chiller with Variable Air Volume (VAV) 

ลิฟทโดยสาร ลิฟทโดยสารจํานวน 6 ชุด บรรทุก 1,600 กิโลกรัม ความเร็ว 210 เมตร/นาที ลิฟท
โดยสารในอาคารจอดรถจํานวน 2 ชุด บรรทุก 1,350 กิโลกรัม และ 
ลิฟทบริการ 1 ชุด บรรทุก 1,600 กิโลกรัม 

ระบบปองกันอัคคีภัย มีตูควบคุมระบบ Fire Alarm Control มีเครื่องตรวจจับควันและความรอน  
มีสปริงเกอร ทํางานระบบอัตโนมัติ 

ระบบดูแลรักษาความปลอดภัย ระบบ Closed Circuit Television (CCTV) และระบบรักษาความ 
ปลอดภัย 24 ชั่วโมง 

(5) การจัดการ 

กอนวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก บริษัท ควอลิต้ี เฮาส  จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย ซึ่งไดรับ 
การแตงต้ังจากบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส ซึ่งเปนเจาของอาคารเปนผูดําเนินการและบริหาร
จัดการโครงการเวฟ เพลส โดยภายหลังจากที่กองทุนรวมไดเขาลงทุนในโครงการเวฟ เพลส แลว บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด 
(มหาชน) จะยังคงทําหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของโครงการเวฟ เพลส เพ่ือประโยชนของกองทุนรวมตอไป 
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(6) ขอมูลผูเชา 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 โครงการเวฟ เพลส มีผูเชาพ้ืนที่สํานักงานจํานวน 41 ราย และผูเชารายยอยจํานวน 23 ราย โดยผูเชา 
10 อันดับแรกของโครงการเวฟ เพลส ที่พิจารณาจากคาเชารายเดือน คิดเปนรอยละ 65.72 ของคาเชารายเดือนรวมของโครงการ 
เวฟ เพลส ในเดือนมิถุนายน 2549 และคิดเปนรอยละ 74.7 ของพื้นที่ใหเชาสุทธิ มีดังนี้ 

1. บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

2. บริษัท แกล็กโซสมิทไคลน (ประเทศไทย) จํากัด  

3. บริษัท คาโอ คอมเมอรเชียล (ประเทศไทย) จํากัด  

4. บริษัท ศิรินสยาม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  

5. อาดิดาส-ซาโลมอน อินเตอรเนชั่นแนล ซอรสซิ่ง ลิมิเต็ด สํานักงานผูแทนในประเทศไทย 

6. โครงการ อาหารโลก  

7. บริษัท อาดิดาส (ประเทศไทย) จํากัด  

8. บริษัท มินีแบไทย จํากัด  

9. บริษัท ซูมิโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด  

10. บริษัท โซลเวย (ประเทศไทย) จํากัด 

(7) การประกันภัย 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 เจาของอสังหาริมทรัพยไดจัดใหมีการทําประกันภัยดังรายละเอียดตอไปนี้ 

บริษัทประกันภัย : บริษัท ประกันภัย ศรีเมือง จํากัด 

ทรัพยสินที่เอาประกัน : อาคารและบุคคลภายนอก 

ผูเอาประกันภัย : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส 

ผูรับผลประโยชน : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส 

ระยะเวลาการรับประกัน : 1 ป เร่ิมต้ังแต 31 ธันวาคม 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2549 

วงเงินประกัน : 1,116 ลานบาท 

ภายหลังจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 
ก. กองทุนรวมจะเขาเปนผูเอาประกันภัยและผูรับผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัยดังกลาวแทนกองทุนรวมอสังหารมิทรัพยแลนด

แอนด เฮาส 
ข.     เพ่ือใหกองทุนรวมสามารถมีรายไดในระหวางระยะเวลาที่มีการซอมแซมอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม กองทุนรวมจะจัดใหมี  

    การประกันภัยสําหรับการหยุดชะงักทางธุรกิจ (Business Interruption Insurance Policy) โดยจะจัดใหมีการชดเชยคาสูญเสีย 
    รายไดจากคาเชาในระหวางที่มีการซอมแซมโครงการเวฟ เพลส ในระยะเวลาที่กําหนด 
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        (8) ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงสรางการลงทุนโดยการรับโอนสิทธิการเชา 

ก. ภายใตสัญญาเชาที่ดินที่กองทุนรวมรับโอนสิทธิและหนาที่มาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนด แอนด เฮาส  เมื่อครบ
กําหนดระยะเวลาการเชาที่ดินหรือสัญญาเชาที่ดินที่กองทุนรวมรับโอนสิทธิและหนาที่จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนด 
แอนด เฮาส ระงับสิ้นลงกอนครบกําหนดระยะเวลาการเชา กรรมสิทธิ์ในโครงการเวฟ เพลส จะตกเปนของเจาของที่ดินภายใน 
120 วันนับจากวันที่สัญญาเชาที่ดินสิ้นสุดลง 

ข.      สัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเขาลงทุนของกองทุนรวมในโครงการเวฟ เพลส มิไดกําหนดหนาที่ของคูสัญญาในกรณีที่มีการ
เวนคืนที่ดินที่เปนที่ต้ังของอาคารเวฟ เพลส ไวโดยเฉพาะเจาะจง ดังนั้น หากโครงการเวฟ เพลส อยูภายใตการเวนคืน กองทุน
รวมและคูสัญญาอื่นที่เกี่ยวของตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ 
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ตารางสรุปรายละเอียดของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 

ชื่อโครงการ รายละเอียด ที่ดินโฉนด
เลขที ่

พื้นที ่
(ไร) 

เจาของกรรมสทิธิ ์
ในที่ดิน 

เจาของกรรมสทิธิ ์
ในสิ่งปลูกสราง 

ปที่กอสราง
แลวเสร็จ 

พื้นที่ใหเชา
สุทธ ิ

(ตร.ม.) 

ราคาประเมนิ 
(ลานบาท) 

โดย  
ซีบี ริชารด เอลลิส 

ราคาประเมนิ 
(ลานบาท) 
โดย กรุงเทพ
ประเมินราคา 

ราคาที่
กองทุน
รวมเขา
ลงทุนครั้ง

แรก 
(ลานบาท) 

คิวเฮาส เพลินจิต อาคารสํานักงาน 
 

3541 1-1-63 บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด 
(มหาชน) 

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส 
จํากัด (มหาชน) 

2541 10,825 989.5 878.8 ไมเกิน 819 

คิวเฮาส ลุมพิน ี อาคารสํานักงาน 
และรานคา 

620 
584 

4918 

0-0-85 10
8  

2-0-20 10
5  

0-0-04 

1. คุณหญงิกษมา 
วรวรรณ ณ อยุธยา 

บริษัท เซ็นเตอรพอยท 
แมเนจเมนท จํากดั 

2549 68,272 5,566.8 5,240.87 ไมเกิน 5,102 

  619 
585 

0-1-15 10
6  

2-3-05 10
9  

2. นายอุทัยพันธ 
จาติกวณิช 

      

  617 2-2-86 10
7  3. นางสิริมา  

นายชาย  
นายชาญ และนางสาวกรกฎ 
ศรีวิกรม 

      

เวฟ เพลส อาคารสํานักงาน 
และรานคา 

11106 1-1-57 1. นางนวลสิริ 
แยมสอาด 

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย  
แลนด แอนด เฮาส 

2542 24,886 1,978 1,876.36 ไมเกิน 1,772 

  11107 1-2-42 2. นางสาวคนึงนจิ  
เตโชฬาร 
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จุดเดนในการลงทุน (Investment Highlight) 

บริษัทจัดการเชื่อวาการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีความนาสนใจดังตอไปนี้ 

โครงการอาคารสํานักงานทั้ง 3 แหงเปนโครงการที่มีคุณภาพ ต้ังอยูในเขตศูนยกลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร และมี 
การคมนาคมที่สะดวก 

โครงการอาคารสํานักงานซึ่งเปนทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกไดรับการบริหารงานที่เนนดานคุณภาพโดยไดรับการจัดใหมีระบบ
รักษาความปลอดภัย พรอมระบบกลอง CCTV ระบบปองกันอัคคีภัยที่มีทั้งตัวตรวจจับความรอนและควันเปนตัวรับสัญญาณ อีกทั้งยังมี
ระบบสปริงเกอร ระบบลิฟทโดยสาร และลิฟทบริการที่มีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการ นอกจากนี้ ยังมีชางซอมบํารุง เพ่ือแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นไดทันทวงที เจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาด เพ่ือคอยดูแลความสะอาดเรียบรอยของอาคาร และยังมีทีมงานที่ตรวจระบบ
สาธารณูปโภค สภาพของอุปกรณตาง ๆ เชน ลิฟท ระบบปองกันอัคคีภัย อยางสม่ําเสมอ และตามระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรฐาน 

โครงการอาคารสํานักงานดังกลาวยังถือไดวาเปนโครงการอาคารสํานักงานชั้นนําของกรุงเทพมหานคร โดยโครงการอาคารสํานักงานแตละ
แหงต้ังอยูในเขตศูนยกลางธุรกิจ และมีการคมนาคมที่สะดวก อาทิ ระบบคมนาคมสาธารณะ รวมถึงรถไฟฟาบีทีเอส (BTS) และ /หรือ 
รถไฟฟามหานคร (MRT) รถแท็กซี่ และรถประจําทาง และอยูริมถนนสายหลักที่สําคัญ 

มีการใหบริการและการบริหารอาคารสํานักงานภายใตแบรนดช้ันนําที่เปนที่รูจักของลูกคากลุมเปาหมายของอาคารสํานักงาน 

โครงการอาคารสํานักงานซึ่งเปนทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกเปนทรัพยสินที่ มีการบริหารอาคารสํานักงานภายใต 
แบรนด คิวเฮาส และ เวฟ เพลส กอนวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก และจะใชแบรนดดังกลาวตอไปภายหลังจากที่กองทุนรวมเขาลงทุน
คร้ังแรก ตราบเทาที่บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัท คิว. เอช. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ยังคงปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยสําหรับทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ แบรนดดังกลาวเปนแบรนดที่มีชื่อเสียงในดานการใหบริการ 
อาคารสํานักงานและเปนที่รูจักอยางแพรหลายในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมลูกคาเปาหมายของโครงการอาคารสํานักงาน 

บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัท คิว. เอช. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยเปนผูที่มี
ประสบการณและมีช่ือเสียง ในดานการพัฒนา บริหาร และใหเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน 

บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัท คิว. เอช. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนผูประกอบการดานอสังหาริมทรัพยรายใหญใน
กรุงเทพมหานครที่มีประสบการณและมีชื่อเสียง ในดานการพัฒนา บริหาร และใหเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงานในเขตศูนยกลางธุรกิจของ
กรุงเทพมหานคร โดยมีการดําเนินงานที่มีความตอเนื่องมานานกวา 23 ป 

ทั้งนี้ ภายหลังจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนแลว บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท คิว. เอช. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  
ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท  ควอลิ ต้ี เฮาส  จํากัด (มหาชน) จะปฏิบัติหนาที่ เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับทรัพยสินที่ 
กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกตอไป โดยจะบริหารจัดการทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก  ทั้งในดานการบริหารทรัพยาก 
บุคคล การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายกับลูกคาที่เปนนิติบุคคล (Corporate Client) การจัดทําสื่อโฆษณา จัดหาเครือขายในการ 
เสนอการใหบริการแกลูกคา ระบบกลางในการจัดซื้อ ระบบการบํารุงรักษาอาคาร และระบบการบริหารจัดการทางการเงิน โดย 
การบริหารจัดการดังกลาวถือไดวามีการประหยัดตอขนาด (Economies of Scale) เนื่องจากบริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด  
(มหาชน) มีโครงการอาคารสํานักงานที่อยูภายใตการบริหารจํานวน 6   โครงการ ซึ่งทําใหสามารถใชทรัพยากรตาง ๆ รวมกันได  
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ปจจัยเหลานี้ยอมสงผลใหกองทุนรวมไดรับประโยชนอันเกิดจากประสบการณและชื่อเสียงในการดําเนินธุรกิจของผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ดังกลาวขางตน 

มีผลการดําเนินงานที่ดีอยางตอเนื่อง 

โครงการอาคารสํานักงานซึ่งเปนทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกมีอัตราการเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงานโดยเฉลี่ยมากกวารอยละ 90 
ในป 2547 และ 2548 สําหรับโครงการคิวเฮาส เพลินจิต และโครงการเวฟ เพลส  

สําหรับโครงการคิวเฮาส ลุมพินี ซึ่งไดเร่ิมใหบริการในเชิงพาณิชยในป 2549 นั้น มีอัตราการเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2549 ประมาณรอยละ 41 โดยมีแนวโนมผลการดําเนินงานที่นาจะดีขึ้นในอนาคต เนื่องจากบริษัทจัดการคาดวา อัตราการเชาพ้ืนที่ 
อาคารสํานักงานโดยเฉลี่ยของโครงการคิว เฮาส ลุมพินี จะเพิ่มสูงขึ้นภายหลังจากการใหบริการในเชิงพาณิชยแบบเต็มศักยภาพ 

มีผูเชาที่หลากหลายและมีความมั่นคง 

เนื่องจากผูเชาทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกมีหลายประเภทธุรกิจ โดยสวนใหญเปนบริษัทไทยที่มีชื่อเสียง ตลอดจนบริษัทขาม
ชาติ และสถาบันการเงิน เชน ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด บริษัท แกล็กโซสมิทไคลน (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท  
คาโอ คอมเมอรเชียล  (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท อาดิดาส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัท 
ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน)  ซึ่งลวนแลวแตเปนบริษัทที่มีฐานะการดําเนินงานที่ม่ันคง ซึ่งปจจัยเหลานี้ยอมจะชวยสงผลดีตอ 
ผลประกอบการอาคารสํานักงานของกองทุนรวม 

แนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่องของธุรกิจใหเชาพื้นที่อาคารสํานักงานในอนาคต 

ปจจุบัน มีพ้ืนที่อาคารสํานักงานใหเชาที่จะเพิ่มขึ้นในระหวางป 2549 ถึง 2552 รวมทั้งสิ้นประมาณ 503,825 ตารางเมตร โดยจะมาจาก
โครงการอาคารสํานักงานที่กําลังอยูระหวางดําเนินการกอสรางในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครจํานวน 12 โครงการ ในขณะที่ความ
ตองการพื้นที่อาคารสํานักงานใหเชาในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั้น คาดวาจะมีเพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 200,000 ถึง 250,000 ตาราง
เมตรตอป ซึ่งจะเห็นไดวาการเพิ่มขึ้นของอุปทานมีอยูอยางจํากัด ในขณะที่อุปสงคยังคงมีเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจัยนี้จะทําให
ทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกมีความไดเปรียบทางดานความพรอมที่จะรองรับความตองการของผูเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงานที่มี
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

มีโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในอนาคต ทั้งจากการบริหารทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก และจากการ
ลงทุนของกองทุนรวมในอนาคต 

เนื่องจากโครงการคิวเฮาส ลุมพินี ไดเร่ิมประกอบการในชวงตนป พ.ศ. 2549 ดังนั้น บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน)  
และ/หรือ บริษัท เซ็นเตอรพอยท แมเนจเมนท จํากัด จึงใหการสนับสนุนในการดําเนินการของกองทุนรวมโดยเขารับประกันผลกําไรสุทธิ 
(Net Property Profit) ของโครงการคิวเฮาส ลุมพินี ในรอบปบัญชี  2550 ปบัญชี  2551 และปบัญชี  2552 ในจํานวน 435 ลานบาท  
450 ลานบาท และ 465 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ เปนไปตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 3.6 ของรายละเอียดโครงการ 

นอกจากนี้ ทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกมีแนวโนมที่จะใหผลตอบแทนในอัตราที่สูงขึ้นในอนาคตจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูเชา
พ้ืนที่อาคารสํานักงาน และการปรับเพ่ิมขึ้นของอัตราคาเชารายเดือนเฉลี่ยในอนาคต 



 

- 19 - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี เฮาส 
 
 

ในอนาคต นักลงทุนยังอาจไดรับผลตอบแทนที่เพ่ิมขึ้นจากการเขาลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งประกอบดวยผลตอบแทนที่กองทุนรวมจะไดรับ
จากสิทธิในการลงทุนกอนบุคคลภายนอก (Right of First Refusal) และผลตอบแทนที่จะไดรับจากสิทธิในการเขาลงทุน  
จากโครงการของบริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทยอยของบริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ เปนไปตาม
รายละเอียดที่ระบุไวในหัวขอการลงทุนของกองทุนรวมในอนาคตตามขอ 3.8 ของรายละเอียดโครงการ 

 ผูลงทุนครั้งแรกซึ่งเปนเจาของอสังหาริมทรัพยตกลงไมจําหนาย จาย หรือโอนหนวยลงทุนในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งจะสงผล
ใหราคาซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยไมเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญอันเนื่องมาจากความตองการขายหนวยลงทุน
ที่เพิ่มมากขึ้น 

ผูลงทุนครั้งแรกซึ่งเปนเจาของอสังหาริมทรัพยจะดําเนินการจองซื้อหนวยลงทุนในอัตราไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขาย 
โดยตกลงที่จะไมจําหนาย จาย หรือโอนหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนใหแกบุคคลภายนอกภายในระยะเวลา 18 เดือนนับจากวันที่หนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยวันแรก และตกลงจะถือหนวยลงทุนในจํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดทั้งหมดของกองทุนรวมเมื่อสิ้นสุดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ตอไปอีกเปนระยะเวลา 18 เดือนภายหลังจาก
วันที่ครบกําหนดระยะเวลา 18 เดือนแรก ซึ่งการมีขอตกลงดังกลาวนาจะชวยสนับสนุนใหราคาหนวยลงทุนภายหลังการเขาทําการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

มีกลยุทธในการลงทุนที่มุงเนนการกระจายความเสี่ยง และกอใหเกิดความมั่นคงของอัตราผลตอบแทนและการเพิ่มขึ้นของ
อัตราผลตอบแทนในอนาคต 

เนื่องจากกองทุนรวมนี้ไดรับการจัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงคการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่หลากหลายไมจํากัดเฉพาะโครงการอาคาร
สํานักงานเพียงอยางเดียวเทานั้น โดยกองทุนรวมมีวัตถุประสงคที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยประเภทเซอรวิส อพารทเมนท และ
อสังหาริมทรัพยประเภทอื่น ๆ ซึ่งอาจมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกวาอีกดวย ทั้งนี้ วัตถุประสงคและนโยบายในการลงทุนของกองทุนรวมใน
ลักษณะดังกลาวนอกจากจะเปนการกระจายความเสี่ยงแลว ยังนาจะสงผลใหกองทุนรวมไดรับอัตราผลตอบแทนที่มีความมั่นคงและมี
แนวโนมที่สูงขึ้นกวาการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพียงประเภทเดียวกันอีกดวย 
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นโยบายการจายเงินปนผล 

 

: โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละสี่คร้ัง 

)1(  ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในแตละป  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผล
แกผูถือหนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิประจําป  

)2(  ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสม บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลแก 
ผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมได ทั้งนี้ กําไรสุทธิและกําไรสะสมดังกลาว
ขางตนจะตองเกิดขึ้นจริงจากการหาประโยชนในทรัพยสินของกองทุนรวม
โดยไมรวมรายการดังตอไปนี้ 

(2.1) กําไรหรือขาดทุนที่ยังไม เกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย หลักทรัพย และ/หรือทรัพยสินของกองทุนรวม 

(2.2) รายจายในการจัดต้ังกองทุนรวมและรายจายในการเสนอขาย
หนวยลงทุน (ถามี)  ที่ไดบันทึกเปนคาใชจายรอการตัดบัญชีและ
ทยอยตัดเปนคาใชจายตลอดระยะเวลาที่คาดวาจะได รับ
ประโยชนจากรายจายนั้น 

บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน 
(ยกเวนการจายเงินปนผลหลังจากวันสิ้นรอบบัญชี) ภายใน 30 วันนับต้ังแต
วันถัดจากวันที่มีการปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อจายเงินปนผล 
โดยกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลไดในระยะเวลาดังกลาว 
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเปนลายลักษณอักษร 

ทั้งนี้ ในการจายเงินปนผลหลังจากวันสิ้นรอบบัญชี บริษัทจัดการจะจายเงิน
ปนผลแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นรอบปบัญชี  

เง่ือนไขเพิ่มเติม 

ในการพิจารณาจายเงินปนผล ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนใน
งวดที่พิจารณาจายมีมูลคาตํ่ากวาหรือเทากับ 0.10 บาท หรือจํานวนจายเงิน
ปนผลดังกลาว ทําใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการ
จายเงินปนผลนั้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้นและ
ใหสะสมเงินปนผลดังกลาวเพื่อนําไปจายรวมกับเงินปนผลที่จะใหมีการจายใน
งวดถัดไป 

สําหรับหลักเกณฑการจายเงินปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไป
ตามที่ระบุไว เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ 
ก  .ล  .ต .   และ /หรือหนวยงานอื่นใดที่ มีอํานาจตามกฎหมาย  ไดแกไข
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผัน
เปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้นโดยถือวาไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติม
โครงการ 
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วันที่ไดรบัอนุมัติใหจัดต้ังและ 
จัดการกองทุนรวม 

: วันที่  15  พฤศจกิายน  2549 

การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก   

ระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทนุ 
ครั้งแรก 

: ระหวางวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 ต้ังแตเวลาเปดทําการ – 15.30 น. 

ถึงวันที่ 30  พฤศจิกายน 2549  ต้ังแตเวลาเปดทําการ – 12.00 น. 

วิธีการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทนุ : มีรายละเอยีดดังนี้ 

 1. การชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเงินสด / โอนเงิน  

ไดต้ังแตวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 ต้ังแตเวลาเปดทําการ – 15.30 น. 

ถึงวันที่ 30  พฤศจิกายน 2549  ต้ังแตเวลาเปดทําการ – 12.00 น. 

 2. ผูลงทุนสามารถชําระเงินคาซือ้หนวยลงทุนเปนเช็ค/ดราฟต  

ไดต้ังแตวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 ต้ังแตเวลาเปดทําการ – 15.30 น. 

ถึงวันที่ 28 พฤศจกิายน 2549 ต้ังแตเวลาเปดทําการ – 12.00 น. 

ทั้งนี้เช็ค/ดราฟตดังกลาวจะตองเรียกเก็บเงินไดภายในวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหนวยลงทุนครั้งแรก  โดยจะตองลงวันที่ภายในระยะเวลาการเสนอขาย 
หนวยลงทุนครั้งแรกตามที่บริษัทจัดการกําหนด 

  หมายเหตุ  
1)  ผูจองซื้อที่เปนผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตน หรือผูลงทุนสถาบันที่จองซื้อ 

หนวยลงทุนผานผูจัดการการจัดจําหนายอาจจะชําระเงินคาจองซื้อ
ภายหลังจากที่ทราบผลการจัดสรร ทั้งนี้ ตามจํานวน วิธีการ และระยะเวลา
ที่กําหนดหรือแจงโดยบริษัทจัดการหรือผูจัดจําหนายหรือผูสนับสนุนการ
ขายหนวยลงทุน ทั้งนี้ ผูลงทุนสถาบันที่จองซ้ือหนวยลงทุนเปนจํานวนเกิน
กวา 50 ลานบาท ตองจองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนายเทานั้น เวนแต 
จะไดรับความยินยอมจากผูจัดการการจัดจําหนาย 

 
2) ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่เปนบุคคลตางดาวหรือเปนนิติบุคคลตางประเทศตอง

รับภาระคาใชจายตาง  ๆ  ที่ เกี่ยวของกับการจองซื้อนอกเหนือจาก
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน อาทิ คานายหนาในการซื้อหลักทรัพย 
(Brokerage Fee) คาธรรมเนียมในการโอนเงินระหวางประเทศ เปนตน 
รวมทั้ง คาธรรมเนียมในการโอนเงินระหวางประเทศเพื่อนําสงเงินปนผล 
หรือเงินที่ไดจากการลดเงินทุนกองทุนรวม 
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หมายเหตุ (ตอ)  

3) คาธรรมเนียมที่เกิดจากการดําเนินการใด ๆ ตามความประสงคเฉพาะตัว
ของผูถือหนวยลงทุน เชน การโอนเงินตางธนาคารหรือโอนขามเขตสํานักหกั
บัญชีซึ่งผูถือหนวยจะรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นดวยตนเอง  

4) ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่มีถิ่นที่อยูในตางประเทศจะตองเปนผูรับภาระในเรื่อง
ของขอกําหนด กฎระเบียบ และภาษีตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนใน
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเอง  

วิธีการจองซือ้หนวยลงทุน : กรณีส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบรษิัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนนุการขายหนวย
ลงทุน ไดแก  

(1) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สั่งจาย “บัญชีจองซื้อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี เฮาส” 

(2) ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)  

สั่งจาย “บัญชีจองซื้อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี เฮาส” 

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน)  

สาขาสํานักลุมพินี    บัญชีเดินสะพัด 

 เลขที่ 889-1-00789-9 

  กรณีส่ังซื้อหนวยลงทุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรบัประกันการจําหนาย 
ไดแก  

บริษัทหลักทรัพย  ไทยพาณิชย จํากัด 

สั่งจาย “บัญชีเพื่อจองซื้อหนวยลงทุนอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี เฮาส” 

ธนาคารไทยพาณิชย    สาขา ถนนวิทยุ   บัญชี เดินสะพัด 

 เลขที่ 049-3-13501-6 

 

 

 

 ทั้งนี้ ในการจองซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุนตางประเทศ อันไดแก “ผูลงทุนสถาบัน
ตางประเทศ” ที่ประสงคจะใหผูจัดการการจัดจําหนายเปนผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตน 
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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วิธีการจองซือ้หนวยลงทุน (ตอ) (1) ผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตนจะดําเนินการจองซื้อหนวยลงทุนแทนผูลงทุน
สถาบันตางประเทศ รายเดียวหรือหลายราย และภายใตการจองซื้อรวมกัน
หรือแยกตางหากจากกัน  โดยตองนําสงใบจองซื้อที่ผูลงทุนสถาบัน
ตางประเทศไดลงลายมือชื่อเพ่ือแสดงความประสงคที่จะจองซื้อหนวยลงทนุ 
(ใบจองซื้อของนักลงทุนสถาบัน)   ใหแกบริษัทจัดการเพื่อเปนเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ เอกสารดังกลาวตองระบุจํานวนหนวยลงทุนที่ 
ผูลงทุนสถาบันตางประเทศประสงคจะจองซื้อที่ตรงกับจํานวนหนวยลงทุนที่
ผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตนจองซื้อแทนผูลงทุนตางประเทศดังกลาว  

(2) ผูจัดการการจัดจําหนายซึ่งเปนผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตนอาจจะสํารองจาย
คาจองซื้อหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการแทนผูลงทุนสถาบันตางประเทศ
ดังกลาวตามจํานวนรวมของหนวยลงทุนที่ผูลงทุนสถาบันตางประเทศไดรับ
การจัดสรรจริง ทั้งนี้ ภายใตหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการตองดําเนินการตามที่กําหนดเกี่ยวกับการคืนเงิน 
คาจองซื้อหนวยลงทุนนั้นบริษัทจัดการจะเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนใหแก
ผูจัดการการจัดจําหนายซึ่งเปนผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตนภายใตหลักเกณฑ
และวิธีการตาง ๆ ที่กําหนด 

  กรณีส่ังซื้อหนวยลงทุนผานผูจัดจําหนายและรบัประกนัการจําหนาย   ไดแก 

บริษัทหลักทรัพย  เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน)  

 สั่งจาย  "บริษัทหลักทรพัย เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุน" 

 ธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) สาขาสาทร 

 เลขที่ 142-306744-4         หรือ 

 สั่งจาย  "บริษัทหลักทรพัย เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุน" 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสีลม 

 เลขที่ 001-130735-3 

สถานที่ติดตอซือ้ขายหนวยลงทนุ   

ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจาํหนาย (รับประกัน
การจัดจําหนายอยางแนนอนทั้ง
จํานวน (Firm Underwriting)) 

: ช่ือ  : บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

ที่อยู  : 130-132 ชั้น 2, 20, 24-26, 28 
อาคารสินธร ทาวเวอร 3 
ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร   10330  

โทรศัพท : 0-2686-2000 
โทรสาร : 0-2675-3950 
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ผูจัดจําหนายและรับประกนัการ
จําหนาย 

 
: 

ช่ือ  : บริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู  :    เลขที่ 175  อาคารสาธรซิต้ี ทาวเวอร 
                    ชั้น 11   ถนนสาทรใต  เขตสาทร 
                    กรุงเทพมหานคร  10120 
โทรศัพท  : 0-2680-4037 
โทรสาร : 0-2670-9291-3 

ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทนุ : ช่ือ   : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู   : สํานักงานใหญ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท  : 0-2544-3666-7, 0-2544-3871-2, 
0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 
0-2544-3907, 0-2544-3909, 
0-2544-3941, 0-2544-3998 
และสาขาตาง ๆ ทั่วประเทศ 

โทรสาร : 0-2937-7783-4 

ช่ือ   : ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส  เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู   : เลขที ่1 อาคารคิวเฮาส  ลุมพิน ี
ชั้น G 1, 5 และ 6 ถนนสาทรใต 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท  : 0-2677-7111 
โทรสาร : 0-2677-7227 

ผูดูแลผลประโยชน : ช่ือ  : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู   : 1 ถนนกสิกรไทย แขวงราษฎรบูรณะ 
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

โทรศัพท   : 0-2470-3200-1 
โทรสาร : 0-2470-3684 

นายทะเบียนหนวยลงทุน : ช่ือ : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู : สายปฏิบัติการธุรกรรมทางการเงินและหลกัทรัพย อาคาร 2 ชั้น 3  
เลขที ่1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน  เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท  : 0-2256-2331-4 
โทรสาร : 0-2256-2406 
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ผูสอบบัญช ี : ช่ือ  : นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ  
นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต 
บริษัท สํานักงาน เอินสทแอนดยัง จํากัด 

ที่อยู  : ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟศ คอมเพล็กซ  
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม    
แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท : 0-2264-0777 
โทรสาร : 0-2264-0789-90 

บริษัทประเมินคาทรัพยสิน : ช่ือ  : บริษัท ซบีี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 

ที่อยู  : ชั้น 46 อาคาร ซอีาร ซี ทาวเวอร ออลซีซั่นเพลส  
87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท  : 0-2654-1111 
โทรสาร : 0-2685-3300-1 

  ช่ือ  : บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จาํกัด 

ที่อยู  : 1414/1-2 ถนนพระรามที่ 4  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท  : 0-2240-0861 
โทรสาร : 0-2249-7856 

ที่ปรกึษาทางการเงิน : ช่ือ  : บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

ที่อยู  : 130-132 ชั้น 2, 20, 24-26, 28 
อาคารสินธร ทาวเวอร 3 
ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร   10330  

โทรศัพท  : 0-2686-2000 
โทรสาร : 0-2675-3950 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
 
 
 
 
 
 

: ช่ือ  : บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู  : อาคารคิวเฮาส ลมุพินี  
เลขที ่1 ถนนสาทรใต  แขวงทุงมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท  : 0-2677-7000 
โทรสาร : 0-2677-7012 
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ผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ตอ) 
 

ช่ือ  : บริษัท คิว. เอช. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

ที่อยู  : อาคารคิวเฮาส ลมุพินี  
เลขที ่1 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท  : 0-2677-7000 

โทรสาร : 0-2677-7012 

บริษัทจัดการ : ช่ือ  : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จาํกัด 

ที่อยู  : 130-132 ชั้น 23-24 อาคารสินธร ทาวเวอร 3  
ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี เขตปทุมวัน   
กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท : 0-2626-2280 

โทรสาร  :  0-2263-4001 

รายนามผูถือหุน  : 1.  บริษัทหลกัทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด  รอยละ  68 

2. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) รอยละ 32 

การจัดสรรหนวยลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: (1) บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผู จองซ้ือกลุมที่  1 ที่เปน 
เจาของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนและ
บุคคลที่เกี่ยวของทุกรายเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ทั้งนี้ เมื่อรวมกันแลวจะ 
ตองไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด และบริษัท
จัดการสงวนสิทธิที่จะนําหน วยลงทุนส วนที่ เหลือออกจัดสรรให แก 
ผูจองซื้อกลุมที่ 2  ซึ่งไดแก นักลงทุนทั่วไป 

(2) การจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือกลุมที่ 2 ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัท
จัดการโดยใชหลัก“Small Lot First” โดยหากผูจองซื้อทําการจองซื้อ
มากกวา 1 บัญชี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนํามารวมและทําการ
จัดสรรใหเพียงบัญชีเดียว  (เวนแตการจองซื้อของผูจัดการการจัดจําหนาย
ซึ่งเปนผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตน) โดยบริษัทจัดการจะใชหลักการจัดสรรให
แกผูจองซื้อกลุมที่ 2  ตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

(2.1) ในรอบแรกจะจัดสรรตามจํานวนคาจองซื้อขั้นตํ่าของผูจองซื้อ โดย
ใชจํานวนคาจองซื้อขั้นตํ่านั้นเปนฐานในการจัดสรรหนวยลงทุน
ใหแกผูจองซื้อกลุมที่ 2  ทุกราย 

(2.2) การจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อในรอบตอ ๆ ไป จะจัดสรร
หนวยลงทุนเพิ่มใหกับผูจองซื้อที่ยังไมไดรับการจัดสรรครบตาม
จํานวนที่จองซื้อ โดยจะใชคาตํ่าสุดของมูลคาจองซื้อคงเหลือที่ 
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การจัดสรรหนวยลงทุน (ตอ) 
 

ยังไมไดรับการจัดสรรจากรอบที่แลว เปนฐานในการจัดสรรหนวย
ลงทุนในรอบตอไป โดยจะทําการจัดสรรหนวยลงทุนโดยวนเปน
รอบไปเร่ือย ๆ จนกวาจะครบตามจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขาย  

และสําหรับการจัดสรรในรอบสุดทาย หากมีหนวยลงทุน 
ไมเพียงพอตอการจัดสรร  บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตาม
สัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่จองซื้อใหแกผูจองซื้อทุกรายที่มีมูลคา
การจองซื้อตํ่าสุด 

ทั้งนี้  ใหผูลงทุนสถาบันตางประเทศแตละรายที่มีชื่อปรากฏในใบจองซื้อที่ผูลงทุน
สถาบันตางประเทศไดลงลายมือชื่อเพ่ือแสดงความประสงคที่จะจองซื้อหนวยลงทุน  
(ใบจองซื้อของนักลงทุนสถาบัน) ที่ผูจัดการการจัดจําหนายไดสงมอบใหแก 
บริษัทจัดการไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเชนเดียวกับผูจองซื้อกลุมที่ 2 รายอื่น 

การคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน : หลังจากที่บริษัทจัดการแจงผลการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อ 
หนวยลงทุนแลว  หากผูจองซื้อหนวยลงทุนไมไดรับการจัดสรรไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการจัดสงเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนในสวน
ที่ไมไดรับการจัดสรรคืนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุน  หรือกรณีที่บริษัทจัดการตองยุติ
โครงการหลังการสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายเนื่องจากไมสามารถจําหนายหนวย
ลงทุนใหแกประชาชนไดถึงสองรอยหาสิบราย หรือจําหนายหนวยลงทุนไดถึง 
สองรอยหาสิบราย แตมีมูลคาที่จําหนายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาที่ 
ตราไวของหนวยลงทุนตํ่ากวาหารอยลานบาท หรือหากมีมูลคาถึงหารอยลานบาท
แตมูลคาดังกลาวไมเพียงพอกับราคาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะซื้อหรือเชา
ตามที่ระบุไวในโครงการ  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินใหผูจองซื้อหนวยลงทุนภายใน 30 วันนับแต
วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนโดยชําระเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่ง 
จายในนามผูจองซื้อหนวยลงทุนและสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุใน 
ใบจองซื้อหนวยลงทุน หรือนําเขาบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ประเภทเดินสะพัดหรือออมทรัพย ซึ่งไดระบุไวในใบจองซื้อหนวยลงทุน  (สําหรับ 
ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่จองซื้อผานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เทานั้น) 
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รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิใน 
หนวยลงทุน  
 

 ผูจองซื้อตองระบุในเอกสารการจองซื้อวาจะเลือกรับเอกสารแสดงสิทธิใน 
หนวยลงทุนแบบใดแบบหนึ่งดังตอไปนี้ 
1 . ใบหนวยลงทุน (Scrip) : โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบใบหนวยลงทุน

ใหผูจองซื้อดังกลาวภายใน 30 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกอง
ทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

2 . ระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless)  :  นายทะเบียนหนวยลงทุนจะนํา
หน วยลงทุนฝากเข าบัญชีหลักทรัพยของผู จองซื้ อผ านนายหน า 
คาหลักทรัพย (Broker) ที่มีบัญชีหลักทรัพยอยูกับบริษัทสมาชิกของบริษัท 
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ตามที่ผูจองซื้อแจงไวใน 
ใบจองซื้อหนวยลงทุน 

การจดทะเบียน/ซื้อขายหนวยลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย 
 

: ภายหลังจากบริษัทจัดการไดดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินซึ่งเปนเงินที่ไดจาก
การจําหนายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพย  เพ่ือขอใหพิจารณารับ 
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 60   วัน นับแต 
วันจดทะเบียนกองทุนรวม ทั้งนี้  ผูลงทุนสามารถเริ่มซื้อขายหนวยลงทุน ใน 
ตลาดหลักทรัพยไดโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย 
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1. ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

 ปจจัยความเสี่ยง 

การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายในครั้งนี้มีความเสี่ยง ผูลงทุนควรพิจารณารายละเอียดโครงการฉบับนี้ 
อยางรอบคอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยความเสี่ยงดังรายละเอียดขางทายนี้กอนตัดสินใจในการซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

ขอความดังตอไปนี้แสดงถึงปจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบตอกองทุนรวมหรือมูลคาหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม นอกจากนี้ นอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบับนี้แลวยังอาจมีปจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ซึง่
กองทุนรวมไมอาจทราบไดในขณะนี้หรือเปนความเสี่ยงที่กองทุนรวมพิจารณาในขณะนี้วาไมเปนสาระสําคัญ แตความเสี่ยงดังกลาว
อาจเปนปจจัยความเสี่ยงที่มีความสําคัญตอไปในอนาคต ความเสี่ยงที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบับนี้และความเสี่ยงที่อาจมี
ขึ้นในอนาคตอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม  

คําอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการรองรับความเสี่ยง และ /หรือความสามารถของกองทุนรวมใน
การลดความเสี่ยงขอใดขอหนึ่งไมถือเปนคํารับรองของกองทุนรวมวา กองทุนรวมจะดําเนินมาตรการรองรับความเสี่ยงตามที่
กําหนดไวไดทั้งหมดหรือบางสวนและไมถือเปนขอยืนยันวาความเสี่ยงตาง ๆ ตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการฉบับนี้จะลดลง
หรืออาจไมเกิดขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากความสําเร็จและ /หรือความสามารถในการลดความเสี่ยงยังขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่อยู
นอกเหนือจากการควบคุมของกองทุนรวม 

ขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบับนี้ 
เชน การใชถอยคําวา “เชื่อวา” “คาดหมายวา” “คาดการณวา” “มีแผนจะ” “ต้ังใจ” “ประมาณ” เปนตน หรือประมาณการทาง
การเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณเกี่ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่
เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ และอื่น ๆ เปนการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคต อันเปน
ความเห็นของกองทุนรวมในปจจุบันและมิไดเปนการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณในอนาคตดังกลาว นอกจากนี้  
ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับการคาดการณหรือคาดคะเนอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

บริษัทจัดการไดดําเนินการศึกษาขอมูลรายละเอียดของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกโดยตรวจสอบขอมูลตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของ (Due Diligence) กอนการตัดสินใจเขาลงทุน โดยบริษัทจัดการไดศึกษารายงานของผูประเมินราคาและรายงานทาง
วิศวกรรมของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกอยางละเอียด อยางไรก็ดี การตรวจสอบขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไมไดเปน
การรับประกันวาทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก ไมมีความเสียหายหรือชํารุดบกพรองอันอาจทําใหกองทุนรวมมี
คาใชจายในการปรับปรุงหรือซอมแซมในจํานวนที่สูงกวาจํานวนที่ระบุในรายละเอียดโครงการ 

นอกจากนี้ รายงานของผูประเมินราคาและรายงานทางวิศวกรรมของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก อาจมีขอบกพรอง
หรือไมถูกตอง ทั้งหมดหรือบางสวน อันเนื่องมาจากความบกพรองของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกที่ตรวจสอบได
ยากหรือไมสามารถตรวจพบได และทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกอาจมีลักษณะหรือถูกนําไปใชประโยชนในรูปแบบใด

ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 
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รูปแบบหนึ่งที่เปนการขัดหรือแยงกับกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยการตรวจสอบขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไมสามารถครอบคลุม
ถึงไดซึ่งอาจสงผลใหกองทุนรวมมีคาใชจายหรือความรับผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณดังกลาว 

ขอมูลในสวนนี้ที่อางถึงหรือเกี่ยวของกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเปนขอมูลที่ไดมาจากขอมูลที่มีการเปดเผย
หรือคัดยอจากสิ่งพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูลอื่น ๆ โดยที่กองทุนรวมมิไดทําการตรวจสอบหรือรับรองความถูกตองของ
ขอมูลดังกลาวแตประการใด 

เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนผลตอบแทนในระยะยาว ผูลงทุนจึงไมควร
คาดหวังที่จะไดรับผลตอบแทนในระยะสั้น นอกจากนั้น ราคาเสนอขายของหนวยลงทุนกับมูลคาของหนวยลงทุนในอนาคตอาจ
ลดตํ่าลงหรือสูงขึ้น ผูลงทุนอาจไมไดรับคืนตนทุนในการลงทุน ดังนั้น ผูที่ประสงคซื้อหนวยลงทุนจึงควรปรึกษาผูประกอบวิชาชีพ
และขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมกอนตัดสินใจลงทุนในหนวยลงทุน 

1. ความเส่ียงจากการดําเนินงานของกองทุนรวม 

1.1 ผลประกอบการของกองทุนรวมขึ้นอยูกับการบริหารจัดการทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกของ
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

กองทุนรวมจะแตงต้ังบริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท คิว. เอช. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ใหเปน
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยซึ่งมีประสบการณโดยตรงในการบริหารจัดการทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกโดย
กําหนดใหมีหนาที่ตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก ซึ่งรวมถึงในการรวม
กําหนดนโยบายการจัดการผลประโยชนและการประกอบธุรกิจของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก ดังนั้น  
การบริหารจัดการทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกโดยผูบริหารอสังหาริมทรัพย อาทิเชน (1) การรักษาหรือ
พัฒนาทรัพยสินใหเปนที่พึงพอใจของผูเชา (2) การใหบริการแกผูเชาอยางมีคุณภาพ  (3) การหาผูเชารายใหมหรือการ
ตออายุสัญญาเชากับผูเชาปจจุบันหลังจากที่สัญญาเชาหมดอายุ หรือเมื่อมีการเลิกสัญญาเชาเพื่อเลี่ยงปญหาการ
ลดลงของรายไดคาเชา และ  )4   (  การบํารุงรักษาทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกใหอยูในสภาพที่ดี จึงสงผล
โดยตรงตอผลประกอบการของกองทุนรวม 

นอกจากนี้ หาก บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) หรือ บริษัท คิว. เอช. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยภายใตเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดในสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยหรือ
เนื่องจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง กองทุนรวมอาจไมสามารถแตงต้ังบุคคลอื่นเพื่อทําหนาที่บริหารจัดการทรัพยสินที่
กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกแทน บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) หรือ บริษัท คิว. เอช. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
หรืออาจไมสามารถบริหารจัดการทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกไดดีเทียบเทากับการบริหารจัดการของ 
บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) หรือ บริษัท คิว. เอช. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งอาจจะสงผลกระทบทางลบ
อยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกองทุนรวม ซึ่งในทายที่สุดแลวอาจสงผลกระทบตอ
ความสามารถของกองทุนรวมในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

อยางไรก็ดี กองทุนรวมไดกําหนดมาตรการในการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาวขางตนโดย กองทุนรวมได
พิจารณาคุณสมบัติตาง ๆ ของผูบริหารอสังหาริมทรัพยกอนการแตงต้ังแลวและมีความเห็นวาผูบริหารอสังหาริมทรัพย
มีประสบการณและความสามารถตาง ๆ ในการบริหารจัดการทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก  
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1.2 กองทุนรวมมีขอจํากัดในการเรียกรองใหมีการปฏิบัติตามสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเขาลงทุนของ
กองทุนรวม 

กองทุนรวมมีความเสี่ยงภายใตสัญญาที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกบางประการ อาทิ  

(ก) เจาของอาคารทั้ง 3 โครงการ อาจปฏิบัติผิดเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งในสัญญาที่เกี่ยวของกับการเขาลงทุนของ
กองทุนรวมในสวนที่เปนสาระสําคัญและทําใหกองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนในทรัพยสินที่กองทุน
รวมเขาลงทุนครั้งแรกไดตามวัตถุประสงคในการเขาลงทุน เปนตน  

(ข) เจาของที่ดินที่เปนที่ต้ังของโครงการเวฟ เพลส  และ โครงการคิวเฮาส ลุมพินี ไมไดใหคํารับรองรับประกัน
หรือขอตกลงชดใชความเสียหายใด ๆ แกกองทุนรวมในสวนที่เกี่ยวกับสัญญาเชาที่ดินที่กลาวถึงดังกลาว 

(ค) กองทุนรวมมีขอจํากัดในการรองขอใหเจาของอสังหาริมทรัพยปฏิบัติตามคํารับรอง คํารับประกัน อาทิ  
คํารับรองและรับประกันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์และสิทธิการเชาในทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก การ
ปฏิบัติตามกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ หรือเจาของอสังหาริมทรัพยไมมีขอพิพาทหรือคดีความใด ๆ เกี่ยวกับ
ทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกในลักษณะที่อาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
การเขาลงทุนของกองทุนรวม เปนตน และขอตกลงชดใชคาเสียหายในกรณีที่เจาของอสังหาริมทรัพยตกเปน
ผูผิดคํารับรองและรับประกัน รวมถึงการเรียกรองคาเสียหายภายใตสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ กลาวคือ 
สําหรับโครงการคิวเฮาส ลุมพินี และโครงการคิว เฮาส เพลินจิต นั้น กองทุนรวมสามารถเรียกรอง
คาเสียหายอันเนื่องมาจากกรณีเจาของอสังหาริมทรัพยตกเปนผูผิดคํารับรองและรับประกันไดภายใน 1 ป
นับแตวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกและคาเสียหายที่เกิดขึ้นสําหรับทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้ง
แรกแตละโครงการตองมีจํานวนเกินกวา 10 ลานบาท เจาของอสังหาริมทรัพยจะรับผิดชดใชคาเสียหาย
รวมกันในจํานวนสูงสุดไมเกิน 100 ลานบาท โดยกองทุนรวมตองนําคาสินไหมทดแทนที่ไดรับภายใต
กรมธรรมประกันภัยมาหักออกจากคาเสียหายที่จะเรียกรองตอเจาของอสังหาริมทรัพยอีกดวย 

ในสวนของโครงการ เวฟ เพลส กองทุนรวมสามารถเรียกรองคาเสียหายอันเนื่องมาจากกรณีเจาของ
อสังหาริมทรัพยตกเปนผูผิดคํารับรองและรับประกันไดภายใน 1 ปนับแตวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก
และคาเสียหายที่ เกิดขึ้นสําหรับโครงการเวฟ  เพลส ตองมีจํานวนเกินกวา 10 ลานบาท เจาของ
อสังหาริมทรัพยในโครงการเวฟ เพลส จะรับผิดชดใชคาเสียหายในจํานวนสูงสุดไมเกิน 50 ลานบาท โดย
กองทุนรวมตองนําคาสินไหมทดแทนที่ไดรับภายใตกรมธรรมประกันภัยมาหักออกจากคาเสียหายที่จะ
เรียกรองตอเจาของอสังหาริมทรัพยอีกดวย ทั้งนี้ กองทุนรวมอาจไมสามารถเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  
จากเจาของอสังหาริมทรัพยในกรณีที่เจาของอสังหาริมทรัพยผิดคํารับรองและรับประกันได หากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส ในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคารโครงการ เวฟ เพลส ตองเลิกโครงการ
จัดการกองทุนรวมตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดในกฎหมายหลักทรัพยที่เกี่ยวของ กอนครบระยะเวลาใน 
การรับรองและรับประกันสําหรับการเขาลงทุนในโครงการ เวฟ เพลส อยางไรก็ดี บริษัทจัดการเชื่อวาไดมี 
การดําเนินการตรวจสอบโครงการเวฟ เพลส กอนที่กองทุนรวมจะลงทุนดวยความละเอียดรอบคอบแลว 
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1.3 การลงทุนของกองทุนรวมในทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกมีความเส่ียงเกี่ยวกับการชํารุด

บกพรองของทรัพยสิน  

แมวาบริษัทจัดการเชื่อวาไดมีการดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกกอนที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนในทรัพยสินเหลานั้นดวยความละเอียดรอบคอบแลว เนื่องจากมีขอจํากัดเกี่ยวกับขอบเขตของการตรวจสอบ 
เทคโนโลยีหรือวิธีการที่ใชในการตรวจสอบ รวมทั้งปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทั้งนี้ ทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 

(ก) อาจมีความชํารุดบกพรอง และกองทุนรวมตองดําเนินการซอมแซมหรือบํารุงรักษา ซึ่งอาจจําตองอาศัย
เงินทุนจํานวนมาก หรือ 

(ข) อาจมีภาระผูกพันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งไมสามารถจะพบไดภายใตกระบวนการตรวจสอบทรัพยสินขางตน  

นอกจากนี้ ภายหลังจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก ทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก อาจมีความชํารุด
บกพรองอยางมีนัยสําคัญและกองทุนรวมมีภาระหนาที่ในการบํารุงซอมแซมทรัพยสินดังกลาวใหอยูในสภาพดีโดยที่
กองทุนรวมอาจตองใชเงินจํานวนมากในการซอมแซมดังกลาว หรือกองทุนรวมอาจไมสามารถซอมแซมทรัพยสินที่
ไดรับความเสียหายใหอยูในสภาพที่เหมาะสม 

 
1.4 การสูญเสียผูเชาหลักและความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชาหลักอาจทําใหรายไดของกองทุนรวม

ไดรับผลกระทบ 

หากผูเชาหลักในทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกยกเลิกสัญญาเชาพ้ืนที่ภายในอาคารและสัญญาใหบริการ
สําหรับระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารกอนครบระยะเวลาที่กําหนดหรือไมตออายุสัญญาเชาพ้ืนที่ภายในอาคาร
และ/หรือสัญญาใหบริการสําหรับระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารเมื่อสัญญาครบกําหนดและกองทุนรวม 
ไมสามารถหาผูประกอบการใหมมาทดแทนผูประกอบการดังกลาวได หรือผูเชาหลักดังกลาวมีปญหาทางการเงินซึ่ง
สงผลกระทบตอความสามารถในการชําระคาเชาทั้งหมดหรือบางสวน อาจสงผลใหรายไดของกองทุนรวมไดรับ
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ 

อยางไรก็ดี ภายใตสัญญาตาง ๆ ดังกลาวขางตน ผูเชาหลักที่ประสงคจะบอกเลิกสัญญาเชาพื้นที่ภายในอาคารและ
สัญญาใหบริการสําหรับระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารกอนกําหนดมีหนาที่จะตองแจงใหกองทุนรวมทราบเปน 
ลายลักษณอักษรภายในระยะเวลาที่กําหนดเพื่อใหกองทุนรวมสามารถจัดหาผูเชารายใหมได รวมถึงกองทุนรวมจะ
สามารถพิจารณาฐานะทางการเงินของผูเชาเพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชารายหลัก 

1.5 การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอมอาจกอใหเกิดคาใชจายอยางมีนัยสําคัญตอกองทุนรวม 

กองทุนรวมอาจมีคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ
ของกองทุนรวม นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของในอนาคต กองทุนรวมอาจมี
ภาระคาใชจายในการปฏิบัติตามกฎหมายเพิ่มเติม 
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1.6 ความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกองทุนรวม ผูลงทุนครั้งแรกซึ่งเปนเจาของอสังหาริมทรัพย 
คณะกรรมการลงทุน ผูบริหารอสังหาริมทรัพย เจาของอสังหาริมทรัพย และผูใหบริการอื่นของกองทุนรวม
อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของกองทุนรวม 

การหาประโยชนและการบริหารจัดการในพื้นที่ทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกโดยกองทุนรวม ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน อาทิ 

(ก) ภายหลังจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท  
คิว. เอช. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัดไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย นอกจากนั้น 
เจาของอสังหาริมทรัพยและบุคคลที่เกี่ยวของยังคงประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ซึ่งสวนใหญ
ไดแก เซอรวิส อพารทเมนท และอาคารสํานักงานในเขตศูนยกลางธุรกิจ และอาจมีผลประโยชนที่สําคัญ
เกี่ยวของกับผูใหบริการรายอื่นของกองทุนรวม  

(ข) ผูลงทุนครั้งแรกซึ่งเปนเจาของอสังหาริมทรัพยซึ่งจะถือหนวยลงทุนในจํานวนไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่เสนอขายอาจใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนเสนอชื่อกรรมการในคณะกรรมการลงทุนซึ่งมี
หนาที่ใหคําปรึกษาแกกองทุนรวม  

(ค) กลยุทธและธุรกรรมของกองทุนรวมอาจถูกพิจารณาวาจัดทําขึ้นเพื่อประโยชนของบริษัท ควอลิต้ี เฮาส 
จํากัด (มหาชน) และบุคคลที่เกี่ยวของ  

(ง) บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) และบุคคลที่เกี่ยวของอาจสนับสนุน บริหารหรือลงทุนในทรัพยสินที่
เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย หรือธุรกรรมอื่นที่อาจมีการแขงขันโดยตรงกับกองทุนรวม 

ความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นดังกลาวจึงอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการและความสามารถในการ
จายเงินปนผลของกองทุนรวม 

อยางไรก็ดี บริษัทจัดการไดกําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของบริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 
และบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) ในการบริหารจัดการทรัพยสินของกองทุนรวมอยาง
ระมัดระวังเพื่อขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนของกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อใหมีความมั่นใจวาจะ 
ไมกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิประโยชนของกองทุนรวมหรือผูถือหนวยลงทุน 

1.7 ความคุมครองจากกรมธรรมประกันภัยของกองทุนรวมอาจไมครอบคลุมความเสี่ยงจากการสูญเสียไดทั้งหมดและ
อาจไมครอบคลุมถึงความเสียหายบางประเภทที่ไมไดทําประกัน 

การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเสี่ยงดานการดําเนินการและการใชประโยชนในทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุน 
คร้ังแรก เนื่องจากกองทุนรวมอาจไมสามารถจัดทําประกันภัยที่คุมครองความเสี่ยงบางประเภทที่อาจเกิดขึ้นได (หรือแมวา
กองทุนรวมสามารถจัดหาประกันภัยได แตอัตราเบี้ยประกันอาจไมคุมกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่กองทุนรวมอาจไดรับ) เชน 
ความสูญเสียจากสงคราม หรือการกอการราย เปนตน กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงจากความสูญเสียทางการเงินเมื่อ 
เกิดเหตุการณรายแรงที่ไมไดรับการคุมครองอยางเพียงพอหรือไมสามารถจัดใหมีการประกันภัยได 

1.8 การจดทะเบียนทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกอาจมีความลาชา 
กองทุนรวมมีวัตถุประสงคที่จะดําเนินการตาง ๆ ทางทะเบียนเกี่ยวกับทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกใหแลวเสร็จ 
โดยเร็วที่สุดภายหลังจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมและตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 
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2550 โดยการดําเนินการดังกลาวอาจมีความลาชา อาทิ  กรมที่ดินกําหนดใหตองมีการประกาศการโอนดังกลาวไวที่สํานักงาน
ที่ดินที่เกี่ยวของลวงหนาอยางนอย 30 วัน สําหรับโครงการคิวเฮาส ลุมพินี และโครงการเวฟ เพลส เปนตน  
นอกจากนี้ แมวาเจาของที่ดินซึ่งเปนที่ต้ังของโครงการคิวเฮาส ลุมพินี จะไดใหความยินยอมลวงหนาในการโอนสิทธิการเชา
ภายใตสัญญาเชาที่ดินระหวางบริษัท เซ็นเตอรพอยท แมเนจเมนท จํากัด กับเจาของที่ดินดังกลาว จากบริษัท เซ็นเตอรพอยท 
แมเนจเมนท จํากัด ใหแกกองทุนรวมแลว การโอนสิทธิดังกลาวจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อภายหลังจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสิน
เปนกองทุนรวม กองทุนรวมไดเขาทําสัญญาโอนสิทธิการเชาดังกลาวกับเจาของที่ดินและบริษัท เซ็นเตอรพอยท แมเนจเมนท 
จํากัด อีกครั้งหนึ่ง 
ในกรณีที่กองทุนรวมไมสามารถดําเนินการทางทะเบียนเกี่ยวกับการเขาลงทุนของกองทุนรวมสําหรับทรัพยสินที่กองทุนรวม 
เขาลงทุนครั้งแรกโครงการใดโครงการหนึ่งภายใน 15 วันนับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม กองทุนรวมอาจ
พิจารณา (1) ยกเลิกการเขาลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกทั้งหมด หรือ (2) ขยายระยะเวลาดังกลาว โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน อนึ่ง ในการพิจารณาดําเนินการตาม (1) หรือ (2) ดังกลาวใหพิจารณาถึงประโยชนของ
กองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน โดยหากกองทุนรวมพิจารณาจะยกเลิกการเขาลงทุนตามรายละเอียดที่กําหนดขางตนหรือการ
ดําเนินการทางทะเบียนเกี่ยวกับทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกไมแลวเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2550 ใหถือเปน
เหตุแหงการเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการจะแจกจายเงินของกองทุนรวมทั้งหมดภายหลังจากหักคาใชจายของกองทุนรวมตาม
จํานวนที่เกิดขึ้นจริงในระหวางวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมจนถึงวันที่บริษัทจัดการพิจารณายกเลิกการเขาลงทนุ 
รวมถึงคาใชจายในการแจกจายเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเฉลี่ยตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยู ตามสมุด
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 

1.9 กองทุนรวมอยูภายใตความเส่ียงในการประกอบการธุรกิจอาคารสํานักงาน  

การที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก โดยการซื้อ และ/หรือรับโอนสิทธิการเชา ยอมทําให
กองทุนรวมอยูภายใตความเสี่ยงในลักษณะทํานองเดียวกันกับผูประกอบการธุรกิจใหเชาอาคารสํานักงานรายอื่น และความเสี่ยง
ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวมซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลประกอบการของกองทุนรวม อาทิ 

(1) การใหบริการอาคารสํานักงานเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง ซึ่งการแขงขันดังกลาวอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคต 
อาทิ ในอนาคตอาจมีผูประกอบการรายอื่นใหบริการอาคารสํานักงานเพิ่มขึ้นในบริเวณที่ใกลเคียงกับที่ต้ัง
ของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการ
ประกอบการของกองทุนรวม  

(2) ภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจ 

(3) อุปทานสวนเกินของการประกอบธุรกิจประเภทอาคารสํานักงานภายในประเทศซึ่งอาจเกิดขึ้นเปนระยะ ๆ 
ของอาคารสํานักงาน 

(4) ความจําเปนในการปรับปรุง การบํารุงรักษา และการพัฒนาทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกใหดีขึ้น 

(5) การเปลี่ยนแปลงในคาจาง ราคา ตนทุนดานพลังงานและการกอสราง และคาบํารุงรักษา ซึ่งอาจเปนผลมา
จากภาวะเงินเฟอ กฎระเบียบของรัฐบาล ความเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยหรือความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน 

(6) คาใชจายในการดําเนินการเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากภาวะเงินเฟอ ซึ่งไมอาจทดแทนไดดวยการเพิ่มอัตราคาเชา 



 

- 35 - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี เฮาส 
 
 

(7) ปจจัยอื่น ๆ รวมถึง การกอการราย ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย การแพรระบาดของโรคติดตอ สภาวะอากาศที่เลวราย 
การขาดแคลนคนงาน และการนัดหยุดงาน หรือขอพิพาททางแรงงาน 

1.10 การประเมินมูลคาของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกอาจไมสอดคลองกับการลงทุนของกองทุนรวม 

บริษัทประเมินคาทรัพยสินใชการวิเคราะหโดยวิธีรายได (Income Approach) เปนวิธีการพื้นฐานในการประเมินมูลคา
ของทรัพยสินที่ลงทุนเปนครั้งแรกโดยใชขอมูลที่เกี่ยวของ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 

วิธีวิเคราะหโดยวิธีรายได (Income Approach) เปนการประมาณการรายไดที่คาดวาจะเกิดขึ้นของทรัพยสินตลอด
ระยะเวลาที่กองทุนรวมมีสิทธิครอบครองหรือตลอดระยะเวลาที่เปนทรัพยสินของกองทุนรวมโดยมีการกําหนด
สมมติฐานการประเมินราคา การวิเคราะหโครงสรางรายได รายจายของกิจการ อัตราการเติบโต โดยคํานวณมูลคา
ปจจุบันของมูลคารวมของทรัพยสินที่เกิดจากผลรวมมูลคาของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดระยะเวลาที่ลงทุนแลวนํามา
คํานวณคิดอัตราลด (Discount Rate) ในวันที่ทําการประเมิน  

ผูถือหนวยลงทุนอาจประเมินแนวโนมผลตอบแทนในระยะยาวจากทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกจาก
รูปแบบการประเมินคาทรัพยสินดังกลาว อยางไรก็ตาม กองทุนรวมไมสามารถรับรองไดวาการคาดการณกระแส 
เงินสด มูลคาจากการขายทรัพยสินเมื่อสิ้นสุดการถือครองของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก หรือขอ
สมมติฐานอื่นใดซึ่งกําหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการประเมินจะถูกตองหรือเชื่อถือได และกองทุนรวมไมสามารถ
รับรองไดวา อัตราลดซึ่งผูประเมินมูลคาทรัพยสินอิสระใชประกอบกับการประเมินมูลคาของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขา
ลงทุนครั้งแรกจะเปนตัวบงบอกผลตอบแทนจากรูปแบบของการลงทุนที่เทียบเทาหรือเปนทางเลือกในชวงระยะเวลาที่
เกี่ยวของ ดังนั้น มูลคาประเมินของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกมิไดยืนยันผลประกอบการของกองทุนรวม
หรือมูลคาปจจุบันจากการขายทรัพยสิน ซึ่งสิ้นสุดการถือครองสําหรับทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 

1.11 กองทุนรวมไมไดรับอนุญาตใหกอสรางทรัพยสินที่เสียหายหรือถูกทําลายลงทั้งหมดแลวขึ้นใหม 

ภายใตกฎหมายหลักทรัพยที่เกี่ยวของที่ใชบังคับอยูในวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมไมสามารถ
กอสรางทรัพยสินที่เสียหายหรือถูกทําลายลงทั้งหมดขึ้นใหม ดังนั้น ในกรณีที่ทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก
ถูกทําลายทั้งหมดหรือบางสวนเนื่องจากอัคคีภัย แผนดินไหว หรือในกรณีอื่นใดอันเปนผลใหทรัพยสินนั้นไมสามารถ
นํามาใชเพ่ือประโยชนแกธุรกิจของกองทุนรวมได กองทุนรวมอาจมีเพียงสิทธิที่จะไดรับเงินคาสินไหมทดแทนจากการ
ประกันภัยโดยไมสามารถกอสรางอาคารขึ้นใหมได 

1.12 ขอมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตในสวนที่เกี่ยวกับกองทุนรวมนั้นไดถูกจัดทําขึ้นบนขอสมมติฐานสําคัญ
หลายประการ 

ขอมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตของกองทุนรวมไดถูกจัดเตรียมขึ้นบนขอสมมติฐานที่มีสาระสําคัญบางประการที่
ไดรับการสอบทานโดยอิสระ แตไมไดอธิบายโดยสมบูรณในรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ กองทุนรวมไมสามารถ
รับประกันไดวา สมมติฐานหรือขอมูลตาง ๆ ที่ใชในการจัดทําขอมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตถูกตองหรือเหมาะสม 
และไมอาจรับรองไดวาขอมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตตามที่ระบุไวนี้เปนตัวบงชี้ถึงสภาวะทางการเงินหรือผลการ
ประกอบการของกองทุนรวมซึ่งอาจเกิดขึ้นหากกองทุนรวมซื้อหรือเชาทรัพยสินในระยะเวลาที่กําหนดในขอมูลทาง
การเงินที่เกี่ยวกับอนาคตดังกลาว 
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1.13 กองทุนรวมมีความเส่ียงหากผูเชารายยอยในทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกไมใหความยินยอม
เขาเปนคูสัญญาในสัญญาเชาและสัญญาที่เกี่ยวของฉบับใหมกับกองทุนรวมซึ่งอาจสงผลกระทบตอการ
จัดหาผลประโยชนในทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 

เมื่อไดเขาลงทุนเรียบรอยแลว กองทุนรวม/บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะดําเนินการหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่
กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกโดยนําพ้ืนที่เชาของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกทั้งหมดออกใหเชาแกผูเชา 
ทั้งนี้ ในวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกนั้น  กองทุนรวมเขาเปนคูสัญญาภายใตสัญญาเชาและสัญญาใหบริการ
สาธารณูปโภคแทนเจาของอสังหาริมทรัพยในฐานะผูใหเชาและผูใหบริการสาธารณูปโภค โดยตองไดรับความยินยอม
จากคูสัญญาภายใตสัญญาดังกลาว ทั้งนี้ หากผูเชาบางรายไมใหความยินยอมในการดําเนินการดังกลาว กองทุนรวม
อาจไมไดรับชําระคาเชาและคาบริการทั้งหมดหรือบางสวนจากผูเชาดังกลาวซึ่งจะสงผลกระทบตอผลประกอบการของ
กองทุนรวมในทายที่สุด 

อยางไรก็ดี กองทุนรวมไดกําหนดมาตรการในการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว โดยกองทุนรวมกําหนดให
เจาของอสังหาริมทรัพยดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. ใชความพยายามอยางดีที่สุดในการดําเนินการใหผูเชาดังกลาวใหความยินยอมและเขาทําสัญญาเชาและ
สัญญาใหบริการสาธารณูปโภคฉบับใหมกับกองทุนรวมภายใน 120 วันนับจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุน
คร้ังแรก 

2. กําหนดใหเจาของอสังหาริมทรัพยมีหนาที่นําสงผลประโยชนใด ๆ ที่เปนสิทธิของกองทุนรวมซึ่งเกิดขึ้น
หลังจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกตามที่เจาของอสังหาริมทรัพยไดรับจากผูเชาดังกลาวแทนกองทุน
รวมใหแกกองทุนรวม ทั้งนี้ เจาของอสังหาริมทรัพยจะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวจนกวาผูเชาดังกลาวจะไดเขาทํา
สัญญาฉบับใหมกับกองทุนรวม 

1.14 การเปล่ียนแปลงมาตรฐานทางบัญชีอาจสงผลใหรายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมเปล่ียนแปลง 

รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากการบังคับใชมาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม หรือมีการ
ปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบตอรายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวม  นอกจากนี้  
ผูลงทุนควรพึงตระหนักดวยวา มาตรฐานบัญชีของกองทุนรวมมีลักษณะบางประการที่แตกตางจากมาตรฐานบัญชี
ของนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อาทิ ไมมีการตัดคาเสื่อมราคาของสิทธิการเชา เปนตน  

1.15 กองทุนรวมอาจไมสามารถจายเงินปนผลหรือความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวมลดลง
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการดําเนินงานหรือปจจัยอื่นที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม 

กองทุนรวมมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนในแตละปในจํานวนไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไร
สุทธิประจําปหรือกําไรสะสม โดยคาดวาจะมีการจายเงินปนผลไมเกิน 4 คร้ังในแตละป อยางไรก็ดี รายไดของ 
กองทุนรวมนั้นมาจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน สภาวะคาเชาและรายไดอื่นที่ไดรับ 
ความสามารถในการบริหารงานของผูบริหารอสังหาริมทรัพย ภาวะเศรษฐกิจและการแขงขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
หากทรัพยสินที่กองทุนรวมเปนเจาของอยูไมกอใหเกิดรายไดที่เพียงพออาจสงผลกระทบตอกระแสเงินสดของ 
กองทุนรวม และความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวมซึ่งกองทุนรวมไมสามารถรับรองไดวา กองทุนรวม
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จะสามารถจายเงินปนผลหรือรักษาระดับการจายเงินปนผลได และกองทุนรวมไมสามารถรับรองไดวารายไดรวมของ
กองทุนจะเพิ่มขึ้นจากรายไดคาเชาของสวนที่ขยายตอหรือตอเติมของทรัพยสิน หรือสวนที่ไดมีการลงทุนในอนาคต 
หรือผูถือหนวยลงทุนจะไดรับเงินปนผลเพิ่มขึ้น  

นอกจากนี้ ความสามารถของกองทุนรวมในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับผลกระทบจาก
คาใชจายในการดําเนินงานที่สูงขึ้น ในขณะที่รายไดไมไดเพ่ิมขึ้นดวย ทั้งนี้ เนื่องจากปจจัยตาง ๆ อาทิ 

(ก) ภาษีโรงเรือน และคาธรรมเนียมตาง ๆ มีอัตราที่เพ่ิมสูงขึ้น  

(ข) การบังคับใชหรือการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบหรือนโยบายของรัฐบาล ซึ่งทําใหกองทุนรวมมี
ตนทุนสูงขึ้นในการที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายดังกลาว 

(ค) ตนทุนคาแรงงาน ตนทุนการบํารุงรักษาและซอมแซม ตนทุนคาสาธารณูปโภคปรับตัวเพิ่มขึ้น 

(ง) อัตราเงินเฟอปรับตัวเพิ่มขึ้น 

(จ) คาเบี้ยประกันภัยปรับตัวเพิ่มขึ้น 

(ฉ) ผลประกอบการของกองทุนรวมแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากประมาณการผลประกอบการของกองทุนรวม
ตามที่กําหนดในรายละเอียดโครงการฉบับนี้ 

1.16 กองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากการขาดสภาพคลองของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยนั้นมีความเสี่ยงดานการขาดสภาพคลองมากกวาการลงทุนประเภทอื่น เนื่องจากกองทุน
รวมอาจไมสามารถจําหนายอสังหาริมทรัพยทั้งหมดหรือบางสวนเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพยหรือเงื่อนไขอื่น ๆ อาทิ กองทุนรวมไมสามารถจําหนายทรัพยสินได
ภายในระยะเวลาอันสั้น หรืออาจจะตองปรับลดราคาของทรัพยสินเพื่อที่จะไดจําหนายทรัพยสินใหไดรวดเร็ว ปจจัย
ตาง ๆ เหลานี้อาจสงผลกระทบตอสภาวะทางการเงินและผลประกอบการของกองทุนรวม ซึ่งจะกอใหเกดิผลกระทบตอ
ความสามารถของกองทุนรวมในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

1.17 กองทุนรวมอาจมีผลขาดทุนหรืออาจประสบปญหาสภาพคลองจากการลงทุนในหลักทรัพย 

กองทุนรวมสามารถลงทุนในหลักทรัพย ทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น นอกเหนือจากการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยตามรายละเอียดที่กําหนดในรายละเอียดโครงการฉบับนี้ ทั้งนี้ ภายใตหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย
หลักทรัพยที่เกี่ยวของ ดังนั้น หากหลักทรัพยที่กองทุนรวมเขาลงทุน อาทิ หนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้หรือ
กองทุนรวมตลาดเงิน มีมูลคาลดลงอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทน การผิดนัดชําระหนี้หรือ 
การขาดสภาพคลองในการซื้อขายหลักทรัพยหรือกองทุนรวมเกิดผลขาดทุนจากการลงทุนในทรัพยสิน หรือการหา 
ดอกผลโดยวิธีอื่น เหตุการณดังกลาวอาจสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและความสามารถในการจายเงินปนผล
ของกองทุนรวมในทายที่สุด 
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2. ความเส่ียงจากการลงทุนในหนวยลงทุน 

2.1 ราคาหนวยลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลงหากผูลงทุนครั้งแรกซึ่งเปนเจาของอสังหาริมทรัพยไดเสนอขาย
หนวยลงทุนที่ตนเองถืออยูใหแกประชาชนทั่วไปเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการหามขายหนวยลงทุน 

ภายหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุน ผูลงทุนครั้งแรกซึ่งเปนเจาของอสังหาริมทรัพยซึ่งจะถือหนวยลงทุนในกองทุน
รวมไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายจะอยูภายใตขอจํากัดของระยะเวลาการหามจําหนาย 
หนวยลงทุนเมื่อพนระยะเวลาดังกลาว  ผูลงทุนครั้งแรกซึ่งเปนเจาของอสังหาริมทรัพยอาจเสนอขายหนวยลงทุน
ทั้งหมดหรือบางสวนในตลาดหลักทรัพยซึ่งอาจสงผลใหราคาซื้อขายของหนวยลงทุนลดลงอยางมีนัยสําคัญ 

2.2 ผลประกอบการของกองทุนรวมและทรัพยสินอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากขอความที่มีลักษณะ
เปนการคาดการณในอนาคตตามที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการฉบับนี้ 

รายละเอียดโครงการฉบับนี้ไดมีการระบุขอความที่มีลักษณะเปนการคาดการณในอนาคต ซึ่งเปนการคาดการณและ
ประมาณการสําหรับรอบระยะเวลาระหวางวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยขอความที่มี
ลักษณะดังกลาวตั้งอยูบนขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีความไมแนนอน โดยอาจเกิดขึ้นหรือไมก็ไดและเปนปจจัย
ที่อยูนอกเหนือความควบคุมของกองทุนรวม นอกจากนี้ ผลประกอบการของกองทุนรวมนั้นขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ซึ่ง
รวมถึงการไดรับรายได คาเชาจากทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก ซึ่งอาจลดลงไดดวยสาเหตุหลายประการ  

เชน การลดลงของอัตราการเชาและอัตราคาเชา ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความสามารถของกองทุนรวมที่จะสรางผลกาํไร
ในจํานวนที่ไดประมาณการไว เนื่องจากอาจมีบางเหตุการณไมไดเกิดขึ้นตามที่ต้ังเปาไว หรืออาจมีบางเหตุการณที่
ไมไดคาดคิดวาเกิดขึ้นไดหรือเหตุการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม ซึ่งอาจสงผลใหผลประกอบการของ
กองทุนรวมที่เกิดขึ้นจริงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับขอมูลที่ไดมีการคาดการณหรือประมาณการไว ดังนั้น 
กองทุนรวมจึงไมสามารถรับรองไดวาขอสมมติฐานที่ไดต้ังไวจะถูกตองและจํานวนเงินปนผลจะเปนไปตามที่ได
คาดการณและประมาณการไว 

2.3 ภาวะตลาดและเศรษฐกิจอาจสงผลกระทบตอราคาและความตองการในหนวยลงทุน 

เมื่อไดรับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพยใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ผูลงทุนจะสามารถซื้อขายหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมในตลาดหลักทรัพยได โดยราคาซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว อาจสูงหรือตํ่ากวาราคาที่เสนอขายครั้งแรก 
โดยขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ผลประกอบการของกองทุนรวม 
ไมเปนไปตามที่ประมาณการไว ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย ความตองการซื้อขายหนวยลงทุนของผูลงทุน และ
ปริมาณการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพย เปนตน 

2.4 การจดทะเบียนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไมสามารถถือเปนหลักประกันได
วาการซื้อขายหนวยลงทุนจะมีสภาพคลองในการซื้อขายในตลาด 

เนื่องจากขณะนี้ไมมีตลาดอื่นรองรับการซื้อขายหนวยลงทุนและบริษัทจัดการจะไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน ดังนั้น เมื่อ
หนวยลงทุนไดรับการจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว การซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว
อาจไมมีสภาพคลอง และการจดทะเบียนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไมไดเปน
หลักประกันวา การซื้อขายของหนวยลงทุนจะมีสภาพคลองในลักษณะเดียวกับหลักทรัพยที่มีขนาดมูลคาทาง
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การตลาดขนาดใหญ นอกจากนี้ แมวากองทุนรวมจะมีวัตถุประสงคที่จะคงไวซึ่งหนวยลงทุนใหเปนหลักทรัพย 
จดทะเบียนแตกองทุนรวมก็ไมสามารถรับรองไดวา กองทุนรวมจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ เพ่ือดํารงสถานะ
ใหหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไดตลอดระยะเวลาที่ยังไมมีการเลิกโครงการ 

2.5 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนอาจมีมูลคาลดลงไดหากราคาของหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขาย
หนวยลงทุนในภายหลังมีราคาตํ่ากวามูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

กองทุนรวมอาจดําเนินการใหมีการออกและเสนอขายหนวยลงทุนครั้งตอ ๆ ไปได ซึ่งราคาเสนอขายของหนวยลงทุน
ดังกลาวอาจสูงหรือตํ่ากวามูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในเวลาที่มีการดําเนินการดังกลาว ดังนั้น หากหนวย
ลงทุนที่ออกใหมมีราคาต่ํากวามูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนของกองทุนรวมในขณะนั้น มูลคาหนวยลงทุน  
และ/หรือมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายหลังการออกและเสนอขายหนวยลงทุนใหมอาจมี
มูลคาลดลง 

2.6 มูลคาหนวยลงทุนอาจมีมูลคาลดลงตามสวนเนื่องจากการลดลงของมูลคาของสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

ทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกบางโครงการมีลักษณะเปนการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งจะมี
มูลคาลดลงตามระยะเวลาการเชาจึงสงผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมลดลงตามสวนดวย ดังนั้น  เมื่อ
ระยะเวลาการเชาอสังหาริมทรัพยสิ้นสุดลง มูลคาหนวยลงทุนอาจลดลงจนไมมีมูลคาเลยในทายที่สุด 

3. ความเส่ียงอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอก 

 ผลประกอบการของกองทุนรวมขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม 

การลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกมีความเสี่ยงจากความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 
และการเปลี่ยนแปลงในปจจัยมหภาคอื่น ๆ ของประเทศ อาทิ การวางผังเมืองใหม การเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง
ประชากรหรือการโยกยายของชุมชนที่อาจสงผลกระทบตอความตองการในการใชบริการในทรัพยสินที่กองทุนรวมเขา
ลงทุนครั้งแรกหรือความนาสนใจและความไดเปรียบในสถานที่ต้ังทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกลดลงซึ่ง
สงผลใหจํานวนผูเชามีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ  

นอกจากนี้ การประกอบการของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย เชน ภัยธรรมชาติ สงคราม การโจมตี
ของผูกอการรายและการจลาจลอื่น ๆ ดังนั้น กองทุนรวมไมสามารถรับประกันไดวา สงคราม การโจมตีของ
ผูกอการรายและการจลาจลอื่น ๆ ซึ่งเกิดขึ้นแลวหรืออาจจะเกิดขึ้นจะไมมีผลกระทบในทางตรงและทางออมอยางมี
นัยสําคัญตอผลประกอบการและรายไดของกองทุนรวม 
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การทําธุรกรรมของกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวของ 

การลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมโดยการซื้อ เชา และ/หรือรับโอนสิทธิการเชานั้น มีลักษณะเปนการเขาลงทุนในทรัพยสินที่
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวของของผูบริหารอสังหาริมทรัพยเปนเจาของหรือมีสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย
ดังกลาวอยูกอนวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ลําดับ ช่ือ รายละเอียด การลงทุนของกองทุนรวม 

1. โครงการคิวเฮาส เพลินจิต อาคารสํานักงาน กองทุนรวมเขาทําสัญญาเชาอาคารซึ่งต้ังอยู ณ เลขที่ 
598 ถนนเพลินจิต และที่ดินจาก บริษัท ควอลิต้ี เฮาส 
จํากัด (มหาชน) 

2. โครงการคิวเฮาส ลุมพินี อาคารสํานักงาน 
และรานคา 

กองทุนรวมซื้ออาคารซึ่งต้ังอยู ณ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต 
และรับโอนสิทธิการเชาที่ดินจากบริษัท เซ็นเตอรพอยท 
แมเนจเมนท จํากัด 

3. โครงการเวฟ เพลส อาคารสํานักงาน 
และรานคา 

กองทุนรวมซื้ออาคารซึ่งต้ังอยู ณ เลขที่ 55 ถนนวิทยุ และ
รับโอนสิทธิการเชาที่ดินจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
แลนดแอนดเฮาส 
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1. คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูจองซือ้หรือผูถือหนวยลงทุน (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) 

1.1 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน 
 ในการเสนอขายครั้งแรก 

ไมมี 

1.2 คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไมมี  
ทั้งนี้ เมื่อหนวยลงทุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว ผูลงทุนจะเสีย
คาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพยตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด 

1.3 คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได 
2. คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูจองซือ้หรือผูถือหนวยลงทุน (ตามที่จายจริง) 

 2.1   คาธรรมเนียมในการโอนหนวยลงทุน ไมเกิน 50 บาทตอรายการ 
 2.2  คาธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน 

หนวยลงทุน 
ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนดเปนการทั่วไปในการใหบริการ 
ในกรณีที่ขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ที่อยู การออกใบหนวยลงทุนใหมแกผูถือ
หนวยลงทุน ในกรณีหายและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งพิสูจนไดวาเปนความ
ประสงคเฉพาะตัวของผูถือหนวยลงทุน 

2.3   คาธรรมเนียมและคาใชจายอืน่ ๆ 
(1) คาธรรมเนียมในการจดแจงการจํานําหนวย

ลงทุน กับนายทะเบียนหนวยลงทุน 
(2) คาใชจายอื่นๆ ที่ผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัท  

จั ดกา รหรื อ นายทะ เบี ยนหน ว ยล งทุ น
ดําเนินการให  ผูถือหนวยลงทุนเปนกรณี
พิเศษ 

 
ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บจริง 
 
ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บจริง 

3. คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ) 

 3.1   คาธรรมเนียมการจัดการ ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
 3.2   คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ในอัตราไมเกินรอยละ 0.15 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

โดยมีคาธรรมเนียมขั้นตํ่า 300,000 บาทตอป  

 3.3   คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ในอัตราไมเกินรอยละ 0.10 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
 3.4   คาธรรมเนียมที่ปรึกษา  
         (1)    คาธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุนรวม (ถามี) ในอัตราไมเกินรอยละ 0.20 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

(2)   คาธรรมเนียมทีป่รึกษาทางการเงนิ ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ตอป ของมูลคาอสังหาริมทรัพยที่จะซื้อ เชา 
จําหนาย จาย  โอน หรือรับโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หรือของราคา
เสนอขายหนวยลงทุนในการเพิ่มทุนของกองทุนรวม 

  

ตารางแสดงคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเกบ็จากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนรวม 
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3.    คาใชจายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวม (รอยละของมูลคาทรพัยสินสุทธิ) (ตอ) 

 3.5   คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย มีรายละเอียดดังนี้ 
- คาตอบแทนปกติ หมายถึง ร อยละ 1 ของรายไดจากการ
ดําเนินงาน (Gross property operating revenue : GPOR) ของทรัพยสิน
แตละทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก และรอยละ 2.4 ของกําไร
สุทธิของแตละทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก (Net Property 
Profit) * 
- คาตอบแทนพิเศษตามผลประกอบการ เทากับรอยละ 30 ของ
กําไรสุทธิของแตละทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้ งแรก  (Net 
Property Profit) ที่เกิดขึ้นจริงรวมทุกทรัพยสิน ลบดวยกําไรสุทธิของ
ทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกตามจํานวนที่ประมาณการใน
แผนการดําเนินงานที่จัดทําโดยบริษัทจัดการ 
ปที่ 1 – 3 (พ.ศ. 2550-2552) หากผลรวมของคาตอบแทนปกติและ
คาตอบแทนพิเศษตามผลประกอบการที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยไดรับจริง
จากทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกมีจํานวนนอยกวา 18.25  
ลานบาท  ในรอบปใดรอบปหนึ่ง  ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะได รับ
คาตอบแทนเพิ่มเติมเทากับสวนตางของ  18.25 ลานบาท  ลบดวย
คาตอบแทนปกติรวมที่ไดรับจริงในรอบปดังกลาว 
ปที่ 4 เปนตนไป  ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะไดรับคาตอบแทนเทากับ
ผลรวมของคาตอบแทนปกติและคาตอบแทนพิเศษ 

 3.6    คาธรรมเนียมในการจัดจําหนายหนวยลงทุน ในอัตราไมเกินรอยละ  3.00 ของมูลคาหนวยลงทุนที่จัดจําหนายที่
รับประกันการจัดจําหนาย 

 3.7    คาธรรมเนียมของผูสนบัสนนุการขายหนวยลงทุน ไมเกินรอยละ 1.5 ของมูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดคร้ังแรก 
 

4. คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 

         4.1  ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ไมเกิน 25,000,000 บาท 
         4.2   ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันสิ้นปบัญชี

กอนหนา 
หมายเหตุ :   
* กําไรสุทธิ (Net Property Profit) หมายถึง  กําไรสุทธิของทรัพยสินแตละทรัพยสนิที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 
- คาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
- ผูจองซ้ือหนวยลงทนุที่เปนบุคคลตางดาวหรือเปนนิติบุคคลตางประเทศตองรับภาระคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจองซ้ือนอกเหนือจาก

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน อาทิ คานายหนาในการซื้อหลักทรัพย (Brokerage Fee) คาธรรมเนียมในการโอนเงนิ ระหวางประเทศ เปนตน รวมทั้ง 
คาธรรมเนียมในการโอนเงินระหวางประเทศเพื่อนําสงเงินปนผล หรือเงินที่ไดจากการลดเงินทุนกองทนุรวม 

- คาธรรมเนียมที่เกิดจากการดําเนินการใด ๆ ตามความประสงคเฉพาะตัวของผูถือหนวยลงทุน เชน การโอนเงินตางธนาคารหรือโอนขามเขตสํานักหักบัญชี
ซ่ึงผูถือหนวยจะรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นดวยตนเอง 
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 ผูสนใจลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน และเก็บไวเปนขอมูลเพ่ือใชอางอิงในอนาคต หาก
ตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัทจัดการหรือผูขายหนวยลงทุน 

 ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแนใจวาผูขายหนวยลงทุนเปนบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควร
ขอดูบัตรประจําตัวของบุคคลดังกลาวที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใหดวย 

 บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือตนเองได  โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศตาง ๆ ที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด  และจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถ
กํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด  ทั้งนี้ ผูสนใจ
จะลงทุนที่ตองการทราบขอมูลการลงทุนเพื่อทราบในรายละเอียดสามารถขอดูไดที่บริษัทจัดการ  ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนสรุปขอมูลสําคัญของหนังสือชี้ชวนฉบบันีร้วบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 15  พฤศจกิายน  2549 

 

คําเตอืน / ขอแนะนํา 


