หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา
URBANA PROPERTY FUND (Lease hold)
คําเตือน
- การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวา
หรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได นอกจากนี้กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานาเปนกองทุน
รวมที่มุงลงทุนในอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนการลงทุนระยะยาว รายไดหลักของกองทุนรวมนี้จะขึ้นอยูกับรายไดคา
เชาอสังหาริมทรัพย ดังนั้นผูลงทุนจึงควรพิจารณาถึงขอมูลของอสังหาริมทรัพย ความสามารถของผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย และสภาพธุรกิจการใหเชาอสังหาริมทรัพย รวมทั้งศึกษาปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในหนังสือ
ชี้ชวน
- กองทุนรวมนี้ลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ที่กองทุนรวมไดลงทุนไว มูลคาหนวยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนยบาทได และกองทุนรวมนี้ไมไดสํารองเงินทุนไว
สําหรับการจายคืนเงินลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อมีการเลิกกองทุนรวม แตอาจจะจายคืนเงินลงทุนบางสวน
หรือทั้งหมดใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมกอนการเลิกกองทุนรวมก็ได
- ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิงในอนาคต
และเมื่อมีขอสงสัยใหสอบถามผูติดตอใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน
ลัษณะที่สําคัญของกองทุนรวม
ชื่อกองทุนรวม
ประเภทโครงการ
ลักษณะโครงการ
อายุโครงการ
จํานวนเงินทุนของโครงการ

:
:
:
:
:

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ระบุเฉพาะเจาะจง
ไมกําหนดอายุโครงการ
ไมเกิน 750,000,000.00 บาท (ไมเกิน เจ็ดรอยหาสิบลานบาทถวน)

มูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน
จํานวนหนวยลงทุนของโครงการ

:
:

10.00 บาท
ไมเกิน 75,000,000 หนวย (ไมเกิน เจ็ดสิบหาลานหนวย)

ราคาหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก
มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อ
วัตถุประสงคการลงทุน

:
:
:

10.00 บาท
10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) และเพิ่มเปนทวีคูณของ 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
เพื่อเปนการระดมเงินลงทุนจากประชาชนและผูลงทุนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคหลักในการนําเงินที่ไดรับ
จากการจําหนายหนวยลงทุนไปซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย และจัดหา
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และการพัฒนา
ศักยภาพของอสังหาริมทรัพย โดยไดรับใบอนุญาตกอสราง และ/หรือ ดําเนินการขอใบอนุญาตอื่นๆ
และ/หรือ ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของและจําเปนเพื่อประโยชนของอสังหาริมทรัพย ภายใตขอบเขตที่
กองทุนรวมสามารถกระทําไดตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ และมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม
รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่น และ/หรือหลักทรัพยอื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใดตาม
กฎหมายหลักทรัพย และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
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คําถามคําตอบที่ควรรูเกี่ยวกับการลงทุน
Q:
A :

กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเปนทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด ?
กองทุนรวมนี้เหมาะสําหรับนักลงทุนที่มีเงินลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาวได มุงหวังอัตราผลตอบแทนที่
ปรับตัวตามสภาวะเงินเฟอไดเปนอยางดี

Q:

กองทุ น รวมนี้ จ ะนํ า เงิ น ไปลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ใ ด และมี ร ายละเอี ย ดเป น
อยางไร ?

A :
รายละเอียดนโยบายการลงทุนครั้งแรก
บริษัทจัดการประสงคจะนําเงินที่ไดจากการนําเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมไปลงทุนในสิทธิการเชาระยะยาวใน
ทรัพยสินบางสวนของโครงการ เออรบานา หลังสวน โดยกอนวันที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน กรรมสิทธิ์ในที่ดินและ
อาคารสิ่ง ปลู กสรา งพรอมส ว นควบรวมอื่น ๆ ของ โครงการ เออรบานา หลัง สวน เปนของสํา นัก งานทรั พ ยสิน สว น
พระมหากษัตริย ซึ่งสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย (ในฐานะผูใหเชา) ไดทําสัญญาเชาที่ดินและอาคารและสิ่ง
ปลูกสรางกับบริษัท สยามพันธุวัฒนา จํากัด (มหาชน) (ในฐานะผูเชา) บริษัท สยามพันธุวัฒนา จํากัด (มหาชน) จึงเปน
ผูใชประโยชนในทรัพยสินทั้งหมดของโครงการ เออรบานา หลังสวน ซึ่งประกอบดวยหองชุด 2 สวนคือ หองชุดสวนของ
เซอรวิส อพารตเมนต และหองชุดพักอาศัย (ซึ่งบริษัท สยามพันธุวัฒนา จํากัด (มหาชน) ไดใหเชาระยะยาวแกบุคคลอื่น
ไปแลวกอนวันที่กองทุนรวมเขาลงทุน)
ทั้งนี้ ในการลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมประสงคจะลงทุนในสิทธิการเชาระยะยาวในอาคารและสิ่งปลูกสราง เฉพาะสวน
ที่เปนหองชุดเซอรวิส อพารตเมนต ของโครงการ เออรบานา หลังสวน พื้นที่ใหเชาเพื่อการบริการ และสวนสนับสนุนการ
บริ ก ารอื่ น ๆ และอาคารจอดรถพร อ มสิ่ ง ปลู ก สร า งและอุ ป กรณ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกที่ ใ ช ใ นโครงการทั้ ง หมด
(“ทรัพยสินที่ลงทุน”) โดยกองทุนรวมจะเขาเจรจาเพื่อทําสัญญาเชาทรัพยสินที่ลงทุนในระยะยาว ในฐานะผูเชากับ
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย แทนบริษัท สยามพันธุวัฒนา จํากัด (มหาชน) เพื่อหาประโยชนจากคาเชาและ
คาบริการอื่นๆ จากทรัพยสินที่ลงทุน โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพการลงทุนของกองทุนรวมดังนี้

สํานักงานทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริย

ใหเชาที่ดินทั้งหมดซึ่งเปนที่ตั้งของโครงการและ
อาคาร(บางสวน) ระยะเวลา 30 ป

บริษัท สยามพันธุ
วัฒนา จํากัด (มหาชน)

ชําระคาเชาตลอดระยะเวลา 30 ป

ใหเชาทรัพยสินที่ลงทุน
ชําระคาเชาตลอด
ระยะเวลา 28 ป
กองทุนรวม
สิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย
เออรบานา

ชําระคาตอบแทนการโอนสิทธิการเชา
ระยะยาวในอาคารและสิ่ ง ปลู กสร า ง
บางสวนระยะเวลา 28 ป (ระยะเวลา
คงเหลื อ จากสั ญ ญาเช า ระหว า ง
สํ า นั ก ง า น ท รั พ ย สิ น ส ว น
พระมหากษัตริย กับ บริษัท สยามพันธุ
วัฒนา จํากัด (มหาชน)
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ขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับโครงการ เออรบานา หลังสวน
โครงการ เออรบานา หลังสวนตั้งอยูบนถนนหลังสวน หางจากถนนเพลินจิตมาทางทิศใตประมาณ 500 เมตร และ หาง
จากถนนสารสินไปทางทิศเหนือประมาณ 600 เมตร บนที่ดินแปลงหมายเลข 1 ข และ 8 ก มีเนื้อที่รวม 3 ไร 98.96
ตารางวา (1,298.96 ตารางวา) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ โฉนดที่ดินเลขที่ 2712 ตําบล ปทุมวัน ตอนริมถนนหลังสวน แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ปจจุบันโครงการเออรบานา หลังสวนประกอบไปดวยหองชุดจํานวน 263 หอง มีพื้นที่ใชประโยชนทั้งโครงการ ประมาณ
34,229.45 ตร.ม. โดยที่หองชุดบางสวนของโครงการไดใหเชาระยะยาวแกบุคคลอื่นไปแลวกอนวันที่กองทุนรวมเขา
ลงทุน (จํานวน 135 หองมีพื้นที่รวมทั้งหมด 14,291.00 ตร.ม.) และหองชุดสวนที่เหลือจํานวน128 หอง มีพื้นที่รวม
ทั้งหมดประมาณ 10,523 ตร.ม. ซึ่งเปดใหบริการเปนเซอรวิส อพารตเมนต โดยกองทุนรวมประสงคจะลงทุนในสวนของ
เซอรวิส อพารตเมนตจํานวน128 หองดังกลาวและทรัพยสินอื่นๆ โดยตรงแตเพียงผูเดียวจากสํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย
ในการเขาลงทุนของกองทุนรวมดังกลาวนั้น สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์โครงการ
เออรบานา หลังสวนไดพิจารณาอนุญาตใหบริษัท สยามพันธุวัฒนา จํากัด (มหาชน) โอนสิทธิและหนาที่ในการเชา
ทรัพยสินที่ลงทุนใหแกกองทุนรวม โดยสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยตกลงจะเขาทําสัญญาเชากับกองทุน
รวมในสวนของทรัพยสินที่ลงทุนโดยตรง ทั้งนี้ ในเบื้องตนมีเงื่อนไขสําคัญของการเชาตามตารางดังนี้
หัวขอเรื่อง

สั ญ ญาเช า ที่ ดิ น และอาคารของ บริ ษั ท สยามพั น ธุ เงื่ อ นไขหลั ก ของการเช า อาคารและสิ่ ง ปลู ก สร า ง
วั ฒ นา จํ า กั ด (มหาชน) ตามสั ญ ญาลงวั น ที่ วั น ที่ 11 (บางสวน) ของกองทุนรวม
มิถุนายน 2546

ผูใหเชา

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย

ผูเชา

บริษัท สยามพันธุวัฒนา จํากัด (มหาชน)

กองทุนรวม

ระยะเวลาเชา

30 ป นับจากวันที่ 1 มกราคม 2548 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม ประมาณ 28 ป โดยนับจากวันที่กองทุนรวมเขาทําสัญญา
2577
ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2577

ทรัพยสินที่เชา

ที่ดินแปลงหมายเลข 1 ข และ 8 ก ซึ่งตั้งอยูที่ ตําบลปทุมวัน
ต อ น ริ ม ถ น น ห ลั ง ส ว น แ ข ว ง ลุ ม พิ นี เ ข ต ป ทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร รวมถึงอาคารและสิ่งปลูกสรางเดิม หรือที่
จะมีขึ้นในอนาคต (“โครงการเออรบานา หลังสวน")

อาคารและสิ่งปลูกสราง เฉพาะสวนที่เปนหองชุดเซอรวิส
อพารตเมนต ของโครงการ เออรบานา หลังสวน พื้นที่ให
เชาเพื่อการบริการ และสวนสนับสนุนการบริการอื่นๆ และ
อาคารจอดรถพรอมสิ่งปลูกสรางและอุปกรณสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่ใชในโครงการทั้งหมด
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ประเด็นขอ
สัญญาเชา

• ผูเชาตองไมนําสิทธิการเชาฉบับนี้ไปเปนหลักประกันหรือ • ผูเชาตองไมนําสิทธิการเชาฉบับนี้ไปเปนหลักประกัน
โอนสิทธิการเชา เวนแตไดรับความยินยอมจากผูใหเชา
หรือโอนสิทธิการเชา เวนแตไดรับความยินยอมจาก
เปนลายลักษณอักษร
ผูใหเชาเปนลายลักษณอักษร
• ตลอดอายุสัญญาเชาผูเชาจะไมเปลี่ยนแปลงโครงสราง • กองทุ น รวมสามารถนํ า สิ ท ธิ ก ารเช า ไปมอบหมาย
ใหแกบริษัท เออรบานา เอสเตท จํากัด หรือบริษัทอื่น
หรือสัดสวนการถือหุนของผูเชา เวนแตไดรับอนุญาตจาก
ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ การบริ ห าร Service
ผูใหเชาลวงหนาเปนลายลักษณอักษร
Apartment และให บ ริ ษั ท ดั ง กล า วมี สิ ท ธิ นํ า อาคาร
ออกใหเชาแกผูเชารายยอยได
• กองทุ น รวมมี สิ ท ธิ ใ นการใช ที่ ดิ น อั น เป น ที่ ตั้ ง ของ
โครงการเออรบานา หลังสวนเปนทางเขา-ออกอาคาร
รวมถึงการใชที่ดินเพื่อเปนทางเดิน ทางรถยนต ระบบ
ไฟฟ า ประปา โทรศั พ ท ท อ ระบายน้ํ า ตลอดจน
สาธารณูปโภคอื่นๆ เพื่อประโยชนในการใชทรัพยสินที่
ลงทุนของกองทุนรวมตลอดจนครบอายุของสัญญา
และตราบเทาที่กองทุนรวมมิไดปฎิบัติการใดๆ อันถือ
เปนการผิดสัญญาที่มีกับทางสํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริยโดยมิตองเสียคาตอบแทนเพิ่มเติม
และให เ งื่ อ นไขและสิ ท ธิ ข องกองทุ น รวมดั ง กล า ว
ขางตน มีผลใชบังคับกับผูเชารายใหมที่อาจจะมีขึ้น
แทนบริษัท สยามพันธุวัฒนา จํากัด (มหาชน) ตอไป

การก อ สร า งและ ผู เ ช า สั ญ ญาว า จะดํ า เนิ น การก อ สร า งอาคารและสิ่ ง ปลู ก
สิ่งปลูกสราง
สรางใหเปนไปตามที่ขออนุญาตจากผูใหเชาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ
ผูเ ช า สั ญ ญาว า จะดํ า เนิ น การก อ สร า งอาคารตามสั ญ ญา
โดยใหอาคารสิ่งปลูกสราง สวนควบรวมและอุปกรณตกเปน
กรรมสิทธิ์ของผูใหเชาทั้งสิ้น
ค า เ ช า วิ ธี ก า ร คาเชา เดือนละ 1,800,000 บาท (หนึ่งลานแปดแสนบาท คาเชาเริ่มตนที่ เดือนละ 900,000 บาท (รายละเอียด
ชําระคาเชา
ถวน) และปรับเพิ่มขึ้นอัตรารอยละ 10 ทุกๆ 3 ป จนครบ โปรดพิจารณา ภาระคาเชาตามสัญญาเชา ฯ)
กําหนดระยะเวลาการเชา
การประกันภัย

ผู เ ช า เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในการชํ า ระค า เบี้ ย ประกั น สํ า หรั บ
ความเสี ย หายทุ ก ประเภท โดยระบุ ใ ห ผู ใ ห เ ช า เป น ผู รั บ
ผลประโยชนแตผูเดียวซึ่งจะตองครอบคลุมถึงการขาดรายได
คาเชา

ผูเชาเปนผูรับผิดชอบในการชําระคาเบี้ยประกันสําหรับ
ความเสีย หายทุ ก ประเภท โดยระบุ ใ หผู ใ หเ ช าเป นผู รั บ
ผลประโยชนแตผูเดียวซึ่งจะตองครอบคลุมถึงการขาด
รายไดคาเชา

การชําระภาษี

ผูเชาตกลงรับผิดชอบชํ าระคาภาษี บํารุงทองที่ และ ภาษี ผูเชาตกลงรับผิดชอบชําระคาภาษีบํารุงทองที่ และ ภาษี
โรงเรือนสําหรับทรัพยสินที่เชาเต็มจํานวนที่หนวยงานทาง โรงเรือนสําหรับทรัพยสินที่เชาเต็มจํานวนที่หนวยงานทาง
ราชการแจง
ราชการแจง
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รายละเอียดทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนรวมจะเขาลงทุนในสิทธิการเชาอาคาร 2 อาคาร ไดแก อาคารเซอรวิส อพารตเมนต (บางสวน) และอาคารที่
จอดรถ ซึ่งพื้นที่ของอาคารและสิ่งปลูกสรางที่กองทุนรวมจะเชามีพื้นที่ทั้งหมด 10,961.8 ตร.ม. (ไมนับรวมพื้นที่อาคาร
จอดรถ) จากพื้นที่โครงการทั้งหมด 34,229.45 ตร.ม. โดยรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน
ประกอบไปดวย
1. อาคารเซอรวิส อพารตเมนต เปนอาคารสูง 37 ชั้น และใตดิน 1 ชั้น (บางสวน) ประกอบไปดวย
 หองชุดจํานวน 128 หอง พื้นที่รวมประมาณ 10,523 ตร.ม.
No.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
5
6
7
7.1



Type of room
Studio
Studio 38 Sq.m.
Studio 40 Sq.m.
Studio 48 Sq.m.
Studio 55 Sq.m.
1 - Bedroom Executive
1 - Bedroom Executive 61 Sq.m.
1 - Bedroom Executive 68 Sq.m.
2 - Bedroom Executive
2 - Bedroom Executive 85 Sq.m.
2 - Bedroom Executive 90 Sq.m.
2 - Bedroom Executive 93 Sq.m.
2 - Bedroom Premier
2 - Bedroom Premier 129 Sq.m.
2 - Bedroom Premier 145 Sq.m.
3 - Bedroom Premier
3 - Bedroom Penthouse
4 - Bedroom Penthouse
4 - Bedroom Penthouse 380 Sq.m.
รวม

Amount

Area(Sq.m.)

6
11
10
6

228
440
480
330

14
14

854
952

37
14
1

3,145
1260
93

2
3
7
2

258
435
1190
478

1
128

380
10,523

พื้นที่ใหเชาเพื่อการบริการ และสวนสนับสนุนการบริการอื่นๆ พื้นที่รวมประมาณ 438.80 ตร.ม.
ชั้น
1

การใชประโยชน
รานคา
รานอาหาร
พื้นที่ใหบริการติดตอธุรกิจ
หองประชุมเล็ก
หองประชุมใหญ
หองเตรียมเอกสาร
หองติดตอทางธุรกิจ
หองพักผอน
หองฟงเพลง

พื้นที่ (ตร.ม.)
43.50
180.80
29.40
44.40
9.45
21.70
8.50
8.91
9.00
5

ชั้น
32

การใชประโยชน
หองนวด 1
หองนวด 2
หองนวด 3
พื้นที่สวนกลางหองนวด
รวม

พื้นที่ (ตร.ม.)
32.20
11.70
20.24
19.00
438.80

2. อาคารที่จอดรถ เปนอาคารสูง 9 ชั้น พรอมชั้นใตดิน รวมถึงอุปกรณอื่นๆเพื่อการบริการสําหรับการดําเนินกิจการใน
ธุรกิจเซอรวิส อพารตเมนต ทั้งนี้ การนําพื้นที่ของอาคารที่จอดรถเขาเปนทรัพยสินของกองทุนรวมมีวัตถุประสงค
เพื่อใหสะดวกตอการบริหารจัดการ และเพื่อใหบริการโดยไมกอใหเกิดภาระหรือคาใชจายเกินสมควรแกกองทุนรวม
แตอยางใด
ราคาของทรัพยสินที่ลงทุนที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ราคา ของทรัพยสินที่ลงทุนไมเกิน 750,000,000.00 บาท (เจ็ดรอยหาสิบลานบาทถวน)
ราคาประเมิน
 ราคาประเมินของบริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร(ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2550
เทากับ 845,000,000.00 บาท (แปดรอยสี่สิบหาลานบาทถวน)
 ราคาประเมินของบริษัท เยียร แอพไพรซัล จํากัด ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2550
เทากับ 828,500,000.00 บาท (แปดรอยยี่สิบแปดลานหาแสนบาทถวน)
ทั้งนี้ ราคาประเมินดังกลาวมิไดรวมรายไดของอาคารที่จอดรถแตอยางใด
กองทุนรวมจะชําระราคาไมเกิน 750,000,000.00 บาท(เจ็ดรอยหาสิบลานบาทถวน) ใหแก บริษัท สยามพันธุวัฒนา
จํากัด (มหาชน) ครั้งแรกและครั้งเดียวเพื่อเปนคาตอบแทนในการโอนสิทธิการเชาระยะยาวในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะ
ลงทุน
บริษัทจัดการและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทจัดการไดเขาตรวจสอบรายละเอียดของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขา
ลงทุนครั้งแรกจากสารบบที่ตรวจสอบไดอยางละเอียดรอบคอบ พบวาทรัพยสินดังกลาวไมอยูภายใตขอพิพาทหรือคดี
ความใดๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการเขาลงทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในรายละเอียดโครงการนี้
อีกทั้งกอนวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก ผูครอบครอง(บริษัท สยามพันธุวัฒนา จํากัด (มหาชน))ไดคํานึงถึงและ
ปฏิบัติตามกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก และผูครอบครองไม
เคยไดรับแจงตลอดจนไมเคยไดรับขอรองเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับการไมปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของหรือผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมในลักษณะที่อาจจะมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอกองทุนรวม ทั้งจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือ
บุคคลทั่วไปที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานดังกลาว
ภาระคาเชาตามสัญญาเชากับสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
ภายหลังจากกองทุนรวมไดชําระคาโอนสิทธิการเชาระยะยาวในอสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนใหแก บริษัท สยาม
พันธุวัฒนา จํากัด (มหาชน) และไดทําสั ญญาเชาอาคารและสิ่งปลูกสรา ง (บางสวน) กับ สํา นักงานทรัพ ยสิน สว น
พระมหากษัตริยแลว กองทุนรวมจะเขาสวมสิทธิการเชาระยะยาวในอาคารและสิ่งปลูกสราง (บางสวน) ตอจากบริษัท
สยามพันธุวัฒนา จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้กองทุนรวมจะมีฐานะเปนผูเชาอาคารและสิ่งปลูกสราง (บางสวน) แทนบริษัท
สยามพันธุวัฒนา จํากัด (มหาชน) โดยมีสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเปนคูสัญญากับกองทุนรวมในฐานะ
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ผูใ ห เชา ซึ่งกองทุน รวมจะมี ภาระคา ใชจายในสวนของคาเชา อาคารและสิ่ง ปลูกสรา ง (บางสว น) ใหแ กสํานัก งาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยตามสัญญาเชาอาคารและสิ่งปลูกสราง (บางสวน) ในอัตราคาเชาเดือนละ 900,000.00
บาท และปรับขึ้นในอัตรารอยละ 10 ทุก ๆ 3 ป
รายละเอียดสําหรับคาเชาอาคารและสิ่งปลูกสราง (บางสวน) ที่กองทุนรวมตองจายคาเชาใหแกสํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริยใน แตละเดือนสําหรับปตอๆไป เปนไปตามตารางดังตอไปนี้
ป พ.ศ.
2548 ถึง 2550
2551 ถึง 2553
2554 ถึง 2556
2557 ถึง 2559
2560 ถึง 2562
2563 ถึง 2565
2566 ถึง 2568
2569 ถึง 2571
2572 ถึง 2574
2575 ถึง 2577

คาเชาตอเดือน (บาท)
900,000.00
990,000.00
1,089,000.00
1,197,900.00
1,317,691.00
1,449,459.00
1,594,405.00
1,753,846.00
1,929,230.00
2,122,153.00

โดยมีคาใชจายในการโอนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของเปนจํานวนประมาณ 18,000,000.00 บาท ซึ่งคาใชจายในสวนนี้
บริษัท สยามพันธุวัฒนา จํากัด (มหาชน) จะเปนผูรับภาระคาใชจายดังกลาวทั้งหมด ณ วันที่ทําสัญญาที่สํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
สรุปขอมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน
1. รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย
สิ่งปลูกสราง

ชื่อโครงการ

ลักษณะ
1.เซอรวิส อพารตเมนต เออรบานา หลังสวน เซอรวิส อพารตเมนต 37 ชั้น
2.เซอรวิส อพารตเมนต เออรบานา หลังสวน อาคารที่จอดรถ 9 ชั้นพรอมชั้นใตดิน
รวม

จํานวน
128 หอง

ปที่เปดใชอาคาร
2548
2548

128

หอง

2. ราคาประเมินของสินทรัพยและราคาที่กองทุนรวมลงทุนในสินทรัพย
ชื่อโครงการ
1.เซอร วิ ส อพาร ต เมนต
เออรบานา หลังสวน

บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เยียร แอพไพรซัล จํากัด

ราคาประเมิน (บาท)

วันที่ประเมิน

ราคาประเมิน (บาท)

วันที่ประเมิน

845,000,000.00

9 มิถุนายน 2550

828,500,000.00

16 สิงหาคม 2550

ราคาที่กองทุนจะ
ซื้อ
ไมเกิน 750 ลาน
บาท
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Q:

วิธีก ารจัดหาผลประโยชนจากอสัง หาริมทรัพย ที่ ก องทุนรวมจะลงทุนเปนอยางไร นโยบายการ
บริหารอสังหาริมทรัพยเปนอยางไร ?

A :
การจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก
กองทุนรวมมีนโยบายที่จะดําเนินการหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก โดยนําพื้นที่ทั้งหมดที่
กองทุนรวมลงทุนใหบริษัท เออรบานา เอสเตท จํากัด เชาชวง โดยที่สัญญาเชาชวงจะมีอายุสัญญา 3 ป และตอสัญญา
ไดไมเกิน 9 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 3 ป รวมระยะเวลาการเชาชวงทั้งหมดไมเกิน 28 ป (วันสิ้นสุดของสัญญาเชาชวงไมเกิน
วันสิ้นสุดของสัญญาเชากลาวคือวันที่ 31 ธันวาคม 2577)
ภายใตสัญญาเชาชวงระหวางกองทุนรวมกับบริษัท เออรบานา เอสเตท จํากัด กองทุนรวมจะไดรับรายไดในรูปของคา
เชาซึ่งจะชําระเปนรายเดือน โดยคาเชาแบงออกเปน 2 สวนคือ คาเชาคงที่ (จํานวน 2.2 ลานบาท) และคาเชาลอยตัว
ซึ่งเมื่อรวมกันแลวทั้งจํานวนจะเทากับรอยละ 50 ของ “รายไดรวม” ที่ผูเชาชวงไดรับจากพื้นที่เชาทั้งหมดในแตละ
เดือน โดยนิยามของ “ รายไดรวม” ใหหมายถึง เงินไดและรายไดทั้งหมดอันเกิดขึ้นจากการดําเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่
เชา โดยใหหมายความรวมถึงคาเชาและ/หรือคาตอบแทนในการใหเชาพื้นที่ เช า หรื อ เงิ น จํ า นวนอื่ น ที่ ผู เ ช า ช ว งได รั บ
ชําระจากผูเชา และผูรับสิทธิประกอบการรานคาในพื้นที่เชา
ทั้งนี้ ในการเชาชวงครั้งแรกของบริษัท เออรบานา เอสเตท จํากัด ในฐานะผูเชาชวง ผูเชาชวงตกลงรับประกันคาเชา
สําหรับการเชาชวงตามสัญญาตลอด 3 ปแรกของการเชาชวง ในจํานวน 73.35 ลานบาท 81.18 ลานบาท และ 88.87
ลานบาท ตามลําดับ
รูปแบบการบริหารงาน
เพื่อใหเกิดความคลองตัวและใหการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนมีประสิทธิภาพสูงสุด ในเบื้องตน
กองทุนรวมประสงคให บริษัท เออรบานา เอสเตท จํากัด เชาชวงทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนทั้งหมด เพื่อนําไปจัดหา
ผลประโยชนโดยกองทุนรวมจะไดรับคาเชาจากบริษัท เออรบานา เอสเตท จํากัดเปนรายเดือนตามสัญญาเชาชวง
ระหวาง กองทุนรวม กับ บริษัท เออรบานา เอสเตท จํากัด ทั้งนี้ สัญญาเชาชวงดังกลาวจะมีอายุสัญญาไมเกิน 3 ป และ
ตอสัญญาไดไมเกิน 9 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 3 ป รวมระยะเวลาการเชา ชวงทั้งหมดไมเกิน 28 ป (วันสิ้นสุดของสัญญาเชา
ชวงไมเกินวันสิ้นสุดของสัญญาเชาคือวันที่ 31 ธันวาคม 2577)
เนื่องจากโครงการเออรบานา หลังสวนไดเริ่มประกอบการในชวงตนป พ.ศ. 2549 ดังนั้นในการเชาชวงครั้งแรกของ
บริษัท เออรบานา เอสเตท จํากัด ผูเชาชวงจึงตกลงรับประกันคาเชาชวงสําหรับการเชาชวงตาม สั ญ ญ า ต ลอ ด 3 ป
แรกของการเชาชวง ในจํานวน 73.35 ลานบาท 81.18 ลานบาท และ 88.87 ลานบาท ตามลําดับ
Q:

ภาพรวมของธุ ร กิ จ การจั ด การหาผลประโยชน จ ากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ ก องทุ น รวมจะลงทุ น เป น
อยางไร ?

A :
สภาพตลาดเซอรวิส อพารตเมนตในกรุงเทพ
สภาพตลาดอสังหาริมทรัพยในไตรมาส 2 ป 2549 มีจํานวนหองพักเติบโตอยางลดลงเมื่อเทียบกับป 2548 รอยละ 1.6
(เพิ่มขึ้น 154 ยูนิต) โดยโครงการที่แลวเสร็จในไตรมาส 2 ป 2549 มีจํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการสาทร แกลอรี่
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ตั้งอยูบนถนนสีลม/สาทรและโครงการ Pentacles ตั้งอยูบริเวณถนนสุขุมวิท ทําใหอุปทานในตลาดเพิ่ม 62 ยูนิต
ขณะที่อุปสงคในตลาดเซอรวิสอพารทเพิ่มขึ้นพิจารณาจากจํานวนคนทํางานตางชาติ ซึ่งมีจํานวนคนมาขึ้นทะเบียนเพื่อ
ขอทํางานในประเทศเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 16.1 เมื่อเทียบกับป 2548 (สัญชาติ ญี่ปุนคิดเปนรอยละ 22 ของจํานวนที่
เพิ่มขึ้น)
ชื่อโครงการ
สาทร แกลอรี่
The Pentacles

ที่ตั้ง
จํานวนหอง ขนาดหอง(เฉลี่ย)
สีลม
29
230
สุขุมวิท 55
33
110

คาเชา/ตร.ม.
440
650

ที่มา : บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
อัตราการเขาพักเฉลี่ยของเซอรวิส อพารตเมนตในไตรมาส 2 ป 2549 อยูที่ระดับอัตราเฉลี่ยรอยละ 90 ลดลงรอยละ 0.6
เมื่อเทียบกับปกอนในไตรมาสเดียวกัน อันมีสาเหตุจากอัตราการเขาพักของหองพักเกรด เอ ลดลง จากเดิมรอยละ 93
เปน รอยละ 91 และหองพัก เกรด บีลดลงจาก รอยละ 91 เปน รอยละ 89 ขณะที่โครงการซึ่งมีที่ตั้งอยูในยานธุรกิจและ
ชุม ชน เช น ถนนหลั ง สวน , ถนนสุ ขุ มวิ ท ซอย 55, ถนนสี ลม และถนนสาทร กลับ มี อั ต ราการเขา พั ก ที่ท รงตัว และ
เปลี่ยนแปลงไมมากนัก

ตารางแสดงการจํานวนของหองพักในแตละปที่ผานมา
ที่มา : บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

Q:
A :

กองทุนรวมนี้มีแผนการประกันภัยอยางไร

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประกันภัยอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา ดังนี้
(1) การประกันภัยเพื่อคุมครองสิทธิการเชา (Leasehold Insurance Policy) โดยกองทุนรวมจะไดรับคาสินไหม
ทดแทนชดเชยการสูญเสียสิทธิการเชา ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนเปนอันตรายดวยภัยใดๆที่ผูเอา
ประกันภัยไดระบุไวในกรมธรรม และทําใหไมสามารถใชเพื่อประกอบกิจการใดๆไดอีกตอไป โดยระบุใหกองทุนรวมเปน
ผูรับผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัยดังกลาว ทั้งนี้เพื่อใหกองทุนรวมยังคงสามารถรักษาผลประโยชนของกองทุน
รวม
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(2) การประกันภัยการหยุดชะงักทางธุรกิจ (Business Interruption Insurance Policy) ซึ่งครอบคลุมความไม
แนนอนของผลการดําเนินงานภายใตการลงทุนของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน เพื่อใหกองทุนรวมมีรายไดใน
ระหวางระยะเวลาที่มีการซอมแซมอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ดวยคาใชจายของผูเชาชวงเอง โดยกําหนดใหผูเชา
ชวง และกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชนฝายละกึ่งหนึ่ง
อยางไรก็ดี ภายใตสัญญาเชาระยะยาวอาคารและสิ่งปลูกสราง (บางสวน) ระหวางกองทุนรวมกับสํานักงานทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริย กองทุนรวมอยูภายใตเงื่อนไขเกี่ยวกับประกันภัยซึ่งไดระบุไวในสัญญาเชาระยะยาววากองทุนรวม
ในฐานะผูเชามีหนาที่จัดทําประกันภัยสําหรับความเสียหายทุกประเภท (All Risks Insurance) ของอาคารสิ่งปลูกสราง
ทั้งหมดที่เชา และระบุใหสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเปนผูรับผลประโยชนแตผูเดียวนั้น ทั้งนี้ กอนวันที่
กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกกองทุนรวมจะดําเนินการใหบริษัท สยามพันธุวัฒนา จํากัด (มหาชน) ในฐานะคูสัญญาเชา
ระยะยาวในอาคารสวนที่เหลือของโครงการดังกลาว ใหสัญญาแกกองทุนรวมวาจะเปนผูชําระคาเบี้ยประกันภัยทั้งหมด
ที่เกิดขึ้นเพื่อการคุมครองการประกันภัยสําหรับความเสียหายทุกประเภท (All Risks Insurance) ของอาคารสิ่งปลูก
สรางทั้งหมดที่เชาตามที่ระบุไวในสัญญาเชาตลอดอายุสัญญาเชา
Q:

ลั ก ษณะผู จ องซื้ อ พิ เ ศษ หรื อ เจ า ของ ผู ใ ห เ ช า หรื อ ผู โ อนสิ ท ธิ ก ารเช า หรื อ ผู ใ ห สิ ท ธิ ใ น
อสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกัน ที่ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเปน
จํานวน เทาใดและสัดสวนเทาใด

A :
วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน และขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนตามวิธีการดังตอไปนี้
(1) การจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อที่เปน ผูจองซื้อพิเศษ เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันใหบริษัทจัดการ ทําการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อ
ดังกลาวตามจํานวนที่จองซื้อ แตทั้งนี้ เมื่อรวมกันแลวจะตองไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขาย
ทั้งหมด
ในกรณีที่บุคคลดังกลาวไดจองซื้อหนวยลงทุนตามขั้นตอน และวิธีการเสนอขายหนวยลงทุนแกผูจองซื้อทั่วไป บริษัท
จัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไป ใหแกบุคคลดังกลาวเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุน
ที่จําหนายไดแลว ทั้งหมดไดตอเมื่อ เปน บุคคลที่ไดรับยกเวนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.
11/2550 รวมถึงการแกไขหรือเพิ่มเติมตอไป ซึ่งหมายถึงบุคคลดังตอไปนี้
(ก) บุคคลที่ไดรับการจัดสรรเปนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือ
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป
(ข) บุคคลที่ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษี
เงินไดนิติบุคคล เชน ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย มูลนิธิ หรือวัด เปนตน
(ค) บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานเมื่อมีเหตุจําเปนและสมควร
(2) หากผูจองซื้อที่เปนผูจองซื้อพิเศษ เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุน
รวมจะลงทุน หรือ กลุมบุคคลเดียวกันจองซื้อไมถึงหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที่จะนําหนวยลงทุนสวนที่เหลือออกจําหนายใหแกผูจองซื้อทั่วไป
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(3) การจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปใหบริษัทจัดการ ใชหลักการจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปซึ่งจองซื้อใน
จํานวนเงินจองซื้อต่ําสุดกอน หลังจากนั้นจึงจะจัดสรรเพิ่มเปน ทวีคูณของ 1,000 บาท ใหแกผูจองซื้อทั่วไปที่จองซื้อใน
จํานวนเงินถัดจากจํานวนเงินจองซื้อที่ต่ํากวา จนกวาจะครบตามจํานวนที่มีการจองซื้อ
(4) ในกรณีที่มีผูจองซื้อทั่วไปจองซื้อพรอมกัน และมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่จองซื้อใหแกผูจองซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรร หรือไมจัดสรร
หนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมด โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา
(5) ผูจองซื้อหนวยลงทุนรับรองที่จะซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนที่จองซื้อ หรือนอยกวาที่จองซื้อไวตามจํานวนที่ไดรับการ
จัดสรรโดยบริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ โดยไมเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการจอง
ซื้อหนวยลงทุนดังกลาว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ไมไดรับการจัดสรร
(6) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจัดสรรหนวยลงทุนใหผูจองซื้อรายใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ได ในกรณี
ที่บริษัทจัดการได พิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม หรือตอผูถือหนวยลง
ทุนหรือ ตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นทันที ภายหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการจัดสรรหนวยลงทุน
ของผูจองซื้อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยบริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก
และจัดสงใบยืนยันการจองซื้อหนวยลงทุน / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี (ถามี) ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ไดรับการ
จัดสรรหนวยลงทุนทุกราย โดยทางไปรษณีย ภายใน 15 วันทําการ นับแตวันทําการถัดจากวันเสร็จสิ้นการจัดสรรหนวย
ลงทุน
Q:
A :

ผูลงทุนจะไดอะไรจากการลงทุน ?
ผูลงทุนจะไดรับเงินปนผลเปนรายไตรมาส เนื่องมาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม อีกทั้งอาจจะไดรับ
ผลตอบแทนสวนเกินจากมูลคาหุน (Capital Gain) อีกดวย

Q:
A :

ปจจัยสําคัญที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน ?
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึง อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ราคา
เครื่องอุปโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย และนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแหง
ประเทศไทย และหนวยงานราชการอื่นซึ่งมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงินและการลงทุน
ของกองทุนรวม และภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปตลอดจนการลดลงของความตองการของผูบริโภค
อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงาน

Q:

การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มิใชกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมีความเสี่ยงแตกตาง
กันอยางไร ?
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมีความแตกตางจากกองทุนรวมอื่นๆ ในเรื่อง ดอกผลหรือกําไรจากการลงทุน
เนื่องจากดอกผลหรือกําไรจากการลงทุนนั้นขึ้นอยูกับผลประกอบการจากการใหเชา และหรือ ผลดําเนินงาน
ในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมเขาลงทุน ซึ่งอาจจะมีความผันผวนของราคาหลักทรัพยที่นอยกวาการลงทุน
ในตลาดหลักทรัพยทั่วไป แตอยางไรก็ตามผูลงทุนควรจะตระหนักถึงปญหาสภาพคลองอันเนื่องมาจากการ
ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไวดวย

A :
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Q:

A :

บริษัทจัดการ ผูจัดการกองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชน บริษัทประเมินคาทรัพยสิน หรือบุคคลที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว มีความสัมพันธกับ ผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน
หรือไมอยางไร ?
บริษัทจัดการ ผูจัดการกองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชน บริษัทประเมินคาทรัพยสิน หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาวกับผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนไมมีความสัมพันธตอกัน

Q:
A :

ชองทางใดบางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาหนวยลงทุน ?
ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลไดที่ บริษัทจัดการ และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

Q:
A :

ชองทางและวิธีการที่ผูลงทุนสามารถรองเรียนได ?
ผูลงทุนสามารถรองเรียนหรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ บริษัทจัดการ และ ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีชองทาง ดังนี้คือ
- รองเรียนผานระบบรองเรียนออนไลน
- รองเรียนที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ฝายงานเลขาธิการ
ชั้น 16 จีพีเอฟ วิทยุ93/1 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรสาร 0-2256-7755
- รองเรียนทางโทรศัพทผาน Help Center ที่ 0-2263-6000

ขอกําหนดนโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน
นโยบายการจายเงินปนผล
โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละสี่ครั้ง
(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในแตละป บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ
90 ของกําไรสุทธิประจําป
(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสม บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมไดทั้งนี้
กําไรสุทธิ และกําไรสะสม ดังกลาวขางตน เปนกําไรสุทธิ และกําไรสะสมที่เกิดขึ้นจริงที่ไมรวมรายการ ดังตอไปนี้
1. กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย หลักทรัพย และ/หรือทรัพยสินของกองทุนรวม
2. รายจายในการเสนอขายครั้งแรก และการเสนอขายครั้งตอๆ ไป(ถามี) ที่ไดบันทึกเปนคาใชจายรอการตัดบัญชี
และทยอยตัดเปนคาใชจายตลอดระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากรายจายนั้น
บริษัทจัดการจะดําเนินการจายปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันที่มี
การปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อจายเงินปนผล เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนใหไมสามารถจายปนผลไดใน
ระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเปนลายลักษณอักษร
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เงื่อนไขเพิ่มเติม
ในการพิจารณาจายปนผล ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปมีมูลคาต่ํากวาหรือเทากับ 0.10 บาท
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้นและใหสะสมเงินปนผลดังกลาวเพื่อนําไปจายรวมกับเงินปนผลที่
จะใหมีการจายในงวดถัดไป
สําหรับหลักเกณฑการจายปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้นโดยถือวา
ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ
วิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน
(1) ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตองเปนผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม ณ วันปดสมุดทะเบียนหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล ตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวย
ลงทุนแตละราย
(2) บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน เพื่อการจายเงินปนผลและอัตรา
เงินปนผล โดย
(2.1) สงหนังสือแจงผูดูแลผลประโยชนและผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุน
รวม ณ วันปดสมุดทะเบียน
(2.2) ทําการปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ
(3) บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนแตละรายภายใน 30 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่มี
การปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการหักภาษี ณ ที่จายในอัตรา
รอยละ 10 หรืออัตราอื่นตามที่กฎหมายกําหนดของเงินปนผลที่จายใหแกผูถือหนวยประเภทบุคคลธรรมดาที่แสดงความ
จํานงใหหักภาษี ณ ที่จายไวกับบริษัทจัดการ เวนแตผูถือหนวยประเภทบุคคลธรรมดาจะแจงเปนลายลักษณอักษรมายัง
บริษัทจัดการเพื่อดําเนินการเปนอยางอื่น ภายใน 7 วันนับจากวันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
(4) บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุน และสงทางไปรษณียตามที่อยู
ที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในใบจองซื้อหนวยลงทุน หรือนําเงินฝากเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามที่แจงไว
โดยผูถือหนวยลงทุนจะเปนผูรับภาระคาธรรมเนียม คาใชจายในการโอนเงินที่เกิดขึ้น และภาระความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน (ถามี) โดยบริษัทจัดการจะหักคาธรรมเนียม และคาใชจายดังกลาว จากจํานวนเงินที่จะสงให
การทําธุรกรรมของกองทุนรวมกับกลุมบุคคลเดียวกัน
1. กองทุนรวมประสงคลงทุนในอสังหาริมทรัพยซึ่งบริษัท สยามพันธุวัฒนา จํากัด (มหาชน) เปนเจาของสิทธิการเชา
ระยะยาวที่ดินและอาคารในวันที่กองทุนรวมเขาลงทุน
2. กองทุนรวมประสงคให บริษัท เออรบานา เอสเตท จํากัด ซึ่งเปนกลุมบุคคลเดียวกันกับบริษัทสยามพันธุวัฒนา
จํากัด (มหาชน) เชาชวงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน ซึ่งถือเปนการทําธุรกรรมกับกลุมบุคคลเดียวกันทั้งนี้
ปจจุบันบริษัท เออรบานา เอสเตท จํากัด มีทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท ซึ่งเปนทุนชําระแลว 150 ลานบาท โดยมี
ผูถือหุนใหญคือ บริษัท สยามพันธุวัฒนา จํากัด (มหาชน) ถือหุนมากกวา รอยละ 95 ของทุนชําระแลวทั้งหมด
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3. บริษัท สยามพันธุวัฒนา จํากัด (มหาชน) และ/หรือกลุมบุคคลเดียวกัน อาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด
การซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ภายหลังจากบริษัทจัดการไดดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินซึ่งเปนเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนของ
โครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เพื่อขอใหพิจารณารับหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแตวันจด
ทะเบียนกองทุนรวม
ทั้ ง นี้ ผู ล งทุ น สามารถซื้ อ -ขายหนว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมในตลาดหลั ก ทรั พ ยแ หง ประเทศไทย โดยปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
วันที่ที่ไดรับอนุมัติจัดตั้ง
และจัดการกองทุนรวม

:

27 มิถุนายน 2550

วันและเวลาเสนอขายหนวยลงทุน

:

25 กันยายน 2550 ถึง 10 ตุลาคม 2550

สถานที่จองซื้อหนวยลงทุน

:

ผูจองซื้อสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อ
หนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายหรือตัวแทน
สนับสนุน ภายในระยะเวลา การเสนอขายหนว ยลงทุ น
ตามที่กําหนดดังตอไปนี้
บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน นครหลวงไทย จํากัด
เลขที่ 942/135 ชั้น 4 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 1
ถ.พระราม 4 แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กทม.10500.
โทร. 0-2624-8500 ฝายการตลาดและศูนยบริการลูกคา
ตอ 520, 522, 524 และ 526

ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ

:

ตัวแทนสนับสนุนการขายหนวยลงทุน
ชื่อ : ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน)
ที่อยู : สํานักงานใหญเลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท. 0-2208-5000 และสํานักงานสาขาทุกแหง
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน นครหลวงไทย จํากัด
เลขที่ 942/135 ชั้น 4อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 1
ถ.พระราม 4 แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กทม.10500.
โทร. 0-2624-8500
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รายชื่อผูถือหุนและสัดสวน

:

ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ถือหุน 100%

ผูดูแลผลประโยชน

:

ธนาคาร ซิตี้แบงก เอ็นเอ (กรุงเทพ)
เลขที่ 82 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0-2639-2000 , 0-2232-2679

นายทะเบียนหนวยลงทุน

:

ผูสอบบัญชี

:

ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน)
สํานักงานใหญเลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท. 0-2208-5000
ชื่อ : นางสาว สุมาลี รีวราบัณฑิต
ที่อยู : บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
โทรศัพท. 0-2264-0777 โทรสาร. 0-2264-0789-90

บริษัทประเมินคาทรัพยสินในการลงทุนครั้งแรก

:

ผูประเมิน
สถานที่ติดตอ
บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) 65/192 ชั้น 23 อาคารชํานาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร
จํากัด
ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2643-8223 โทรสาร 0-2643-8224
บริษัท เยียร แอพไพรซัล จํากัด
45 ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท 0-2247-9820-2 โทรสาร 0-2247-9308
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

:
:

ไมมี
วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป
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ปจจัยความเสี่ยงการลงทุนในกองทุนรวม
ผูลงทุนควรศึกษาปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวมกอนการตัดสินใจลงทุน รายละเอียดบางสวนในเอกสารฉบับนี้มี
ขอความที่เปนการประมาณการรายไดและคาใชจายของกองทุนรวมซึ่งเปนการคาดการณในอนาคต ผลการ
ดําเนินงานที่แทจริงอาจจะแตกตางจากการประมาณการดังกลาว อันเปนผลมาจากปจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึง
ปจจัยความเสี่ยงตามที่ไดระบุไวในที่นี้ ความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นและ/หรือ ความคลาดเคลื่อนของการประมาณ
การตางๆ ที่ไดระบุไวที่นี้ รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ เชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่บริษัทจัดการไมอาจ
ควบคุมหรือคาดหมายไดในขณะนี้ แตอาจกลายเปนความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญในอนาคต
• ความเสี่ยงโดยทั่วไป
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึง อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ราคาเครื่อง
อุปโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย และนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแหงประเทศ
ไทย และหนวยงานราชการอื่นซึ่งมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงินและการลงทุนของกองทุนรวม
และภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปตลอดจนการลดลงของความตองการของผูบริโภคอาจสงผลกระทบในทาง
ลบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของผูเชาชวงซึ่งมีผลตอรายไดของกองทุนรวม
ราคาซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งอาจมีราคาสูงหรือต่ํากวาราคาที่ไดเสนอขาย ราคา
ของหน วยลงทุน ที่ ซื้อ ขายในตลาดหลักทรัพ ยแ หง ประเทศไทยอาจไดรั บผลกระทบจากป จจัยภายนอกหลาย
ประการซึ่งเปนปจจัยที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมได ซึ่งไดแก ความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดหุนระหวางประเทศ อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศและตางประเทศ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงิน นโยบายหรือ
มาตรการทั้งทางตรงหรือทางออ มที่ มีผลต อนํา เขาหรือ สงออกเงิน ตราตา งประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศและระหวางประเทศ ปจจัยความเสี่ยงในการดําเนินงานและทางธุรกิจโดยทั่วไป ความผันผวนของตลาด
เครื่องอุปโภคและบริโภค ระเบียบขอบังคับ ภาษีอากร และนโยบายอื่นใดของรัฐบาลไมมีหลักประกันไดวาความ
เปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอราคาของหนวยลงทุน
• การแขงขันจากโครงการเซอรวิส อพารตเมนตอื่นๆ
แมวาปจจุบันระดับการแขงขันของธุรกิจเซอรวิส อพารตเมนตจะยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง ซึ่งเกิดจากโครงการเดิมที่
ดําเนินธุรกิจอยูแลว และที่กําลังกอสรางซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในอนาคต ระดับการแขงขันของธุรกิจเซอรวิส
อพารตเมนตมิไดพิจารณาจากจํานวนคูแขงขันเพียงอยางเดียว แตจะเนนไปที่คูแขงขันซึ่งมีทําเลที่ตั้งในบริเวณ
เดียวกันตลอดจนรูปแบบการบริการและการตกแตงหองพักที่อยูในระดับเดียวกัน
เมื่อพิจารณาที่ตั้งโครงการซึ่งอยูในศูนยกลางธุรกิจ (Central Business District) ประกอบกับ รูปแบบอาคารและ
การตกแตงอาคารที่มีสีสัน ภายใตการบริหารของ “ Fraser “ ซึ่งเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่มีประสบการณจาก
ตางประเทศ โดยบริษัท เออรบานา เอสเตท จํากัด ในฐานะผูเชาชวงไดวาจางกอนที่กองทุนจะเขาลงทุนในครั้ง
แรก จึงพิจารณาไดวาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนลงทุน มีศักยภาพในการแขงขันเพื่อสรางรายไดใหกับบริษัท เออร
บานา เอสเตท จํากัด ในฐานะผูเชาชวง และ กองทุนรวม ในฐานะผูใหเชาได เมื่อเทียบกับคูแขงขันในบริเวณ
เดียวกันเชน เมยแฟร มาริออด , เนเชอรรอล วิลล , เคป เฮาส เปนตน
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• การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากการมีผลบังคับใชของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม หรือการ
ปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเปนปจจัยที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมหรือคาดการณได สําหรับการแกไขกฎหมาย
ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือคําสั่งของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่
มีอํานาจตามกฎหมาย ถือเปนเหตุการณที่ไ มอาจคาดการณไดเชนเดียวกัน ดังนั้น กองทุนรวมจึงไมสามารถที่จะ
ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได และไมสามารถรับประกันไดวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะไมสงผล
กระทบตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
• ความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม
การจายเงินปนผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งขึ้นอยูกับความสามารถของ
ผูเชาชวง (บริษัท เออรบานา เอสเตท จํากัด) ในการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่เชา จึงมีความเสี่ยงที่ผู
ลงทุนจะไมไดรับเงินปนผลตามที่ไดประมาณการเอาไว
อยางไรก็ดีในสัญญาเชาชวงตลอด 3 ปแรกผูเชาชวงยินดีเขารับประกันคาเชาชวงตลอด 3 ปแรก ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่
กองทุนรวมอาจไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดหวังได อันเนื่องมาจากการผิดสัญญาเชาชวงหรือผูเชาชวงมีปญหาทาง
การเงินซึ่งสงผลกระทบตอความสามารถในการชําระคาเชาชวงแกกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ
ทั้งนี้ ภายใตสัญญาเชาชวงดังกลาวขางตน บริษัทจัดการไดคํานึงถึงผลประโยชนของกองทุนรวมเปนหลัก อีกทั้ง
บริษัทจัดการยังไดพิจารณาคัดเลือกผูเชาชวงถึงความสามารถในการบริหารงานและฐานะทางการเงินของผูเชาชวงเพื่อ
ลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชําระคาเชาชวงเปนสําคัญ
• การสูญเสียผูเชาชวงหลักและความสามารถในการชําระคาเชาชวงอาจทําใหรายไดของกองทุนรวม
ไดรับผลกระทบ
ในสัญญาเชาชวงตลอด 3 ป แรก บริษัท เออรบานา เอสเตท จํากัด จะเปนผูเชาชวงเพื่อเขาบริหารจัดการทรัพยสินที่
กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก นอกจากนี้หาก บริษัท เออรบานา เอสเตท จํากัด ไมสามารถปฏิบัติหนาที่เปนผูเชาชวง
ภายใตเงื่อนไขตางๆที่กําหนดในสัญญาเชาชวงหรือเนื่องจากเหตุผลหนึ่งเหตุผลใด กองทุนรวมอาจไมสามารถแตงตั้ง
บุ ค คลอื่ น เพื่ อ ทํ า หน า ที่ บ ริ ห ารจั ด การทรั พ ย สิ น ที่ ก องทุ น รวมเข า ลงทุ น ครั้ ง แรกแทน บริ ษั ท เออร บ านา เอสเตท
จํากัด หรืออาจไมสามารถบริหารจัดการทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกไดดีเทียบเทาการบริหารงานของ
บริษัท เออรบานา เอสเตท จํากัด ซึ่งอาจสงผลกระทบทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการและฐานะทางการ
เงินของกองทุนรวม ซึ่งในทายที่สุดแลวอาจสงผลกระทบตอความสามารถของกองทุนรวมในการจายเงินปนผลใหแกผู
ถือหนวยลงทุน
อยางไรก็ดี บริษัทจัดการไดพิจารณาคุณสมบัติตางๆของผูเชาชวงรายแรกแลวและมีความเห็นวาผูเชาชวงรายแรกมี
ประสบการณและความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกเปนอยางดี อีกทั้งภายใต
สัญญาเชาชวง หากผูเชาชวงประสงคที่จะบอกเลิกสัญญาเชาชวงกอนกําหนด ผูเชาชวงมีหนาที่จะตองแจงให
กองทุนรวมทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาภายในระยะเวลาที่กําหนดเพื่อใหกองทุนรวมสามารถจัดหาผูเชาชวง
รายใหม ไ ด รวมถึ ง กองทุ น รวมจะสามารถพิ จ ารณาฐานะทางการเงิ น ของผู เ ช า ช ว งเพื่ อ ลดความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ
ความสามารถในการชําระคาเชาชวงของผูเชาชวง
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• ราคาของหนวยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดภายหลังการเสนอขาย
ภายหลังจากการจดทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมมีหลักประกันวาสภาวะ
การซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยจะมีเสถียรภาพ ราคาตลาดของหนวยลงทุนอาจมีการลดลงภายหลังการจด
ทะเบียนหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และอาจไมสอดคลองกับมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยของ
กองทุนรวม ซึ่งราคาซื้อขายของหนวยลงทุนนั้นขึ้นอยูกับหลายปจจัยๆ อาทิเชน ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ความผันผวนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และปริมาณการซื้อขายของหนวยลงทุน ฯลฯ ดังนั้น ผูลงทุนอาจไม
สามารถที่จะขายหนวยลงทุนไดในราคาที่เสนอขายหนวยลงทุน หรือในราคาตามมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยของ
กองทุนรวม
• มูลคาสิ นทรัพยสุท ธิของกองทุน รวมอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจ ริง ซึ่งกองทุนรวมจะไดรับหากมีการ
จําหนายทรัพยสินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม
มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมซึ่งไดกลาวไว ณ ที่นี้ ไดคํานวณโดยใชขอมูลจากรายงานการประเมินคาทรัพยสินที่
ลงทุนเปนขอ มูลพื้นฐาน และมู ลคาดังกลาวอาจมิไดเปนมูลคาที่แ ทจริง ซึ่งกองทุนรวมจะไดรับหากมีการจําหนา ย
ทรัพยสินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม
• ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอง
เนื่องจากกองทุนรวมจะเปนกองทุนรวมประเภทกองทุนปดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาพ
คลองในการซื้อขายหนวยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ซึ่งอยูบนพื้นฐานของปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ซึ่งปริมาณความตองการของผูซื้อผูขาย (bid-offer) ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมได อาทิเชน ปริมาณความตองการของ
ตลาด ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่หนวยลงทุนนี้จะขาดสภาพคลองในการซื้อขาย
• มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมจะลดลงไปตามระยะเวลาของสิทธิการเชาที่คงเหลือ
กองทุนรวมนี้ลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุน
รวมไดลงทุนไว มูลคาหนวยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนยบาทได และกองทุนรวมนี้ไมไดสํารองเงินทุนไวสําหรับการจายคืน
เงินลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อมีการเลิกกองทุนรวม แตอาจจะจายคืนเงินลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดใหแกผูถือ
หนวยลงทุน โดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมกอนการเลิกกองทุนรวมก็ได
• ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความคลาดเคลื่อนของผลการตรวจสอบอสังหาริมทรัพยกอนการลงทุน
กอนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ผูจัดการกองทุนรวมไดทําการศึกษาขอมูลรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยนั้นๆ โดย
ทําการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ (Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจากรายงานของผูประเมินราคา อยางละเอียด
อยางไรก็ตามการกระทําดังกลาวมิไดเปนการประกันวา อสังหาริมทรัพยดังกลาวปราศจากความเสียหาย หรือความ
บกพรอง ที่อาจจะตองมีคาใชจายในการปรับปรุงหรือซอมแซม รายงานของผูประเมินราคา ที่ผูจัดการกองทุนรวมใชเปน
พื้นฐานในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริมทรัพยอาจมีขอบกพรอง มีความไมถูกตอง เนื่องจากความบกพรอง
บางอยางของอสังหาริมทรัพย อาจจะตรวจพบไดยาก หรือไมสามารถตรวจพบได เนื่องจากขอจํากัดในการตรวจสอบ
รวมไปถึงเทคนิค ที่ใชในการตรวจสอบ หรือปจจัยอื่นๆ ที่เปนขอจํากัดในการตรวจสอบของทั้งผูประเมินราคา และ
วิศวกร
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นอกจากนี้แลว อสังหาริมทรัพยชิ้นนั้นๆ อาจจะมีการละเมิดกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย
ซึ่งการศึกษาขอมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ (Due Diligence) ของผูจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยไมสามารถครอบคลุมถึงได ซึ่งอาจจะสงผลใหกองทุนรวมเกิดคาใชจายหรือขอผูกพันที่เกี่ยวกับการ
ละเมิดกฎขอบังคับดังกลาว
• ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อตองมีการปรับปรุงซอมแซมอาคาร
โดยปกติ เซอรวิส อพารทเมนตแตละแหง จะตองซอมแซมและปรับปรุงใหดูใหม ทันสมัย และสอดคลองกับรูปแบบ
ความตองการของลูกคา อยูเสมอ เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการอยางตอเนื่อง โดยปกติการปรับปรุง หรือการ
ซอมแซมบํารุงรักษาประจําปจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ยกเวนในกรณีที่เปนการ
ปรับปรุงซอมแซมใหญ การปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณภายนอกและภายในของเซอรวิสอพารทเมนต หรือเปน
การเปลี่ยนงานระบบสําคัญของเซอรวิส อพารทเมนต โดยทั่วไป เซอรวิส อพารทเมนตจะไมมีการหยุดดําเนินการใน
ระหวางชวงการปรับปรุงนั้ น ๆ การปรับปรุ งจะดํา เนินการเปน สว น ๆ เฉพาะพื้น ที่ที่ตองการปรับปรุงเทานั้น ดัง นั้น
ผลกระทบตอรายไดของกองทุนรวมจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีการปรับปรุง หรือพื้นที่ใกลเคียงที่ไดรับการรบกวน
จากการปรับปรุง
อยางไรก็ตาม การปรับปรุงซอมแซมใหญในแตละครั้ง ผูบริหารจะมีการวางแผนเพื่อใหเกิดผลกระทบตอลูกคานอยที่สุด
และจะตองศึกษาผลกระทบตอรายได และผลตอบแทนที่ไดรับทุกครั้งกอนดําเนินการ การปรับปรุงซอมแซมใหญถือเปน
สิ่งที่จําเปนในการประกอบธุรกิจเซอรวิส อพารทเมนต เพื่อรักษาภาพลักษณ และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะตลาดอยูตลอดเวลา เพื่อสรางความนาสนใจของเซอรวิส อพารทเมนต และตอบสนองความตองการของลูกคา
อันจะเปนการเพิ่มจํานวนลูกคา ซึ่งก็หมายถึงการรักษาและเพิ่มรายไดและกระแสเงินสดใหกับกองทุนรวมไดในระยะ
ยาว
• การลดลงของระดับความตองการประกอบธุรกิจและการทองเที่ยวในประเทศไทย
ปริมาณลูกคาสวนใหญที่มาใชหองพักในทรัพยสินที่เชาเปนนักธุรกิจ พนักงานบริษัท นักทองเที่ยว ชาวตางประเทศ
ดังนั้น การดําเนินกิจการของผูเชาชวงจึงขึ้นอยูกับปจจัยการลงทุน การประกอบกิจการในประเทศไทย และอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวของประเทศไทย ทั้งนี้ในในกรณีที่มีการลงทุน หรือการประกอบกิจการในประเทศไทย ลดลงไมวาดวย
สาเหตุใดๆ ก็ตามอาจทําใหจํานวนนักทองเที่ยวและนักธุรกิจที่เดินทางเขามาหรือเดินทางภายในภูมิภาคมีจํานวนลดลง
การดําเนินกิจการของผูเชาชวงอาจไดรับผลกระทบในทางลบจากเหตุการณใดๆ ที่ลดความนาสนใจของประเทศไทยใน
ฐานะสถานที่ประกอบธุรกิจ สถานที่ประกอบกิจการ สถานที่ทองเที่ยวแหงหนึ่งของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ เชน
การเปลี่ยนแปลงในทางลบของสภาวะทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ การเพิ่มคาเงินบาท มุมมองที่เปนทางลบของชาว
ตางประเทศเกี่ยวกับประเทศไทย ผลกระทบจากการกอวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การประทวง หรือการปดลอม
หรือการแพรระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) โรคไขหวัดนก หรือโรคอื่นใดในภูมิภาค รวมถึง
ผลกระทบจากความเสี่ยงเกี่ยวกับอธิปไตย และสถานการณทางการเมืองของประเทศไทยดวย ณ วันที่จัดทําหนังสือชี้
ชวน แมวาการปฏิรูปดังกลาวขางตนจะไมมีการนองเลือดกัน และสถานการณทางการเมืองของประเทศไทยยังคงมี
ความมั่นคงพอสมควร แตก็ไมสามารถรับรองไดวาจะไมเกิดการปะทะกันอยางรุนแรงหรือเกิดความสั่นคลอนทาง
การเมืองในอนาคต หากเกิดเหตุการณดังกลาวสภาวะเศรษฐกิจและการทองเที่ยวในประเทศไทยอาจไดรับผลกระทบ
รุนแรง ซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอสถานะทางการเงินของผูเชาชวงซึ่งยอมจะสงผลกระทบตอกองทุนรวมดวย
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• ผลประกอบการจริ ง ของกองทุ น รวมอาจแตกต า งไปจากผลประกอบการในประมาณการใน
รายละเอียดโครงการ
รายงานทางการเงินตางๆ ที่ปรากฏอยูในรายละเอียดโครงการ ซึ่งไมใชขอมูลในอดีตที่เกิดขึ้นจริง (รวมถึงรายงานใดๆ ที่
เกี่ยวของกับวัตถุประสงคในการลงทุน แผนงานอื่นๆ และวัตถุประสงคของผูบริหารสําหรับการดําเนินการในอนาคต
หรือสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสมมติฐาน หรือการคาดการณที่เกี่ยวของใดๆ) แตเปนการประมาณการและไมมีการ
รับประกันวาจะเปนจริงตามนั้น ซึ่งเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง หรือการลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจจะ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญจากสิ่งที่ไดคาดการณไว ณ ที่นี้ อนึ่ง การประมาณการดังกลาว มีพื้นฐานจากการคาดการณ
ของกองทุนรวมจากการ Due Diligence อีกทั้งขอมูลทางอุตสาหกรรม และขอมูลอื่น ๆ ตามขอมูลที่มีอยู ณ ปจจุบัน
และมีการประเมิน และการตั้งขอสมมติฐาน สําหรับเหตุการณในอนาคตซึ่งมีความเสี่ยงและมีความไมแนนอนหลาย
ประการแฝงอยู นอกจากนี้ การตั้งสมมติฐานดังกลาวเปนสิ่งที่ตองใชดุลยพินิจเกี่ยวกับปจจัยหลายประการซึ่งรวมถึง
ภาวะทางเศรษฐกิจ การแขงขัน ภาวะตลาด และการตัดสินใจทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งในหลายๆ ปจจัยดังกลาวเปนสิ่ง
ที่อยูเหนือความควบคุมของกองทุนรวม ดังนั้น จึงเปนสิ่งที่ยากหรือเปนไปไมไดที่จะคาดการณไดอยางถูกตอง แมนยํา
ปราศจากความคลาดเคลื่อน ดังนั้น สมมติฐานภายใตการประมาณการของกองทุนรวมนี้ จึงอาจมีความคลาดเคลื่อน
หรือไมถูกตองได
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ตารางแสดงคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนรวม
1. คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
(รอยละของมูลคาหนวยลงทุน )
1.1 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน
- ในการเสนอขายครั้งแรก
ไมมี
- ในการเพิ่มทุน
ไมเกินรอยละ 2 ของจํานวนเงินทุนโครงการที่เพิ่มขึ้น
2. คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน (ตามที่จายจริง)
2.1 คาธรรมเนียมการโอนเงิน
เรียกเก็บตามที่ไดเกิดขึ้นจริงโดยตัดจายจากจํานวนเงินที่โอนเขาบัญชีนั้นๆ
2.2 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน**
ไมเกิน 50 บาท ตอ 1 รายการ
2.3 คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลง
ไมเกิน 100 บาท ตอ 1 รายการ
ทุน**
2.4 คาธรรมเนียมการแกไขขอมูลผูถือหนวย*
50 บาท ตอ 1 รายการ
3. คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**
(รอยละตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)
3.1 คาธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ไมเกินรอยละ 0.50 ตอป
3.2 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (trustee fee)
ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 0.05 ตอป
3.3 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (registrar fee)
ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 0.10 ตอป
3.4 คาธรรมเนียมผูสอบบัญชี
ชําระตามอัตราที่กําหนดโดยบริษัทจัดการรวมกับบุคคลดังกลาว
3.5 คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย (ครั้งแรก)
ไมเกินรอยละ 3.0 ของจํานวนเงินที่จําหนายได
3.6 คาธรรมเนียมบริษัทประเมินคาทรัพยสิน
ชําระตามอัตราที่กําหนดโดยบริษัทจัดการรวมกับบุคคลดังกลาว
3.7 คาธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุนรวม
ชําระตามอัตราที่กําหนดโดยบริษัทจัดการรวมกับบุคคลดังกลาวแตไมเกิน
รอยละ 0.50 ตอป
3.8 คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ชําระตามอัตราที่กําหนดโดยบริษัทจัดการรวมกับบุคคลดังกลาวไมเกิน
รอยละ 3.0 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม (ถามี)
3.9 คาธรรมเนียมในการวิเคราะห และศึกษาความเปนไปได
ไมเกินรอยละ 3.0 ของมูลคาของอสังหาริมทรัพยที่จะ ซื้อ เชา หรือ
และความเหมาะสมในการซื้อ เชา หรือจําหนาย
จําหนาย จาย โอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
อสังหาริมทรัพย โอน หรือรับโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
3.10 คาธรรมเนียมนายหนาในการซื้อ เชา หรือจําหนาย
ไมเกินรอยละ 3.0 ของมูลคาของอสังหาริมทรัพยที่จะ ซื้อ เชา หรือ
อสังหาริมทรัพย โอน หรือรับโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
จําหนาย จาย โอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
3.11 คาใชจายอื่นๆ
ตามที่จายจริง
4. คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย
4.1 ในชวงการเสนอขายครั้งแรก**
ไมเกินกวา 3,000,000 บาท
4.2 ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
ไมเกินรอยละ 0.50 ตอป
หมายเหตุ * ยกเวนในกรณีที่เปนการขอดําเนินการครั้งแรกหรือเปนเหตุผิดพลาดจากการบันทึกขอมูลของบริษัทจัดการหรือตัวแทน
**คาธรรมเนียม และคาใชจายที่เรียกเก็บดังกลาวไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน
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คําเตือน
• กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน นครหลวงไทย
จํากัด จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา ทั้งนี้
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานาไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือ
ผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน นครหลวงไทย จํากัด
• ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแนใจวา ผูขายหนวยลงทุนเปนบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
• บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพื่อตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ประกาศตางๆที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดและจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบ
เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได
• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพยห รือทรัพยสิน อื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑที่สํา นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้ง นี้
บริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน โดยเพื่อกอใหเกิดความเปนธรรมตอผู
ถือ หน วยลงทุ น และหากผูส นใจจะลงทุน ที่ตอ งการทราบข อมูลการลงทุ น เพื่ อบริ ษั ท จัด การในรายละเอี ย ด
สามารถขอดูไดที่บริษัทจัดการ ตัวแทนสนับสนุนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน
• ในกรณีที่ผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม ผูลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัท
จัดการกองทุนรวมหรือบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุน
• ผูลงทุนสามารถตรวจดูขอมูลที่อาจมีผลตอการตัดสินใจลงทุน เชน การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของไดที่
สํา นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผานเครือขายอิน เตอรเนตของสํา นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(www.sec.or.th)
หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2550
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