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กองทุนรวม / กองทุน หมายถึง กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเมเจอร ซีนีเพล็กซ 

ไลฟสไตล 

การประเมินคา หมายถึง การคํานวณมูลคาอสังหาริมทรัพย งานระบบสาธารณูปโภค หรือ 

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมเพื่อวัตถุประสงค

สาธารณะในการเปดเผยขอมูลตอประชาชน  โดยมีวีธีการ

ประเมินอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งตองมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ 

ขอจํากัดสิทธิครอบครองในทรัพยสิน เงื่อนไข และขอจํากัดทาง

กฎหมาย ขอจํากัดอื่นของการใชประโยชน รายละเอียด การใช
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สํารวจทรัพยสินตามสภาพที่เปนอยู 
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สาธารณูปโภค หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม

โดยมิไดมีการสํารวจทรัพยสินตามสภาพที่เปนอยู 

กลุมบุคคลเดียวกัน หมายถึง กลุมบุคคลเดียวกันตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ที่ สน. 25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและ

จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 

และที่แกไขเพิ่มเติม 

กฎหมายหลักทรัพย หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (รวม

ฉบับแกไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

คณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน  และประกาศสํ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กฎ ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียน หนังสือ

ซักซอมความเขาใจ หนังสือผอนผันและกฎหมายอื่นใดที่

เกี่ยวของ ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน และที่ไดแกไขเพิ่มเติม 

คณะกรรมการลงทุน หมายถึง กลุมบุคคลธรรมดาที่ทําหนาที่ตามที่กําหนดในขอ 12 ของ

เอกสารฉบับนี้ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล  
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งานระบบสาธารณูปโภค หมายถึง งานระบบไฟฟา งานระบบน้ําประปา ระบบโทรศัพท ลิฟท 

บันไดเลื่อน งานระบบปองกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ 

ระบบบําบัดน้ําเสีย และ/ระบบงานวิศวกรรม ซึ่งติดตั้งและใช

งานอยู ในอาคารโครงการเมเจอร  และ /หรือโครงการ

ศูนยการคา ไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน รวมทั้งสิทธิใดๆ ที่

เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับงานระบบดังกลาว (แลวแตกรณี)  

เจาของอสังหาริมทรัพย หมายถึง ผูมีกรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิครอบครอง ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการ

เชา และ/หรือ ผู ให สิทธิในอสังหาริมทรัพยหรืองานระบบ

สาธารณูปโภคที่กองทุนรวมจะลงทุน 

นายทะเบียนหนวยลงทุน หมายถึง นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบธุรกิจการใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจาก

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ที่ปรึกษา หมายถึง บุคคลที่รับใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับ

การการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพย หรือการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย

ที่ไดมาจากการลงทุน 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทประเมินคาทรัพยสิน  หมายถึง  บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม ซึ่งเปนบริษัท

ประเมินมูลคาทรัพย สินที่อยู ในบัญชีรายชื่อที่ ได รับความ

เห็นชอบจากสํานักงานตามประกาศ ก.ล.ต. วาดวยการใหความ

เห็นชอบบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน และที่ไดแกไขเพิ่มเติม 

บุคคลที่เกี่ยวของ หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวของของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย อาทิ ผูดูแล

ผลประ โยชน  บ ริษั ทประ เมิ นค าท รั พย สิ น  ผู บ ริ หา ร

อสังหาริมทรัพย เปนตน ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กําหนด ใน

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 เร่ือง 

การกระทําที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการ

จัดการกองทุนและหลักเกณฑในการปองกัน ลงวันที่   19 

กรกฎาคม 2549 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
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บุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการตามประกาศ สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ 

เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหา ริม

ทรัพย ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม 

 ผูจัดการกองทุนรวม   หมายถึง ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 ซึ่งหมายถึง ผูที่ทําหนาตัดสินใจลงทุน 

หรื อจํ าหน ายไปซึ่ งอสั งหาริ มทรัพย  หรื อ สิทธิ การเช า

อสังหาริมทรัพย 

ผูดูแลผลประโยชน หมายถึง ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ที่มีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

วาดวยคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยและที่ไดแกไขเพิ่มเติม 

ผูลงทุนสถาบัน    หมายถึง  (1) ธนาคารพาณิชย 

(2) บริษัทเงินทุน 

(3) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือ

เพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการ

จัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวา

ดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และ

ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 

(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร 

(5)  บริษัทประกันภัย 

(6) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย

วิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมาย

เฉพาะจัดตั้งขึ้น 

(7) ธนาคารแหงประเทศไทย 

(8) สถาบันการเงินระหวางประเทศ 

(9) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน

การเงิน 

(10) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
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(11) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

(12) กองทุนรวม 

(13) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุน

ตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม 

   (14) กองทุนประกันสังคม 

ผูสอบบัญชี   หมายถึง  ผูสอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่อยูในบัญชี

รายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความ

เห็นชอบผูสอบบัญชี และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

ผูจัดจําหนาย หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัด

จําหนายหลักทรัพยและผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยประเภทการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวย

ลงทุน 

ผูสนับสนุน  หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายใหทําหนาที่ขาย

หนวยลงทุนของกองทุนรวม  

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย หมายถึง  นิติบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการใหทําหนาที่ใน

การบริหารหรือจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่

กองทุนรวมไดมาจากการลงทุน 

ผูเชาหลัก (Anchor Tenants) หมายถึง สําหรับอาคารโครงการเมเจอร หมายถึง ผูเชาพื้นที่อาคาร

โครงการเมเจอร ซึ่งมีพื้นที่ภายใตสัญญาเชาตั้งแต 1,000 

ตารางเมตร ขึ้นไป และไมรวมถึงผูเชาสํานักงาน  

สําหรับศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน หมายถึง 

วิลลา มารเก็ท (Villa Market) ซึ่งเปน ซุปเปอรมารเก็ตตั้งอยู

ในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

ผูเชารายยอย (Retail Tenants) หมายถึง สําหรับอาคารโครงการเมเจอร หมายถึง ผูเชาพื้นที่รายยอย 

ซึ่งมีพื้นที่ภายใตสัญญาเชาต่ํากวา 1,000 ตารางเมตร  
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สําหรับศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน หมายถึง ผู

เชาพื้นที่ของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ที่มิใช

ผูเชาหลัก ผูเชาสํานักงานและผูเชาพื้นที่สงเสริมการขาย  

ผูเชาสํานักงาน (Office Tenants) หมายถึง สําหรับอาคารโครงการเมเจอร หมายถึง ผูเชาพื้นที่อาคาร

โครงการ เมเจอร โดยมีวัตถุประสงคในการใชพื้นที่เพื่อเปน

ที่ตั้งสํานักงาน 

สําหรับศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน หมายถึง ผู

เชาพื้นที่สํานักงานของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัช

โยธิน ซึ่งในวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 

ไดแก บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  

ผูเชาพ้ืนที่สงเสริมการขาย หมายถึง ผูเชาพื้นที่สงเสริมการขายเพื่อการจําหนายสินคา ใหบริการ

และ/หรือจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย 
 
ผูลงทุนตางดาว   หมายถึง   ผูลงทุนที่เปนคนตางดาวและนิติบุคคลที่มีสิทธิในที่ดินเสมือน

คนตางดาวตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือกฎหมายวาดวย

อาคารชุด แลวแตกรณี 

พ้ืนที่สวนกลาง (Common Area) หมายถึง สําหรับอาคารโครงการเมเจอร หมายถึง พื้นที่ทางเดินภายใน

อาคารโครงการ เมเจอร และพื้นที่สงเสริมการขาย 

  สําหรับโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

หมายถึง  พื้นที่ ในสวนที่ ผู เชาและผู เขามาใชบ ริการใน

ศูนยการคาไลฟสไตล  ซูซูกิ  อเวนิว  รัชโยธิน  สามารถใช

ประโยชนรวมกันได   

พ้ืนที่บริการ (Service Area) หมายถึง พื้นที่ที่ติดตั้งงานระบบในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว 

รัชโยธิน และ/หรืออาคารโครงการ เมเจอร อาทิ ลิฟท บันได

เล่ือน และหองเครื่อง เปนตน 

พ้ืนที่สงเสริมการขาย  หมายถึง สําหรับอาคารโครงการเมเจอร หมายถึง พื้นที่บางสวนของ

พื้นที่สวนกลาง (Common Area) ของอาคาร (Promotion 

Area) โครงการ เมเจอร สําหรับใหผูประกอบการเชาเพื่อจัด

กิจกรรมทางการตลาด อาทิ การทํากิจกรรมเพื่อสงเสริมการ
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ชมภาพยนตร การนําเสนอสินคาหรือบริการใหม เปนตน และ

สําหรับการเชาเพื่อติดตั้งเครื่องจําหนายสินคาหรือเคร่ือง

ใหบริการอัตโนมัติ อาทิ ตูเกมสหยอดเหรียญ ตูสติ๊กเกอร 

เครื่องพิมพสัมผัส ตูคาราโอเกะ ตูคีบตุกตา เปนตน และ 

สําหรับศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน หมายถึง 

พื้นที่บางสวนของพื้นที่สวนกลางของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซู

กิ อเวนิว รัชโยธิน ที่สามารถนําออกใหเชาและ/หรือใหบริการ

สําหรับผูประกอบการเชาเพื่อจัดงานแสดงสินคา นิทรรศการ

และจัดกิจกรรมตางๆ เชน ลานเบียรการเดน การจัดงานแสดง

รถยนต และการจัดรายการสงเสริมการขาย เปนตน  

ทั้ งนี้  พื้นที่ส ง เสริมการขายดังกลาวเปนพื้นที่ ในสวนที่

นอกเหนือจากพื้นที่ใหเชาของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเว

นิว รัชโยธินและ/หรืออาคารโครงการ เมเจอร  

พ้ืนที่ภายใตสัญญาเชาแบบมี หมายถึง  พื้นที่ของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชคาตอบแทน

สิทธิการเชา   โยธินและ/หรืออาคารโครงการ เมเจอร ในสวนที่ผู 

 เชาพื้นที่ไดทําสัญญาเชาในลักษณะของสัญญาเชาระยะยาว

และชําระคาตอบแทนสิทธิการเชา (คาเซง) ใหแกผูใหเชาเดิม

แลว  

พ้ืนที่ใหเชา (Leasable Area) หมายถึง พื้นที่ทั้งหมดของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

และ/หรืออาคารโครงการ เมเจอร โดยไมรวมพื้นที่สวนกลาง 

พื้นที่บริการ และพื้นที่จอดรถยนต 

พ้ืนที่ซึ่งกองทุนรวมเขาลงทุน หมายถึง พื้นที่ใหเชาของอาคารโครงการ เมเจอร และ/หรือศูนยการคา

ไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินโดยไมรวมพื้นที่ภายใตสัญญา

เชาแบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชา ยกเวน ในกรณีของการ

ลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1  ใหนับรวมพื้นที่ภายใตสัญญา

เชาแบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชาระหวางบริษัท เมเจอร ซีนี

เพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูเชาและบริษัท รัชโยธิน 

อเวนิว จํากัด ในฐานะผูใหเชา ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 3,035 

ตารางเมตร 
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รายงานการประเมินคา  หมายถึง รายงานการประเมินคาซึ่ งจัดทําโดยบริษัทประเมินคา

ทรัพยสิน ซึ่งระบุรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการประเมินคา

หรือการสอบทานการประเมินคา โดยมีผูประเมินหลักตาม

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความ

เห็นชอบบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน เปนผูลงลายมือช่ือใน

รายงานดังกลาว 

รายละเอียดโครงการ หมายถึง รายละเอียดของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร  

ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

สน. 25/2552  หมายถึง  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 

เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ กองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 และที่ได

แกไขเพิ่มเติม 

หนวยลงทุน หมายถึง หนวยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร  

ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 

อาคารโครงการ เมเจอร  หมายถึง (ก) โครงการหรืออาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซรัชโยธิน 

และ/หรือ (ข) โครงการหรืออาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ 

รังสิต แลวแตกรณี 

อัตราการเชาพ้ืนที่ (Occupancy Rate)    หมายถึง อัตรารอยละของพื้นที่ที่มีการเชาจริงตอพื้นที่ใหเชา 
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุน 

ช่ือบริษัทจัดการ  :  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด  

ที่อยูบริษัทจัดการ  :    เลขที่  400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6  

   ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

   โทรศัพท  (02) 673-3999     โทรสาร   (02) 673-3900  

1.  ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1 ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเมเจอร 

  ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 

1.2 ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Major Cineplex Lifestyle Leasehold Property Fund 

1.3 ชื่อยอ : MJLF  

1.4 ประเภทโครงการ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

1.5 ลักษณะโครงการ : ระบุเฉพาะเจาะจงโดยมีการกําหนดอสังหาริมทรัพยที่จะซื้อหรือเชา

ไวเปนการแนนอนแลวในโครงการ 

1.6  อายุโครงการ : ไมกําหนดอายุโครงการ 

2.  จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอ
ขาย   และมูลคาขั้นต่ําในการจองซื้อ 

2.1 จํานวนเงินทุนของโครงการ : 3,300,000,000 บาท (สามพันสามรอยลานบาท) 

• จํานวนเงินทุนในการเสนอขายครั้งแรก : 2,300,000,000 บาท (สองพันสามรอยลานบาท) 

• จํานวนเงินทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 : 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันลานบาท) 

 

การเพิ่มทุนครั้งที่ 1 เปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล ครั้งที่ 1/2553 เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ซึ่งไดพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน

ของกองทุนรวมจํานวนไมเกิน 1,150,000,000 บาท เมื่อรวมกับมูลคาเงินทุนของโครงการเดิมจํานวน 

2,300,000,000 บาท จะทําใหกองทุนรวมมีเงินทุนจํานวนทั้งส้ินไมเกิน 3,450,000,000 บาท โดยการออก

และเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมจํานวนไมเกิน 130,000,000 หนวย ราคาเสนอขายไมต่ํากวาหนวยละ 9 

บาท เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว 
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2.2 จํานวนหนวยลงทุน : 330,000,000 หนวย (สามรอยสามสิบลานหนวย) 

• จํานวนหนวยลงทุนในปจจุบัน : 230,000,000 หนวย (สองรอยสามสิบ 

   ลานหนวย) 

• จํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติม 

 จากการเพิ่มทุนครั้งที่ 1  : 100,000,000 หนวย (หนึ่งรอยลานหนวย) 

2.3 มูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน  : 10 บาท (สิบบาท) 

2.4 ประเภทของหนวยลงทุน : ระบุชื่อผูถือ 

2.5 ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1  : มีรายละเอียดตามที่กําหนดในขอ 21  

“การเสนอขายหนวยลงทุน” 

2.6 มูลคาขั้นต่ําของการจองซื้อในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 : มีรายละเอียดตามที่กําหนดในขอ 21  

“การเสนอขายหนวยลงทุน” 

3.  วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม  

 เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและตางประเทศและนิติบุคคลในและ

ตางประเทศ ซึ่งกองทุนรวมจะนําเงินที่ไดจากการระดมเงินทุนไปซื้อ และ/หรือเชาอสังหาริมทรัพยและงานระบบ

สาธารณูปโภค โดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเชา อสังหาริมทรัพยและงานระบบสาธารณูปโภค 

และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยและงานระบบสาธารณูปโภคดังกลาว โดยการใหเชา ใหเชาชวง โอน และ/

หรือจําหนาย อสังหาริมทรัพยและงานระบบสาธารณูปโภคที่กองทุนรวมไดลงทุนหรือมีไว ตลอดจนทําการปรับปรุง 

เปล่ียนแปลง รวมถึงการดําเนินการกอสราง และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยรับโอนใบอนุญาตกอสราง และ/หรือ

ดําเนินการขอใบอนุญาตอื่น ๆ และ/หรือดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของและจําเปนเพื่อการใชประโยชนในอสังหาริมทรัพย

และงานระบบสาธารณูปโภค และเพื่อมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนของ

กองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่น และ/หรือหลักทรัพยอื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใดตามที่

กําหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ  

4. นโยบายการลงทุน 

4.1 การลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการไดเขาลงทุนในสิทธิการเชาในอาคารไลฟสไตลเอ็นเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซ ขนาดใหญ 

(Lifestyle Entertainment Complex) จํานวน 2 โครงการ คือ อาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน และ

อาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต โดยมีขอมูลสรุปดังตอไปนี้
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รายละเอียดที่ตั้งอาคาร 
โครงการ เมเจอร 

อาคารโครงการ เมเจอร ซีนี
เพล็กซ รัชโยธิน 

อาคารโครงการเมเจอร ซีนี
เพล็กซ รังสิต 

ที่ดินที่ตั้งอาคารโครงการ เมเจอร   

ที่ดินทั้งหมด (ไร) 22-1-41.2 14-1-7.8 

ที่ดินที่กองทุนรวมเขาลงทุน (ไร) 6-2-38 10-0-7.8 

ลักษณะการเขาลงทุนของ 
กองทุนรวม 

สัญญาเชา 30 ป  
(สามารถขยายระยะเวลาการ

เชาไดอีก 30 ป) 

สัญญาเชาประมาณ 21 ป 

ระยะเวลาเชาคงเหลือนับจาก 
วันที่ 30 มิถุนายน 2553 

27 ป 

(สามารถขยายระยะเวลาการ
เชาไดอีก 30 ป) 

สัญญาเชาประมาณ 

 17.68 ป 

อาคารโครงการ เมเจอร 

พื้นที่ทั้งหมดของโครงการ  
(ตารางเมตร)(1)

 

 
60,581 

 

 
31,995 

พื้นที่ใหเชาทั้งหมด (ตารางเมตร) 28,586 16,263 

พื้นที่ซึ่งกองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 
(ตารางเมตร) 

 

58,661 

 

30,431 

พื้นที่ใหเชาที่กองทุนเขาลงทุนครั้งแรก  
(ตารางเมตร) 

26,665 14,668 

สัดสวนของพื้นที่ซึ่งกองทุนรวมเขา
ลงทุนครั้งแรก ตอพื้นที่ทั้งหมดของ
อาคารโครงการ เมเจอร 

96.83 95.11 

อัตราการเชาพื้นที่ทั้งหมดของอาคาร
โครงการ เมเจอร (รอยละ) 

99.95 100 

อัตราการเชาพื้นที่ของพื้นที่ซึ่งกองทุน
รวมเขาลงทุนครั้งแรก (รอยละ) 

99.95 100 

(1) ไมรวมที่จอดรถยนตภายนอก 

ที่มา : บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 

อาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน และอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต มีรายละเอียดที่

เกี่ยวของดังตอไปนี้ 
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ก. โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน 

1.  ขอมูลทั่วไป  

โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน ตั้งอยูบนถนนพหลโยธิน ใกลส่ีแยกรัชโยธิน เปนอาคารไลฟ

สไตล เอ็นเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซ ขนาดใหญ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 โครงการ เมเจอร 

ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน ประกอบดวยโรงภาพยนตร จํานวน 15 โรง (จํานวน 3,798 ที่นั่ง)โบวล่ิงจํานวน 

38 เลน คาราโอเกะ จํานวน 28 หอง และรานคายอยจํานวนมากกวา 50 ราน โดยมีรายละเอียดตาง 

ๆ ดังตอไปนี้ 

1.1. ที่ตั้งโครงการ 

โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน มีลักษณะเปนอาคาร 9 ชั้นและลานจอดรถยนตใตดิน 

2 ชั้น และอาคารจอดรถยนต 7 ชั้น ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน ใกลส่ีแยกรัชโยธิน 

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 มีพื้นที่ 6-2-38 ไร โดยมีรายละเอียดของ

อสังหาริมทรัพยและลักษณะการถือครองสิทธิดังตอไปนี้ 

รายละเอยีดของอสังหาริมทรัพย ผูมีกรรมสิทธิ์ / ผูมีสิทธิในการใชประโยชน 

อาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน เลขที่ 1839 

ประกอบดวยอาคารสูง 9 ชั้น พรอมลานจอดรถยนตชั้นใต

ดิน 2 ชั้น 

บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จํากัด  มีฐานะเปน

เจาของกรรมสิทธิ์  

ที่ดินโฉนดเลขที่ 19773-19776 มีเนื้อที่ 5-1-2 ไร ซึ่งเปน

ที่ต้ังของอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน 

บริษัท วีรวัฒน อินคอรปอเรชั่น จํากัด มี

ฐานะเปนเจาของกรรมสิทธิ์  

ที่ดินโฉนด เลขที่ 3019 3020 และ 19778 มีเนือ้ที่ 1-1-36 

ไร และอาคารจอดรถยนต 7 ชั้น ซึง่ต้ังอยูบนที่ดินดังกลาว 

รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารจอดรถยนต 

บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด  มีฐานะเปน

เจาของกรรมสิทธิ์ 

งานระบบสาธารณูปโภคที่ติดต้ังและใชงานอยูในอาคาร

โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน 

กองทุนรวมมีฐานะเปนเจาของกรรมสิทธิ ์

1.2. ลักษณะอาคาร ที่จอดรถยนต และระบบสาธารณูปโภค 

ลักษณะอาคารและที่จอดรถยนต 

โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน กอสรางแลวเสร็จและเปดดําเนินการเมื่อเดือน

พฤศจิกายน 2541 โดยประกอบดวยอาคารสูง 9 ชั้น พรอมลานจอดรถยนตชั้นใตดิน 2 ชั้น 
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และอาคารจอดรถยนต 7 ชั้น ตั้งอยูบนที่ดิน 6-2-38 ไร พื้นที่ใชสอยของอาคาร เมเจอร ซีนี

เพล็กซ รัชโยธิน รวมทั้งส้ิน 60,581 ตารางเมตร ประกอบดวย พื้นที่ใหเชา พื้นที่สวนกลาง 

พื้นที่บริการ และพื้นที่จอดรถยนต โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

รายละเอียด พื้นที่ (ตารางเมตร) 

1. อาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ  

รัชโยธิน 

- พื้นที่ใหเชา 

- พื้นที่สวนกลาง 

- พื้นที่บริการ 

- พื้นที่จอดรถยนตในอาคาร 

(จอดรถยนตได 434 คัน) 

 

 

28,586 

5,215 

6,090 

10,894 

2. อาคารจอดรถยนต 

(จอดรถยนตได 293 คัน) 

9,796 

รวมพื้นที่ใชสอยอาคารเมเจอร ซีนีเพล็กซ  

รัชโยธิน 

60,581 

ที่มา :   บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 

ระบบสาธารณูปโภค 

อาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน มีระบบสาธารณูปโภคหลักประกอบดวย ระบบ

ปรับอากาศ ลิฟทจํานวน 5 ชุด โดยแบงเปนลิฟทสําหรับโดยสาร 3 ชุด และลิฟทสําหรับขน

ของ 2 ชุด บันไดเลื่อน 8 ชุด พรอมระบบปองกันอัคคีภัยและระบบสปริงเกอรในอาคาร และ

อาคารจอดรถยนตมีระบบสาธารณูปโภค โดยระบบสาธารณูปโภคหลักประกอบดวยลิฟท

โดยสารจํานวน 1 ชุด 

1.3 ลักษณะของรานคาผูเชา  

ผูเชาของโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน ประกอบดวย ผูเชาหลัก ผูเชารายยอย ผูเชา

สํานักงานและผูเชาพื้นที่สงเสริมการขาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 อาคาร เมเจอร ซีนี

เพล็กซ รัชโยธิน มีอัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียรอยละ 99.95 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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รายละเอียดของผูเชาแบงตามประเภทของผูเชา 

ประเภทผูเชา พ้ืนที่ (ตารางเมตร) รอยละของพื้นที่ใหเชา 

ผูเชาหลัก  18,626 65.16 

ผูเชารายยอย (49 หอง) 5,213 18.24 

ผูเชาสํานักงาน  2,812 9.84 

พ้ืนที่วาง 14 0.05 

ผูเชาแบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชา  (9 หอง) 1,921 6.72 

รวมพ้ืนที่ใหเชา(1) 28,586 100.00 

พ้ืนที่สงเสริมการขาย  1,585  

รวมทั้งหมด 30,171  

อัตราการเชาพื้นที่ (รอยละ) 99.95  

(1)  ไมรวมพื้นที่สงเสริมการขาย 

ที่มา :    บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

ผูเชาหลักของโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 

ประกอบดวย  

รายชื่อ ชื่อรานคา 
พ้ืนที่  

(ตารางเมตร) 
รอยละของ 
พ้ืนที่ใหเชา 

1. บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป 

จํากัด (มหาชน) 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ 10,970 38.38 

2. บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด เมเจอร โบวล ฮิต 4,652 16.27 

3. บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพี

เรียนซ จํากัด (มหาชน)  

แคลิฟอรเนีย วาว  

เอ็กซพีเรียนซ 

3,004 10.51 

รวมพ้ืนที่ของผูเชาหลัก 18,626 65.16 

พ้ืนที่ใหเชา 28,586 100 

ที่มา :    บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)ถือหุนใน 

บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด ในอัตรารอยละ 100 ของทุนชําระแลว และ ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2553 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนใน บริษัท 

แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน)ในอัตรารอยละ 19.90  ของทุนชําระแลว 

1.4 ขอมูลการเชาพ้ืนที่ของโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน 

รอบ 12 เดือน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
รายละเอียด 

2549 2550 2551 2552 

รายไดคาเชาและคาบริการ  
(ลานบาท) 

203.86 192.86 196.93 215.01 

จํานวนผูเชาทั้งหมด (หอง) (1)  51 53 54 58 

พื้นที่ใหเชา (ตารางเมตร) (2)   25,667 25,954 26,107 25,774 

อัตราการเชาพื้นที่ (รอยละ) 99.69 99.73 99.30 99.95 

คาเชาเฉลี่ย (3) (บาท/ตาราง    
เมตร) 

922 923 1,013 1,109 

ผูเชาที่ครบระยะเวลาการเชา (หอง) 21 14 18 20 

พื้นที่ที่หมดอายุสัญญาในแตละป 
(ตารางเมตร) 

2,565 1,349 2,203 878 

(1)  เฉพาะผูเชารายยอยและผูเชาแบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชา 
(2) ไมรวมพื้นที่สงเสริมการขายและพื้นที่เชาสํานักงาน 

(3) อัตราคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคเฉลี่ยเฉพาะผูเชารายยอยที่ทําสัญญาเชาไม

เกิน  3 ป ทั้งนี้ ไมรวมผูเชาสํานักงานและผูเชาหลัก ซึ่งประกอบดวย บริษัท เมเจอร 

ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด บริษัท 

แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน)  

ที่มา :  บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
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2.  รายละเอียดการเขาลงทุนในโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน ที่กองทุนรวมเขาลงทุน 

2.1 วิธีการเขาลงทุนของกองทุนรวม 

กองทุนรวมเขาลงทุนในอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

ก. สิทธิการเชาที่ดินจํานวนประมาณ 5 ไร ซึ่งเปนที่ตั้งของอาคารโครงการเมเจอร ซีนี

เพล็กซ รัชโยธิน จาก บริษัท วีรวัฒน อินคอรปอเรชั่น จํากัด เปนระยะเวลา 30 ป 

และ บริษัท วีรวัฒน อินคอรปอเรชั่น จํากัด ไดใหคํามั่นเพื่อใหสิทธิแกกองทุนรวม

ในการเชาที่ดินตอไปไดอีก 30 ปนับจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง โดยที่ดินดังกลาว

ตั้งอยูที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ 
เนื้อที่รวม 

(ไร-งาน-ตารางวา) 
19773 3843 2396 
19774 3841 2397 
19775 3842 2398 
19776 3840 2399 

5-1-2 

 

ข. สิทธิการเชาอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน จาก บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ 

จํากัด เปนระยะเวลา 30 ป รวมถึงพื้นที่จอดรถยนตภายในอาคาร และ บริษัท รัชโยธิน 

เรียลตี้ จํากัด ไดใหคํามั่นเพื่อใหสิทธิแกกองทุนรวมในการเชาอาคารตอไปไดอีก 30 ป

นับจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง  

ทั้งนี้ พื้นที่ของอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน ที่กองทุนรวมเขาลงทุน

ไมรวมถึงพื้นที่ภายใตสัญญาเชาแบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชา โดย ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2553 พื้นที่ภายใตสัญญาเชาแบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชาดังกลาวมี

จํานวน 1,921 ตารางเมตร อยางไรก็ดี กองทุนรวมมีสิทธิเชาพื้นที่ดังกลาว 

ทั้งหมดหรือบางสวนจาก บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จํากัด เมื่อสัญญาเชาของผูเชา

เดิมส้ินสุดลง 

ค. สิทธิการเชาที่ดินและอาคารจอดรถยนตรวมถึงงานระบบสาธารณูปโภคของ

อาคารจอดรถยนต จาก บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด เปนระยะเวลา 30 ป และ 

บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด ไดใหคํามั่นเพื่อใหสิทธิแกกองทุนรวมในการเชาที่ดิน

และอาคารจอดรถยนตตอไปไดอีก 30 ปนับจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง  ทั้งนี้ ที่ดิน
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ดังกลาวตั้งอยูที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

โฉนด
เลขที่ 

เลขที่ดิน หนาสํารวจ 
เนื้อที่รวม 

(ไร-งาน-ตาราง
วา) 

3019 3876 25414 
3020 3877 25415 

19778 3839 2401 
1-1-36 

 

ง. กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภคในโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน จาก 

บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด ทั้งนี้ งานระบบสาธารณูปโภคดังกลาว รวมถึง

งานระบบไฟฟา งานระบบน้ําประปา ระบบโทรศัพท ลิฟท บันไดเลื่อน งานระบบ

ปองกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ ระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบงานวิศวกรรม ซึ่ง

ติดตั้งและใชงานอยูในอาคารโครงการ เมเจอร รวมทั้งสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรือ

เกี่ยวเนื่องกับงานระบบดังกลาว (แลวแตกรณี)  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 พื้นที่ซึ่งกองทุนรวมไดเขาลงทุนในอาคารโครงการ

เมเจอร รัชโยธิน มีอัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียรอยละ 99.95 โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

2.2 รายละเอียดของพื้นที่ของโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน ที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้ง

แรก 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 พื้นที่ซึ่งกองทุนรวมเขาลงทุนในอาคารโครงการเมเจอร รัชโยธิน 

มีอัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียรอยละ 99.95 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

ประเภทผูเชา พื้นที่ (ตารางเมตร) 
รอยละของพื้นที่ 

ใหเชา 

ผูเชาหลัก  18,626  69.85 

ผูเชารายยอย (49 หอง) 5,213 19.55 

ผูเชาสํานักงาน  2,812 10.55 

พื้นที่วาง 14 0.05 

รวมพื้นที่ใหเชา(1) 26,665 100.00 
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รอยละของพื้นที่ 
ประเภทผูเชา พื้นที่ (ตารางเมตร) 

ใหเชา 

พื้นที่สงเสริมการขาย  1,585  

รวมทั้งหมด 28,250  

อัตราการเชาพื้นที่ (รอยละ) 99.95  

อัตราคาเชาพื้นที่และคาบริการ
สาธารณูปโภคเฉลี่ย(2) (บาท/
ตารางเมตร/เดือน) 1,113 

 

(1)   ไมรวมพื้นที่สงเสริมการขาย  

(2) อัตราคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคเฉลี่ยเฉพาะผูเชารายยอยที่ทําสัญญาเชา ไมเกิน  3 
ป  

   ที่มา : บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

พื้นที่ของผูเชาหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

รายชื่อ พื้นที่ (ตารางเมตร) 
รอยละของพื้นที่ให

เชา 

บริษัท  เม เจอร  ซีนี เพ ล็กซ   ก รุป  จํ ากั ด 
(มหาชน) 

10,967 41.14 

บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด 4,652 17.44 

บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด 
(มหาชน)  

3,004 11.27 

รวมพื้นที่ของผูเชาหลัก 18,626 69.85 

รวมพื้นที่ใหเชา(1)   26,665 100.00 

(1)  ไมรวมพื้นที่สงเสริมการขาย 1,585 ตารางเมตร 
ที่มา :    บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)ถือหุนใน 

บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด ในอัตรารอยละ 100 ของทุนชําระแลว และ ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2553 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนใน บริษัท 

แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน)ในอัตรารอยละ 19.90  ของทุนชําระแลว 
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ตารางตอไปนี้แสดงขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ของประเภทธุรกิจของผูเชาในพื้นที่

ซึ่งกองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก (ไมรวมขอมูลของพื้นที่สงเสริมการขาย) 

ประเภทธุรกิจ รอยละของพื้นที่ใหเชา 

สินคาและบริการดานความบันเทิง 60.95 

สินคาแฟชั่น สุขภาพและความงาม 17.44 

อาหารและเครื่องดื่ม 8.52 

สํานักงาน 10.55 

พื้นที่วาง  0.05 

พื้นที่อื่น ๆ(1) 2.49 

รวม 100.00 

(1)  ไดแก พื้นที่รานสะดวกซื้อและรานคายอย 

ที่มา : บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
 

ข. โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต 

1. ขอมูลทั่วไป  

โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต ตั้งอยูบนถนนพหลโยธินในบริเวณถนนพหลโยธินตัดกับถนน

วิภาวดีรังสิต-ปทุมธานีและถนนวิภาวดีรังสิต-นครนายก เปนอาคารไลฟสไตล เอ็นเตอรเทนเมนท 

คอมเพล็กซขนาดใหญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต ประกอบดวย

โรงภาพยนตร จํานวน 16  โรง (จํานวน 3,465  ที่นั่ง (โบวล่ิงจํานวน 26   เลน คาราโอเกะจํานวน 18   

หอง และรานคาปลีกจํานวนมากกวา 30 ราน โดยมีรายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1.1 ที่ตั้งโครงการ  

โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต มีลักษณะเปนอาคาร 3  ชั้น ตั้งอยูเลขที่ 439  หมู 2  ถนน

พหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยตั้งอยูบนที่ดินซึ่งเปน

กรรมสิทธิ์ของ บริษัทพิพัฒนสิน จํากัด มีพื้นที่ 14-1-7.8  ไร โดยมีรายละเอียดของ

อสังหาริมทรัพยและลักษณะการถือครองสิทธิ์ดังตอไปนี้ 
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รายละเอยีดของอสังหาริมทรัพย ผูมีกรรมสิทธิ์ / ผูมีสิทธิในการใชประโยชน 

อาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต 

เลขที ่439 เปนอาคาร 3 ชั้น 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรต้ี จํากัด มี

ฐานะเปนเจาของกรรมสิทธิ์  

ที่ดินโฉนดเลขที่ 13033 เนื้อที่ 10-0-7.8 

ไร  ซึ่ ง เปนที่ ต้ั งของอาคารโครงการ 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต 

บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด มีฐานะเปนเจาของ

กรรมสิทธิ์ ซึ่งไดเขาทําสัญญาเชาระยะยาวกับ 

กองทุนรวม 

  ที่ดินโฉนดเลขที ่13033 เนื้อที ่4-1-0 ไร 

ซึ่งใชเปนพ้ืนที่จอดรถยนตภายนอก

อาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต 

บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด มีฐานะเปนเจาของ

กรรมสิทธิ์ซึ่งไดเขาทําสัญญาเชารายปกับ กองทุน

รวม 

งานระบบสาธารณูปโภค  กองทุนรวมเปนเจาของกรรมสิทธิ ์

 

1.2 ลักษณะอาคาร ที่จอดรถยนต และระบบสาธารณูปโภค  

ลักษณะอาคารและที่จอดรถยนต 

โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต กอสรางแลวเสร็จและเปดดําเนินการเมื่อเดือนมีนาคม 

2545 ประกอบดวยอาคารสูง 3 ชั้น ตั้งอยูบนพื้นที่ 10-0-7.8 ไร พื้นที่ใชสอยของอาคาร 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต รวมทั้งส้ิน 31,995 ตารางเมตร ประกอบดวย พื้นที่ใหเชา พื้นที่

สวนกลาง พื้นที่บริการ และพื้นที่จอดรถยนต โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

รายละเอยีด พ้ืนที่ (ตารางเมตร) 

1. อาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ  รังสิต 

 - พ้ืนที่ใหเชา 

 - พ้ืนที่สวนกลาง 

 - พ้ืนที่บริการ 

 -     พ้ืนที่จอดรถยนตภายใน               

อาคาร (จอดรถยนตได 453 คัน) 

 

 

16,231 

2,031 

3,154 

10,579 

รวมพ้ืนที่ใชสอยอาคาร เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต 31,995 
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รายละเอยีด พ้ืนที่ (ตารางเมตร) 

2. พ้ืนที่จอดรถยนตภายนอกอาคาร 

(จอดรถยนตได 264 คัน) 

6,800 

รวม 38,795 

ที่มา : บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 

ระบบสาธารณูปโภค 

อาคารโครงการ เมเจอร มีระบบสาธารณูปโภคหลักประกอบดวยระบบปรับอากาศ บันได

เล่ือน 3 ชุด พรอมระบบปองกันอัคคีภัยและระบบสปริงเกอรในตัวอาคาร 

1.3 ลักษณะของรานคาผูเชา 

ผูเชาของโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต ประกอบดวย ผูเชาหลัก ผูเชารายยอย และผู

เชาพื้นที่สงเสริมการขาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 อาคาร เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต มี

อัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียรอยละ 100.00 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

รายละเอียดผูเชาแยกตามประเภทของผูเชา 

ประเภทผูเชา พ้ืนที่ (ตารางเมตร) รอยละของพื้นที่ใหเชา 

ผูเชาหลัก  12,399 76.38 

ผูเชารายยอย (24 หอง) 2,269 13.98 

ผูเชาแบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชา  

( 10 หอง) 

1,564 9.64 

รวมพ้ืนที่ใหเชา(1) 16,231 100.00 

      

ประเภทผูเชา พ้ืนที่ (ตารางเมตร) 

พ้ืนที่สงเสริมการขาย 684 

รวมทั้งหมด 16,915 

อัตราการเชาพ้ืนที่ (รอยละ) 100 

(1)   ไมรวมพื้นที่สงเสริมการขาย 

ที่มา :  บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
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ผูเชาหลักของโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต ประกอบดวย  

รายชื่อ ชื่อรานคา 
พื้นที่  

(ตารางเมตร) 
รอยละของ
พื้นที่ใหเชา 

1. บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ 
กรุป จํากัด (มหาชน) 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ 8,477 52.22 

2. บริษัท เมเจอร โบวล กรุป 
จํากัด 

เมเจอร โบวล ฮิต 3,922 24.16 

รวมพื้นที่ผูเชาหลัก 12,399 76.38 

รวมพื้นที่ใหเชา 16,231 100.00 

ที่มา :   บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนใน 

บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด ในอัตรารอยละ 100 ของทุนชําระแลว 

 
1.4 ขอมูลการเชาพ้ืนที่ของโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต 

รอบ 12 เดือน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
รายละเอียด 

2549 2550 2551 2552 

รายไดคาเชาและคาบริการ (ลาน
บาท) 

96.85 111.85 112.78 117.41 

จํานวนผูเชาทั้งหมด (หอง)(1) 34 34 34 34 

พื้นที่ใหเชา (ตารางเมตร)(2) 16,263 16,267 16,266 16,231 

อัตราการเชาพื้นที่ (รอยละ) 100 99.11 100 100 

คาเชาเฉลี่ย(3) (บาท/ตารางเมตร) 1,050 1,074 1,111 1,117 

ผู เชาที่ครบระยะเวลาการเชา 
(หอง) 

3 7 13 2 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

21



รอบ 12 เดือน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
รายละเอียด 

2549 2550 2551 2552 

พื้นที่ที่หมดอายุสัญญาในแตละป 
(ตารางเมตร) 

284 469 1,359 198 

(1) เฉพาะผูเชารายยอยและผูเชาแบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชา 
(2) ไมรวมพื้นที่สงเสริมการขาย  
(3) อัตราคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคเฉลี่ยเฉพาะผูเชารายยอยที่ทําสัญญาเชาไม

เกิน  3 ป  

ที่มา :   บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

 
2.  รายละเอียดการเขาลงทุนในโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต  

2.1 วิธีการเขาลงทุนของกองทุนรวม 

กองทุนรวมไดเขาลงทุนในอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้  

ก. สิทธิการเชาที่ดินจาก บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด เปนระยะเวลาประมาณ 21 ป (นับ

จากวันที่ 1 มกราคม 2550) โดยสิทธิการเชาที่ดินจะส้ินสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ 

2571 ทั้งนี้ ที่ดินบริเวณดังกลาวเปนที่ตั้งของอาคาร เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต และ

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

โฉนดเลขที่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ ตําบล อําเภอ จังหวัด เนื้อที่  
(ไร-งาน-
ตารางวา) 

13033 2655 13033 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 10-0-7.8 

 

ข. สิทธิการเชาที่ดินจาก บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด เปนแบบรายป (นับจากวันที่ 1 

เมษายน 2549) ทั้งนี้ ที่ดินบริเวณดังกลาวเปนพื้นที่จอดรถยนตภายนอกอาคาร

โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต และมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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โฉนดเลขที่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ ตําบล อําเภอ จังหวัด เนื้อที่  
(ไร-งาน-
ตารางวา) 

13033 230 13033 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 4-1-0 

 

อนึ่ง บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาดังกลาวไดกอนครบ

กําหนดระยะเวลาเชาโดยแจงใหกองทุนรวมทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอน

วันที่มีเจตนาเลิกสัญญา ซึ่งผลจากการเลิกสัญญาดังกลาว อาจทําใหกองทุน

สูญเสียพื้นที่จอดรถยนตภายนอกจํานวน 264 คัน ตามที่ระบุในตารางขอ 1.2 

ขางตนได 

ค. สิทธิการเชาอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต จาก บริษัท เมเจอร ซีนี

เพล็กซ พรอพเพอรตี้ จํากัด เปนระยะเวลาประมาณ 21 ป (นับจากวันที่ 1 

มกราคม 2550) โดยสิทธิการเชาที่ดินจะสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2571 

รวมถึงพื้นที่จอดรถยนตภายในอาคาร โดย บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้ 

จํากัด จะจดจํานองอาคารเพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาเชากับ

กองทุนรวม 

 ทั้งนี้ พื้นที่ของอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต ที่กองทุนรวมเขาลงทุนไม

รวมถึงพื้นที่ภายใตสัญญาเชาแบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชา โดย ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2553 พื้นที่ภายใตสัญญาเชาแบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชาดังกลาว มี

จํานวน 1,564 ตารางเมตร อยางไรก็ดี กองทุนรวมมีสิทธิเชาพื้นที่ดังกลาว 

ทั้งหมดหรือบางสวน เมื่อสัญญาเชาของผูเชาเดิมส้ินสุดลง  

ง. กรรมสิทธิ์ในงานระบบงานสาธารณูปโภคในโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต 

จาก บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด ทั้งนี้ งานระบบสาธารณูปโภค

ดังกลาวรวมถึง งานระบบไฟฟา งานระบบน้ําประปา  ระบบโทรศัพท  บันไดเลื่อน 

งานระบบปองกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ ระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบงาน

วิศวกรรม ซึ่งติดตั้งและใชงานอยูในอาคารโครงการ เมเจอร รวมทั้งสิทธิใด ๆ ที่

เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับงานระบบดังกลาว (แลวแตกรณี)  

2.2 รายละเอียดของพื้นที่ของอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต ที่กองทุนรวมเขาลงทุน

ครั้งแรก 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 พื้นที่ซึ่งกองทุนรวมเขาลงทุนในอาคารโครงการ เมเจอร ซีนี

เพล็กซ รังสิต มีอัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียรอยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ประเภทผูเชา 
พื้นที่ (ตาราง

เมตร) 
รอยละของพื้นที่ให

เชา 

ผูเชาหลัก  12,399 84.53 

ผูเชารายยอย  (24 หอง) 2,269 15.47 

รวมพื้นที่ใหเชา(1) 14,668 100.00 

พื้นที่สงเสริมการขาย 684  

รวมทั้งหมด 15,384  

อัตราการเชาพื้นที่ (รอยละ) 100  

อัตราคาเชาพื้นที่และคาบริการสาธารณูปโภค
เฉล่ีย(2) 
(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

1,102  

(1) ไมรวมพื้นที่สงเสริมการขาย 
(2) อัตราคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคเฉลี่ยเฉพาะผูเชารายยอยที่ทําสัญญาเชาไมเกิน  3 ป 

ที่มา : บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

พื้นที่ซึ่งกองทุนรวมเขาลงทุนในอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต มีรายละเอียดของผูเชา

หลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ดังตอไปนี้ 

รายชื่อ พื้นที่ (ตารางเมตร) รอยละของพื้นที่ใหเชา 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด 
(มหาชน) 

8,477 57.79 

บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด 3,922 26. 74 

รวมพื้นที่ของผูเชาหลัก 12,399 84.53 

รวมพื้นที่ใหเชา 14,668 100.00 

ที่มา : บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนใน บริษัท เมเจอร 

โบวล กรุป จํากัด ในอัตรารอยละ 100 ของทุนชําระแลว 
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ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลของประเภทธุรกิจของผูเชาในพื้นที่อาคารโครงการ เมเจอร ซีนี

เพล็กซ รังสิตซึ่งกองทุนรวมเขาลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 (ไมรวมขอมูลของพื้นที่

สงเสริมการขาย)  

ประเภทธุรกิจ รอยละของพื้นที่ใหเชา 

สินคาและบริการดานความบันเทิง 85.19 

อาหารและเครื่องดื่ม 5.24 

สินคาแฟชั่น สุขภาพและความงาม 2.26 

พื้นที่วาง 0 

พื้นที่อื่น ๆ 7.3 

รวม 100.00 

ที่มา : บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

 

ค.  สรุปรายละเอียดการเขาลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวม 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 อาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน และอาคารโครงการ เมเจอร 

ซีนีเพล็กซ รังสิต มีอัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียรอยละ 100 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผูเชาดังตอไปนี้ 

ประเภทผูเชา พื้นที่ (ตารางเมตร) รอยละของพื้นที่ใหเชา 

ผูเชาหลัก         31,025  75.06 

ผูเชารายยอย  (73 หอง)          7,482 18.10 

ผูเชาสํานักงาน (1 หอง)          2,812  6.81 

พื้นที่วาง               14 0.03 

รวมพื้นที่ใหเชา(1)        41,333 100.00 

ผูเชาพื้นที่สงเสริมการขาย 2,269  

รวมทั้งหมด 43,602  

อัตราการเชาพื้นที่ (รอยละ) 100  
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ประเภทผูเชา พื้นที่ (ตารางเมตร) รอยละของพื้นที่ใหเชา 

อัตราคาเชาพื้นที่และคาบริการ
สาธารณูปโภคเฉลี่ย(2)  

(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

1,108  

(1) ไมรวมพื้นที่สงเสริมการขาย 

(2) อัตราคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคเฉลี่ยเฉพาะผูเชารายยอยที่ทําสัญญาเชาไมเกิน  3 ป  

ที่มา : บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

ตารางตอไปนี้แสดงขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ของผูเชาในพื้นที่ซึ่งกองทุนรวมเขาลงทุนของ

อาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน และอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต ซึ่งไม

รวมถึงพื้นที่สงเสริมการขาย 

ประเภทธุรกิจ รอยละของพื้นที่ใหเชา 

สินคาและบริการดานความบันเทิง 69.55 

สินคาแฟชั่น สุขภาพและความงาม 12.06 

อาหารและเครื่องดื่ม 7.36 

สํานักงาน 6.80 

พื้นที่วาง  0.03 

        พื้นที่อื่น ๆ(1) 4.19 

รวม 100.00 

(1)  ไดแก พื้นที่รานสะดวกซื้อและพื้นที่รานคายอย 

ที่มา : บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

ง. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในกรณีผูใหเชาบอกเลิกสัญญาและมาตรการปองกันความเสี่ยงของ
กองทุนรวม 

สัญญาเชาที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและอาคารโครงการ เมเจอร ทั้งหมด (ยกเวนสัญญาเชาที่ดินที่ใชเปนที่

จอดรถยนตภายนอกอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต) เปนสัญญาเชาระยะยาว และในกรณี

ของที่ดินและอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน ซึ่งเปนสัญญาเชาที่จะมีการตออายุไปอีก 
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30 ป หลังการเชา 30 ปแรกนั้น ผูใหเชาในทรัพยสินดังกลาวตกลงใหคํามั่นแกกองทุนรวมในการตอ

สัญญาเชาไดอีกตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา 

สําหรับที่ดินและที่จอดรถยนตภายนอกอาคาร โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต ซึ่งเปนสัญญาเชา

แบบรายป และผูใหเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญากอนกําหนด เปนการจัดหาพื้นที่จอดรถยนตเพิ่มเพื่อ

อํานวยความสะดวกใหกับผูมาใชบริการ ดังนั้น กรณีที่ผูใหเชาบอกเลิกหรือไมตอสัญญาเชาที่ดินจะ

สงผลกระทบทําใหพื้นที่จอดรถยนตดังกลาวขาดหายไป อยางไรก็ตาม การขาดหายไปของพื้นที่จอด

รถยนตดังกลาวนั้นคาดวาจะไมสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ

จ. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชา 

กองทุนรวมไดรับหลักประกันในการเขาลงทุนในอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน และ

อาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต ดังตอไปนี้ 

(ก) อาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน 

(1) ใหมีการจํานอง โดย บริษัท วีรวัฒน อินคอรปอเรช่ัน จํากัด จํานองที่ดินโฉนด

เลขที่ 19773-19776 กับกองทุนรวม 

(2) ใหมีการจํานอง โดย บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จํากัด จํานองอาคารโครงการ เมเจอร 

ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน กับกองทุนรวม 

(3) ใหมีการจํานอง โดย บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด จํานองที่ดินและอาคารจอด

รถยนตซึ่งตั้งอยูในบริเวณอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน กับกองทุน

รวม 

(4) กําหนดใหเจาของที่ดินและอาคารเฉพาะในโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน 

เขาทําสัญญาซึ่งกําหนดใหกองทุนรวมมีสิทธิซื้อที่ดินหรืออาคารที่เชาในกรณีที่

กองทุนรวมไมสามารถใชสิทธิตามคํามั่นตออายุสัญญาเชาออกไปอีก 30 ปอัน

เนื่องมาจากเจาของอสังหาริมทรัพยปฏิเสธการใชสิทธิตอสัญญาเชาที่ดินและ

อาคารของกองทุนรวม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

(ก) ในกรณีที่กองทุนรวมไมสามารถใชสิทธิตามคํามั่นตออายุสัญญาเชา

ออกไปอีก 30 ปอันเนื่องมาจากบริษัท วีรวัฒน อินคอรปอเรชั่น จํากัด 

ปฏิเสธการใชสิทธิตอสัญญาเชาที่ดินของกองทุนรวมตามเงื่อนไขที่

กําหนดในสัญญาเชาที่ดินระหวางกองทุนรวมกับบริษัท วีรวัฒน อินคอร
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ปอเรชั่น จํากัด ใหกองทุนรวมมีสิทธิซื้อที่ดินดังกลาวจากบริษัท วีรวัฒน 

อินคอรปอเรชั่น จํากัด ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

1. ชําระคาตอบแทนในราคา 100,000,000 บาท รวมกับเงินมัดจํา

คํามั่นในการเชาทรัพยสินดังกลาวในชวง 30 ปที่สองซึ่งกองทุนรวม

ชําระลวงหนาใหแกบริษัท วีรวัฒน อินคอรปอเรชั่น จํากัด  ทั้งนี้ เงิน

มัดจําคํามั่นมีจํานวนประมาณรอยละ10 ของคาเชารวมที่กองทุน

จายตามสัญญาเชาดังกลาว 

2. บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด อาจพิจารณาใหกองทุนรวมมีสิทธิซื้อ

ที่ดินและอาคารจอดรถยนตรวมถึงงานระบบสาธารณูปโภคของ

อาคารจอดรถยนตจากบริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด เมื่อครบ

ระยะเวลา 60 ป ภายใตสัญญาเชาที่ดินและอาคารจอดรถยนต

ดังกลาว ระหวางกองทุนรวมกับบริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด โดย

กองทุนรวมตองชําระคาตอบแทนใหแกบริษัท รัชโยธินซีนีมา จํากัด 

เทากับราคาตลาดของที่ดินดังกลาว ณ วันที่กองทุนรวมใชสิทธิ 

(ข) ในกรณีที่กองทุนรวมไมสามารถใชสิทธิตามคํามั่นตออายุสัญญาเชา

ออกไปอีก 30 ปอันเนื่องมาจากบริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด ปฏิเสธการ

ใชสิทธิตอสัญญาเชาที่ดินและอาคารจอดรถยนตของกองทุนรวมตาม

เงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเชาที่ดินและอาคารจอดรถยนตดังกลาว 

ระหวางกองทุนรวมกับบริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด ใหกองทุนรวมมี

สิทธิซื้อที่ดินดังกลาวจากบริษัท รัชโยธินซีนีมา จํากัด ทั้งนี้ภายใต

เงื่อนไขดังตอไปนี้ 

1. ชําระคาตอบแทนในราคา 10,000,000 บาท รวมกับเงินมัดจํา

คํามั่นในการเชาทรัพยสินดังกลาวในชวง 30 ปที่สองซึ่งกองทุนรวม

ชําระลวงหนาใหแกบริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด ทั้งนี้ เงินมัดจํา

คํามั่นมีจํานวนประมาณรอยละ10 ของคาเชารวมที่กองทุนจาย

ตามสัญญาเชาดังกลาว 

2. บริษัท วีรวัฒน อินคอรปอเรชั่น จํากัด อาจพิจารณาใหกองทุนรวม

มีสิทธิซื้อที่ดินจากบริษัท วีรวัฒน อินคอรปอเรช่ัน จํากัด เมื่อครบ

ระยะเวลา 60 ป ภายใตสัญญาเชาที่ดินดังกลาว ระหวางกองทุน

รวมกับบริษัท วีรวัฒน อินคอรปอเรช่ัน จํากัด โดยกองทุนรวมตอง
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ชําระคาตอบแทนใหแกบริษัทวีรวัฒน อินคอรปอเรชั่น จํากัด 

เทากับราคาตลาดของที่ดินดังกลาว ณ วันที่กองทุนรวมใชสิทธิ 

(ค)  ในกรณีที่กองทุนรวมไมสามารถใชสิทธิตามคํามั่นตออายุสัญญาเชา

ออกไปอีก 30 ปอันเนื่องมาจากบริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จํากัด ปฏิเสธการ

ใชสิทธิตอสัญญาเชาอาคารของกองทุนรวมตามเงื่อนไขที่กําหนดใน

สัญญาเชาอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน ระหวางกองทุน

รวม กับ บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จํากัด ใหกองทุนรวมมีสิทธิซื้ออาคาร

โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน จากบริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จํากัด 

โดยใหถือเอาเงินมัดจําคํามั่นในการเชาทรัพยสินดังกลาวในชวง 30 ปที่

สองซึ่งกองทุนรวมชําระลวงหนาใหแกบริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จํากัด เปน

คาตอบแทนในการซื้ออาคารดังกลาว  ทั้งนี้ เงินมัดจําคํามั่นมีจํานวน

ประมาณรอยละ10 ของคาเชารวมที่กองทุนจายตามสัญญาเชาดังกลาว 

ทั้งนี้ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนด 

(ข) อาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต 

ใหมีการจํานอง โดย บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้ จํากัด จํานองอาคารโครงการ 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต กับกองทุนรวม 

ฉ. การจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 

กองทุนรวมดําเนินการหาผลประโยชนจากการลงทุนในสิทธิการเชา และ/หรือกรรมสิทธิ์ในอาคาร 

โครงการ เมเจอร และงานระบบสาธารณูปโภคโดยนําพื้นที่ในอาคารโครงการ เมเจอร ออกใหเชาแกผู

เชาเพื่อประกอบธุรกิจตางๆ ซึ่งรวมถึงโรงภาพยนตร โบวล่ิง ศูนยออกกําลังกาย และรานจําหนาย

อาหารและเครื่องดื่ม โดยกองทุนรวมดาํเนินการทําสัญญาเชาและสัญญาบริการสาธารูปโภคกับผูเชา

ในรูปแบบที่เหมาะสม และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกองทุนรวม ซึ่งกองทุนรวมไดกําหนดให 

บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด และ/หรือ บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด และ/หรือ

บริษัทเมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) มีสิทธิในการบริหารและเปนผูใหบริการงานระบบ

ไฟฟาและงานระบบน้ําประปาโดยตรงแกผูเชาทุกรายในอาคารโครงการ เมเจอร โดยกองทุนรวมรับ

คาตอบแทนในการใหสิทธิดังกลาว ซึ่งมีเงื่อนไขตามที่กําหนดในสัญญาที่เกี่ยวของ  

ทั้งนี้ กองทุนรวมอนุญาตใหผูเชารายอื่นที่อยูรวมในโครงการสามารถใชพื้นที่สวนกลางในสวนที่เปน

ของกองทุนรวม เชน ทางเดินและหองน้ํา เปนตน โดยไมมีคาใชจาย
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ช. การประกันภัยในทรัพยสินโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน และ โครงการ เมเจอร ซีนี
เพล็กซ รังสิต ที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 

กองทุนรวมไดจัดใหมีการประกันภัยทรัพยสินในโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน และ โครงการ 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต ที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก โดยจัดทํากรมธรรมประกันภัยชนิดตาง ๆ 

รวมกับเจาของกรรมสิทธิ์และผูมีสิทธิครอบครองในทรัพยสินตามสัดสวนที่แตละบุคคลมีสิทธิในการ

ใชและหาประโยชน ทั้งนี้ มีสาระสําคัญโดยสรปุดังตอไปนี้ 

1. ประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน (All Risk Insurance) 

• กองทุนรวม เปนผูเอาประกันภัยรวมกับบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด 

(มหาชน) และ/หรือ บริษัทในเครือ 

• กองทุนรวม เปนผูรับประโยชนตามสัดสวนที่ระบุไวในกรมธรรม 

• กองทุนรวม เปนผูรับผิดชอบชําระคาเบี้ยประกันตามสัดสวนที่ระบุไวในกรมธรรม 

2.  ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) 

• กองทุนรวม เปนผูเอาประกันภัยรวมกับบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด 

(มหาชน) และ/หรือ บริษัทในเครือ 

• กองทุนรวม เปนผูรับประโยชนตามสัดสวนที่ระบุไวในกรมธรรม 

• กองทุนรวม เปนผูรับผิดชอบชําระคาเบี้ยประกันตามสัดสวนที่ระบุไวในกรมธรรม 

• ระยะเวลาความคุมครอง 12 เดือน 

3.  ประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) 

• กองทุนรวม เปนผูเอาประกันภัยรวมกับบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด 

(มหาชน) และ/หรือ บริษัทในเครือ 

• กองทุนรวม เปนผูรับผิดชอบชําระคาเบี้ยประกันตามสัดสวนที่ระบุไวในกรมธรรม 

4.2 การลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1  

เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดมีมติอนุมัติใหกองทุนรวมเขาลงทุนใน

การเพิ่มทุนครั้งที่ 1  ในสิทธิการเชาที่ดินและสิทธิการเชาพื้นที่บางสวนของโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ 

อเวนิว รัชโยธิน เปนระยะเวลา 30 ป รวมถึงการซื้อทรัพยสินอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและจําเปนตอการใชประโยชน

ของที่ดินและอาคาร ส่ิงปลูกสราง โดยมีขอมูลสรุปดังตอไปนี้ 
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รายละเอียด 

ที่ดินที่ตั้งโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

ที่ดินทั้งหมด 9 ไร 0 งาน 0 ตารางวา 

ที่ดินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน  9 ไร 0 งาน 0 ตารางวา 

ลักษณะการเขาลงทุนของกองทุนรวม สัญญาเชา 30 ป  

อาคารโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

พื้นที่ใชสอยทั้งหมดของโครงการ  (ตารางเมตร)(1) 40,718.78 

พื้นที่ใหเชาทั้งหมด (ตารางเมตร) 14,295.32 

พื้นที่ซึ่งกองทุนรวมจะเขาลงทุน (ตารางเมตร) 37,531.91 

พื้นที่ใหเชาที่กองทุนจะลงทุน (ตารางเมตร) 11,108.45 

อัตราการเชาพื้นที่ของพื้นที่ซึ่งกองทุนรวมจะเขา
ลงทุน (รอยละ) 

99.05  

ลักษณะการเขาลงทุนของกองทุนรวม สัญญาเชา 30 ป 

งานระบบและทรัพยสินอื่นที่เกี่ยวเนื่องและจําเปนตอการใชประโยชน 

ในทรัพยสินทีเกี่ยวของ 

ลักษณะการเขาลงทุนของกองทุนรวม  ซื้อกรรมสิทธิ์ 

(1) พื้นที่ใชสอย หมายถึง พื้นที่ใหเชาตามสัญญาเชา พื้นที่สวนกลาง พื้นที่บริการ และพื้นที่จอดรถ 

 

โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีรายละเอียดที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

1.  ขอมูลทั่วไปของโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  

โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ตั้งอยูบนถนนรัชดาภิเษก ใกลส่ีแยกรัชโยธิน เปน

อาคารศูนยการคาประเภทคอมมูนิตี้มอลล (Community Mall) โดยมีขอโดดเดนที่แตกตางจาก

ศูนยการคาแบบดั้งเดิม คือ เปนรูปแบบของศูนยการคาที่เนนความสะดวกเปนหลักเพื่อตอบสนอง
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  ไลฟสไตลของคนในชุมชน โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเว

นิว รัชโยธิน ประกอบดวยรานคายอยจํานวนมากกวา 72 ราน โดยมีรายละเอียดตางๆ ดังตอไปนี้ 

1.1 ที่ตั้งโครงการ 

แผนที่แสดงที่ตั้งของโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

 

 

โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ตั้งอยูเลขที่ 234 และ 234/1-3 ถนน

รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งอยูบนที่ดิน 9 ไร 0 งาน 0 ตาราง

วา โดยมีรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยและลักษณะการถือครองสิทธิดังตอไปนี้ 
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รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย 
ผูมีกรรมสิทธิ์ / ผูมีสิทธิในการใช

ประโยชน 

โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

เลขที่ 234 และ 234/1-3  ถนนรัชดาภิเษก แขวง

ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย

อาคารศูนยการคา จํานวน 3 อาคาร ไดแก อาคารตึก 

3 ชั้น (Zone B), อาคารตึก 4 ชั้น (Zone C), อาคาร

ตึก 2 ชั้น (Zone D) และอาคารจอดรถยนต (Zone 

A) (ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท รัชโยธิน อเวนิว 

แมเนจเมนท จํากัด ดังรายละเอียดดานลาง)  

บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด 

อาคารจอดรถยนต จํานวน 1 อาคาร ไดแก อาคาร

จอดรถยนต 14 ชั้น (Zone A) 

บริษัท  รัชโยธิน  อเวนิว  แมเนจเมนท 

จํากัด* 

ที่ดินที่เปนที่ตั้งของโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซู

กิ อเวนิว รัชโยธิน เลขที่ 50 4659 และ 19777 มีเนื้อ

ที่ทั้งหมด 9 ไร 0 งาน 0 ตารางวา 

บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด 

งานระบบสาธารณูปโภคที่ติดตั้งและใชงานอยูใน

อาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

บริษัท  รัชโยธิน  อเวนิว  แมเนจเมนท 

จํากัด  

 * หมายเหตุ อาคารจอดรถยนตดังกลาวมีการใชขอมูลทางทะเบียน เลขที่อาคาร และ 

ใบอนุญาตกอสรางรวมกับบริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการบริหารงานภายใน

ระหวาง บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด และบริษัท รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท จํากัด 

1.2 ลักษณะอาคาร และระบบสาธารณูปโภค 

ลักษณะอาคาร 

โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน กอสรางแลวเสร็จและเปดดําเนินการ

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 โดยประกอบดวยอาคารศูนยการคา จํานวน 3 อาคาร ไดแก 

อาคารตึก 3 ชั้น (Zone B), อาคารตึก 4 ชั้น (Zone C), อาคารตึก 2 ชั้น (Zone D) และ

อาคารจอดรถ จํานวน 1 อาคาร ไดแก อาคารจอดรถยนต 14 ชั้น (Zone A) ทั้งนี้ โครงการ

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีพื้นที่ใชสอยรวมทั้งส้ินประมาณ  40,718 

ตารางเมตร ประกอบดวย พื้นที่ใหเชา พื้นที่สวนกลาง พื้นที่บริการ และพื้นที่จอดรถยนต 

โดยมีรายละเอียด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ดังตอไปนี้ 
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รายละเอียด พื้นที่โดยประมาณ (ตารางเมตร) 

อาคารศูนยการคา (Zone B)  

  *  พื้นที่ใหเชา 5,496.62 

  * พื้นที่สวนกลาง 3,046.38 

  * พื้นที่บริการ 122.00 

 รวม 8,665.00 

อาคารศูนยการคา (Zone C)  

  *  พื้นที่ใหเชา 3,891.31 

  * พื้นที่สวนกลาง 1,511.69 

  * พื้นที่บริการ 89.00 

 รวม 5,492.00 

อาคารศูนยการคา (Zone D)  

  *  พื้นที่ใหเชา 661.80 

  * พื้นที่สวนกลาง 54.98 

  * พื้นที่บริการ 8.00 

 รวม 724.78 

อาคารที่จอดรถ (Zone A)  

  *  พื้นที่ใหเชา 4,245.59 

  * พื้นที่สวนกลาง 2,671.25 

  * พื้นที่บริการ 168.00 

  * พื้นที่จอดรถ 18,752.16 

 รวม 25,837.00 

ที่มา :  บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 
 

ระบบสาธารณูปโภค 

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีระบบสาธารณูปโภคหลักประกอบดวย ระบบไฟฟา 

ระบบสุขาภิบาล ระบบโทรศัพท ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟตสําหรับโดยสารจํานวน 4 ชุด ลิฟต

สําหรับขนของจํานวน 1 ชุด และ ระบบบันไดเลื่อนจํานวน 4 ชุด 
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1.3 ลักษณะของรานคาผูเชา  

ผูเชาของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ประกอบดวย ผูเชาหลัก ผูเชารายยอย 

ผูเชาสํานักงานและผูเชาพื้นที่สงเสริมการขาย  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีอัตราการเชาพื้นที่

เฉล่ียรอยละ 99.26 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

รายละเอียดของผูเชาแบงตามประเภทของผูเชา  

ประเภทผูเชา พื้นที่ (ตารางเมตร) รอยละของพื้นที่ทั้งหมด 

ผูเชาหลัก  1,210.59 2.97 

ผูเชารายยอย/ผูเชาประเภทรานคา  9,944.43 24.42 

ผูเชาสํานักงาน  3,035.00 7.45 

พื้นที่วาง 105.30 2.59 

รวมพื้นที่ใหเชา(1) 14,295.32 35.11 

อัตราการเชาพื้นที่ (รอยละ) 99.26  

อั ต ร า ก า ร เ ช า พื้ น ที่ เ ฉ ล่ี ย  
(บาท/ตร.ม./เดือน) (1) 601.66 

 

พื้นที่สงเสริมการขาย  7,284.30  17.89 

พื้นที่สวนบริการ 387.00 0.95 

พื้นที่จอดรถ 18,752.16 46.05 

รวมทั้งหมด 40,718.78 100 

(1)  ไมรวมพื้นที่สงเสริมการขาย พื้นที่สวนบริการ และพื้นที่จอดรถยนต 

ที่มา :   บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 

 

ผูเชารายใหญ 5 รายแรกของอาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ตามลําดับ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ประกอบดวย  
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รายชื่อ พื้นที่ (ตารางเมตร) รอยละของพื้นที่ใหเชารวม 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
(Major Cineplex Group)  

3,035.00  21.23  

วิลลา มารเก็ท (Villa Market)  1,210.59 8.47 

ศูนยการแพทยผิวหนังกรุงเทพ  
(BDC By DR Orawan)  938.00 6.56 

โออิชิ เอ็กเพรส (Oishi Express) 605.11 4.23 

รานอาหารฟูจิ (Fuji) 413.32 2.89 

รวมผูเชารายใหญ 6,202.02 43.38 

รวมพื้นที่ใหเชา  14,295.32 100.00 

ที่มา :   บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 

 

1.4 ขอมูลการเชาพ้ืนที่ของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

รายละเอียด 
ก.ค. – ธ.ค. 

2551 

ม.ค. – ธ.ค. 

2552 

ม.ค. – มิ.ย. 

2553 

รายไดคาเชาและคาบริการ (ลานบาท) 39 76 67.71 

จํานวนผูเชาทั้งหมด (หอง)(1)  72 72 72 

พื้นที่ใหเชา (ตารางเมตร)(2)   14,295.32 14,295.32 14,295.32 

อัตราการเชาพื้นที่ (รอยละ)(3) 99.60 99.70 99.26 

ผูเชาที่ครบระยะเวลาการเชา (หอง) - - - 

พื้นที่ที่หมดอายุสัญญาในแตละป 
(ตาราง เมตร) 

- - - 

(1)  เฉพาะผูเชารายยอยและผูเชาแบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชา 
(2) ไมรวมพื้นที่สงเสริมการขายและพื้นที่เชาสํานักงาน 

(3) อัตราคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคเฉลี่ยเฉพาะผูเชารายยอยที่ทําสัญญาเชาไมเกิน 3 ป  

ที่มา :   บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 
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2.  รายละเอียดการเขาลงทุนในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

2.1 วิธีการเขาลงทุนของกองทุรวม 

กองทุนรวมจะไดเขาลงทุนในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินโดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

ก.  สิทธิการเชาที่ดินที่เปนที่ตั้งของโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัช

โยธิน อาคารจอดรถ รวมถึงพื้นที่ถนนรอบโครงการและทางเขาออกโครงการ พื้นที่

รวมทั้งหมดประมาณ 9 ไร จากบริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ซึ่งเปนผูมีกรรมสิทธิ์

ในที่ดินดังกลาว เปนระยะเวลา 30 ป โดยที่ดินดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

เนื้อที่ดินตามโฉนดที่ดนิ 
ลําดับ โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ 

ไร งาน ตรว. 

1 50 3812 50 5 3 33 

2 4659 5206 26271 1 2 80.7 

3 19777 4931 2400 1 1 86.3 

      รวม 9 0 0.0 

ข. สิทธิการเชาพื้นที่บางสวนของอาคารศูนยการคา จํานวน 3 อาคาร ไดแก อาคาร

ตึก 3 ชั้น (Zone B) อาคารตึก 4 ชั้น (Zone C) อาคารตึก 2 ชั้น (Zone D) จาก

บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ซึ่งเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในโครงการศูนยการคาไลฟ

สไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน และสิทธิการเชาอาคารที่จอดรถยนต จํานวน 1 อาคาร 

(Zone A) จากบริษัท รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท จํากัด ซึ่งเปนผูมีกรรมสิทธิ์ใน

อาคารจอดรถยนตดังกลาว เปนระยะเวลา 30 ป 

ทั้งนี้ พื้นที่ของอาคารโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ที่

กองทุนรวมจะเขาลงทุน ไมรวมถึงพื้นที่ภายใตสัญญาเชาแบบมีคาตอบแทนสิทธิ

การเชา  )ยกเวนพื้นที่ใหเชา แกบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด    ) มหาชน ( ที่

มีพื้นที่ประมาณ 3,035 ตารางเมตร    (โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553   พื้นที่

ภายใตสัญญาเชาแบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชาดังกลาวมีจํานวน 3,186.87 

ตารางเมตร  

.  กรรมสิทธิ์ในงานระบบและทรัพยสินอื่นที่เกี่ยวของกับโครงการศูนยการคาไลฟ

สไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ที่เกี่ยวเนื่องและจําเปนตอการใชประโยชนของที่ดิน

และอาคาร ส่ิงปลูกสราง จากบริษัท รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท จํากัด ซึ่งเปนผู

ค
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  มีกรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภคดังกลาว ทั้งนี้ งานระบบสาธารณูปโภค

ดังกลาว รวมถึงงานระบบไฟฟา งานระบบน้ําประปา ระบบโทรศัพท ลิฟท บันได

เล่ือน งานระบบปองกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ ระบบบําบัดน้ําเสีย และ

ระบบงานวิศวกรรม ซึ่งติดตั้งและใชงานอยูในอาคารโครงการศูนยการคาไลฟ

สไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน   รวมทั้งสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับงาน

ระบบดังกลาว )แลวแตกรณี(  

2.2 รายละเอียดของพื้นที่และราคาประเมินของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ที่

กองทุนรวมเขาลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 พื้นที่ซึ่งกองทุนรวมจะเขาลงทุนของอาคารโครงการศูนยการคา

ไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

รายละเอียด พื้นที่โดยประมาณ (ตารางเมตร) 

อาคารศูนยการคา (Zone B)  
  *  พื้นที่ใหเชา 3,326.16 
  * พื้นที่สวนกลาง 3,046.38 
  * พื้นที่บริการ 122.00 

 รวม 6,494.54 
อาคารศูนยการคา (Zone C)   
  *  พื้นที่ใหเชา 2,874.90 
  * พื้นที่สวนกลาง 1,511.69 
  * พื้นที่บริการ 89.00 
 รวม 4,475.59 
อาคารศูนยการคา (Zone D)  
  *  พื้นที่ใหเชา 661.80 
  * พื้นที่สวนกลาง 54.98 
  * พื้นที่บริการ 8.00 
 รวม 724.78 
อาคารที่จอดรถ (Zone A)  
  *  พื้นที่ใหเชา 4,245.59 
  * พื้นที่สวนกลาง 2,671.25 
  * พื้นที่บริการ 168.00 
  * พื้นที่จอดรถ 18,752.16 
 รวม 25,837.00 
รวมพื้นที่ทั้งหมด 37,531.91 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 พื้นที่ซึ่งกองทุนรวมจะเขาลงทุนของอาคารโครงการศูนยการคา

ไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีอัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียรอยละ 99.05 โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

ประเภทผูเชา 
พ้ืนที่โดยประมาณ 

(ตารางเมตร) 

สัดสวนพื้นที่คิดเทียบพ้ืนที่
ใชสอยที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนโดยประมาณ 

 (รอยละ) 

ผูเชาหลัก  1,210.59 3.23 

ผูเชารายยอย  6,757.56 18.00 

ผูเชาสํานักงาน  3,035.00 8.09 

พื้นที่วาง 105.30 0.28 

รวมพื้นที่ใหเชา 11,108.45 29.60 

อัตราการเชาพื้นที่ (รอยละ) 99.05  

อัตราการเชาพื้นที่เฉล่ีย  

(บาท/ตร.ม./เดือน) 601.66   

จํานวนผูเชาทั้งหมด (ราย) 52   

พื้นที่สงเสริมการขาย 7,284.30 19.41 

พื้นที่สวนบริการ 387.00 1.03 

พื้นที่จอดรถ 18,752.16 49.96 

รวมทั้งหมด 37,531.91 100.00 

 

พื้นที่ของผูเชาหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ผูเชารายใหญ 
พ้ืนที่โดยประมาณ 

(ตารางเมตร) 
รอยละของพื้นที่ใหเชา 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป (Major 

Cineplex Group) 3,035.00 27.32 

วิลลา มารเก็ท (Villa Market) 1,210.59 10.90 
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พ้ืนที่โดยประมาณ 
ผูเชารายใหญ รอยละของพื้นที่ใหเชา 

(ตารางเมตร) 

ศูนยการแพทยผิวหนังกรุงเทพ 

(BDC By DR Orawan)  938.00 8.44 

โออิชิ เอ็กเพรส (Oishi 

Express) 605.11 5.45 

โรงเรียนสอนดนตรี เคพีเอ็น 

(KPN) 332.00 2.99 

รวมผูเชารายใหญ 6,120.70 55.10 

รวมพื้นที่ใหเชา  11,108.45 100.00 

 

ตารางตอไปนี้แสดงขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ของประเภทธุรกิจของผูเชาในพื้นที่

ซึ่งกองทุนรวมจะเขาลงทุน )ไมรวมขอมูลของพื้นที่สงเสริมการขาย(

ประเภทธุรกิจ 
พ้ืนที่โดยประมาณ 

(ตารางเมตร) 
รอยละของพื้นที่ใหเชา 

อาหารและเครื่องดื่ม 4,598 41.39 

สํานักงาน 3,035 27.32 

ศูนยสุขภาพและศูนยสงเสริม
ความงาม 1,315 11.84 

เส้ือผาและรานเสริมความงาม 628 5.65 

ศูนยการศึกษา 330 2.97 

ธนาคาร 79 0.71 

พื้นที่อื่นๆ 1,123.45 10.11 

รวม 11,108.45 100.00 

 

ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลของสัญญาเชา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ที่จะครบกําหนดตาม

อายุสัญญา เฉพาะสวนที่กองทุนรวมจะลงทุนในอาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว 

รัชโยธิน 
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ป 

พื้นที่เชาที่ครบกําหนดอายุ

สัญญาเชาโดยประมาณ 

(ตารางเมตร) 

สัดสวนพื้นที่ใหเชาที่ครบ

กําหนดอายุสัญญาเชาคิด

เทียบพื้นที่ใหเชารวม

โดยประมาณ (รอยละ) 

2553 105.72 1.31 

2554 7,464.32  92.46 

2555 339.06 4.20 

2556 164.35 2.04 

รวม 8,073.45  100.00 

หมายเหตุ:  พื้นที่ใหเชาดังกลาวขางตนนับรวมเฉพาะพื้นที่ของผูเชาที่ทําสัญญาเชาระยะสั้น 

ไมไดนับรวมพื้นที่สงเสริมการขาย และพื้นที่สํานักงานใหเชาแก บริษัท เมเจอร ซีนี

เพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ สัญญาเชาพื้นที่สํานักงาน บริษัท เมเจอร ซีนี

เพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ดังกลาวจะครบกําหนดระยะเวลาการเชาในป พ.ศ. 

2581 

2.3 มูลคาและราคาประเมินของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

กอนการลงทุนในสิทธิการเชาโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินดังกลาว 

กองทุนรวมไดจัดใหมีผูประเมินราคาอิสระจํานวน 2  ราย  คือ บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส 

จํากัด และบริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด ซึ่งไดประเมินมูลคาทรัพยสินที่กองทุนจะลงทุน

โดยใชวิธีพิจารณาจากรายได  )Income Approach) ไว ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน   2553  และ 

วันที่ 27 สิงหาคม 2553 ตามลําดับ ในรายละเอียดดังตอไปนี้ 

-  บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส จํากัด ไดประเมินราคาสิทธิการเชาโครงการศูนยการคา

ไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินไวที่ราคา 1,031  ,000,000  บาท  )หนึ่งพันสามสิบ

เอ็ดลานบาทถวน(  

-  บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด ไดประเมินราคาสิทธิการเชาโครงการศูนยการคา

ไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ที่ราคา 996,000,000 บาท  )เการอยเกาสิบหก

ลานบาทถวน(

การลงทุนในสิทธิการเชาโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินในครั้งนี้ 

กองทุนรวมจะลงทุนในราคารวมทั้งส้ินไมเกิน 962 ,825  ,000  บาท (เการอยหกสิบสองลาน

แปดแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน  ( ซึ่งเทากับราคาประเมินเฉลี่ยของสิทธิการเชาโครงการ

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ลบดวยรอยละ 5 ของราคาประเมินเฉลี่ย
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ดังกลาว ทั้งนี้ ราคาที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนไมสูงกวาราคาที่ไดจากการประเมินคาต่ําสุด

ซึ่งไดรับจากบริษัทประเมินคาทรัพยสินดังกลาว เกินรอยละ 10 ของราคาที่ไดจากการ

ประเมินของผูประเมินราคาอิสระ ทั้งนี้ การเขาลงทุนดังกลาวจะมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

• สิทธิการเชาที่ดินเปนระยะเวลา 30 ป และสิทธิการเชาอาคารศูนยการคาไลฟ

สไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  )เฉพาะอาคาร B อาคาร C และอาคาร D) มูลคารวม 

726,115,000 บาท (เจ็ดรอยยี่สิบหกลานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาท) 

• สิทธิการเชาอาคารจอดรถยนต  )  เฉพาะอาคาร A) มูลคา 140,000,000  บาท )  

หนึ่งรอยส่ีสิบลานบาท(

• กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภคและทรัพยสินอื่นที่เกี่ยวเนื่อง   มูลคารวม

ภาษีมูลคาเพิ่มแลว 96,710,000 บาท )เกาสิบหกลานเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาท  ( 

2.4 การหาประโยชนในอาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

กองทุนรวมจะดําเนินการหาผลประโยชนจากการลงทุนในสิทธิการเชาของอาคาร

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน และกรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภค  โดย

สรุปดังตอไปนี้ 
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ทั้งนี้ การหาประโยชนดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ออกใหเชา

แกผูเชาเพื่อประกอบธุรกิจตาง ๆ ซึ่งรวมถึงซุปเปอรมารเก็ต รานจําหนายอาหาร

ข.  จํากัด มีสิทธิในการบริหารและเปนผู

ยธิน อเวนิว แมเนจเมนท จํากัด จะเปน

งทุนรวมและบริษัท รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท จํากัด ยังไดตกลง

ก. นําพื้นที่ในอาคารโครงการ ศูนยการคาไลฟสไ

และเครื่องดื่ม ศูนยสุขภาพและความงาม รานขายเสื้อผา เปนตน โดยกองทุนรวม

จะดําเนินการทําสัญญาเชา   และสัญญาบริการสาธารณูปโภคยกเวนการ

ใหบริการงานระบบไฟฟาและน้ําประปา กับผูเชาในรูปแบบที่เหมาะสม และ

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกองทุนรวม   

ให บริษัท   รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท

ใหบริการงานระบบไฟฟาและงานระบบน้ําประปาโดยตรงแกผูเชาทุกรายใน

อาคารโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  โดยหากมีผลกําไร

จากการใหบริการงานระบบไฟฟาและระบบน้ําประปา บริษัท   รัชโยธิน อเวนิว 

แมเนจเมนท จํากัด จะสงกําไรที่เกิดขึ้นดังกลาวใหแกกองทุนรวม ทั้งนี้ เปนไปตาม

เงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาที่เกี่ยวของ  

ในการดําเนินการดังกลาว บริษัท รัชโ

ผูเรียกเก็บคาบริการงานระบบไฟฟาและงานระบบน้ําประปาในอัตราที่เรียกเก็บ

จากผูเชาพื้นที่ในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน อยูในวันกอนวันโอน

กรรมสิทธิ์ หรืออัตราที่มีการปรับเพิ่มเติมตามที่บริษัท รัชโยธิน อเวนิว แมเนจ

เมนท จํากัด และกองทุนรวมตกลงกัน อยางไรก็ดี กองทุนรวมมีสิทธิกําหนดให

เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการดังกลาวได หากเปนการเพิ่มอัตราคาบริการอัน

เนื่องมาจากมีการปรับเพิ่มคาไฟฟาหรือคาน้ําประปาที่บริษัท รัชโยธิน อเวนิว 

แมเนจเมนท จํากัดตองชําระใหแกการไฟฟานครหลวงและการประปานครหลวง 

ทั้งนี้ ใหอัตราคาบริการงานระบบไฟฟาและงานระบบน้ําประปามีจํานวนไมเกิน

กวาคาไฟฟาหรือคาน้ําประปาที่บริษัท รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท จํากัดตอง

ชําระเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ กอ

กันเกี่ยวกับหนาที่ในการบํารุงรักษางานระบบไฟฟาและประปา และการจัดสรรผล

กําไรและขาดทุนจากการดําเนินการ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กําหนดในรางสัญญา

ซื้อขายงานระบบ ในหัวขอ “การใหสิทธิในการใชงานระบบไฟฟาและงานระบบ

น้ําประปา” 
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. ใหผูเชาพื้นที่ของอาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน   สามารถใช

พื้นที่สวนกลางโดยไมมีคาใชจาย 

ค

. แตงตั้ งใหบริษัท  เมเจอร  ซีนี เพล็กซ  กรุป  จํากัด   )มหาชน    (เปนผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยของอาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน

ง

  

ทั้งนี้ บริษัท รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท จํากัด จะดําเนินการแจงการโอนสิทธิและหนาที่

ตามสัญญาเชาแกผูเชาพื้นที่รายยอย  เพื่อใหไดรับการยินยอมในการโอนสิทธิและหนาที่

เปนลายลักษณอักษรจากผูเชาพื้นที่รายยอย ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับจากวันจดทะเบียนการ

เชา ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญาที่เกี่ยวของ อยางไรก็ดี กองทุนรวมคาดวาผูเชาราย

ยอยหรือผูเชาพื้นที่สงเสริมการขายบางรายอาจไมสามารถใหความยินยอมแกการรับโอน

สิทธิและหนาที่ของกองทุนรวมไดภายในวันที่กองทุนรวมเขาทําสัญญาเชาและสัญญาตาง 

ๆ ที่เกี่ยวของกับอาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ดังนั้น กองทุนรวม

กําหนดให บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย  

และ/หรือ บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด และบริษัท รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท จํากัด (ใน

ฐานะผูใหเชาและผูขายทรัพยสินใหแกกองทุนรวม) มีหนาที่ดังตอไปนี้  

(1) นําสงผลประโยชนใด ๆ ที่ผูใหเชาและผูใหบริการสาธารณูปโภครายเดิมไดรับจาก

ผูเชาดังกลาวใหแกกองทุนรวม โดยจะตองปฏิบัติหนาที่ดังกลาวจนกวาผูเชา

ดังกลาวจะใหความยินยอมแกการรับโอนสิทธิและหนาที่ของกองทุนรวมเปนลาย

ลักษณอักษร 

(2) ค้ําประกันการชําระคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคของผูเชาดังกลาวตอ

กองทุนรวม  หากผู เช าดั งกลาวผิดนัดชําระคา เช า  และ /หรือคาบริการ

สาธารณูปโภคงวดใดงวดหนึ่ง บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

และ/หรือ บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด และบริษัท รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท 

จํากัด จะชําระเงินดังกลาวแทนใหแกกองทุนรวมภายในเวลา 30 วันนับจากวันที่

กองทุนรวมไดแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษร 

2.5 นโยบายและกลยุทธในการบริหารอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะใหกองทุนรวมมีการเติบโตอยางสม่ําเสมอ เพื่อที่จะใหผูถือ

หนวยลงทุนไดรับผลตอบแทนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องในระยะยาว รวมทั้งเพื่อใหเกิดผล

ดีที่สุดตอการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพของทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน  
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จุดมุงหมายที่สําคัญในการบริหารอสังหาริมทรัพยของบริษัทจัดการ คือ การบริหาร

อสังหาริมทรัพยใหสามารถสรางรายไดสุทธิ(รายไดหักคาใชจายที่เกี่ยวของ) ไดมากที่สุด ซึ่ง

จะสงผลใหผูถือหนวยลงทุนไดรับประโยชนตอบแทนในรูปเงินปนผลสูงสุดดวย ทั้งนี้ บริษัท

จัดการไดแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมขึ้นเพื่อชวยทําหนาที่ในการบริหาร

อสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยมีนโยบายในการบริหารอสังหาริมทรัพย ดังนี้ 

1. การรักษาอัตราการเชา (Occupancy rate) ใหอยูในระดับสูงสุด โดยมุงเนนการ

รักษาและเพิ่มอัตราการตอสัญญาเชา เพื่อลดอัตราพื้นที่วางและลดตนทุน

คาใชจายในการหาผูเชารายใหม 

2. การกําหนดคาเชาในระดับที่เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้นๆ เพื่อรักษา

ฐานผูเชาเดิม และรักษาความสามารถในการแขงขัน 

3. การบริหารตนทุนที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพโดยการควบคุมคาใชจายในการ

ดําเนินการ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

4. การรักษาความสัมพันธที่ดีกับผูเชา รวมถึงการดูแลและอํานวยความสะดวกแกผู

เชา การใหบริการกอนและหลังการขาย โดยคํานึงถึงความตองการของผูเชาเปน

หลัก 

5. การดูแลรักษาอาคารใหอยูในสภาพดี เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับพื้นที่เชา 

6. การพิจารณาจัดสัดสวนของประเภทผูเชา (Tenant Mix) ใหมีความเหมาะสมตอ

ความตองการของผูที่เขามาใชบริการ 

7. การเพิ่มพื้นที่เชา โดยพิจารณาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพื้นที่วางหรือพื้นที่

สวนกลางที่ยังไมไดถูกใชประโยชนมาเปนพื้นที่เชา 

2.6 สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่เกี่ยวของ 

ในการเขาลงทุนและการหาประโยชนในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน กองทุน

รวมตองเขาทําสัญญาที่เกี่ยวของโดยมีสาระสําคัญของรางสัญญาตางๆ ดังตอไปนี้ ทั้งนี้ 

สรุปสาระสําคัญดังกลาวไดจัดเตรียมขึ้นจากรางสัญญาที่เกี่ยวของ ดังนั้น สัญญาฉบับลง

นามอาจมีเงื่อนไขที่ไมเปนสาระสําคัญบางประการที่แตกตางจากสรุปสาระสําคัญดังกลาว 

 (ก) รางสัญญาเชาที่ดินและอาคารโครงการ ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุปดังตอไปนี้ 
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คูสัญญา บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด (“ผูใหเชา”) และกองทุนรวม 

(“ผูเชา” หรือ “กองทุนรวม” ) 

ทรัพยสินที่เชา ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน (ยกเวนงาน

ระบบสาธารณูปโภค) ซึ่งประกอบดวย  

1. ที่ดินที่เปนที่ตั้งของโครงการศูนยการคาไลฟสไตล 

ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน จํานวน 3 แปลง มีขนาด

พื้นที่รวม 9 ไร 

2. อาคารโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว 

รัชโยธิน ประกอบดวยอาคารศูนยการคาจํานวน 3 

อาคาร (“อาคารโครงการ”) โดยมีพื้นที่ใชสอยรวม

ประมาณ 14,777 ตารางเมตร 

ระยะเวลาการเชา 30 ป นับต้ังแตวันที่คูสัญญาไดนําสัญญาเชาฉบับนี้ไปจด

ทะเบียนการเชาตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดิน

กรุงเทพมหานคร โดยใหถือวาผูใหเชาไดสงมอบและผูเชา

ไดรับมอบทรัพยที่เชาในวันจดทะเบียนการเชา 

คาเชา มูลคารวม 726,115,000 บาท (เจ็ดรอยยี่สิบหกลานหนึ่ง

แสนหนึ่งหมื่นหาพันบาท)  

หนาที่ของกองทุนรวม 1.  ผูเชามีสิทธิในการใชทรัพยที่ เชาตามวัตถุประสงคที่

กําหนดในสัญญาเชาที่ดินฉบับนี้ 

2.  ผูเชามีหนาที่บํารุงรักษาทรัพยที่เชาใหอยูในสภาพที่

เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของผูเชา 

3.  ผูเชามีสิทธินําทรัพยที่เชาใหเชาชวงทั้งหมดหรือบางสวน

โดยผูเชายังคงตองรับผิดตามสัญญานี้ และตามนัยแหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

4.  ผูเชารับรองวาจะบํารุงรักษาที่ดินที่เชา และจะไมทําการ

ใดๆ อันเปนเหตุใหที่ดินที่เชาหรือสวนหนึ่งสวนใดตกเปน

ทางสาธารณประโยชนหรือภาระจํายอม เวนแตทาง

สาธารณะประโยชนที่มีอยู ณ วันที่ทําสัญญา หรือการ

ใดๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของผูเชา เชนการเวนคืน
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ที่ดินตามกฎหมาย เปนตน 

5.  ในกรณีที่ผูเชาเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในทรัพยที่

เชา รวมถึงแกไข ตอเติมทรัพยที่เชา และกอใหเกิดความ

เสียหายใดๆ ตอบุคคลภายนอกหรือการดําเนินการ

ดังกลาวมีลักษณะเปนการกระทําที่ขัดหรือแยงกับ

กฎหมายต า งๆ  ที่ เ กี่ ย วข อ ง  ผู เ ช าตกลงจะ เป น

ผูรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ แตเพียงผูเดียว ทั้งนี้ 

ผูให เชาไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ  ที่

เกี่ยวของแมวา ผู ให เชาจะไดพิจารณาอนุ มัติการ

ดําเนินการของผูเชาตามที่กําหนดในสัญญาแลว 

6.  ผูเชาตกลงปฏิบัติตามสัญญาทุกประการ 

หนาที่ของคูสัญญา 

(ผูใหเชาและกองทุน

รวม) 

1. ผูใหเชาตกลงใหผูเชาไดใชประโยชนในทรัพยที่เชาตลอด

อายุสัญญาเชาโดยปราศจากการโตแยงสิทธิในลักษณะ

ใดๆ จากบุคคลภายนอก 

2.  ผูเชาไมสามารถใชทรัพยสินที่เชาเพื่อประโยชนอยางอื่น 

นอกเหนือจากศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัช

โยธิน ทั้งนี้ เวนแตผูเชาและผูใหเชาไดปฏิบัติตาม

เงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดในสัญญา  

3.  ในกรณีที่ผูเชาสามารถดําเนินการไดภายใตกฎหมายที่

เกี่ยวของในอนาคต ผูใหเชาตกลงใหผู เชาสามารถ

ดําเนินการใดๆ ที่จะมีผลทําใหสิทธิการเชาของทรัพยที่

เชาเปนหลักประกันการกูยืมเงินหรือการปฏิบัติตาม

สัญญาระหวางผูเชากับบุคคลภายนอกได ทั้งนี้ ผูใหเชา

ตกลงจะดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของตามที่ผูเชารองขอ  

4.  ผูใหเชาจะสงมอบงบการเงินของผูใหเชา (ประกอบดวย

งบดุลและงบกําไรขาดทุน) ที่มีการรับรองโดยผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตทุกปโดยเริ่มตั้งแตรอบบัญชี 2554 จน

ครบอายุการเชาใหแกผูเชา ทั้งนี้ ภายใน 150 วันนับจาก

วันส้ินรอบปบัญชีในแตละป  

5.  ผูใหเชาตกลงจะไมจําหนาย จาย หรือโอนกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพยที่เชาใหแกบุคคลภายนอก และตกลงไมกอภาระ
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ผูกพันหรือกอสิทธิอื่นใดในทรัพยที่ เชา ยกเวนกรณี

ดังตอไปนี้ 

(ก)  กรณีที่บุคคลภายนอกผูรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยที่

เชาตกลงเปนลายลักษณอักษรกับผู เชา เพื่อ

ยินยอมผูกพันและอยูภายใตบังคับของสิทธิและ

หนาที่ตางๆ ของผูใหเชาตามรายละเอียดที่กําหนด

ในสัญญา หรือ 

(ข)  กรณีการจํานองทรัพยที่เชาเพื่อเปนการประกันการ

ปฏิบัติหนาที่ของผู ให เชาตามที่กําหนดไวใน

สัญญาตอทายสัญญาจํานองที่ดิน ระหวาง บริษัท 

รั ช โ ย ธิ น  อ เ ว นิ ว  จํ า กั ด  กั บ  ก อ ง ทุ น ร ว ม

อสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล  

6.  หากภายหลังจากทําสัญญาเชาเรียบรอยแลวมีการแกไข

เพิ่มเติมหรือตีความกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวของกับการเชา

ทรัพยที่เชา อาทิ ระยะเวลาการเชา เงื่อนไขหรือการใช

สิทธิตางๆ ภายใตสัญญา คูสัญญาตกลงแกไขสัญญา 

ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย

เพื่อใหผูเชาไดใชประโยชนในทรัพยที่เชาตามระยะเวลา

การเชา รวมถึงประโยชนอื่นๆ ตามเจตนารมณของ

สัญญา และใหผูใหเชาจดทะเบียนแกไขระยะเวลาการ

เช าดั งกล าว เมื่ อ ผู เ ช า ร องขอ  ทั้ งนี้  ผู เ ช าจะ เปน

ผูรับผิดชอบคาใชจาย และภาระภาษีทั้งหมดที่เกิดขึ้น

อันเนื่องมาจากการดําเนินการดังกลาว 

7.  เพื่อเปนการประกันการปฏิบัติหนาที่ของผูใหเชาตามที่

กําหนดไวในสัญญา  ผูใหเชาตกลงเขาทําสัญญาจํานอง

ทรัพยที่ เชากับผูเชาเพื่อการจํานองทรัพยที่ เชาเปน

ประกันการชําระหนี้หรือการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ตาม

สัญญา และคาเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดมีขึ้นเนื่องจากการ

ไมปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงคาขาดประโยชนจากการที่

ผูเชาไมสามารถใชทรัพยที่เชาในการหาผลประโยชน

ตามวัตถุประสงคแหงสัญญา ตลอดอายุของสัญญา 

โดยมีวงเงินจํานองเทากับมูลคารวมของคาตอบแทนใน
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การเขาลงทุนในสวนของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเว

นิว รัชโยธิน โดยกองทุนรวม โดยผูเชาเปนผูมีหนาที่

ชําระคาธรรมเนียมการจดทะเบียนจํานองและคาใชจาย

ตางๆ ที่เกี่ยวของ  

8.  ผูใหเชาตกลงบอกกลาวใหผูเชาทราบเปนลายลักษณ

อักษรทันทีที่ทราบถึงเหตุการณใดๆ ที่มีผลกระทบหรือ

อาจมีผลกระทบตอสถานะทางการเงินของผูใหเชาอยาง

มีนัยสําคัญและ/หรือมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบ

ตอการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ของผูใหเชาตามสัญญา  

9.  ผูใหเชาไดชําระคาภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เกี่ยวกับการ

ใชทรพัยที่เชากอนวันจดทะเบียนการเชาใหแกหนวยงาน

ที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว ยกเวนภาษีโรงเรือนและที่ดิน

สําหรับป 2553 ซึ่งผูใหเชายังไมไดชําระในวันเริ่ม

ระยะเวลาการเชาและตกลงจะชําระทั้งจํานวน ทั้งนี้ 

ตามจํานวนและระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมายหมายที่

เกี่ยวของ 

หนาที่เกี่ยวกับสัญญา

ของ ผู เ ช าพื้ นที่ ร าย

ยอย 

ในวันจดทะเบียนการเชา ผูใหเชาตกลงดังตอไปนี้ 

(1) โอนสิทธิและหนาที่ของผูใหเชาที่มีอยูอันเกี่ยวกับหรือ

เกี่ยวเนื่องกับสัญญาเชาใหแกผูเชาและผูเชาตกลงรับ

โอนสิทธิและหนาที่ดังกลาว  

 ทั้งนี้ “สัญญาเชา” ที่กลาวในขอนี้ใหหมายความถึง 

สัญญาเชาพื้นที่อาคารสํานักงานของบริษัท เมเจอร 

ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และสัญญาเชาพื้นที่

ภายในทรัพยที่ เชา ระหวางผูใหเชากับผูเชาพื้นที่

ภายในทรัพยที่เชาที่มีอยูในวันจดทะเบียนการเชา (“ผู

เชาพื้นที่รายยอย”)  โดยไมรวมผูเชาพื้นที่ภายใต

สัญญาเชาพื้นที่แบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชา  

(2) แจงการโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชาแกผูเชา

พื้นที่รายยอย และดําเนินการใดๆ เพื่อใหผูเชาไดรับ

การยินยอมในการโอนสิทธิและหนาที่เปนลายลักษณ

อักษรจากผูเชาพื้นที่รายยอย ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับ
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จากวันจดทะเบียนการเชา  

(3) สงมอบบัญชีรายชื่อรวมทั้งเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับ

รายละเอียดตางๆ ของสัญญาเชาและผูเชาพื้นที่ใน

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ใหแกผู

เชา 

(4) ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนตามสมควรเพื่อใหผูเชา

สามารถใชทรัพยที่ เชาและสิทธิและมีหนาที่ตาม

สัญญาเชาไดโดยสมบูรณ 

หากมีผลประโยชนใดๆ (ซึ่งไมรวมถึงเงินประกันการเชาที่

เกิดขึ้นจากทรัพยที่เชาหรือที่เกิดภายใตสัญญาเชาของผูเชา

พื้นที่ภายใตสัญญาเชาพื้นที่แบบมีคาตอบแทนสิทธิการ

เชา) ไดแก คาเชาภายใตสัญญาเชา คาเชาลวงหนาและเงิน

ประกันการเชา หรือรายไดอื่นใด (ถามี) ซึ่งเปนผลประโยชน

ที่ผูเชาควรจะไดรับอันเนื่องมาจากสิทธิของผูเชาภายใต

สัญญา และผูใหเชาไดรับไวลวงหนาทั้งกอนและในวันจด

ทะเบียนการเชาจากผูเชาศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว 

รัชโยธิน ผูใหเชาจะแจงใหผูเชาทราบเปนลายลักษณอักษร

และสงมอบผลประโยชนดังกลาวใหแกผูเชาภายใน 30 วัน

นับจากวันจดทะเบียนการเชา  

ในกรณีที่ผูใหเชาไดรับผลประโยชนดังกลาวภายหลังจาก

วันจดทะเบียนการเชา ผูใหเชาจะแจงใหผูใหเชาทราบเปน

ลายลักษณอักษรและสงมอบผลประโยชนดังกลาวใหแกผู

เชา ภายใน 5 วันนับจากวันที่ผูใหเชาไดรับผลประโยชน

ดังกลาว 

หนาที่ของผู เชาและ

ผู ใ ห เ ช า ใ น ส ว น ที่

เกี่ ยวกับ ผู เช าพื้ นที่

ภ ายใต สัญญา เช า

แบบมีค าตอบแทน

สิทธิการเชา 

ในระหวางที่บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ในฐานะผูใหเชา

ยังคงมีสัญญาเชาอยูกับผูเชาพื้นที่ภายใตสัญญาเชาพื้นที่

แบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชา (ยกเวนสัญญาเชาพื้นที่

อาคารสํานักงานของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด 

(มหาชน)) 

(1) คาใชจายใดๆ ที่เกี่ยวกับพื้นที่ในสวนของผูเชาพื้นที่

ภายใตสัญญาเชาพื้นที่แบบมีคาตอบแทนสิทธิการ
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เชา  ซึ่งเกิดขึ้นตามภาระผูกพันที่ มีอยูกอนวันจด

ทะเบียนการเชา (หากมี) ผูใหเชาจะเปนผูรับผิดชอบ

ทั้ ง ส้ิน  โดยผู ให เชาตกลงจะชําระเงินคาใชจาย

ดังกลาวใหแกผูเชาภายใน 15 วันทําการนับแตผูให

เชาไดรับแจงจากผูเชาเปนลายลักษณอักษร (ถามี) 

(2) ผูเชายินยอมใหผูใหเชาและผูเชาพื้นที่ภายใตสัญญา

เชาพื้นที่แบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชาใชพื้นที่

สวนกลางและพื้นที่ที่เกี่ยวของของศูนยการคาไลฟ

สไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ซึ่งเปนทรัพยที่เชาของผู

เชาโดยใหถือเปนพื้นที่เพื่อประโยชนรวมกัน 

(3) ผูเชาและผูใหเชาตกลงแบงสัดสวนการชําระคาใชจาย

ในพื้นที่สวนกลาง  พื้นที่ที่จอดรถยนตและพื้นที่

เกี่ยวของของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัช

โยธิน เฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังวันจดทะเบียนการเชา

ตามสัดสวนของพื้นที่ในสวนของผูเชาพื้นที่ภายใต

สัญญาเชาพื้นที่แบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชากับ

พื้นที่ของผูเชาศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัช

โยธิน เฉพาะในสวนที่กองทุนรวมเขาลงทุน 

หากมีคาใชจายใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามวรรคกอนที่ผูเชาตอง

รับผิดชอบแตผูใหเชาไดทดรองจายเงินจํานวนดังกลาวไป

กอน ผูเชาตกลงจะชําระคาใชจายดังกลาวคืนใหแกผูใหเชา

จนครบถวนภายใน 15 วันทําการนับแตไดรับแจงเปนลาย

ลักษณอักษรจากผูใหเชา 

การเวนคืนทรัพยสินที่

เชา 

หากมีการเวนคืนทรัพยที่เชาภายใตกฎหมายวาดวยการ

เวนคืนที่ดินในระหวางระยะเวลาการเชาและโดยเปนไป

ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังตอไปนี้  

(1)   สวนที่ถูกเวนคืนนั้นมีพื้นที่เกินกวารอยละ 10 ของพื้นที่

รวมของทรัพยที่เชา หรือ  

(2)   สวนที่ถูกเวนคืนนั้นมีพื้นที่นอยกวารอยละ 10 ของ

พื้นที่ รวมของทรัพยที่ เชา  และสงผลให ผู เชาไม

สามารถใชประโยชนในทรัพยที่เชาตามวัตถุประสงค
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ของสัญญาเชาอยางมีนัยสําคัญ  

คู สัญญาอาจตกลง ให สัญญา เช า ระ งั บ ส้ิ นลงตาม

รายละเอียดที่กําหนดในเรื่องการระงับส้ินลงของสัญญาเชา

และผูใหเชาตกลงคืนเงินคาเชาตามสัดสวนของระยะเวลา

เชาคงเหลือทั้งหมดใหแกผูเชา  

อยางไรก็ดี ในกรณีที่การเวนคืนนอยกวารอยละ 10 ของ

พื้นที่รวมของทรัพยที่เชา และสวนที่ถูกเวนคืนไมเปนสวน

สาระสําคัญในการใชประโยชนในทรัพยที่เชาอันเปนผลทํา

ให ผู เช า ไมสามารถใชประโยชน ในทรัพยที่ เช าตาม

วัตถุประสงคของสัญญาเชา ผูใหเชาจะชําระเงินคาเชาตาม

สวนของพื้นที่ของทรัพยที่เชาที่ลดลง คืนใหแกผูเชาภายใน 

30 วันนับแตวันที่ผูใหเชาไดรับเงินชดเชยคาเวนคืนจาก

หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เมื่อมีการชําระเงินคาเชา

คืนใหแกผูเชาเรียบรอยแลว ไมถือวาการเวนคืนดังกลาว

เปนเหตุแหงการผิดนัดหรือเลิกสัญญาเชา 

การโอนสิทธิการเชา

และการใหเชาชวง 

1.  ในระหวางระยะเวลาการเชา ผูเชามีสิทธินําทรัพยที่

เชาออกใหเชาชวงกับบุคคลภายนอก โดยใหผูเชาแจง

การดําเนินการดังกลาวใหแกผูใหเชาทราบเปนลาย

ลักษณอักษร ทั้งนี้ เวนแตการนําทรัพยที่เชาออกให

เชาชวงแกผูเชาพื้นที่ของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ 

อเวนิว รัชโยธิน ซึ่งถือเปนการดําเนินธุรกิจโดยปกติ

ของผูเชา 

2.  ในระหวางระยะเวลาการเชา ผูเชาตกลงจะไมโอน

สิทธิการเชาภายใตสัญญาทั้งหมดหรือบางสวน ใหแก

บุคคลภายนอก เวนแตผูเชาจะไดรับความยินยอม

จากผูใหเชาเปนลายลักษณอักษรลวงหนากอนการ

โอนสิทธิการเชาภายใตสัญญา  

3.  ในกรณีที่ผูเชาโอนสิทธิการเชาภายใตสัญญา ผูเชาจะ

ดําเนินการใหผูรับโอนสิทธิการเชาตกลงผูกพันและ

ยินยอมอยูภายใตบังคับของสิทธิและหนาที่ของผูเชา

ที่มีอยูภายใตสัญญาในวันโอนสิทธิการเชา  
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 หากผูเชาชวงหรือผูรับโอนสิทธิการเชาประสงคจะจด

ทะเบียนการเชาหรือโอนสิทธิการเชาตอพนักงาน

เจาหนาที่ ใหกําหนดระยะเวลาการเชาที่มีการจด

ทะเบียนดังกลาวเทากับระยะเวลาการเชาที่ยังคง

เหลืออยูเทานั้น โดยผูเชาและ/หรือผูเชาชวงจะตอง

เปนผูชําระคาธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนสิทธิการ

เชา หรือการเชาชวง คาอากรแสตมป หรือคาใชจาย

อื่น ใด   โดยผู ให เช าจะไม มีหน าที่ ในการชํ าระ

คาธรรมเนียมอันเกี่ยวกับการโอนสิทธิการเชาและการ

ใหเชาชวงแตอยางใด 

เหตุ ผิดนัดและการ

เลิกสัญญา 

หากเกิดเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งตามนี้ระบุในกรณี

ดังตอไปนี้ ใหถือเปนเหตุผิดนัดหรือเหตุเลิกสัญญาของ

คูสัญญาที่เกี่ยวของกับเหตุการณดังกลาว แลวแตกรณี 

1.  ในกรณีที่ผูใหเชาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่

ระบุไวในสัญญา หรือสัญญาจํานองตามที่กําหนดไว

ในสัญญา หรือผิดคํารับรอง และผูใหเชาไมสามารถ

ดําเนินการแกไขและปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญา

ภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุ

แหงการผิดสัญญานั้นเปนลายลักษณอักษรหรือ

ภายในระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกัน   ใหถือวา

เปนเหตุผิดนัดตามสัญญาทันที  

2.  ในกรณีที่ผูใหเชาถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย หรือถูกศาล

ส่ังใหลมละลาย หรืออยูในขั้นตอนการเลิกบริษัท การ

ชําระบัญชี หรือมีการรองขอใหฟนฟูกิจการของผูใหเชา 

ตอศาลหรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ซึ่งผูเชาเห็น

วามีผลกระทบตอความสามารถของผูใหเชาในการ

ชําระหนี้ หรือปฏิบัติตามสัญญา 

ในกรณีที่ผูเชาถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย หรือถูกศาลส่ัง

ใหลมละลาย หรือมีการรองขอใหฟนฟูกิจการของผูเชา 

ตอศาลหรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ซึ่งผูใหเชา

เห็นวามีผลกระทบตอความสามารถของผูเชาในการ
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ชําระหนี้ หรือปฏิบัติตามสัญญา 

3.  ในกรณีที่ผูเชาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุ

ไวในสัญญา สัญญาจํานอง หรือผิดคํารับรอง และผู

เชาไมสามารถดําเนินการแกไข และปฏิบัติใหถูกตอง

ตามสัญญาภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับแจงหรือ

ทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญานั้นเปนลายลักษณ

อักษร หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญาไดตกลง

กัน ใหถือวาเปนเหตุผิดนัดตามสัญญาทันที 

4.  เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชาทรัพยสินที่เชา 

5.  คูสัญญาตกลงเลิกสัญญา  

6.  ในกรณีที่ มี ก า ร เลิ กกองทุ น รวมของผู เ ช า ตาม

รายละเอียดที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม

และหนังสือช้ีชวน  และผูเชาไดแจงใหผูใหเชาทราบถึง

การเลิกกองทุนรวมของผูเชาเปนลายลักษณอักษรแลว 

ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่ ผู เชาไดโอนสิทธิการเชาภายใต

สัญญาใหบุคคลภายนอกตามเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนด

ในสัญญา 

7.  ผูใหเชาไดหยุดประกอบกิจการบางสวนที่สําคัญซึ่งทํา

ใหผูเชาไมสามารถใชประโยชนจากทรัพยที่เชาไดหรือ

ผูใหเชาไดหยุดประกอบกิจการทั้งหมดซึ่งทําใหผูเชาไม

สามารถใชประโยชนจากทรัพยที่ เช าไดอยางมี

นัยสําคัญ 

8.  หากมีการเวนคืนทรัพยที่เชาภายใตกฎหมายวาดวย

การเวนคืนที่ดินในระหวางระยะเวลาการเชา เวนแต

กรณีที่การเวนคืนนอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่รวมของ

ทรั พย ที่ เ ช า  และส วนที่ ถู ก เ วนคื น ไม เ ป นส ว น

สาระสําคัญในการใชประโยชนในทรัพยที่เชาอันเปน

ผลทําใหผูเชาไมสามารถใชประโยชนในทรัพยที่เชา

ตามวัตถุประสงคของสัญญาเชา  

ผลของการผิดนัดและ

การเลิกสัญญา 

1.  ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 1 หรือขอ 7 

ของเหตุแหงการผิดนัดและการเลิกสัญญา ผูเชามีสิทธิ
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ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) เรียกรองและ/หรือฟองรองใหผูใหเชาปฏิบัติตาม

สัญญา และ/หรือ 

(2) บอกเลิกสัญญา โดยแจงใหผูใหเชาทราบลวงหนา

เปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 60 วัน 

2.  ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุในขอ 2 วรรคแรกของ

เหตุแหงการผิดนัดและการเลิกสัญญา ผูเชาอาจบอก

เลิกสัญญาไดโดยแจงใหผูใหเชาทราบลวงหนาเปนลาย

ลักษณอักษรไมนอยกวา 60 วัน 

ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุในขอ 2 วรรคทายของ

เหตุแหงการผิดนัดและการเลิกสัญญา ผูใหเชาอาจบอก

เลิกสัญญาไดโดยแจงใหผูเชาทราบลวงหนาเปนลาย

ลักษณอักษรไมนอยกวา 60 วัน ทั้งนี้ ผูใหเชามีสิทธิริบ

เงินคาเชาในสวนที่เหลือทั้งจํานวน 

3.  ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 3 ของเหตุ

แหงการผิดนัดและการเลิกสัญญา  และเหตุการณ

ดังกลาวมิไดเปนผลจากการที่ผูใหเชาไมปฏิบัติหนาที่

หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพรองตอหนาที่ 

ผูใหเชามีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากผูเชาเนื่องจาก

เหตุดังกลาวและใหถือวาเหตุการณดังกลาวไมมีผลทํา

ใหสัญญาสิ้นสุดลง   

4.  ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 4 ขอ 5 หรือ

ขอ 6 ของเหตุแหงการผิดนัดและการเลิกสัญญา ใหถือ

วาสัญญาสิ้นสุดลง โดยที่คูสัญญาแตละฝายไมมีสิทธิ

เรียกรองคาเชาคงเหลือ คาเสียหาย คาใชจาย หรือเงิน

หรือประโยชนตอบแทนอื่นใดจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง

ได เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น 

5.  ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 8 ของเหตุ

แหงการผิดนัดและการเลิกสัญญา (เวนแตกรณีที่การ

เวนคืนนอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่รวมของทรัพยที่เชา 

และสวนที่ถูกเวนคืนไมเปนสวนสาระสําคัญในการใช
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ประโยชนในทรัพยที่เชาอันเปนผลทําใหผูเชาไมสามารถ

ใชประโยชนในทรัพยที่เชาตามวัตถุประสงคของสัญญา

เชา) ใหถือวาสัญญาสิ้นสุดลงเมื่อการเวนคืนทรัพยที่เชา

เสร็จสมบูรณหรือเมื่อพนกําหนด 90 วันนับแตวันที่ผูเชา

แจงใหผูใหเชาทราบเปนลายลักษณอักษรถึงเจตนาเลิก

สัญญาเชาฉบับนี้เนื่องจากการเวนคืนทรัพยที่เชา ทั้งนี้ 

ผูใหเชาตกลงจะคืนคาเชาตามที่กําหนดในสัญญา 

ภายใน 30 วันนับจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลงเนื่องจากเหตุ

ดังกลาว  

6.  เมื่อสัญญาเชาฉบับนี้ส้ินสุดลงดวยเหตุครบกําหนดอายุ

สัญญาเชาหรือระงับลงดวยเหตุอื่นใดตามที่กําหนดใน

ผลของการผิดนัดและการเลิกสัญญา ผูเชาจะสงมอบ

ทรัพยที่เชาคืน ตามสภาพที่เปนอยู ณ เวลานั้น 

7.  ในระหวางระยะเวลาเยียวยาเหตุผิดนัดที่กําหนดไวใน

ขอ 1 และ 3 ของเหตุแหงการผิดนัดและการเลิกสัญญา 

หากเกิดความเสียหายขึ้นกับคูสัญญาที่มิไดปฏิบัติผิด

สัญญา คูสัญญาดังกลาวมีสิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหาย

จากคู สัญญาอีกฝายหนึ่งที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

ขอตกลงที่ระบุไวในสัญญา  หรือผิดคํารับรอง  เมื่อ

คูสัญญายอมรับการชําระคาเสียหายเพื่อเยียวยาความ

เสียหายที่เกิดขึ้นแลวใหถือวาเหตุผิดสัญญาดังกลาว

ระงับส้ินลง   

8.  ในกรณีที่ผูเชาไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขใดๆ 

ที่กําหนดในสัญญาแลว ผูเชาสงวนสิทธิที่จะใชประโยชน

ในทรัพยที่เชาจนกวาผูเชาไดรับชําระคาเสียหาย คาเชา

ทรัพยที่เชาคงเหลือรวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใด

ดังกลาวจากผูใหเชาแลวเสร็จ โดยผูเชาไมสามารถ

เรียกรองคาเสียหาย คาเชาทรัพยที่เชาคงเหลือรวมถึง

เงินหรือผลประโยชนอื่นใดจากผูใหเชา สําหรับระหวาง

ระยะเวลานี้ เวนแตผูเชาจะพิสูจนไดวาผูเชาไดรับความ

เสียหายจากเหตุดังกลาวเกินกวาผลประโยชนที่ผูเชา

ไดรับสําหรับชวงระยะเวลาดังกลาว ผูใหเชายินยอม
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รับผิดชอบในความเสียหายสวนเกินดังกลาว 

9.  ภายหลังที่สัญญาเชาฉบับนี้เปนอันเลิกกันดวยเหตุหนึ่ง

เหตุใดตามที่กําหนดในสัญญา คู สัญญาตกลงที่จะ

ดําเนินการจดทะเบียนยกเลิกการเชาที่ดินตามสัญญา

ตอพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ภายใน 30 วันนับแต

วันที่สัญญาสิ้นสุดลง  

10. ภายหลังที่สัญญาเชาฉบับนี้ส้ินสุดลงกอนครบกําหนด

ระยะเวลาการเชาอันเนื่องมาจากเหตุการณตามที่

กําหนดในขอ 1 ขอ 2 วรรคแรกและขอ 7 ของเหตุแหง

การผิดนัดและการเลิกสัญญา ผูใหเชาตกลงคืนคาเชา

ใหแก ผู เชาตามสัดสวนของระยะเวลาเชาคงเหลือ 

ภายใน 30 วันนับจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง 

 นอกเหนือจากสิทธิของผูเชาตามที่กําหนดในวรรคแรก 

หากมีการบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดระยะเวลา

การเชาตามที่กําหนดในสัญญา คูสัญญาฝายที่ไมได

ปฏิบัติผิดสัญญา (ผูใหเชาหรือผูเชา แลวแตกรณี) มี

สิทธิเรียกรองคาเสียหายตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนด

จากคูสัญญาฝายที่ปฏิบัติผิดสัญญาไดอีกดวย 

11. ภายหลังจากการบอกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากการ

ปฏิบัติผิดสัญญาของคูสัญญาหรือการที่สัญญาสิ้นสุด

ลงดวยเหตุครบกําหนดอายุสัญญาเชา คูสัญญายังคงมี

สิทธิ เรียกรองคาเสียหายจากคู สัญญาอีกฝายหนึ่ง

สําหรับความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิด

สัญญาของคูสัญญาดังกลาว 

ผ ล ข อ ง ก า ร เ ลิ ก

สัญญา 

1.  เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ใหส่ิงปลูกสรางตางๆ ที่ไดปลูก

สรางขึ้นในทรัพยที่เชาในอนาคตรวมถึงทรัพยสินตางๆ ที่

มีลักษณะเปนสวนควบ เฉพาะที่เปนกรรมสิทธิ์ของผูเชา

ตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูใหเชาตามสภาพที่เปนอยูใน

ขณะนั้น  

หากผูใหเชาไมประสงคจะรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน

ตางๆ ที่กําหนดไวขางตน โดยไดแจงแกผูเชาทราบเปน
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หนังสือลวงหนาไมนอยกวา  180 วันกอนวันครบ

ระยะเวลาการเชา ผู เชาจะทําการรื้อถอนทรัพยสิน

ดังกลาวออกจากทรัพยที่เชา มิฉะนั้น ผูใหเชามีสิทธิเขา

ร้ือถอนโดยผูเชาเปนผูออกคาใชจายในการนี้ทั้งสิ้น 

ในกรณีที่ผูเชาไดใหบุคคลภายนอกกอสรางทรัพยสิน

ใดๆ  ขึ้นใหมบนทรัพยที่ เชาโดยผู เชาไดปฏิบัติตาม

เงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดในสัญญาครบถวนแลวและผูเชา

ตกลงใหบุคคลภายนอกเปนเจาของกรรมสิทธิ์ ใน

ทรัพยสินดังกลาวอยูภายในระยะเวลาการเชา ใหผูเชา

ดําเนินการใหบุคคลภายนอกตกลงเปนลายลักษณ

อักษรใหส่ิงปลูกสรางที่กอสรางขึ้นใหมบนทรัพยที่เชา

ดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูใหเชาตามสภาพที่

เปนอยูในขณะนั้นเมื่อสัญญาเชาฉบับนี้ส้ินสุดลง รวมถึง

กําหนดใหบุคคลภายนอกมีหนาที่ร้ือถอนส่ิงปลูกสราง

ดังกลาวในกรณีที่ผูใหเชาไมประสงคจะรับโอนกรรมสิทธิ์

ในส่ิงปลูกสรางดังกลาวอีกดวย  

2. ในกรณีที่การกอสรางอาคาร ส่ิงปลูกสราง หรือสวนควบ

ขึ้นใหมในอนาคตกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหรือ

ทรัพยสินใด หรือกระทําผิดกฎระเบียบของหนวยงาน

ราชการที่เกี่ยวของ ผูเชายินยอมรับผิดชดใชคาเสียหาย

นั้นแตเพียงฝายเดียวทั้งส้ิน  

อนึ่ง หากผูใหเชาไดชดใชคาเสียหายไปในจํานวนเทาใด 

ผูเชายินยอมชําระใหแกผูใหเชาจนครบถวนภายใน 15 

วัน นับจากวันที่ไดรับการแจงเปนลายลักษณอักษรจาก

ผูใหเชา 

3.  ผู ให เช าหรือ ตัวแทนของผู ให เช ามี สิทธิจะ เข า ไป

ตรวจสอบทรัพยที่เชาได โดยผูใหเชาจะแจงใหผูเชา

ทราบเปนการล วงหน า เปนลายลักษณอั กษรใน

ระยะเวลาอันสมควร 

ขอตกลงแบงสัดสวน

การชําระคาใชจาย 

ผูใหเชาและผู เชาตกลงแบงสัดสวนคาใชจายตาง ๆ ที่

เกี่ยวกับศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน อาทิ 
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ตนทุนคาใชจายเกี่ยวกับงานอาคาร (คาใชจายเกี่ยวกับ

พนั ก ง าน เ ฉพา ะ ในส ว นที่ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร

สาธารณูปโภคของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัช

โยธิน และคาซอมแซมบํารุงรักษา) คาเบี้ยประกันภัยที่

เกี่ยวของ คาใชจายสวนทุน และคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ทั้งนี้ ตามสัดสวนของพื้นที่ซึ่งกองทุนรวมเขาลงทุนกับพื้นที่

เชาภายใตสัญญาเชาแบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชา 

 

 (ข)   รางสัญญาเชาอาคารจอดรถยนต ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุปดังตอไปนี้ 

คูสัญญา บริษัท รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท จํากัด และ/หรือ บริษัท 

รัชโยธิน อเวนิว จํากัด (“ผูใหเชา”) และกองทุนรวม (“ผูเชา” 

หรือ “กองทุนรวม” ) 

ทรัพยสินที่เชา ทรัพยที่เชา ไดแก อาคารจอดรถยนตเลขที่ 234 ถนน

รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

โดยมีพื้นที่ใชสอยประมาณ 25,837 ตารางเมตร (“อาคาร

จอดรถยนต”) 

ระยะเวลาการเชา เหมือนสัญญาเชาอสังหาริมทรัพย ระหวางกองทุนรวม กับ

บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด 

คาเชา 140,000,000 บาท (หนึ่งรอยส่ีสิบลานบาท)  

หนาที่ของกองทุนรวม เหมือนสัญญาเชาอสังหาริมทรัพย ระหวางกองทุนรวม กับ

บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด 

หนาที่ของผูใหเชา เหมือนสัญญาเชาอสังหาริมทรัพย ระหวางกองทุนรวม กับ

บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด 

การประกันภัย เหมือนสัญญาเชาอสังหาริมทรัพย ระหวางกองทุนรวม กับ

บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด 

ทรัพยที่ เ ช า เสี ยหาย

หรือถูกทําลาย 

เหมือนสัญญาเชาอสังหาริมทรัพย ระหวางกองทุนรวม กับ

บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด 
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หลักประกันการปฏิบัติ

ตามสัญญา 

เหมือนสัญญาเชาอสังหาริมทรัพย ระหวางกองทุนรวม กับ

บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด 

การโอนสิทธิการเชา

และการใหเชาชวง 

เหมือนสัญญาเชาอสังหาริมทรัพย ระหวางกองทุนรวม กับ

บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแหง

การเลิกสัญญา 

เหมือนสัญญาเชาอสังหาริมทรัพย ระหวางกองทุนรวม กับ

บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด 

ผลของการผิดนัดหรือ

ผลอันเกิดจากเหตุแหง

การเลิกสัญญา 

เหมือนสัญญาเชาอสังหาริมทรัพย ระหวางกองทุนรวม กับ

บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด 

 

(ค) รางสัญญาซื้อขายงานระบบสาธารณูปโภค ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุปดังตอไปนี้ 

คูสัญญา บริษัท รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท จํากัด(“ผูขาย”) และ

กองทุนรวม (“ผูซื้อ” หรือ “กองทุนรวม”) 

ทรัพยสินที่ซื้อขาย งานระบบสาธารณูปโภค ซึ่งติดตั้งและใชงานอยูในอาคาร

โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน รวมทั้ง

สิทธิใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับงานระบบดังกลาว 

ราคาซื้อขาย 96,710,000 บาท โดยแบงเปนมูลคางานระบบ

สาธารณูปโภคจํานวน 90,383,177.57 บาท และ

ภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน 6,326,822.43 บาท โดยผูซื้อจะ

ชําระราคาซื้อขายดังกลาวทั้งส้ินภายในวันโอนกรรมสิทธิ์ 

การโอนกรรมสิทธิ์ใน

งานระบบ 

1.  ภายใตเงื่อนไขตางๆ  ที่กําหนดในการโอนสิทธิตาม

สัญญาบริการและการรับภาระคาใชจายตามที่กําหนด

ในสัญญา คูสัญญาตกลงใหกรรมสิทธิ์ในงานระบบ

สาธารณูปโภคภายใตสัญญามีผลเปนการโอนอยาง

สมบูรณในวันโอนกรรมสิทธิ์โดยผูขายตกลงรับผิดชอบ

ภาระหนี้สินคาใชจายคางจาย คาประกันภัย ภาษีอากร 
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และภาระผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวกับงานระบบ (รวมถึงที่

เกิดขึ้นเนื่องจากการใชงานและการบํารุงรักษา) ที่เกิดขึ้น

กอนวันโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ ใหถือวาผูซื้อไดรับมอบงาน

ระบบสาธารณูปโภคในวันโอนกรรมสิทธิ์ 

2.  ผูซื้อตกลงจะเปนผูรับผิดชอบ คาใชจายใด ๆ ที่เกี่ยวกับ

การบํารุงรักษางานระบบสาธารณูปโภคดังกลาวนับแต

วันโอนกรรมสิทธิ์เปนตนไป และหากผูขายทดรองจายคา

บํารุ ง รักษางานระบบดั งกล าวแทนผู ซื้ อ  ผู ซื้ อจะ

ดําเนินการชําระคืนเงินทดรองจายดังกลาวใหแกผูขาย

ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูซื้อไดรับแจงจากผูขาย

เปนลายลักษณอักษร  

3.  เมื่อสัญญาเชาที่ดินและอาคารโครงการสิ้นสุดลง โดยที่

ผูซื้อไมดําเนินการใดๆ เพื่อขยายระยะเวลาเชาของ

สัญญาเชาดังกลาว  ผูซื้อตกลงใหถือวางานระบบ

สาธารณูปโภคตามสภาพที่เปนอยูในขณะนั้นเปนสวน

ควบของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน และ

ใหกรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภคดังกลาวตกเปน

ของผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซู

กิ อเวนิว รัชโยธิน โดยผูซื้อตกลงรับผิดชอบภาระหนี้สิน

คาใชจายคางจาย คาประกันภัย ภาษีอากรและภาระ

ผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวกับงานระบบสาธารณูปโภค (รวมถึง

ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชงานและการบํารุงรักษา) ที่

เกิดขึ้นกอนวันที่สัญญาเชาที่ดินและอาคารโครงการ

ส้ินสุดลง (หากมี) 

การโอนสิทธิตาม

สัญญาบริการและ

การรับภาระคาใชจาย 

1.  คูสัญญาตกลงดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1)  ในวันโอนกรรมสิทธิ์ ผูขายตกลงโอนสิทธิและหนาที่

ภายใตสัญญาบริการใหแกผูซื้อและผูซื้อตกลงรับ

โอนสิทธิและหนาที่ดังกลาว ทั้งนี้ สิทธิและหนาที่

ภายใตสัญญาบริการจะไมรวมถึงการใหบริการงาน

ระบบไฟฟาและงานระบบน้ําประปาซึ่งผูขายตกลง

จะเปนผูใหบริการตรงแกผูเชาพื้นที่ในศูนยการคา

ไลฟสไตล  ซูซูกิ  อเวนิว  รัชโยธิน  ทุกรายตาม
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รายละเอียดที่กําหนดในการใหสิทธิในการใชงาน

ระบบไฟฟาและงานระบบน้ําประปา 

(2)  ในวันโอนกรรมสิทธิ์ ใหผูขายแจงการโอนสิทธิและ/

หรือหนาที่ตามสัญญาบริการแก ผู เชาพื้นที่ ใน

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน และ

ดําเนินการใดๆ เพื่อใหผูซื้อไดรับการยินยอมในการ

โอนสิทธิและหนาที่เปนลายลักษณอักษรจากผูเชา

พื้นที่ที่ เปนคู สัญญาภายใตสัญญาบริการ ทั้งนี้ 

ภายใน 30 วันนับจากวันโอนกรรมสิทธิ์ 

(3)  ส งมอบบัญชี รายชื่ อ  รวมถึ ง เอกสารอื่ น ใดที่

เกี่ยวของกับรายละเอียดตางๆ ของสัญญาบริการ 

และผูเชาพื้นที่ที่เปนคูสัญญาภายใตสัญญาบริการ 

(4)  ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนตามสมควรเพื่อใหผูซื้อ

สามารถใชงานระบบสาธารณูปโภคและไดรับโอน

สิทธิและหนาที่ตามและสัญญาบริการจากผูขายได

โดยสมบูรณ 

2. นับแตวันโอนกรรมสิทธิ์ หากผูขายไดรับผลประโยชนใดๆ 

อันเกิดขึ้นจากงานระบบสาธารณูปโภค และ/หรือภายใต

สัญญาบริการ เชน คาบริการสาธารณูปโภค เปนตน 

ผูขายจะแจงใหผูซื้อทราบเปนลายลักษณอักษร และสง

มอบผลประโยชนดังกลาวใหแกผูซื้อภายใน 5 วันนับ

จากวันที่ผูขายไดรับผลประโยชนดังกลาว 

3.  คูสัญญาตกลงเกี่ยวกับการประกันภัยของทรัพยที่เชา

ตามรายละเอียดที่กําหนดในสัญญาเกี่ยวกับการ

ประกันภัย  ระหวางกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร 

ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล กับบริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด 

และ บริษัท รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท จํากัด 

4.  ผูซื้อตกลงใหสิทธิแกผูขายหรือบุคคลที่ผูขายแจงใหผูซื้อ

ทราบเปนลายลักษณอักษรในการใชงานระบบเพื่อ

ใหบ ริการแก ผู เ ช าภายใต สัญญาเชาพื้ นที่ แบบมี

คาตอบแทนสิทธิการเชา ทั้งนี้ การใหสิทธิดังกลาวอยู
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ภายใตเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดในสวนของการใหสิทธิใน

การใชงานระบบเพื่อใหบริการแกผู เชาพื้นที่ภายใต

สัญญาเชาพื้นที่แบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชา ทั้งนี้ ใน

กรณีที่ ผูขายประสงคใหบุคคลภายนอกเปนผูมีสิทธิ

ดังกลาว ผูขายตองดําเนินการใหบุคคลภายนอกตกลง

ผูกพันและยินยอมในการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ของผูขายที่

เกี่ยวของกับการใชสิทธิดังกลาวตามที่กําหนดในสัญญา 

5.  ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ผูซื้อตกลงใหสิทธิในการใชงาน

ระบบเฉพาะในสวนงานระบบไฟฟาและงานระบบ

น้ําประปาแกผูขายหรือบุคคลที่ผูขายแจงใหผูซื้อทราบ

เปนลายลักษณอักษรเพื่อใหผูขายหรือบุคคลที่ผูขายแจง

ใหผูซื้อทราบเปนลายลักษณอักษรสามารถดําเนินการ

และใหบริการงานระบบไฟฟาและงานระบบน้ําประปา

แกผูเชาพื้นที่ทั้งหมดในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเว

นิว รัชโยธิน ทั้งนี้ การใหสิทธิดังกลาวอยูภายใตเงื่อนไข

ตางๆ ที่กําหนดในสวนของการใหสิทธิในการใชงาน

ระบบไฟฟาและงานระบบน้ําประปา ทั้งนี้ ในกรณีที่

ผูขายประสงคใหบุคคลภายนอกเปนผูมีสิทธิดังกลาว 

ผูขายตองดําเนินการใหบุคคลภายนอกตกลงผูกพันและ

ยินยอมในการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ของผูขายที่เกี่ยวของ

กับการใชสิทธิดังกลาวตามที่กําหนดในสัญญา 

คํารับรองและ

รับประกันของผูขาย 

ผูขายรับรองและรับประกันและสัญญาตอผูซื้อดังตอไปนี้  

1.  ผูขายเปนบริษัทจํากัดที่จัดตั้งและดํารงอยูอยาง

สมบูรณตามกฎหมายไทย 

2.  ผูขายมีอํานาจในการเขาทําสัญญา การปฏิบัติตาม

สัญญา  การใหสิทธิ  การจัดทําเอกสาร  และการ

ดําเนินการอื่นใดตามที่ระบุไวในสัญญา ตลอดจน

กระทําการตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญา และการ

กระทําดังกลาวไมขัดตอวัตถุประสงคและขอบังคับ

ของบริษัท 

3. การเขาทํา และการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ภายใตสัญญา
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โดยผูขายไมมีลักษณะเปนการขัดแยง ฝาฝนและ/

หรือไมเปนไปตามกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ คําส่ัง 

หมาย คําพิพากษา หรือคําชี้ขาดใดๆ และ ผูขายได

ดําเนินการตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการเขาทําสัญญา

โดยครบถวนแลว 

4.  กอนวันโอนกรรมสิทธิ์ ผูขายจะไมดําเนินการใดๆ อัน

จะมีผลเปนการกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวนหรือระงับ

ซึ่งสิทธิในการใชงานระบบตามที่กําหนดในสัญญา  

5.  ผูขายไดรับความยินยอมเพื่อเขาทําและปฏิบัติหนาที่

ตางๆ ภายใตสัญญา จากคูสัญญาตางๆ ของผูขาย 

และ/หรอืหนวยงานที่เกี่ยวของโดยครบถวนแลว 

ทั้งนี้ การเขาทําและการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ภายใต

สัญญาไมมีผลทําใหผูขายตกหรืออาจตกเปนผูผิด

สัญญ า ห รื อ ข อ ผู ก พั น ใ ด ๆ  ที่ ผู ข า ย มี อ ยู กั บ

บุคคลภายนอก 

6.  งานระบบอยูในสภาพดี ไมชํารุดบกพรองอยางมี

นัยสําคัญและไดรับการซอมแซมและบํารุงรักษาอยาง

เหมาะสม 

7.  ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานระบบสาธารณูปโภคใน

ชวงเวลากอนวันโอนกรรมสิทธิ์ตามที่ผูขายไดแจงใหผู

ซื้ อทราบ  เปนข อ มูลที่ ถู กตองและครบถ วนใน

สาระสําคัญ ไมขาดขอความจริงที่ควรตองนําเสนอ

เพื่อมิใหบุคคลอื่นเขาใจผิดในสาระสําคัญ 

ไมมีขอเท็จจริงใดๆ ที่มิไดเปดเผยหรือแจงใหผูซื้อ

ทราบ ซึ่งการที่มิไดดําเนินการดังกลาวจะสงผลให

บุคคลอื่นเขาใจผิดในสาระสําคัญในขอมูลเกี่ยวกับ

งานระบบตามที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวน 

8.  ในชวงเวลากอนวันที่เริ่มระยะเวลาการขายงานระบบ 

ผูขายไมไดดําเนินการใดๆ ใหบุคคลภายนอกมีสิทธิใน
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การใชประ โยชน ในงานระบบในลักษณะใดๆ 

นอกเหนือจากผูซื้อ ภายใตสัญญา 

9.  ผูขายเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภค 

10.  ผูขายไดรับอนุญาตหรือไดดําเนินการตามใบอนุญาต

และกฎหมายที่ เกี่ยวของจากหนวยงานตางๆ  ที่

เกี่ยวของกับการใหบริการงานระบบและ /หรือการ

อนุญาตดังกลาวยังคงมีผลใชบังคับอยางสมบูรณอยู

ในวันที่ทําสัญญา 

ผูขายมิไดปฏิบัติผิดเงื่อนไขตางๆ ภายใตใบอนุญาต

หรือการไดรับอนุญาตดังกลาวรวมถึงกฎหมายที่

เกี่ยวของ 

ผูขายมิไดดําเนินการใดๆ ซึ่งอาจสงผลใหใบอนุญาต

และ /หรือการไดรับอนุญาตถูกระงับ ยกเลิกหรือเพิก

ถอน 

11.  ผูขายและ/หรืองานระบบไมอยูภายใตขอพิพาทหรือ

คดีความใดๆ ซึ่งอาจสงกระทบตอการปฏิบัติตาม

สัญญา 

12.  การเขาทําและการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ภายใตสัญญา

โดยผูขายไมอยูภายใตเงื่อนไขแหงการเพิกถอนกลฉอ

ฉลภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือ

พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 (รวม

ฉบับแกไขเพิ่มเติม) 

13.  ผูขายไดชําระภาษีมูลคาเพิ่มที่เกี่ยวของกับงานระบบ

สาธารณูปโภคและเกิดขึ้นในชวงเวลากอนวันที่ทํา

สัญญาครบถวนแลว 

14.  ผูขายไมไดเขาทําสัญญาหรือขอตกลงในลักษณะใดๆ 

กับบุคคลภายนอกที่สงผลใหบุคคลภายนอกดังกลาว

มีสิทธิดีกวาผูซื้อในการเขาทําและปฏิบัติตามสัญญา 
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การใหสิทธิในการใช

งานระบบเพื่อ

ใหบริการแกผูเชา

พื้นที่ภายใตสัญญา

เชาพื้นที่แบบมี

คาตอบแทนสิทธิการ

เชา 

 

ผูซื้อใหสิทธิแกผูขายในการใชงานระบบสาธารณูปโภคเพื่อ

ใหบริการแก ผู เชาพื้นที่ภายใต สัญญาเชาพื้นที่แบบมี

คาตอบแทนสิทธิการเชา โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1. ใหสิทธิดังกลาวของผูขายสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง

ดังตอไปนี้ 

(1) ใหสิทธิของผูขายสิ้นสุดลงตามสัดสวนของสัญญา

เชาพื้นที่แบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชาระหวาง

ผูขายกับผูเชาพื้นที่ภายใตสัญญาเชาพื้นที่แบบมี

คาตอบแทนสิทธิการเชาที่ส้ินสุดลงและผูซ้ือไดรับ

โอนสัญญาเชาของผูเชาพื้นที่ภายใตสัญญาเชา

พื้ นที่ แบบมี ค าตอบแทนสิทธิ กา ร เช า  ตาม

รายละเอียดที่กําหนดไวในสัญญาเชาที่ดินและ

อาคารโครงการ 

(2) ผูขายถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยหรือถูกศาลสั่งให

ลมละลาย หรืออยูในขั้นตอนการเลิกบริษัท การ

ชําระบัญชีหรือมีการรองขอฟนฟูกิจการของผูขาย

ตอศาลหรือหนวยงานที่ เกี่ยวของและผูซื้อ มี

ความเห็นวาเหตุการณดังกลาวมีผลกระทบตอการ

ดําเนินธุรกิจของผูซื้ออยางมีนัยสําคัญ  

(3) ผูขายไมใหบริการงานระบบสาธารณูปโภคแกผู

เชาพื้นที่ภายใตสัญญาเชาพื้นที่แบบมีคาตอบแทน

สิทธิการเชา ทั้งหมดหรือบางสวน  และผูซื้อมี

ความเห็นวาเหตุการณดังกลาวมีผลกระทบตอการ

ดําเนินธุรกิจของผูซื้ออยางมีนัยสําคัญ  

การใหสิทธิในการใช

งานระบบไฟฟาและ

งานระบบน้ําประปา 

คูสัญญาตกลงกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหสิทธิในการใช

งานระบบไฟฟาและงานระบบน้ําประปา ดังตอไปนี้ 

1.  ในการดําเนินการและใหบริการงานระบบไฟฟาและ

งานระบบน้ําประปาแกผูเชาพื้นที่ ผูซื้อตกลงใหสิทธิ

แกผูขายในการใชงานระบบไฟฟาและงานระบบ

น้ําประปา โดยผูขายตกลงจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) ใหบริการงานระบบไฟฟาและน้ําประปาแกผูเชา
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พื้นที่ทุกรายและเรียกเก็บคาบริการงานระบบ

ไฟฟาและงานระบบน้ําประปาในอัตราที่ผูขาย

เรียกเก็บจากผูเชาพื้นที่ในศูนยการคาไลฟสไตล 

ซูซูกิ  อเวนิว  รัชโยธิน  อยู ในวันกอนวันโอน

กรรมสิทธิ์  

ทั้ งนี้  ให ผูขายเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ

ดังกลาวไดหากเปนการเพิ่มอัตราคาบริการอัน

เนื่องมาจากมีการปรับเพิ่มคาไฟฟาหรือคา

น้ําประปาที่ผูขายตองชําระใหแกบุคคลภายนอก

ผูใหบริการไฟฟาและน้ําประปา ทั้งนี้ ใหอัตรา

ค าบริ การงานระบบไฟฟ าและงานระบบ

น้ําประปาที่จะปรับเพิ่มมีจํานวนไมเกินกวาคา

ไฟฟาหรือคาน้ําประปาที่ผูขายตองชําระเพิ่มขึ้น  

 ในกรณีที่ผูขายประสงคจะเปลี่ยนแปลงอัตรา

คาบริการนอกเหนือจากกรณีดังกลาวขางตน ให

ผูขายแจงใหผูซื้อทราบเปนลายลักษณอักษรเพื่อ

พิจารณาอนุมัติและใหผูซื้อพิจารณาและแจงให

ผูขายทราบเปนลายลักษณอักษรวาจะอนุมัติ

หรือไมภายใน 15 วันนับจากวันที่ผูซื้อไดรับแจง

จากผูขายเปนลายลักษณอักษร  

 (2) ไมเรียกเก็บคาบริการงานระบบไฟฟาและงาน

ระบบน้ําประปาในอัตราที่สูงเกินควร และหากผู

ซื้อพิจารณาเห็นวามีการเรียกเก็บคาบริการที่สูง

เกินควรและแจงใหผูขายปรับลดอัตราคาบริการ

เ ป น ล า ยลั กษณ อั ก ษ ร  ผู ข า ย ตกล งที่ จ ะ

ดําเนินการดังกลาวเมื่อไดรับแจงเปนลายลักษณ

อักษรจากผูซื้อโดยจะไมมีการเรียกรองใหผูซื้อ

ชําระเงินคาตอบแทนใดๆ เพิ่มเติมใหแกผูขาย 

(3) ไมดํา เนินการใดๆ  อันอาจกอให เกิดความ

เสียหายแกงานระบบไฟฟาและ/หรืองานระบบ

น้ําประปา 

 (4) แจงใหผูซื้อทราบเปนลายลักษณอักษรในกรณีที่
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ผูขายประสงคจะซอมแซมหรือเปล่ียนอุปกรณ

ตางๆ ที่เกี่ยวกับงานระบบไฟฟาและงานระบบ

น้ําประปา ทั้งหมดหรือบางสวน โดยผูขายตองสง

มอบรายละเอียดของการดําเนินการดังกลาวใหผู

ซื้อทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรและผูขาย

จะดําเนินการไดก็ตอเมื่อผูซื้อไดอนุ มัติการ

ดําเนินการดังกลาวและแจงใหผูขายทราบแลว 

(ยกเวนการซอมแซมหรือเปล่ียนอุปกรณตางๆ ใน

กรณีฉุกเฉินเพื่อใหการใหบริการสามารถดําเนิน

ตอไปไดหรือเพื่อมิใหเกิดอันตรายแกศูนยการคา

ไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน) ทั้งนี้ ในกรณี

ดังกลาวหากผูขายไดทดรองเงินคาใชจายในการ

ซอมแซมหรือเปล่ียนอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวกับงาน

ระบบไฟฟาและงานระบบน้ําประปาทั้งหมดหรือ

บางสวน ผูซื้อจะคืนเงินทดรองใหแกผูขายภายใน 

7 วันนับจากวันที่ไดรับแจง 

(5) อนุญาตใหผูซื้อหรือพนักงานเจาหนาที่ของผูซื้อ

เขาตรวจสอบรายละเอียดตางๆ ของงานระบบ

ไฟฟาและงานระบบน้ําประปาไดตามที่ ผูซื้อ

จะแจงใหผูขายทราบเปนคราวๆ ไป 

(6) คูสัญญาตกลงเกี่ยวกับการบริการระบบไฟฟา

และน้ําประปา  และคาบํารุงรักษางานระบบ

ไฟฟาและงานระบบน้ําประปาดังตอไปนี้ 

(6.1) คู สัญญาตกลงร วมกันรับ ผิดชอบใน

คาใชจายในการบํารุงรักษางานระบบ

ไฟฟาและงานระบบน้ํ าประปาตาม

สัดสวนของพื้นที่ที่กองทุนรวมเขาลงทุน

กับพื้นที่ภายใตสัญญาเชาพื้นที่แบบมี

คาตอบแทนสิทธิการเชา 

(6.2) ในกรณีที่ผูขายไดรับคาบริการงานระบบ

ไฟฟาและงานระบบน้ําประปาที่เรียกเก็บ

จากผูเชาพื้นที่ในศูนยการคาไลฟสไตล 
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ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน และไดหักรายจาย

ตางๆ ที่ เกี่ยวของ (อาทิ ตนทุนในการ

ใหบริการระบบไฟฟาและระบบน้ําประปา 

คาบริการสาธารณูปโภคสวนกลาง และ

คาใชจ ายที่ เกี่ ยวกับการดํา เนินงาน 

(Operating Expense) ในสวนที่เกี่ยวกับ

การใหบริการงานระบบไฟฟาและงาน

ระบบน้ําประปา) ออกจากคาบริการงาน

ระบบไฟฟาและงานระบบน้ําประปาแลว

นั้น คูสัญญาตกลงกันดังตอไปนี้  

(ก) หากมีผลกําไรจากการใหบริการงาน

ระบบไฟฟาและระบบน้ําประปา 

ผูขายจะสงกําไรที่เกิดขึ้นดังกลาว

ใหแกผูซื้อทั้งจํานวน 

(ข) หากมีผลขาดทุนจากการใหบริการ

งานระบบไฟฟ าและงานระบบ

น้ําประปา  คู สัญญาตกลงรวมกัน

รับผิดชอบผลขาดทุนดังกลาวตาม

สัดสวนของพื้นที่ที่กองทุนรวมเขา

ลงทุนกับพื้นที่ภายใต สัญญาเชา

พื้นที่แบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชา 

 อนึ่ ง  ผู ขายตองจัดทํ ารายงานและเอกสาร

ประกอบที่เกี่ยวกับรายรับจากคาบริการงานระบบ

ไฟฟาและงานระบบน้ําประปา และรายจายตางๆ 

ที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน เพื่อใหกองทุนรวม

พิจารณากอนการชําระเงินสําหรับผลกําไรหรือผล

ขาดทุนตามเงื่อนไขดังกลาว 

2.  ในการดําเนินการและใหบริการงานระบบไฟฟาและ

งานระบบน้ําประปาแกผูเชาพื้นที่ ผูซื้อตกลงวาใน

กรณีที่ผูเชาพื้นที่ในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว 

รัชโยธิน รายใดรายหนึ่งมิไดชําระคาบริการงานระบบ

ไฟฟาและ/หรืองานระบบน้ําประปาใหแกผูขายตาม
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จํานวนและระยะเวลาที่ผูขายกําหนด เมื่อผูขายแจง

ใหผูซื้อทราบเปนลายลักษณอักษร ผูซื้อตกลงหักเงิน

มัดจําหรือเงินประกันการเชาของผู เชาพื้นที่ ราย

ดังกลาวที่ผูซื้อไดรับภายใตสัญญาเชาพื้นที่รายยอย 

ในจํานวนเทากับคาบริการงานระบบไฟฟาและ/หรือ

งานระบบน้ําประปาคางชําระและนําสงเงินมัดจําหรือ

เงินประกันการเชาจํานวนดังกลาวใหแกผูขายภายใน 

15 วันนับจากวันที่ผูขายแจงใหผูซื้อทราบเปนลาย

ลักษณอักษร 

3.  ใหสิทธิดังกลาวของผูขายสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณี

หนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) ผูขายถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยหรือถูกศาลสั่งให

ลมละลาย หรืออยูในขั้นตอนการเลิกบริษัท การ

ชําระบัญชีหรือมีการรองขอฟนฟูกิจการของ

ผูขายตอศาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของและผูซื้อมี

ความเห็นวาเหตุการณดังกลาวมีผลกระทบตอ

การดําเนินธุรกิจของผูซื้ออยางมีนัยสําคัญ  

(2) ผูขายไมใหบริการงานระบบไฟฟาและ/หรืองาน

ระบบน้ํ าประปาแก ผู เชาพื้นที่  ทั้ งหมดหรือ

บางสวน  และผูซื้อมีความเห็นวาเหตุการณ

ดังกลาวมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของผูซื้อ

อยางมีนัยสําคัญ 

(3) ผูขายปฏิบัติผิดสัญญาในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิใน

การดําเนินงานและการใหบริการงานระบบไฟฟา

และงานระบบน้ําประปา และผูซื้อมีความเห็นวา

เหตุการณดังกลาวมีผลกระทบตอการดําเนิน

ธุรกิจของผูซื้ออยางมีนัยสําคัญ 

อนึ่ง ในกรณีที่เกิดเหตุการณในขอ (2) และ (3) ใหผูซื้อ

แจงใหผูขายทราบถึงเหตุแหงความผิด และผูขายตก

ลงจะทําการแกไขใหแลวเสร็จหรือตกลงจะเสนอให

บุคคลภายนอกปฏิบัติหนาที่ที่ เกี่ยวของแทนผูขาย 

(ทั้งนี้ ผูซื้อจะพิจารณาเห็นชอบใหบุคคลภายนอก

 

¡Í§·Ø¹ÃÇÁÊÔ·¸Ô¡ÒÃàªèÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾ÂìàÁà¨ÍÃì «Õ¹Õà¾Åç¡«ì äÅ¿ìÊäµÅì___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

70



ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูขายเสนอหรือไมก็ได) ภายใน 7 

วันนับจากวันที่ไดรับแจงดังกลาว  

หากผูขายไมสามารถแกไขเหตุแหงความผิดนั้นหรือผู

ซื้อไมตกลงใหบุคคลภายนอกตามที่ผูขายเสนอปฏิบัติ

หนาที่ที่เกี่ยวของแทนผูขาย ภายในระยะเวลาที่ได

กําหนดไว ใหสิทธิของผูขายสิ้นสุดลงเมื่อผูซื้อไดแจงให

ผูขายทราบเปนลายลักษณอักษร 

4.  เมื่อสิทธิของผูขายสิ้นสุดลงเนื่องจากเหตุการณที่

กําหนดในขอ 3 ของการใหสิทธิในการใชงานระบบ

ไฟฟาและงานระบบน้ําประปา ใหถือวาผูขายตกลง

ดังตอไปนี้ 

(1) สงมอบงานระบบไฟฟาและงานระบบน้ําประปา

คืนใหแกผูซื้อทันที 

(2) โอนสิทธิและหนาที่ภายใตสัญญาบริการทั้งหมด

ระหวางผูขายกับผูเชาในพื้นที่ศูนยการคาไลฟ

สไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ใหแกผูซื้อและผูซื้อ

ตกลงรับโอนสิทธิและหนาที่ดังกลาว  

ทั้งนี้ ใหนําขอสัญญาที่ เกี่ยวกับการโอนสิทธิตาม

สัญญาบริการและการรับภาระคาใชจาย เฉพาะใน

สวนที่เกี่ยวของ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เหตุเลิกสัญญา คูสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดในกรณีดังตอไปนี้ 

1.  คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงกันเลิกสัญญา 

2. ในกรณีที่ผูขายฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไว

ในสัญญา หรือผิดคํารับรอง ผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา

ไดทันทีและ/หรือเรียกรองคาเสียหาย 

3.  ในกรณีที่ผูขายถูกศาลส่ังพิทักษทรัพยหรือถูกศาลสั่งให

ลมละลาย หรืออยูในขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระ

บัญชี หรือมีการรองขอใหฟนฟูกิจการของผูขายตอศาล

หรือหนวยงานราชการที่ เกี่ยวของซึ่ ง ผูซื้อเห็นวามี

ผลกระทบตอความสามารถของผูขายในการปฏิบัติตาม
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สัญญา ผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที 

ผลของการเลิก

สัญญา 

เมื่ อ มีการเลิก สัญญา  ใหถือว าคู สัญญาทั้ งสองฝาย

ปราศจากภาระหนาที่ซึ่งจะตองผูกพันกันตามสัญญา แต

ทั้งนี้ ไมรวมถึงภาระหนาที่ใดๆ ซึ่งเกิดกอนการเลิกสัญญา 

และยอมไมตัดสิทธิในการเรียกรองคาเสียหาย ในกรณีที่

การผิดสัญญานั้น เกิดจากความผิดของคูสัญญาฝายใด

ฝายหนึ่ง หรือคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไมไดรับโอน 

ครอบครอง หรือใชประโยชนในทรัพยสิน  

อนึ่ง ในกรณีที่สิทธิของผูขายในการใชงานระบบไฟฟาและงาน

ระบบน้ําประปาระงับส้ินลง โดยมิไดเกิดจากความผิดของผูซื้อ  

คาเสียหายที่ผูซื้อมีสิทธิไดรับจากผูขายใหรวมถึงคาเสียหาย

ในกรณีที่ผูซื้อไมสามารถเรียกเก็บภาษีขาย ซึ่งทําใหผูซื้อมี

ตนทุนในการใหบริการสําหรับงานระบบไฟฟาและงานระบบ

น้ําประปาสูงขึ้น ทั้งนี้ ใหคาเสียหายดังกลาวมีจํานวนไมเกิน

จํานวนรวมของภาษีขายสําหรับการใหบริการงานระบบไฟฟา

และงานระบบน้ําประปาจากผูเชาพื้นที่ของศูนยการคาไลฟ

สไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ที่ผูขายไดรับจากผูเชาพื้นที่ของ

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ในระยะเวลา 6 

เดือนกอนเดือนที่สิทธิของผูขายสิ้นสุดลง 

(ง) รางสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุปดังตอไปนี้ 

คูสัญญา กองทุนรวม และ บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด 

(มหาชน) (“ผูบริหารอสังหาริมทรัพย”)  

วันที่สัญญามีผลใชบังคับ สัญญานี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันจดทะเบียนการเชา

อาคารโครงการตามสัญญาเชาที่ดินและอาคาร

โครงการ   

หนาที่ผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย  มีหนาที่ ดังนี้ 

1.  ผูบริหารอสังหาริมทรัพยตกลงปฏิบัติหนาที่ในการ

บริหารและจัดการอสังหาริมทรัพยตามที่ระบุไวใน
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สัญญา หรือหนาที่ใดๆ ที่คูสัญญาจะไดตกลงกัน

เปนลายลักษณอักษรตอไป โดยการปฏิบัติหนาที่

ดังกลาวจะตองสอดคลองกับแผนการดําเนินงาน

ประจําปที่กองทุนรวมไดพิจารณาอนุมัติโครงการ

และกฎหมายหลักทรัพยที่เกี่ยวของ  

2.  นอกเหนือจากหนาที่ที่ไดระบุไวในสัญญา ผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยมีหนาที่ดําเนินการใดๆ ตามที่

กองทุนรวมจะไดมอบหมายเพิ่มเติมตามสมควรแก

กรณีเฉพาะที่ เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานของ

โครงการ และ/หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหนาที่

ตามที่กําหนดในสัญญา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ

กองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

3.  ผูบริหารอสังหาริมทรัพยตกลงที่จะจัดใหมีบุคลากร

เพื่อปฏิบัติงานประจําที่โครงการ และดูแล จัดการ

บริหารโครงการในจํานวนที่ เหมาะสม  เปนผู มี

ค ว า ม รู แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า รณ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร

อสังหาริมทรัพยและมีคุณสมบัติในการปฏิบัติ

หนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยตามที่กําหนดใน

กฎหมายหลักทรัพย และประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่เกี่ยวของ 

คาตอบแทนและ

คาใชจาย 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิจะไดรับคาตอบแทนจาก

การปฏิบัติหนาที่ตามที่ระบุในสัญญานี้(“คาตอบแทน”) 

จากกองทุนรวม โดยกองทุนรวมจะชําระคาตอบแทนใน

การบริหารอสังหาริมทรัพย ภายใน 5 วันทําการนับแต

วั นที่ ก อ งทุ น ร วม ได รั บ ใบแจ ง หนี้ จ ากผู บ ริ ห า ร

อสังหาริมทรัพย โดยผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะไดรับ

คาตอบแทนในการบริหารอสังหาริมทรัพยจากกองทุน

รวมเปนรายเดือน  ในอัตรา  วิธีการคํานวณ  และ

ระยะเวลาตามที่กําหนดในขอ 27.2 (4)   

ระยะเวลาของสัญญา 

 

ภายใต ข อกํ าหนดและ เงื่ อนไขอื่ นของสัญญานี้  

คูสัญญาตกลงใหสัญญานี้มีผลใชบังคับเปนระยะเวลา 
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15 ป  และในกรณีที่คู สัญญาไมไดมีการตกลงเปน

ประการอื่น ใหสัญญานี้มีผลใชบังคับตอไปโดยอัตโนมัติ

อีกคราวละ 15 ป ทั้งนี้ เวนแตผูบริหารอสังหาริมทรัพย

แจงใหกองทุนรวมทราบวาไมประสงคจะตอสัญญา

ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 180 วัน กอน

วันครบกําหนด 15 ป ในแตละคราว 

ตลอดระยะเวลาที่สัญญานี้มีผลใชบังคับ กองทุนรวม

ตกลงจะไมแตงตั้งบุคคลอื่นใดใหทําหนาที่ในการบริหาร

อสังหาริมทรัพยตามสัญญา ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 

เวนแตบุคคลนั้นเปนบุคคลที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพย

เสนอ และกองทุนรวมไดพิจารณาแลวเห็นวาบุคคล

ดังกลาวมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความสามารถใน

การบริหารอสังหาริมทรัพยที่ไมดอยไปกวาผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย 

การเลิกสัญญา คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจยกเลิกสัญญาไดหากเกิด

เหตุการณใดๆ ดังตอไปนี้ ทั้งนี้ ใหคูสัญญาที่เกี่ยวของ

แจงการบอกเลิกสัญญาเปนลายลักษณอักษร 

1. ใหกองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดในกรณีที่ (ก) 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย

เด็ดขาด หรือถูกศาลสั่งใหลมละลาย หรืออยูใน

ขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือ (ข) มี

ก า ร ร อ ง ข อ ใ ห ฟ น ฟู กิ จ ก า ร ข อ ง ผู บ ริ ห า ร

อสังหาริมทรัพยตอศาลหรือหนวยงานราชการที่

เกี่ยวของซึ่งอาจมีผลกระทบตอความสามารถของ

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการชําระหนี้หรือปฏิบัติ

ตามสัญญา  

2.  คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงกันใหมีการเลิกสัญญา 

3. กองทุนรวมอาจพิจารณาบอกเลิกสัญญาหาก

กองทุนรวมมี (1) รายไดรวม (Gross Revenue) 

นอยกวารอยละ 60 ของรายไดรวมตามที่กําหนดใน

แผนการดําเนินงานประจําป และ (2) พื้นที่ใหเชา
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ขั้นต่ํา (Minimum Occupancy Rate) นอยกวา

รอยละ 50 ของพื้นที่รวมทั้งหมด ทั้งนี้ ภายใต

เงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(1) ใหพิจารณาเหตุการณดังกลาวในวันสุดทาย

ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน หรือ

ธันวาคม  (รายไตรมาส) ใด ๆ ในระหวางที่

สัญญามีผลใชบังคับ  โดยใหถือเอาเดือน

มีนาคม 2554 เปนไตรมาสแรกนับตั้งแตวันที่

ทําสัญญา  

(2) ใหกองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเมื่อพน

กําหนดเวลา 3 เดือนนับจากวันที่เหตุการณ

ดังกลาวเกิดขึ้น 

(3) “รายไดรวม (Gross Revenue)” และ “พื้นที่

ใหเชาขั้นต่ํา (Minimum Occupancy Rate)” 

มีรายละเอียดตามที่กําหนดในสัญญา 

หมายเหต:ุ รายไดรวม (Gross Revenue) 

หมายถึง รายไดคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภค

ที่เรียกเก็บจากผูเชาในสวนพื้นที่ที่กองทุนรวมลงทุน

ของอาคารโครงการ อเวนิว ซึ่งประกอบไปดวย (1) 

ผูเชาพื้นที่เพื่อใชเปนสํานักงาน (2) ผูเชารายยอย 

(3) ผูเชาพื้นที่สงเสริมการขาย (Promotion Area) 

และ (4) รายไดหรือผลประโยชนตอบแทนอื่นใดที่

เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการศูนยการคาของ

กองทุนรวม ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

4.  ในกรณีที่กองทุนรวมเลิกกองทุนตามที่กําหนดไวใน

หัวขอ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ของ

รายละเอียดโครงการ 

5.  ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําส่ังใหเลิก

กองทุนรวม และกองทุนรวมไดแจงใหผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยทราบถึงคําส่ังใหเลิกกองทุนรวม

เปนลายลักษณอักษรแลว 
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6.  ในกรณีที่เกิดเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

(1)  ในกรณีที่คู สัญญาฝายใดฝายหนึ่ งฝาฝน

หรือไมปฏิบัติหนาที่ตามที่ระบุไวในสัญญา 

รายละเอียดโครงการ หรือกฎหมายหลักทรัพย 

หรือปฏิบัติตามหนาที่ดังกลาวไมครบถวน

สมบูรณ  นอกเหนือจากกรณีที่กําหนดในตาม

ขอ 6 (2) ของการเลิกสัญญา คูสัญญาฝายที่

กระทําผิดตกลงจะแกไขเหตุการณดังกลาว

ภายในระยะเวลา 60 วันนับแตไดรับแจงจาก

คู สัญญาอีกฝายหนึ่ ง ใหแก ไข เหตุการณ

ดังกลาว หากคูสัญญาฝายที่ปฏิบัติผิดสัญญา

ไมสามารถแกไขเหตุการณดังกลาวไดภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด ใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งมี

สิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที 

(2)  ในกรณีที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยไมปฏิบัติ

หน าที่ ตามที่ กํ าหนดในสัญญาในส วนที่

เกี่ยวของกับการเงินหรือฐานะทางการเงินของ

กองทุนรวมโดยจงใจทุจริต กองทุนรวมมีสิทธิ

เลิกสัญญาไดทันที 

7.  กองทุนรวมหรือผูบริหารอสังหาริมทรัพยอาจใช

สิทธิบอกเลิกสัญญาไดโดยแจงใหคูสัญญาอีกฝาย

หนึ่งทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอย

กวา 30 วัน ในกรณีที่สัญญาเชาที่ดินและอาคาร

โครงการสิ้นสุดลงกอนครบกําหนดระยะเวลาของ

สัญญา 

 ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการบริหารอสังหาริมทรัพย

ของกองทุนรวมอยางตอเนื่อง  คู สัญญาตกลง

รวมกันวาใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยปฏิบัติหนาที่

ตามสัญญาตอไปจนกวาจะไดมีการแตงตั้งผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยรายใหมใหมาปฏิบัติหนาที่บริหาร

อสังหาริมทรัพยแทน เวนแตจะเปนการเลิกสัญญา

ตามขอ 1 หรือ 6 (2) ของการเลิกสัญญา  โดย
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ภายในระยะเวลาดังกลาว ผูบริหารอสังหาริมทรัพย

ยังคงมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามระยะเวลาที่ยังคง

ปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

 

3. หลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา 

กองทุนรวมไดรับจํานองศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ซึ่งประกอบดวยที่ดินและอาคาร

เพื่อเปนหลักประกันในการเขาลงทุนในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน โดยมีวงเงินจํานอง

เทากับมูลคารวมของคาตอบแทนในการเขาลงทุนในสวนของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัช

โยธิน  

4.3 การประกันภัยในทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 

กองทุนรวมจะจัดใหมีการประกันภัยทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ตามรายละเอียดที่

กําหนดในรางสัญญาเกี่ยวกับการประกันภัย ซึ่งจะมีสาระสําคัญโดยสรุปดงัตอไปนี้ 

1. ประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน (All Risk Insurance) 

• กองทุนรวม เปนผูเอาประกันภัย 

• กองทุนรวม เปนผูรับประโยชน 

• กองทุนรวม เปนผูรับผิดชอบชําระคาเบี้ยประกัน 

• ทุนประกันจํานวนไมต่ํากวาราคาประเมินมูลคาทรัพยสินโดยใชเกณฑการเปลี่ยนใหม

สําหรับส่ิงที่เสียหาย (Replacement Cost) ตามที่ระบุในรายงานการประเมินมูลคา

ทรัพยสินที่จัดทําขึ้นฉบับลาสุด ในขณะที่ไดเขาทําสัญญาประกันภัยหรือในขณะที่มีการตอ

อายุกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ 

2.  ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) 

• กองทุนรวม เปนผูเอาประกันภัย 

• กองทุนรวม เปนผูรับประโยชน 

• กองทุนรวม เปนผูรับผิดชอบชําระคาเบี้ยประกัน 

• ระยะเวลาความคุมครอง 12 เดือน 
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3.  ประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) 

• กองทุนรวม เปนผูเอาประกันภัย 

• กองทุนรวม เปนผูรับผิดชอบชําระคาเบี้ยประกัน 

กองทุนรวมตกลงจะจัดใหมีการทําประกันภัยสําหรับทรัพยสินที่เชาตลอดระยะเวลาเชาในลักษณะการเอา

ประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก ภายใตจํานวนทุนประกัน ขอกําหนดและเงื่อนไขที่กองทุนรวมและ/

หรือผูดูแลผลประโยชนใหความเห็นชอบ 

4.4 จุดเดนในการลงทุน (Investment Highlight) 

1.  โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีลักษณะเปนศูนยการคาแบบใหม ใน
ลักษณะศูนยการคาชุมชน (Community Mall) ที่สอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตใน
สังคมปจจุบัน 

ดวยการที่ ศูนยการคาชุมชน (Community Mall) มีผูเชาหลัก คือ ซุปเปอรมารเก็ต และยังมีผูเชา

ดําเนินธุรกิจหลากหลายในสวนของรานอาหาร ศูนยการแพทย ศูนยการศึกษา เส้ือผา และความงาม 

เปนตน รวมถึงการมีแหลงที่ตั้งใกลกับชุมชน ทําใหสามารถจําหนายสินคาและใหบริการในรูปแบบที่

ตอบสนองการดําเนินชีวิตของผูพักอาศัยในเมือง ในการเปนแหลงนัดพบ ทานขาว ช็อปปง หรือ

ดําเนินกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน ภายใตบรรยากาศที่โลงโปรงสบายและทันสมัย  

ในการที่ โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน เปนโครงการแรกๆ ในตลาดในการ

นําเสนอบริการในรูปแบบศูนยการคาชุมชน  ทําใหไดประโยชนจากการเปนผูนําในตลาด ซึ่งไดแก 

การสรางแบรนดในสายตาของลูกคา, ความสามารถในการดึงดูดผูเชาที่มีคุณภาพ, การมีตนทุน

โฆษณาที่ควบคุมได และการดําเนินงานในสภาวะที่ตลาดที่ยังคงมีการแขงขันต่ํา เปนตน 

2. โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ตั้งอยูในทําเลที่ตั้งที่ดี  
โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ตั้งอยูบนถนนรัชดาภิเษก ติดถนนใหญ ซึ่งเปน

ยานพาณิชยกรรมและการคา และยานที่อยูอาศัยที่มีชื่อเสียงของกรุงเทพมหานคร มีรถไฟฟาใตดิน 

(MRT) สถานีพหลโยธินในระยะทางที่ไมไกลจากบริเวณโครงการและรถประจําทางหลายสายผาน

บริเวณโครงการ อีกทั้งมีดานทางพิเศษ ซึ่งใกลกับบริเวณโครงการอีกหลายสาย 

อาณาเขตโดยรอบของโครงการ 

ทิศเหนือ  ติดกับบานพักอาศัยและถัดออกไปเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ทิศใต ติดกับถนนรัชดาภิเษก และฝงตรงขามเปนที่ตั้งของธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) สํานักงานใหญ 
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ทิศตะวันออก  ติดกับศูนยการคาเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน 

ทิศตะวันตก ติดกับโครงการอาคารชุดพักอาศัย อาทิ โครงการ Wind, โครงการ Sarin Place, 

โครงการของบริษัท Supalai, โครงการของบริษัท  Eastern Star เปนตน 

นอกจากนี้ โครงการมีทางเขาออกติดถนนใหญและมีการคมนาคมที่สะดวกสงผลใหทําเลที่ตั้งของ

โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีความนาสนใจตอทั้งผูเชาและลูกคาที่จะเขามา

ใชบริการในโครงการ และเปนแหลงที่ตั้งที่เหมาะสมกับศูนยการชุมชน (Community Mall) ที่มุงเนน

การวางทําเลที่ตั้งใกลกับแหลงที่อยูอาศัยและเจาะกลุมตลาดเปาหมายไดอยางชัดเจน 

3.  โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินเปนสินทรัพยที่มีคุณภาพและมี
ศักยภาพในการสรางรายได 

จากที่ไดกลาวขางตน ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีสถานที่ตั้งที่ที่ดี อีกทั้งโครงการยัง

มีขอดีจากลักษณะของศูนยการชุมชน (Community Mall) ที่มีโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน

ตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพในการสรางรายไดของสินทรัพย ดังจะเห็นได

จากอัตราการเชาพื้นที่ที่อยูในระดับที่สูงตลอดตั้งแตเริ่มเปดดําเนินการในป 2551 โดยในปจจุบัน

โครงการมีอัตราการเชาพื้นที่ในระดับที่สูงถึงรอยละ 99.26 (ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553) ดังนั้น 

อัตราการเชาพื้นที่ที่สูงดังกลาวยอมทําใหผูลงทุนม่ันใจไดในความสามารถในการหาผูเชา และการ

ปรับอัตราคาเชาในอนาคต อันจะสงผลใหกองทุนรวมสามารถใหผลตอบแทนอยางตอเนื่องและใน

อัตราที่สูงขึ้นได  

นอกเหนือจากนี้ การที่สภาพอาคารสิ่งปลูกสราง และระบบสาธารณูปโภคอยูในสภาพใหม  อาคารที่

กอสรางมีลักษณะไมเกิน 3-4 ชั้น (ยกเวน อาคารที่จอดรถ) รวมถึงพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่เปดโลง 

(Open-air) จึงมีคาใชจายในการดําเนินงานและบํารุงรักษานอยเมื่อเทียบกับศูนยการคาประเภทอื่นๆ   

นอกจากนี้ พื้นที่ที่เปดโลงยังมีความเหมาะสมสําหรับการสรางรายไดสวนเพิ่ม เชน ลานเบียรการเดน 

การจัดงานแสดงรถยนต และการจัดรายการสงเสริมการขาย เปนตน 

4.  ประสบการณและความเชี่ยวชาญของผูบริหารสินทรัพย 

ณ ปจจุบัน โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน บริหารงานโดย บริษัท รัชโยธิน อเว

นิว แมเนจเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด โดยบริษัท รัชโยธิน อเว

นิว จํากัด มีผูถือหุนหลัก 2 กลุม ไดแก บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) บริษัทชั้นนํา

ของประเทศไทยในธุรกิจบันเทิงสําหรับชีวิตคนรุนใหม และบริษัทสยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด 

(มหาชน) ซึ่งเปนผูนําในธุรกิจดานการพัฒนาและบริหารศูนยการคา โดยมุงเนนที่ศูนยการคาแบบ

เปด (Open-air Shopping Center)  
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โดยภายหลังจากการที่กองทุนเขาลงทุน บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) จะเขามาเปน

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย ทําใหนักลงทุนมั่นใจไดวาจะสามารถสรางผลประโยชนสูงสุดไดเปนอยางดี 

เนื่องจาก บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ไดมีประสบการณในการเปนผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยของอาคารโครงการเมเจอร  และไดแสดงความสามารถและความเชี่ยวชาญในการ

บริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาวเปนอยางดี ซึ่งสะทอนมาจากผลประกอบการที่ดี และมีอัตราการเชา

พื้นที่ที่สูงมาโดยตลอด 

5.  ประโยชนสวนเพิ่มจากการมคีวามหลากหลายของผูเชา ภายหลังจากการเขาลงทุนของ
กองทุนรวม 

ณ ปจจุบัน โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีผูเชาจํานวนรวมทั้งส้ิน 72 ราย ซึ่งมี

พื้นที่เชาทั้งหมดรวม 14,295.32 ตารางเมตร โดยกองทุนจะเขาลงทุนในพื้นที่เชารวม 11,108.45 

ตารางเมตร คิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 77.71 ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมดของโครงการ โดยภายหลัง

จากการเขาลงทุนจะทําให ผูเชาหลักของกองทุนรวม จะมีความหลากหลายมากขึ้น โดยโครงการ 

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน จะเนนไปที่ซุปเปอรมารเก็ต รานอาหาร รานคา ศูนย

สุขภาพ ศูนยการศึกษาและธนาคาร ซึ่งแตกตางจากกลุมผูเชาหลักของโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัช

โยธิน และ โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ  รังสิต ที่มีกลุมผูเชาหลักเปนกลุมบริษัทในเครือของเมเจอร 

กรุป ดังนั้น ภายหลังจากการลงทุนเพิ่มเติม รายไดของกองทุนรวมจะมีการกระจายตัวมากขึ้นและลด

การพึ่งพิงรายไดคาเชาจากกลุมบริษัทในเครือของเมเจอร กรุป 

6.  การเพิ่มความหลากหลายของแหลงที่มาของรายไดและโอกาสในการเจรญิเติบโตของรายได
จากการลงทุนในสินทรัพยเพ่ิมเติม 

การลงทุนในโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน จะทําใหกองทุนรวมมีความ

หลากหลายของแหลงที่มาของรายไดที่เพิ่มขึ้นดังที่กลาวเบื้องตน  และจะชวยลดการพึ่งพารายไดของ

กองทุนรวมที่เดิมมาจากอสังหาริมทรัพยประเภทศูนยการคาเพียง 2 โครงการ คือโครงการ เมเจอร 

ซีนีเพล็กซ รัชโยธินและโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต  

นอกเหนือจากการเพิ่มความหลากหลายของแหลงที่มาของรายได จํานวนรายไดของกองทุนรวมก็จะ

เพิ่มขึ้นจากรายไดที่จะไดรับจากโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ที่จะลงทุน

เพิ่มเติมในครั้งนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการที่สัญญาเชาของโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต ที่

สิทธิการเชาจะส้ินสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2571  การลงทุนในโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ 

อเวนิว รัชโยธิน จะทาํใหรายไดและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมมีความมั่นคงขึ้นและรายไดจาก

โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินจะมาทดแทนรายไดที่เคยไดรับจากโครงการ 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต ในชวงที่สิทธิการเชาของโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต ส้ินสุดลง 
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7.  การลงทุนในโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีระบบแรงจูงใจในการ
สรางผลตอบแทนใหกับกองทุนรวม 

 บริษัท เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ไดแสดงเจตจํานงวาจะรักษาสัดสวนการถือหนวย

ลงทุนจํานวนไมเกิน 1 ใน 3 ของเงินทุนของกองทุนรวมในระยะยาว ดังนั้น ผูถือหนวยลงทุนรายอื่น

สามารถมั่นใจไดวา  บริษัท  เมเจอรซีนี เพล็กซ  กรุป  จํากัด  (มหาชน) จะดําเนินการบริหาร

อสังหาริมทรัพยของกองทุนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการประสานประโยชนรวมกัน นอกจากนี้ 

บริษัท เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะไดรับคาตอบแทน

ในการบริหารอสังหาริมทรัพยตามผลการดําเนินงานของกองทุน (incentive fee) ซึ่งจะเปนส่ิงจูงใจใน

การสรางรายไดเพิ่มและลดคาใชจายของอสังหาริมทรัพยกองทุนรวม 

4.5 การลงทุนในอนาคต 

กองทุนรวมจะลงทุนในกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเชา ในอสังหาริมทรัพยเพื่อการพาณิชย (Commercial 

Property) หรืออสังหาริมทรัพยประเภทอื่นใด โดยรวมถึงการลงทุนหรือมีไวซึ่งอสังหาริมทรัพยประเภทอาคาร

ไลฟสไตล เซ็นเตอรที่ บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทในเครือของ บริษัท 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และ/หรือกลุมบุคคลเดียวกัน และ/หรือบริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด มี

กรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิครอบครอง ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและจะไดมีขึ้นในอนาคต  

ทั้งนี้ กองทุนรวมจะทําการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวโดยการใหเชา จําหนาย

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดเขาลงทุนในอนาคต หรือวิธีอื่นใด ตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และประกาศอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งที่มีผลใชบังคับอยูในปจจุบันและที่จะไดมีการ

แกไขเพิ่มเติมเพื่อประโยชนสูงสุดกับผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม   

อยางไรก็ดี  ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นที่มีอํานาจตาม

กฎหมาย จะมีคําส่ัง ประกาศ กําหนด แกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ส่ังการ ผอนผัน หรือเห็นชอบในการขยาย

ขอบเขตของประเภททรัพยสินที่กองทุนสามารถลงทุนได  หรือขยายขอบเขตสําหรับการจัดหาผลประโยชนจาก

ทรัพยสินของกองทุน  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะขยายขอบเขตการลงทุนและการหาประโยชนใหเปนไป

ตามนั้น   โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

4.6 การทําธุรกรรมกับกลุมบุคคลเดียวกัน 

1.  การเขาลงทุนในศูนยการคาไลฟสไตล  ซูซูกิ  อเวนิว รัชโยธิน  มีลักษณะเปนการซื้อหรือเชา

อสังหาริมทรัพยที่บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด และบริษัท รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท จํากัดซึ่งเปน

บริษัทยอยของ บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอป
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เมนท จํากัด (มหาชน)เปนเจาของหรือมีทรัพยสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพยอยูกอนวันที่กองทุนรวมจะ

เขาลงทุน  

2. กองทุนรวมจะแตงตั้งบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) เพื่อทําหนาที่เปนผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมสําหรับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกและ

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  

3.     บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และ/หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบริษัท เมเจอร ซีนี

เพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูเชาหลักในทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุน ทั้งนี้ ในสวนของ

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน นั้น กองทุนรวมจะรับโอนสิทธิและหนาที่ในฐานะผูใหเชา

ภายใตสัญญาเชาพื้นที่แบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชา (พื้นที่อาคารสํานักงาน) ระหวาง บริษัท รัช

โยธิน อเวนิว แมเนจเมนท จํากัด ในฐานะผูใหเชา กับบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

ในฐานะผูเชา ทั้งนี้ บริษัท รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท จํากัด ไดตกลงกับกองทุนรวมวาจะเปน

ผูรับผิดชอบชําระคาตอบแทนสิทธิการเชาคืนใหแกบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ใน

กรณีที่บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) มีสิทธิในการไดรับคาตอบแทนดังกลาวคืน

ภายใตเงื่อนไขที่กําหนด 

4. ในปจจุบัน บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหนวยลงทุนรายใหญของกองทุน

รวม และในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 นี้ บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) บริษัท รัชโยธิน อเว

นิว จํากัด บริษัท รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท จํากัด และ/หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบริษัทดังกลาว

อาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมรวมกันไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขาย

ทั้งหมด 

4.7 ปจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการเขาลงทุนเนื่องจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ของกองทุนรวม 

การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายในครั้งนี้มีความเสี่ยง ผูลงทุนควรพิจารณาขอมูลในเอกสาร

ฉบับนี้โดยรอบคอบโดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยความเสี่ยงดังรายละเอียดขางทายนี้กอนตัดสินใจในการซื้อหนวย

ลงทุนของ   กองทุนรวม 

ขอความดังตอไปนี้ แสดงถึงปจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบตอกองทุนรวมและ

มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม นอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยง

อื่น ๆ ซึ่งกองทุนรวมไมอาจทราบไดในขณะนี้หรือเปนความเสี่ยงที่กองทุนรวมพิจารณาในขณะนี้วาไมเปน

สาระสําคัญ แตความเสี่ยงดังกลาวอาจเปนปจจัยความเสี่ยงที่มีความสําคัญตอไปในอนาคต ความเสี่ยงที่

ปรากฏในเอกสารฉบับนี้และความเสี่ยงที่อาจมีขึ้นในอนาคตอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการ

ดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม  
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คําอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการรองรับความเสี่ยง และ/หรือความสามารถ

ของกองทุนรวมในการลดความเสี่ยงขอใดขอหนึ่งไมถือเปนคํารับรองของกองทุนรวมวากองทุนรวมจะดําเนิน

มาตรการรองรับความเสี่ยงตามที่กําหนดไวไดทั้งหมดหรือบางสวนและไมถือเปนขอยืนยันวาความเสี่ยงตาง ๆ 

ตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้จะลดลงหรืออาจไมเกิดขึ้น เนื่องจากความสําเร็จและ/หรือความสามารถในการลด

ความเสี่ยงยังขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่อยูนอกเหนือจากการควบคุมของกองทุนรวม 

ขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในเอกสารฉบับ

นี้ เชน การใชถอยคําวา “เชื่อวา” “คาดหมายวา” “คาดการณวา” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” เปนตน หรือ

ประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณเกี่ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ 

การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ และอื่น ๆ เปน

การคาดการณถึงเหตุการณในอนาคต อันเปนความเห็นของกองทุนรวมในปจจุบันและมิไดเปนการรับรองผล

การประกอบการหรือเหตุการณในอนาคตดังกลาว นอกจากนี้ ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับการคาดการณ

หรือคาดคะเนอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

บริษัทจัดการไดดําเนินการศึกษาขอมูลรายละเอียดของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน โดย

ตรวจสอบขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (Due Diligence) กอนการตัดสินใจเขาลงทุน โดยบริษัทจัดการไดศึกษา

รายงานของผูประเมินราคาและรายงานทางวิศวกรรมของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน อยาง

ละเอียด อยางไรก็ดี การตรวจสอบขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (Due Diligence) ไมไดเปนการรับประกันวา

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ไมมีความเสียหายหรือชํารุดบกพรองอันอาจทําใหกองทุนรวมมี

คาใชจายในการปรับปรุงหรือซอมแซมในจํานวนที่สูงกวาจํานวนที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ 

นอกจากนี้ รายงานของผูประเมินราคาและรายงานทางวิศวกรรมของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัช

โยธิน อาจมีขอบกพรองหรือ ไมถูกตอง ทั้งหมดหรือบางสวน อันเนื่องมาจากความบกพรองของศูนยการคาไลฟ

สไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ที่ตรวจสอบไดยากหรือ ไมสามารถตรวจพบได และศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเว

นิว รัชโยธิน อาจมีการดําเนินการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เปนการขัดหรือแยงกับกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

ซึ่งการตรวจสอบขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (Due Diligence) ไมสามารถครอบคลุมถึงไดซึ่งอาจสงผลใหกองทุน

รวมมีคาใชจายหรือความรับผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณดังกลาว 

ขอมูลในสวนนี้ที่อางถึงหรือเกี่ยวของกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเปนขอมูลที่ไดมาจาก

ขอมูลที่มีการเปดเผยหรือคัดยอจากสิ่งพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูลอื่น ๆ โดยที่กองทุนรวมมิไดทําการ

ตรวจสอบหรือรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวแตประการใด 

เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนผลตอบแทนในระยะยาว 

ผูลงทุนจึงไมควรคาดหวังที่จะไดรับผลตอบแทนในระยะสั้น นอกจากนั้น ราคาเสนอขายของหนวยลงทุนกับ

มูลคาของหนวยลงทุนในอนาคตอาจลดต่ําลงหรือสูงขึ้น ผูลงทุนอาจไมไดรับคืนตนทุนในการลงทุน ดังนั้น ผูที่
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ประสงคซื้อหนวยลงทุนจึงควรปรึกษาผูประกอบวิชาชีพและขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุนของ

กองทุนรวมกอนตัดสินใจลงทุนในหนวยลงทุน 

1. ความเสี่ยงของกองทุนรวมอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอก 

1.1 การเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ของผูพักอาศัยในสังคมเมืองอาจทําใหผูเชา

พื้นที่และผูใชบริการในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีจํานวนเปลี่ยนแปลง

อยางมีนัยสําคัญ สงผลใหอาจตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการหารายได 

ศูนยการค า ไลฟส ไตล  ซู ซู กิ  อเวนิ ว  รั ช โยธิ น  มี ลักษณะเปนอาคารไลฟส ไตล 

เอ็นเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซ ที่สอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูพักอาศัยใน

สังคมเมืองในปจจุบัน โดยเปนศูนยรวมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ อาทิ รานอาหาร

และเครื่องดื่มเพื่ออํานวยความสะดวกและนําเสนอบริการที่หลากหลายในการตอบสนอง

ความตองการของกลุมลูกคาที่ใชบริการตาง ๆ ของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัช

โยธิน  

ในกรณีที่ผูพักอาศัยในสังคมเมืองเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการดําเนินชีวิต โดยลดความ

ตองการในการใชบริการประเภทตาง ๆ ของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินและใ

นกรณีที่กองทุนรวมไมสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว 

รัชโยธิน ใหสอดคลองกับรูปแบบในการดําเนินชีวิตที่เปล่ียนแปลงไปหรือกองทุนรวมไม

สามารถจัดหาผูเชารายใหมที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบที่สอดคลองกับรูปแบบในการดําเนิน

ชีวิตใหมไดอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงานและสถานะ

ทางการเงินของกองทุนรวม 

อยางไรก็ดี บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอาคารไลฟสไตล 

เซ็นเตอรเปนอยางดี รวมถึงมีความสามารถในการวิเคราะหถึงรูปแบบในการดําเนินชีวิตที่มี

การเปลี่ยนแปลงและสามารถวางแผนใหศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ไดรับ

การปรับปรุงใหมีภาพลักษณที่ทันสมัยและสอดคลองกับรูปแบบในการดําเนินชีวิตที่

เปล่ียนแปลงไปไดในระดับหนึ่ง   ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวอาจถูกจํากัดโดยความ

เหมาะสมของโครงสรางพื้นฐานของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินและ

กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ    
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1.2 ความเส่ียงเกี่ยวกับสภาวะทางการเมืองอาจสงผลกระทบตอการดําเนินกิจการ สภาวะทาง

การเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุนรวม 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ความแตกแยกในแนวความคิด ความเชื่อ และความไม

แนนอนในสภาวะทางการเมืองอาจสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึง

ตลาดหุนในประเทศไทย อาทิ การปดสนามบินสุวรรณภูมิ และการปดถนนเพื่อชุมนุมยานราช

ประสงค เปนตน ซึ่งปจจัยทางการเมืองอาจจะกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอสถานะทาง

การเงินของกองทุนรวม ทั้งนี้ จึงไมสามารถรับรองไดวาสภาวะทางการเมืองของประเทศไทย

ในปจจุบัน หรือในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไมมี

ผลกระทบรายแรงตอการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการ

เติบโตของกองทุนรวม 

1.3 ความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศ การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจโดยรวม หรือ

ปจจัยมหภาคอื่นๆ อาจมีผลกระทบตอรายไดของกองทุนรวม 

กองทุนรวมจะเขาลงทุนในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินซึ่งอาคารทั้งหมดมี

ลักษณะเปนอาคารไลฟสไตล เอ็นเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซ การลงทุนในลักษณะดังกลาว

มีความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศ การเปลี่ยนแปลงของระบบ

เศรษฐกิจโดยรวม และการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยมหภาคอื่น ๆ ของประเทศ อาทิ การวาง

ผังเมือง การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางประชากร การโยกยายของชุมชน การไดรับ

ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณีการเกิดความไมสงบในประเทศ 

เปนตน ที่อาจสงผลกระทบตอความตองการในการใชบริการในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ 

อเวนิว รัชโยธิน และสงผลใหจํานวนผูเชาพื้นที่ และ/หรือผูใชบริการของศูนยการคาไลฟ

สไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจสงผลกระทบอยางมี

นัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน และการจายเงินปนผลของ

กองทุนรวม 

1.4 ภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การกอวินาศกรรมหรือเหตุการณอื่นที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุม

ไดอาจมีผลกระทบตอการใชประโยชนในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน และ

รายไดของกองทุนรวม 

แมวาศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน จะมีการกอสราง การดําเนินการและการ

บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถรองรับเหตุการณบางอยางที่อาจทําใหอาคารไดรับความเสียหาย 

หากแตศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ไมสามารถรองรับตอภยันตรายที่อาจ

เกิดขึ้นไดในทุกกรณี อาทิ ภัยรายแรงทางธรรมชาติ เหตุการณรายแรงอื่น ๆ อุบัติเหตุ
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รายแรง อัคคีภัย การกอการรายหรือเหตุการณในทํานองเดียวกันที่กองทุนรวมไมสามารถ

ควบคุมได 

นอกจากนี้ การซอมแซมที่จําเปนใด ๆ เพื่อแกไขความเสียหายของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซู

กิ อเวนิว รัชโยธิน อาจมีคาใชจายสูงและตองใชเวลานาน รวมถึงอาจทําใหกองทุนรวม

สูญเสียรายไดในจํานวนที่มีนัยสําคัญในชวงระยะเวลาดังกลาวซึ่งทําใหการดําเนินงานของ

กองทุนรวมหยุดชะงัก ดังนั้น เหตุการณรายแรง และ/หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตอ

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผล

การดําเนินงาน และสถานะทางการเงนิของกองทุนรวม 

อยางไรก็ดี กองทุนรวมไดจัดใหมีการประกันภัยในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัช

โยธิน โดยมีความคุมครองและวงเงินประกันที่สอดคลองกับมาตรฐานการประกันภัยของ

อาคารที่มีลักษณะและการใชงานใกลเคียงกันกับศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัช

โยธิน รวมถึงไดจัดใหมีมาตรการปองกันเหตุการณรายแรงบางประการที่อาจจะเกิดขึ้น อาทิ  

อัคคีภัย และไดจัดใหมีการซักซอมการดําเนินการตามมาตรการดังกลาวอยางสม่ําเสมอ 

เชน การทดสอบสัญญาณเตือนภัย   การซักซอมการอพยพหนีภัย เปนตน 

2. ปจจัยความเสี่ยงทางดานการดําเนินงานของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

2.1 สัญญาเชาของผูเชาพื้นที่ในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน สวนใหญจะส้ินสุด

ลงในป พ.ศ. 2554 ซึ่งหากผูเชาดังกลาวไมมีการตอสัญญาหรือกองทุนรวมไมสามารถหาผู

เชารายใหมเพิ่มเติมได กรณีดังกลาวจะสงผลกระทบตอรายไดของกองทุนรวมอยางมี

นัยสําคัญ 

 กองทุนรวมจะเขาลงทุนในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน โดยเขาทําสัญญาเชา

ที่ดินและสัญญาเชาอาคารซึ่งมีลักษณะเปนสัญญาเชาในระยะยาว โดยกองทุนรวมคาดวา

จะมีรายไดหลักจากการใหบริการเชาพื้นที่และบริการสาธารณูปโภคแกผูประกอบการตาง ๆ 

ภายใตสัญญาเชาและสัญญาใหบริการสาธารณูปโภคซึ่งมีกําหนดระยะเวลาที่แนนอนและ

มีการเรียกเก็บคาเชาและคาบริการเปนรายเดือน  

ขอมูลของสัญญาเชาและสัญญาบริการของผูประกอบการตาง ๆ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2553 แสดงใหเห็นวาสัญญาเชาและสัญญาบริการของผูประกอบการในอาคารศูนยการคา

ไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน จะครบกําหนดระยะเวลาการเชาและการรับบริการคิดเปน

เนื้อที่ประมาณ 7,464.32 ตารางเมตร หรือประมาณรอยละ 92.46 ของพื้นที่ใหเชารวมของ

อาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินในป พ  .ศ    .2554 ซึ่งหากกองทุนรวมไม

สามารถดําเนินการใหผูเชาดังกลาวตออายุสัญญาหรือไมสามารถจัดหาผูเชารายใหมเพื่อ
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เขาทําสัญญาเชาในพื้นที่ดังกลาวแทนผูเชารายเดิมได ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 

รายไดที่กองทุนรวมคาดวาจะไดรับในป พ  .ศ    .2554 จะลดลงซึ่งจะมีผลกระทบอยางมี

นัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงนิของกองทุนรวมในทายที่สุด 

2. 2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการชํารุดบกพรองของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

แมวาไดมีการดําเนินการตรวจสอบศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินกอนที่กองทุน

รวมจะลงทุนในทรัพยสินเหลานั้นดวยความละเอียดรอบคอบแลว เนื่องจากมีขอจํากัด

เกี่ยวกับขอบเขตของการตรวจสอบ เทคโนโลยีหรือวิธีการที่ใชในการตรวจสอบ รวมทั้ง

ปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

)ก( อาจมีความชํารุดบกพรอง และกองทุนรวมตองดําเนินการซอมแซมหรือบํารุงรักษา 

ซึ่งอาจจําตองอาศัยเงินทุนจํานวนมาก หรือ 

)ข( อาจมีภาระผูกพันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่ งไมสามารถจะพบไดภายใต

กระบวนการตรวจสอบทรัพยสินขางตน  

นอกจากนี้ ภายหลังจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุน ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเว

นิว รัชโยธินอาจมีความชํารุดบกพรองอยางมีนัยสําคัญและกองทุนรวมมีภาระหนาที่

ในการบํารุงซอมแซมทรัพยสินดังกลาวใหอยูในสภาพดีโดยที่กองทุนรวมอาจตองใช

เงินจํานวนมากในการซอมแซมดังกลาว หรือกองทุนรวมอาจไมสามารถซอมแซม

ทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายใหอยูในสภาพที่เหมาะสม 

2.3 การซอมบํารุงใหญ และ/หรือปรับปรุงศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน อาจสงผล

กระทบตอการประกอบการและรายไดของกองทนุรวม 

 ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินจะตองซอมแซม และ/หรือปรับปรุงใหดูใหม 

ทันสมัยและสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ของผูใชบริการอยูเสมอ เพื่อ

สงเสริมใหผูประกอบการตาง ๆ เขามาเชาพื้นที่และเพื่อดําเนินการใหมีความตองการใช

บริการตาง ๆ ในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน อยางตอเนื่อง  

 ในกรณีปกติ การปรับปรุงหรือการบํารุงรักษาประจําปหรือการตรวจสอบและการซอมบํารุง

ยอยจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอผลการดําเนินงานของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว 

รัชโยธิน หากแตการตรวจสอบและซอมบํารุงใหญ การซอมแซมในกรณีที่ศูนยการคาไลฟ

สไตล  ซูซูกิ  อเวนิว  รัชโยธิน  มีความเสียหาย  หรือการปรับปรุงโครงสรางหรือการ

เปล่ียนแปลงภาพลักษณของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน รวมถึงการเปลี่ยน
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งานระบบสาธารณูปโภคของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินซึ่งอาจมีคาใชจาย

สูง ดังนั้น การตรวจสอบและซอมบํารุงใหญ  การซอมแซมในกรณีที่ศูนยการคาไลฟสไตล 

ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีความเสียหาย การปรับปรุงโครงสรางหรือการเปลี่ยนแปลง

ภาพลักษณของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน รวมถึงการเปลี่ยนงานระบบ

สาธารณูปโภคของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน อาจสงผลกระทบอยางมี

นัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงนิของกองทุนรวม 

อยางไรก็ตาม การปรับปรุงซอมแซมใหญหรือการปรับปรุงโครงสรางหรือการเปลี่ยนแปลง

ภาพลักษณของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นจะสงผลที่ดี

ในการประกอบการของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินในระยะยาว นอกจากนี้ 

(เวนแตการซอมบํารุงใหญอันเนื่องมาจากเหตุฉุกเฉิน) กองทุนรวมจะดําเนินการใหมีการ

วางแผนงาน กําหนดระยะเวลาลวงหนา ศึกษาผลกระทบตอรายไดและประมาณการ

ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการปรับปรุงซอมแซมใหญ  หรือการปรับปรุงโครงสราง

หรือการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน รวมถึงการ

เปล่ียนงานระบบสาธารณูปโภคของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ทั้งนี้ เพื่อ

ลดระยะเวลาในการดําเนินการและลดผลกระทบที่อาจมีขึ้นตอการดําเนินธุรกิจของ

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ผูประกอบและผูใชบริการตางๆ ในศูนยการคา

ไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  

2.4 ในกรณีที่กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน

ไดเนื่องจากผูใหเชาไมปฏิบัติตามสัญญาเชาที่ดินและสัญญาเชาอาคาร หรือเหตุการณใด ๆ 

ที่เกิดขึ้นตอทรัพยที่เชา อาจสงผลใหกองทุนรวมไมสามารถหาประโยชนจากศูนยการคา

ไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ไดตามวัตถุประสงคในการลงทุน 

 กองทุนรวมไดเขาทําสัญญาเชาที่เกี่ยวเนื่องกับศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน

และไดชําระคาเชาทั้งจํานวนใหแกผูใหเชาเรียบรอยแลวในวันที่ไดมีการจดทะเบียนการเชา

กับสํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของ 

 แมวาสัญญาเชาดังกลาวขางตนจะมีการจัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและดําเนินการจด

ทะเบียนกับหนวยงานที่เกี่ยวของตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด กองทุนรวมยังคงมี

ความเสี่ยงภายใตสัญญาเชาและการใชทรัพยที่เชาบางประการ อาทิ ผูใหเชาปฏิบัติผิด

เงื่อนไขขอใดขอหนึ่งในสัญญาเชาในสวนที่เปนสาระสําคัญและกองทุนรวมไมสามารถใช

ประโยชนในทรัพยที่เชาไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดในสัญญาเชา 
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 ความเสี่ยงจากเหตุการณดังกลาวอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการ

ดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม อาทิ อาจสงผลใหกองทุนรวมไม

สามารถใชประโยชนในทรัพยที่เชาไดตามวัตถุประสงคในการลงทุน และรายไดที่กองทุน

รวมคาดวาจะไดรับเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ รวมถึงกองทุนรวมอาจมีเพียงสิทธิในการ

เรียกรองคาเสียหายจากผูใหเชาเทานั้น ซึ่งคาเสียหายดังกลาวอาจมีจํานวนนอยกวาความ

เสียหายที่กองทุนรวมไดรับจริง และแมวาผูใหเชาชําระคาเสียหายใหแกกองทุนรวมตาม

หลักเกณฑที่กําหนดในสัญญาเชา แตคาเสียหายดังกลาวอาจมีจํานวนนอยกวารายไดของ

กองทุนรวมที่เปล่ียนแปลงหรือมีจํานวนไมเพียงพอตอความเสียหายที่เกดิขึ้นจริง  

อยางไรก็ดี เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว กองทุนรวมไดดําเนินการใหบริษัท รัชโยธิน อเวนิว 

จํากัด ในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินจดจํานองทรัพยที่เชาเพื่อเปนประกันการ

ปฏิบัติตามสัญญาเชา ตามรายละเอียดที่กําหนดในหัวขอ “หลักประกันการปฏิบัติตาม

สัญญาเชา” 

2.5 ผูเชาพื้นที่ในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ไมชําระคาเชาหรือคาบริการ 

ยกเลิกสัญญาเชากอนครบกําหนดระยะเวลาการเชาหรือไมตอสัญญาในกรณีที่สัญญาเชา

ส้ินสุดลง จะสงผลกระทบตอรายไดของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ 

 กองทุนรวมจะเขาลงทุนในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน โดยเขาทําสัญญาเชา

ที่ดินและสัญญาเชาอาคารซึ่งมีลักษณะเปนสัญญาเชาในระยะยาว โดยกองทุนรวมคาดวา

จะมีรายไดหลักจากการใหบริการเชาพื้นที่และบริการสาธารณูปโภคแกผูประกอบการตาง ๆ 

ภายใตสัญญาเชาและสัญญาใหบริการสาธารณูปโภคซึ่งมีกําหนดระยะเวลาที่แนนอนและ

มีการเรียกเก็บคาเชาและคาบริการเปนรายเดือน 

 หากผูเชาพื้นที่ประสบปญหาทางการเงินและไมสามารถชําระคาเชาพื้นที่ และ/หรือ

คาบริการสาธารณูปโภคใหแกกองทุนรวม และ/หรือมีการยกเลิกสัญญาเชาและสัญญา

ใหบริการกอนครบระยะเวลาที่กําหนดหรือไมตออายุสัญญาเชาพื้นที่และสัญญาใหบริการ

เมื่อสัญญาครบกําหนด รายไดที่กองทุนรวมคาดวาจะไดรับในแตละเดือนจะลดลงซึ่งจะมี

ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุน

รวมในทายที่สุด  

2.6 การแขงขันที่สูงขึ้นอาจสงผลใหผูเชาพื้นที่และผูใชบริการในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเว

นิว รัชโยธิน มีจํานวนลดลง 

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีรายไดหลักจากการใหบริการเชาพื้นที่และ

บริการสาธารณูโภคแกผูประกอบการตาง ๆ  
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หากในอนาคตการใหบริการเชาพื้นที่อาคารไลฟสไตล เซ็นเตอรมีการแขงขันที่สูงขึ้นโดย

ผูประกอบการรายอื่นกอสรางอาคารขึ้นใหมหรือปรับปรุงอาคารที่มีอยูใหมีลักษณะเปน

อาคารไลฟสไตล เซ็นเตอรในบริเวณใกลเคียงกันกับที่ตั้งของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเว

นิว รัชโยธิน อาจสงผลใหผูประกอบการตาง ๆ ที่เปนผูเชาพื้นที่ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ 

อเวนิว รัชโยธิน อยูในปจจุบัน หรืออาจเปนผูเชาพื้นที่ของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว 

รัชโยธิน ในอนาคตและผูใชบริการของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีจํานวน

เปล่ียนแปลงไปซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการของศูนยการคาไลฟ

สไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม

ในทายที่สุด  

อยางไรก็ดี  การที่ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีซุปเปอรมารเกตเปนบริการ

หลักที่ดึงดูดใหผูประกอบการและลูกคาเขามาเชาพื้นที่และใชบริการตาง ๆ ในศูนยการคา

ไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน และมีบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) เปน

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอาคาร

ไลฟสไตล เซ็นเตอร จะเปนปจจัยสําคัญที่ชวยเพิ่มความสามารถของศูนยการคาไลฟสไตล 

ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ในการแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นได 

2.7 การเวนคืนทรัพยที่เชาภายใตกฎหมายวาดวยการเวนคืนที่ดินในระหวางระยะเวลาการเชา

ทั้งหมดหรือในสวนที่เปนสาระสําคัญ และกองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนในทรัพยที่เชา

ไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดในสัญญาเชาอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการของกองทุน

รวม 

 ในกรณีที่มีการเวนคืนศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน เกิดขึ้นกอนครบกําหนด

ระยะเวลาการเชาไมวาทั้งหมดหรือในสวนที่เปนสาระสําคัญอาจสงผลกระทบอยางมี

นัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม อาทิ อาจ

สงผลใหกองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนในทรัพยที่เชาไดตามวัตถุประสงคในการลงทุน 

และรายไดที่กองทุนรวมคาดวาจะไดรับเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

2.8 การสูญเสียผูเชาหลักอาจทําใหรายไดของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไป 

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีจุดเดนในการดําเนินธุรกิจจากการใหบริการ

ตาง ๆ ของผูเชาหลัก อาทิ ซุปเปอรมารเก็ตซึ่งมีความสําคัญในการดึงดูดลูกคาสวนใหญให

เขามาใชบริการในศูนยทั้งนี้ ผูเชาหลักมีการเชาพื้นที่คิดเปนรอยละ 10.90 ของพื้นที่เชา

ทั้งหมดของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน (ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553) 
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หากผูเชาหลักดังกลาวยกเลิกสัญญาเชาและสัญญาใหบริการกอนครบระยะเวลาที่กําหนด

หรือไมตออายุสัญญาเชาพื้นที่และสัญญาใหบริการเมื่อสัญญาครบกําหนด  และกองทุน

รวมไมสามารถหาผูประกอบการใหมมาทดแทนผูประกอบการดังกลาวได จุดเดนในการ

ดําเนินธุรกิจของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน และจํานวนของผูเชาและ

ผูใชบริการของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน อาจไดรับผลกระทบอยางมี

นัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม 

2. 9 ผลประกอบการของกองทุนรวมขึ้นอยูกับการบริหารจัดการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเว

นิว รัชโยธิน ของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

กองทุนรวมจะแตงตั้ง บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  ใหเปนผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยซึ่งมีประสบการณโดยตรงในการบริหารจัดการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ 

อเวนิว รัชโยธินโดยกําหนดใหมีหนาที่ตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนยการคาไลฟ

สไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ซึ่งรวมถึงในการรวมกําหนดนโยบายการจัดการผลประโยชน

และการประกอบธุรกิจของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ดังนั้น การบริหาร

จัดการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินโดยผูบริหารอสังหาริมทรัพย อาทิ  )1   (

การรักษาหรือพัฒนาทรัพยสินใหเปนที่พึงพอใจของผูเชา  )2   ( การใหบริการแกผูเชาอยางมี

คุณภาพ   )3   ( การหาผูเชารายใหมหรือการตออายุสัญญาเชากับผูเชาปจจุบันหลังจากที่

สัญญาเชาหมดอายุ หรือเมื่อมีการเลิกสัญญาเชาเพื่อเล่ียงปญหาการลดลงของรายไดคา

เชา และ  )4     ( การบํารุงรักษาศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินใหอยูในสภาพที่ดี 

จึงสงผลโดยตรงตอผลประกอบการของกองทุนรวม 

นอกจากนี้ หากบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด  )มหาชน  ( ไมสามารถปฏิบัติหนาที่

เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยภายใตเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดในสัญญาแตงตั้งผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยหรือเนื่องจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง กองทุนรวมอาจไมสามารถแตงตั้ง

บุคคลอื่นเพื่อทําหนาที่บริหารจัดการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินแทน บริษัท 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด  )มหาชน   (หรืออาจไมสามารถบริหารจัดการศูนยการคาไลฟ

สไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินไดดีเทียบเทากับการบริหารจัดการของ บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ 

กรุป จํากัด  )มหาชน    (ซึ่งอาจจะสงผลกระทบทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการ

และฐานะทางการเงินของกองทุนรวม  ซึ่ งในทายที่ สุดแลวอาจสงผลกระทบตอ

ความสามารถของกองทุนรวมในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

อยางไรก็ดี กองทุนรวมไดกําหนดมาตรการในการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว

ขางตนโดย กองทุนรวมไดพิจารณาคุณสมบัติตาง ๆ ของผูบริหารอสังหาริมทรัพยกอนการ
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แตงตั้งแลวและมีความเห็นวาผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีประสบการณและความสามารถ

ตาง ๆ ในการบริหารจัดการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

2. 10 ความขัดแยงทางผลประโยชนของผูบริหารอสังหาริมทรัพยอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการ

ดําเนินงานของกองทุนรวม 

 การจัดหาผลประโยชนและการบริหารจัดการทรัพยสินของกองทุนรวมโดยผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เชน 

 • บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด  )มหาชน    (มีฐานะเปนทั้ง  )ก    (ผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม  )ข    (ผูถือหุนรายใหญของเจาของทรัพยสินที่

กองทุนรวมจะเขาลงทุน )ค (ผูถือหนวยลงทุนรายใหญของกองทุนรวม และ  )ง   (ผู

เชาหลักของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  

 • บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด  )มหาชน   (และบริษัทในเครือในฐานะผูถือ

หนวยลงทุนรายใหญของกองทุนรวม และ /หรือผูถือหุนของผูเชาหลักบางรายอาจ

ใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนเสนอชื่อกรรมการในคณะกรรมการลงทุนซึ่งมี

หนาที่ใหคําปรึกษาแกกองทุนรวม 

 • กลยุทธและธุรกรรมของกองทุนรวมที่ เกิดจากการบริหารงานของผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย อาจถูกพิจารณาวาจัดทําขึ้นเพื่อประโยชนของบริษัท เมเจอร 

ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด )มหาชน (และ/หรือบริษัทในเครือ 

 • บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด  )มหาชน    (และบริษัทในเครืออาจสนับสนุน 

บริหาร หรือลงทุนในทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพยหรือธุรกรรมอื่นที่

อาจมีการแขงขันโดยตรงกับกองทุนรวม 

อยางไรก็ดี บริษัทจัดการไดจัดใหมีแนวทางการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจ

เกิดขึ้น โดย การกําหนดสิทธิ อํานาจ หนาที่ และขอบเขตการปฏิบัติงานของบริษัท เมเจอร 

ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด )มหาชน( ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยอยางชัดเจน  ทั้งนี้ เพื่อให

มีความมั่นใจวาจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิประโยชนของกองทุนรวมหรือผูถือ

หนวยลงทุน  เชน  

• เม่ือปรากฏวาผูบริหารอสังหาริมทรัพยขาดคุณสมบัติหรือดําเนินการอันกอใหเกิด

ความขัดแยงตอผลประโยชนของกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจแตงตั้งเพิ่มเติม

หรือเปล่ียนผูบริหารอสังหาริมทรัพยได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
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 )มหาชน (หนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด  ในฐานะผูถือ

หนวยลงทุนจะไมมีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกลาว   

• การกําหนดอัตราคาเชาและคาบริการที่เรียกเก็บจากผูเชาทุกรายที่เปนบุคคลที่

เกี่ยวของ ตองเปนอัตราที่เหมาะสม โดยอางอิงจากคาเชาและคาบริการในราคา

ตลาดสําหรับธุรกิจเดียวกัน  

2.11 พื้นที่จอดรถยนตอาจไมเพียงพอตอความตองการของผูประกอบการ และ/หรือลูกคาของ

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ซึ่งสงผลใหจํานวนผูประกอบการ และ  /หรือ

ผูใชบริการลดลง 

 ลูกคาหรือผูเชาของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน อาจมีจํานวนเพิ่มขึ้นหรือมี

ความตองการในการจดรถยนตในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน เพิ่มขึ้นซึ่งอาจ

สงผลใหพื้นที่จอดรถยนตของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ไมเพียงพอตอ

ความตองการของผูประกอบการ และ/หรือลูกคาของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัช

โยธิน ซึ่งอาจสงผลใหจํานวนผูประกอบการ และ /หรือผูใชบริการในศูนยการคาไลฟสไตล 

ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินลดลง และอาจสงกระทบตอรายไดของกองทุนรวม 

อยางไรก็ดี ในอนาคต หากศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน อยูในบริเวณ

ใกลเคียงกับพื้นที่ใหบริการของรถไฟฟาบีทีเอสโครงการสวนตอขยายหรือระบบขนสง

มวลชนอื่นก็ยอมอาจเปนปจจัยที่ชวยลดปญหาพื้นที่จอดรถยนตไมเพียงพอตอความ

ตองการได   

2.12 ความคุมครองจากกรมธรรมประกันภัยของกองทุนรวมอาจไมครอบคลุมความเสี่ยงจากการ

สูญเสียไดทั้งหมด 

 การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเสี่ยงดานการดําเนินการและการใชประโยชนใน

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  

 เนื่องจากกองทุนรวมอาจไมสามารถจัดทําประกันภัยที่คุมครองความเสี่ยงบางประเภทที่

อาจเกิดขึ้นได   )หรือแมวากองทุนรวมสามารถจัดหาประกันภัยได แตอัตราเบี้ยประกันอาจ

ไมคุมกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่กองทุนรวมอาจไดรับ    (เชน การเวนคืน เปนตน 

กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงจากความสูญเสียทางการเงินเมื่อเกิดเหตุการณรายแรงที่ไมได

รับการคุมครองอยางเพียงพอหรือไมสามารถจัดใหมีการประกันภัยได  
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 ทั้งนี้ กองทุนรวมไดมีการจัดทําประกันภัยในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน โดย

มีความคุมครองและวงเงินประกันตามที่กองทุนเห็นวามีความเหมาะสมและสอดคลองกับ

มาตรฐานการประกันภัยของอาคารซึ่งมีลักษณะการใชงานที่ใกลเคียงกันซึ่งไดแกประกัน

วินาศภัย (All Risks) ประกันความรับผิดตอทรัพยสินของกองทุนรวมและบุคคลภายนอก 

(Public Liabilities) ประกันภัยความเสียหายในเครื่องจักร  )Machinery Breakdown ( และ

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก  )Business Interruption Insurance) และมีความคุมครอง

ความเสียหายในจํานวนที่เหมาะสมแลว 

2.13 การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอมอาจกอใหเกิดคาใชจายอยางมีนัยสําคัญตอกองทุนรวม 

กองทุนรวมอาจมีคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอมที่

เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

กฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของในอนาคต กองทุนรวมอาจมีภาระคาใชจายในการปฏิบัติ

ตามกฎหมายเพิ่มเติม 

2.14 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจแตกตางจากการประมาณการอยางมีนัยสําคัญ 

 ประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณเกี่ยวกับผลประกอบการธุรกิจ 

แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจของ

กองทุนรวม นโยบายของรัฐและอื่น ๆ ซึ่งเปนการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคต อันเปน

ความเห็นของบริษัทจัดการในปจจุบันและมิไดเปนการรับรองผลการประกอบการหรือ

เหตุการณในอนาคตดังกลาว และการประมาณการดังกลาวตั้งอยูบนขอสมมติฐานหลาย

ประการซึ่งมีความไมแนนอน โดยอาจเกิดขึ้นหรือไมก็ไดและเปนปจจัยที่อยูนอกเหนือการ

ควบคุมของกองทุนรวม หากสมมติฐานดังกลาวไมเกิดขึ้นจริง การดําเนินการบางประการ

ของกองทุนรวมยอมไมเปนไปตามการประมาณการที่ระบุไว และอาจสงผลใหผลการ

ดําเนินงานของกองทุนรวมที่เกิดขึ้นจริงกับการประมาณการมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ  

 อยางไรก็ดี บริษัทจัดการไดดําเนินการให บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส 

จํากัด เปนผูตรวจทานการประมาณการและพิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐาน

ดังกลาว  

2.15 ปจจัยตาง  ๆ  ที่อยูนอกเหนือความควบคุมของกองทุนรวมอาจสงผลกระทบตอ

ความสามารถในการจายเงินปนผล 
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กองทุนรวมมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยจากกําไรสุทธิในแตละปในจํานวน

ไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิประจําปหรือจากกําไรสะสมที่เกิดขึ้นจริง ตามเงื่อนไขที่

ระบุไวในโครงการโดยคาดวาจะมีการจายเงินปนผลไมเกินปละ 4  ครั้ง อยางไรก็ดี รายได

ของกองทุนรวมนั้นมาจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน สภาวะ

คาเชาและรายไดอื่นที่ไดรับ ความสามารถในการบริหารงานของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

ภาวะเศรษฐกิจและการแขงขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย หากทรัพยสินที่กองทุนรวมเปน

เจาของอยูไมกอใหเกิดรายไดที่เพียงพออาจสงผลกระทบตอกระแสเงินสดของกองทุนรวม 

และความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวมซึ่งกองทุนรวมไมสามารถรับรองได

วา กองทุนรวมจะสามารถจายเงินปนผลหรือรักษาระดับการจายเงินปนผลได และกองทุน

รวมไมสามารถรับรองไดวารายไดรวมของกองทุนจะเพิ่มขึ้นจากรายไดคาเชาของสวนที่

ขยายตอหรือตอเติมของทรัพยสิน หรือสวนที่ไดมีการลงทุนในอนาคต หรือผูถือหนวยลงทุน

จะไดรับเงินปนผลเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ ความสามารถของกองทุนรวมในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอาจ

ไดรับผลกระทบจากคาใชจายในการดําเนินงานที่สูงขึ้น ในขณะที่รายไดไมไดเพิ่มขึ้นดวย 

ทั้งนี้ เนื่องจากปจจัยตาง ๆ อาทิ 

)ก( ภาษีโรงเรือน และคาธรรมเนียมตางๆ มีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น  

)ข( การบังคับใชหรือการแกไขเปล่ียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบหรือนโยบายของ

รัฐบาล ซึ่งทําใหกองทุนรวมมีตนทุนสูงขึ้นในการที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ หรือนโยบายดังกลาว 

)ค( ตนทุนคาแรงงาน ตนทุนการบํารุงรักษาและซอมแซม ตนทุนคาสาธารณูปโภค

ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

)ง( อัตราเงินเฟอปรับตัวเพิ่มขึ้น 

)จ( คาเบี้ยประกันภัยปรับตัวเพิ่มขึ้น 

3. ปจจัยความเสี่ยงจากการลงทุนในหนวยลงทุน 

3.1 ราคาของหนวยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดภายหลังการเสนอขายและอาจไมสอดคลอง

กับมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ซึ่งอาจมีการซื้อขายในราคาที่สูงหรือต่ํากวาราคาที่เสนอขายครั้งแรก โดย
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ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ผล

ประกอบการของกองทุนรวมไมเปนไปตามที่ประมาณการไว ความผันผวนของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ความตองการซื้อขายหนวยลงทุนของผูลงทุน และปริมาณการ

ซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน    ดังนั้นนักลงทุนอาจไม

สามารถที่จะขายหนวยลงทุนไดในราคาที่เสนอขายหนวยลงทุนหรือในราคาตามมูลคา

สินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

3.2 กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาของสิทธิการเชาจะลดลงตาม

ระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู และเหลือศูนยในวันส้ินสุดสัญญาเชาซึ่งจะมีผลใหมูลคาหนวย

ลงทุนของกองทุนรวมลดลงตามสวนไปดวย 

 กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาของสิทธิการเชาจะลดลงตาม

ระยะเวลาการเชาที่ เหลืออยู   อันเนื่องมาจากการประเมินคาของสิทธิการเชา การ

เปล่ียนแปลงในอัตราการเชาพื้นที่ และ/หรืออัตราคาเชา และ/หรือคาบริการสาธารณูปโภค

ในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินหรือเนื่องจากสาเหตุอื่นใดที่อยูนอกเหนือการ

ควบคุมของกองทุนรวม ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในมูลคาสิทธิการเชาดังกลาวอาจสงผล

กระทบอยางมีนัยสําคัญตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม มูลคาหนวยลงทุน และ/

หรือการจายเงินปนผลของกองทุนรวมในทายที่สุด 

3.3 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น 

การที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยไมต่ํากวา รอยละ 75 ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ทําใหการลงทุนกระจุกตัวอยูในอสังหาริมทรัพย

โครงการเดียว ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตรา

สารทางการเงินประเภทตางๆ 

3. 4  การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีอาจสงผลใหรายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวม

เปล่ียนแปลง 

 รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากการออกมาตรฐานทาง

บัญชีฉบับใหม หรือมีการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี เนื้อหาสาระที่จะมีการเปลี่ยนแปลง

ในมาตรฐานทางบัญชีไมอาจคาดหมายได ผูจัดการกองทุนรวมไมสามารถประเมินผล

กระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได   นอกจากนี้ นักลงทุนควรพึงตระหนักดวยวา

มาตรฐานบัญชีของกองทุนรวมมีลักษณะบางประการที่แตกตางจากมาตรฐานบัญชีของนิติ

บุคคลประเภทบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด อาทิ ไมมีการตัดคาเส่ือมราคาของสิทธิ

การเชา เปนตน  
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 กองทุนรวมไมสามารถคาดหมายรายละเอียดของการบังคับใชมาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม 

การแกไขเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีตาง ๆ ที่มีอยูในปจจุบันหรือการเพิ่มความ

เขมงวดในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชี และไมสามารถประเมินผลกระทบตอรายงาน

ฐานะทางการเงินของกองทุนรวมจากกรณีดังกลาว รวมถึงไมสามารถคาดหมายไดวากรณี

ดังกลาวจะไมเกิดผลกระทบตอการเสนอรายงานฐานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงาน

ของกองทุนรวม 

3.5 การขาดสภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 เนื่องจากกองทุนรวมเปนกองทุนรวมประเภทกองทุนปดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย สภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณ

การซื้อขายหนวยลงทุนนั้นในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งอยูบนพื้นฐานของ

ปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ซึ่งปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย 

(bid-offer) ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมได อาทิ ปริมาณ

ความตองการของตลาด ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่หนวยลงทุนนี้จะขาดสภาพคลองในการซื้อ

ขาย 

3.6 มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมอาจไมสัมพันธกับมูลคาที ่ไดจากการจําหนาย

ทรัพยสิน 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมซึ่งไดกลาวไว ณ ที่นี้ ไดคํานวณโดยใชขอมูลจากรายงาน

การประเมินคาทรัพยสินฉบับลาสุดเปนขอมูลพื้นฐาน และมูลคาดังกลาวอาจมิไดเปนมูล

คาที่แทจริงซึ่งกองทุนรวมจะไดรับหากมีการจําหนายทรัพยสิน  

3. 7 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนของกองทุนรวมอาจมีมูลคาลดลงได  หากราคาของ

หนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมมีราคาที่ต่ํากวามูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุน

ของกองทุนรวมในชวงเวลากอนที่จะมีการออกและเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติม 

 ภายหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก   กองทุนรวมอาจดําเนินการใหมีการออก

และเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมในครั้งตอๆ ไป   ซึ่งราคาเสนอขายของหนวยลงทุน

ดังกลาวอาจสูงหรือต่ํากวามูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนของกองทุนรวมในเวลาที่มี

การดําเนินการดังกลาว ดังนั้น หากหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมมีราคาเสนอ

ขายต่ํากวามูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนของกองทุนรวมในขณะนั้น อาจมีผลใหมูลคา

ทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีมูลคาลดลง ภายหลังการออกและเสนอขาย

หนวยลงทุนเพิ่มเติมดังกลาว 
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5. นโยบายการกูยืมเงิน 

ในการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมอาจกูยืมเงินได ทั้งนี้ ไมวาจะมีการใหหลักประกันไวดวยหรือไมก็

ตาม  และตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

)1(  เปนการกูยืมเงินเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้ 

(ก) ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาใหอยูใน

สภาพดีและมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน  

(ข)   ตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแลวซึ่งเปนของกองทุนรวมหรือที่กองทุนรวมมีสิทธิการ

เชา เพื่อประโยชนในการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม 

(ค)   ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 

)2(  เปนการกูยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการกูยืมเงินเพื่อ

ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาตาม (1)(ก) หรือเพื่อตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบน

ที่ดินที่มีอยูแลวที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาตาม (1)(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมตองคํานึงถึงกําหนดเวลาเชาที่

เหลืออยูตามสัญญาเชาดวย  และ 

)3(  จํานวนเงินที่กูยืมตองไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และในกรณีที่ตอมาภายหลัง

จํานวนเงินที่กูยืมเกินอัตราสวนดังกลาว แตการเกินอัตราสวนนั้นมิไดเกิดจากการกูยืมเงินเพิ่มเติม บริษัทจัดการ

กองทุนรวมจะคงอัตราสวนการกูยืมเงินไวตอไปก็ได แตจะกูยืมเงินเพิ่มเติมอีกไมไดจนกวาอัตราสวนการกูยืมเงิน

จะลดลงจนนอยกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการกูยืมเงินไดตอเมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวน

หนวยลงทุนเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยการประชุมที่มีการเรียก

ประชุมโดยชอบ หรือการลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษรโดยหากเปนการขอมติ

เพื่อกูยืมเงินเพื่อดําเนินการตาม (1)(ค) หามมิใหบริษัทจัดการนับจํานวนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่มีสวนได

เสียในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมรวมในมติดังกลาว 

6.  หลักเกณฑการลงทุน 

 การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 6.1 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย

จะเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
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6.1.1 ตองมีการวิเคราะหและศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมในการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 

6.1.2 อสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนตองตั้งอยูในประเทศไทย มีทางเขาออกที่ดีและเหมาะสมตามสภาพ 

6.1.3 ตองเปนอสังหาริมทรัพยที่กอสรางแลวเสร็จและอยูในสภาพที่เหมาะสมตอการจัดหาผลประโยชนได

หรือหากเปนอสังหาริมทรัพยที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ ตองมีการกอสรางไปแลวไมนอยกวารอยละ 80 

ของมูลคาโครงการ ณ วันที่สํานักงานอนุมัติใหบริษัทจัดการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมกรณีเปน

ทรัพยสินชิ้นแรก หรือ ณ วันที่กองทุนรวมลงทุนกรณีเปนทรัพยสินชิ้นตอไป  และในการคํานวณมูลคา

โครงการ มิใหนับมูลคาที่ดินที่เปนที่ตั้งของโครงการ ทั้งนี้ สัดสวนความคืบหนาของการกอสรางตอง

ไดรับการรับรองจากบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

6.1.4 ตองเปนการลงทุนโดยการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือโดยการไดมาซึ่งสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือ

พื้นดิน โดยผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยดังกลาวยินยอมที่จะขาย ใหเชา หรือ

ใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยนั้น 

6.1.5 อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตองไมอยูในบังคับแหงทรัพยสิทธิหรือมีขอพิพาทใด 

ๆ  เวนแตจะเปนประโยชนแกกองทุนรวมและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

6.1.6 อสังหาริมทรัพยตองไมเปนที่ดินวางเปลา  เวนแตจะแสดงไดวาจะเปนประโยชนที่จะสงเสริมใหเกิด

รายไดแกอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

6.1.7  ในการเชาอสังหาริมทรัพย  บริษัทจัดการจะไมทําสัญญาเชาที่มีขอตกลงหรือเงื่อนไขที่กอใหเกิด

หนาที่มากกวาหนาที่อันเปนปกติที่ผูเชาพึงตองกระทําเมื่อสัญญาเชาส้ินสุดลง หรือทําสัญญาเชาชวง  

เวนแตไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตองเปนการเชาจากบุคคล

ดังตอไปนี้ 

(1) ตอง เปนการเช าจากผู มี สิทธิที่ จะให เช าอสังหาริมทรัพยนั้ น ได   ทั้ งนี้  ในกรณีที่

อสังหาริมทรัพยที่เชาเปนที่ดิน  ที่ดินนั้นจะตองมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการ

ทําประโยชนใหแลว 

(2)   ในกรณีที่เปนการเชาชวงอสังหาริมทรัพย หรือในกรณีที่เปนการเชาอาคาร โรงเรือน หรือ ส่ิง

ปลูกสรางที่ผูใหเชามิไดเปนผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือ

รับรองการทําประโยชน บริษัทจัดการตองจัดใหมีสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวย
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ดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรือบริษัทประกันภัยเปนผูรับประกันความเสียหายที่อาจ

เกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกลาว หรือในกรณีที่มิไดจัดใหมีผูรับประกัน

ความเสียหายเพื่อปองกันความเสียหายเชนวานั้น  บริษัทจัดการตองเปดเผยความเสี่ยงใหผู

ลงทุนทราบโดยตองระบุไวในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญถึงผลกระทบที่อาจจะเกิด

ขึ้นกับผลประกอบการของกองทุนรวมหากผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผูมีสิทธิ

ครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชนบอกเลิกสัญญา 

6.1.8 บริษัทจัดการจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยมีมูลคารวมกันไมนอยกวา

รอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 6 เดือนนับแตวันที่จดทะเบียนกอง

ทรัพยสินเปนกองทุนรวมหรือวันที่จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนสําหรับกรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน 

แลวแตกรณี และดํารงอัตราสวนการลงทุนดังกลาวทุกวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําป  เวนแตใน

กรณีดังตอไปนี้ 

(1) รอบระยะเวลาบัญชีประจําปสุดทายกอนส้ินอายุโครงการ หรือ 

(2) กรณีมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.1.9 บริษัทจัดการจะถืออสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุน

ไวอยางนอย 1 ป เวนแตมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 

6.1.10   บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประกันภัยดังตอไปนี้ 

(1)   การประกันภัยอยางเพียงพอและเหมาะสมกับสวนได เ สียของกองทุนรวมที่ มีตอ

อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน เพื่อคุมครองความเสียหายที่จะ

เกิดขึ้นกับกองทุนรวมอันเนื่องมาจากการเกิดวินาศภัยตออสังหาริมทรัพยดังกลาว โดย

กําหนดใหกองทุนรวมเปนผู รับประโยชน  ทั้งนี้  โดยได รับความเห็นชอบจากผูดูแล

ผลประโยชน 

(2)   การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกที่อาจไดรับความเสียหายจากความชํารุด

บกพรองของอาคาร โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสราง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิใน

อสังหาริมทรัพยแกกองทุนรวม หรือผูเชาอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวม ไดทําประกันภัย

นั้นไวแลว  บริษัทจัดการสามารถทําประกันภัยความรับผิดเฉพาะกรณีที่กองทุนรวมอาจถูก

ไลเบี้ยใหตองรับผิด 
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(3)   การประกันภัยตาม ( 1) และ (2) ใหเอาประกันตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์

หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยนั้น   

6.1.11 ราคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนหรือจําหนาย 

(1) ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หากราคาที่จะลงทุนสูงกวา

ราคาต่ําสุดที่ไดจากรายงานการประเมินคาเกินกวารอยละ  10 บริษัทจัดการจะชี้แจง

ขอเท็จจริงและเหตุผลของการลงทุนในราคาดังกลาวไวในรายละเอียดโครงการและราง

หนังสือช้ีชวนที่จัดทําขึ้นตามตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนด 

(2) การจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการ

ลงทุน บริษัทจัดการจะกระทําโดยเปดเผยและเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของกองทุนรวมเปน

สําคัญ 

 ในกรณีที่ราคาที่จําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยต่ํากวาราคา

สูงสุดที่ไดจากรายงานการประเมินคาเกินกวารอยละ 10 บริษัทจัดการจะชี้แจงขอเท็จจริง

และเหตุผลที่จําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยในราคาดังกลาวไว

ในหนังสือสรุปขอมูลสําคัญที่จัดทําขึ้นตามตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 (3)   รายงานการประเมินคาของบริษัทประเมินคาทรัพยสินตาม (1) และ(2) จะจัดทําขึ้นลวงหนา

กอนวันลงทุนในหรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว

ไมเกิน 6 เดือน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประเมินคาทรัพยสินใหม หากภายใน

ระยะเวลาดังกลาวมูลคาทรัพยสินที่ทําการประเมินมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

6.1.12 การทําธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ และบุคคลที่เกี่ยวของ  บริษัท

จัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1)   หากเปนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของบริษัทจัดการหรือ

บุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ  บริษัทจัดการตองยื่นคํารับรองของบุคคลที่จะแตงตั้งให

เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งไดรับรองวา

ผูดูแลผลประโยชนไดรับรายงานการประเมินของบริษัทประเมินคาทรัพยสินและรายงาน

เกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนของบริษัทจัดการ และรับรองวาไดทําการตรวจสอบการลงทุน

ตามโครงการแลว และเห็นวาเปนธุรกรรมในลักษณะที่เปนธรรมเนียมทางคาปกติเสมือน

การทําธุรกรรมกับคูคาทั่วไปท่ีมิไดมีความเกี่ยวของกันเปนพิเศษ (at arm’s length 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

101



transaction)   ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให

จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะแตงตั้งบุคคลที่ทําการรับรองดังกลาวเปน

ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม เวนแตมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับความเห็นชอบ

จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(2)   ในการลงทุนในหรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยภายหลัง

จากการลงทุนครั้งแรก หากเปนการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของ  บริษัทจัดการจะปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ที่ สน. 29/2549 เรื่อง การกระทําที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑในการปองกัน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 และที่แกไข

เพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการไดรับความเห็นชอบหรือการรับรองจากผูดูแลผลประโยชน และ/หรือ

การไดรับมติอนุมัติจากผูถือหนวยลงทุน  นอกจากนี้ หากธุรกรรมดังกลาวเปนการลงทุนกับ

บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ  บริษัทจัดการจะดําเนินการไดตอเมื่อ

ผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและรับรองเปนลายลักษณอักษรแลววาการลงทุนดังกลาว

เปนธุรกรรมในลักษณะที่เปนทางคาปกติเสมือนเปนการทําธุรกรรมกับลูกคาทั่วไปที่มิไดมี

ความเกี่ยวของกันเปนพิเศษ (at arm’s length transaction) 

6.1.13 บริษัทจัดการจะนําอสังหาริมทรัพยไปแสวงหาผลประโยชนไดเฉพาะการใหเชาพื้นที่โดยตรง หรือให

เชาแกผูประกอบกิจการอื่นเพื่อนําอสังหาริมทรัพยไปจัดหาประโยชน  ทั้งนี้ ภายใตหลักเกณฑดังนี้ 

(1)   หากเปนการลงทุนในอาคารโรงแรม บริษัทจัดการจะนําอาคารดังกลาวใหเชาแกผูประกอบ

กิจการโรงแรมเทานั้น 

(2)   หากเปนการใหเชาพื้นที่และมีการจัดหาผลประโยชนโดยการใหบริการประกอบดวย เชน 

เซอรวิสอพารทเมนท  บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(ก)   ดําเนินการใหกองทุนรวมมีรายไดจากการใหเชาพื้นที่และการใหเชาเครื่องใช

อุปกรณตกแตงที่ เกี่ยวเนื่องโดยตรงจากการใหเชาพื้นที่นั้น เชน ชุดรับแขก ชุดครัว 

เครื่องปรับอากาศ เปนตน รวมกันไมนอยกวารอยละ 80 ของรายไดทั้งหมดที่ไดจากการ

จัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยนั้นในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปใด ๆ    

(ข)   รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนตาม (ก) ของแตละ

อาคารใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับแตวันส้ินรอบปบัญชี  

(ค)   หากกองทุนรวมมีรายไดนอยกวาที่กําหนดตาม (ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการให

ผูประกอบกิจการรายอื่นนําอสังหาริมทรัพยไปจัดหาผลประโยชน หรือจําหนาย
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อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว หรือเลิกกองทุนรวม ภายใน 60 

วันนับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําป และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการไดดําเนินการดังกลาวแลวเสร็จ 

6.1.14 บริษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยใหเกิดรายไดประจําไมนอยกวารอยละ 75 

ของรายไดทั้งหมดของกองทุนรวมในแตละรอบระยะเวลาบัญชีประจําป เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 

(1) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปแรกและประจําปสุดทายของปที่ส้ินอายุโครงการ หรือ 

(2) เมื่อไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.2   การลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  

 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้เพื่อการบริหารสภาพ

คลองของกองทุนรวม  

(1)   พันธบัตรรัฐบาล 

(2)   ตั๋วเงินคลัง 

(3)   พันธบัตรหรือหุนกูที่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ

จัดตั้งขึ้นเปนผูออก 

(4)  เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

(5)   บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก  ทั้งนี้ หากเปนบัตรเงินฝากที่มีการจายผลตอบแทน

หรือการชําระเงินลงทุนอางอิงกับสินคาหรือตัวแปรตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กอนการลงทุน 

(6)   ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร สถาบันสินเชื่อเพื่อ

ธุรกิจหลักทรัพย หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก  ผูรับรอง ผูรับ

อาวัล ผูสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย หรือผูค้ําประกัน ทั้งนี้ หากเปนตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช

เงินที่มีการจายผลตอบแทนหรือการชําระคืนเงินลงทุนอางอิงกับตัวแปร ตองไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอนการลงทุน 

(7)   หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือกองทุน

รวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงหนี้ หรือเงินฝาก 
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(8)   หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

(9)   หนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(ก)   ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่อยูภายใตการกํากับ

ดูแลของหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิก

สามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)  หรือ

หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขาย

หลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 

(ข)   ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่ มีทรัพย สิน

เชนเดียวกับทรัพยสินที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสามารถลงทุนหรือมีไวได และ 

(ค)   ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผูลงทุน

ทั่วไป 

(10)  สัญญาซื้อขายลวงหนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน  ทั้งนี้ ใน

กรณีที่สัญญาซื้อขายลวงหนามีสินคาหรือตัวแปรอื่นใดที่มิใชราคาหลักทรัพย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

อัตราดอกเบี้ย ดัชนีทางการเงิน ดัชนีกลุมหลักทรัพย หรืออันดับความนาเชื่อถือของหลักทรัพยที่เปน

ตราสารแหงหนี้ สัญญาซื้อขายลวงหนาดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ดวย  

(11)  หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใดที่มิใชอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หรือการหาดอก

ผลโดยวิธีอื่น  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ 

การลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตาม (4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) และ (11) ที่นิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่ง

เปนผูออก  ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย  ผูค้ําประกัน หรือผูรับฝากเงิน 

ตองมีมูลคารวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  เวนแตในชวง

ระยะเวลาดังตอไปนี้ 

(ก)   ภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม 

(ข)   ชวงระยะเวลาหกสิบวันกอนวันจายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรือวันจายเงินปนผลใหแกผู

ถือหนวยลงทุน 

(ค)   ชวงระยะเวลา 1 ปกอนวันครบกําหนดอายุโครงการหรือวันเลิกกองทุนรวม 
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การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคสอง  ไมนับรวมตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่

กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล  ผูสลักหลัง ผูค้ํา

ประกันโดยตองเปนการรับอาวัลแบบไมมีเงื่อนไข หรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย หรือค้ํา

ประกันเงินตนและดอกเบี้ยเต็มจํานวนอยางไมมีเงื่อนไข 

6.3 การลงทุนในหุนที่มีสิทธิออกเสียงเปนพิเศษ 

กองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งหุนที่มีสิทธิออกเสียงเปนพิเศษไดไมเกิน 1 หุนตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(1)   หุนดังกลาวออกโดยบริษัทที่เชาอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวม  โดยหุนนั้นใหสิทธิพิเศษในการ

อนุมัติการดําเนินงานบางประการของบริษัทที่เชาอสังหาริมทรัพย (golden share) ทั้งนี้ ตามที่ได

กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทดังกลาว และ 

(2)   บริษัทที่เชาอสังหาริมทรัพยตกลงจายคาเชาใหแกกองทุนรวมในอัตราผันแปรตามผลประกอบการ

ของอสังหาริมทรัพยที่เชา 

เงื่อนไขพิเศษ: 

การลงทุนใน หรือมีไวซึ่งทรัพยสิน และการหาประโยชนจากทรัพยสิน  

ในการบริหารจัดการ และหาผลประโยชนจากทรัพยสินตาง ๆ ที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวนั้น กองทุนรวมอาจปรับปรุง 

เปล่ียนแปลง พัฒนา เพิ่มศักยภาพในทรัพยสินตาง ๆ ดังกลาวได ไมวาจะเปนเพื่อการใหเชาพื้นที่โดยตรง  ใหเชาชวง 

หรือใหเชาแกผูประกอบกิจการเพื่อนําทรัพยสินดังกลาวไปหาผลประโยชน นอกจากนี้ กองทุนอาจดําเนินการกอสรางหรือ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยขอหรือรับโอนใบอนุญาตกอสราง หรือใบอนุญาตอื่นใดที่จําเปนเพื่อประโยชนของทรัพยสิน 

เชน ใบอนุญาตตอเติมอาคาร เปนตน  ทั้งนี้ รวมถึงการดําเนินการใด ๆ เพื่อประโยชนของทรัพยสินตามที่บริษัทจัดการ 

จะเห็นสมควรไดอีกดวย แตทั้งนี้จะตองไมเปนการขัดตอ ขอกําหนด กฎเกณฑ และเงื่อนไขที่กฎหมายหลักทรัพย และ/

หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

นอกจากนี้ กองทุนรวมสามารถนําเงินประกันการเชา (เงินมัดจํา) ที่ไดเรียกเก็บจากผูเชา ไปดําเนินการลงทุนใน

หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือหาดอกผลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดได และยังสามารถนําเงิน

ดังกลาวไปใชในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนรวมได เชน การซอมแซมอสังหาริมทรัพย หรือ การลงทุนเพิ่ม

ในสิทธิการเชา แตทั้งนี้จะตองไมเกินกวาอํานาจของคณะกรรมการลงทุน หรือ ผูจัดการกองทุนรวมที่สามารถกระทําได 

และกองทุนรวมตองมีระบบการบริหารจัดการเงินประกันการเชา ใหมีพรอมเม่ือผูเชาใชสิทธิเรียกคืนเงินประกันการเชา

ดังกลาว  

อนึ่ง ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นที่มีอํานาจตามกฎหมาย จะมี

คําส่ัง ประกาศ กําหนด แกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ส่ังการ ผอนผัน หรือเห็นชอบเปนอยางอื่น กองทุนจะขยายขอบเขต
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ของหลักเกณฑการลงทุนและการหาประโยชนในทรัพยสินของกองทุนใหเปนไปตามนั้น โดยถือวาไดรับความเห็นชอบ

จากผูถือหนวยลงทุนแลว 

7.  ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

7.1 ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 4 ครั้ง  

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหผูถือหนวย

ลงทุนไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ไมรวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมินคาหรือการ

สอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ประจํารอบระยะเวลาบัญชี

นั้น   

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลใหผูถือ

หนวยลงทุนจากกําไรสะสมดังกลาวดวยก็ได 

การจายเงินปนผลตาม (1)  ตองไมทําใหกองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มี

การจายเงินปนผลนั้น     

การจายเงินปนผลตาม (1) และ (2)  บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน

ภายใน 90 วันนับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น    

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลไดในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย

ลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเปนลายลักษณอักษร 

เงื่อนไขเพิ่มเติม : 

ในการพิจารณาจายเงินปนผล ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปมีมูลคาต่ํากวาหรือ

เทากับ 0.10   บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้น และใหสะสมเงินปนผลดังกลาวเพื่อ

นําไปจายรวมกับเงินปนผลที่จะใหมีการจายในงวดถัดไป 

สําหรับหลักเกณฑในการจายปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว เวนแตกรณีที่

คณะกรรมการ ก .ล .ต   .สํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต   .และ /หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได

แกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ /หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการใหเปนไปตามนั้นโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือเปนการแกไข

เพิ่มเติมโครงการ 
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7.2 เงื่อนไข และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน  

(1)    ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุน

ของกองทุนรวมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

บริษัทจัดการจะไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 

ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  โดยจะนําเงินปนผลสวนที่ไมไดจายดังกลาวนั้น มา

ใชเพื่อประโยชนกองทุนตอไปหรือเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนด 

ในการพิจารณาจายเงินปนผลใหแกกลุมบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุขางตน  บริษัทจัดการจะ

คํานวณหาจํานวนหนวยลงทุนที่มีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนแตละรายที่อยูใน

กลุมบุคคลนั้น   โดยจะใชวิธีการเฉลี่ยตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละราย 

(Pro Rata Basis) เปนฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหนวยลงทุนที่มีสิทธิในการไดรับเงิน

ปนผลของกลุมบุคคลเดียวกันใดจะไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด)  

ทั้งนี้  เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของจะประกาศกําหนด ส่ัง

การ หรือผอนผันเปนอยางอื่น 

(2) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุน

ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบุคคลตามที่สํานักงานประกาศกําหนดดังตอไปนี้    

1.   กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือ

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป 

2.   นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

3.   บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานเมื่อมีเหตุจําเปนและสมควร 

บริษัทจัดการจะไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 

50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด   โดยจะนําเงินปนผลสวนที่ไมไดจายดังกลาวนั้น

มาใชเพื่อประโยชนกองทุนตอไปหรือเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด 

ในการพิจารณาจายเงินปนผลใหแกกลุมบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุขางตน  บริษัทจัดการจะ

คํานวณหาจํานวนหนวยลงทุนที่มีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนแตละรายที่อยูใน

กลุมบุคคลนั้น โดยจะใชวิธีการเฉลี่ยตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละราย 

(Pro Rata Basis) เปนฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหนวยลงทุนที่มีสิทธิในการไดรับเงิน
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ปนผลของกลุมบุคคลเดียวกันใดจะไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมด) ทั้งนี้ เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของจะประกาศ

กําหนด ส่ังการ หรือผอนผันเปนอยางอื่น 

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุน

ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซึ่งรับหนวยลงทุนไวตามสัญญา

รับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน   

ในชวงระยะเวลาที่บุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนที่รับไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวย

ลงทุน  แตทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่รับหนวยลงทุน  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหแกบุคคล

ดังกลาวตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลนั้น 

(4) ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวาผูที่ เคยเปนเจาของหรือผูโอนสิทธิการเชาใน

อสังหาริมทรัพย  ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว

ถือหนวยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  บริษัทจัดการจะ

ปฏิบัติตามขอ (1) โดยอนุโลม 

(5) บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปนผล โดย  

1.  ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ  

2.  ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศ

ดังกลาวไวที่ตัวแทน  

3.  สงหนังสือแจง ผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวย ณ วันปดสมุดทะเบียน และผูดูแล

ผลประโยชน  และตลาดหลักทรัพย 

(6)  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน หรือ เปนเช็ค ขีด

ครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุนตามชื่อและที่อยูที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ผูถือหนวย

ลงทุน  

(7)  ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิ เรียกรองตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่น

ใดนอกจากเพื่อประโยชนของกองทุน 
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8. หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุนจะเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ ใน

กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย 

ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวน

สิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามการสั่งการ การเห็นชอบ และ/หรือการผอนผันของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และ/หรือหนวยงานอื่นใดขางตน  และเมื่อบริษัทจัดการไดดําเนินการดังกลาวแลวใหถือวาการดําเนินการนั้นไดรับความ

เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกราย 

8.1  กองทุนรวมมีขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ดังนี้ 

8.1.1   บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมด  ยกเวนเปนกรณีดังตอไปนี้ 

(1)   เปนบุคคลดังตอไปนี้ซึ่งถือหนวยลงทุนไดไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมด   

(ก)   กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

หรือกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป  

(ข)   นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินได

นิติบุคคล   

(ค)   บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุ

จําเปนและสมควร 

(2)   เปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซึ่งรับหนวยลงทุนไวตามสัญญารับประกันการจัด

จําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนที่รับไวในสวนที่เกิน 

1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดไมเกิน 1 ปนับแตวันที่บริษัทจัด

จําหนายหนวยลงทุนรับหนวยลงทุนดังกลาว 

8.1.2   เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือ กลุม

บุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนรวมกันไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุน ที่

จําหนายไดแลวทั้งหมด 
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8.1.3   หากกองทุนรวมมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยในลักษณะดังนี้ กองทุนรวมตองมีผูลงทุนตางดาว  ถือ

หนวยลงทุนไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด   

(1)   ลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 

(2)   ลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ เมื่อคํานวณพื้นที่หองชุดที่ กองทุนรวม

ลงทุนรวมกับพื้นที่หองชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผูลงทุนตางดาวในอาคารเดียวกันอยูกอนแลว

คิดเปนสัดสวนเกินรอยละ 49 ของพื้นที่หองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น 

8.2   ภายใตบังคับขอ 8.3 และขอ 8.4 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคล

เดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการดังตอไปนี้  

(1)   รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือควรรู

ถึงเหตุดังกลาว   

(2)   ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุม

บุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดรวมใน

จํานวนเสียงในการขอมติ   

(3)   ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย

ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

(4)   แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนสวนที่บุคคลดังกลาวถือเกินกวา 1 ใน 3 

ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

8.3   ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได

แลวทั้งหมด เปนบุคคลตามขอ 8.1.1(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1)   รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือควรรู

ถึงเหตุดังกลาว  

(2)   ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใด ๆ  บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุม

บุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดรวม

ในจํานวนเสียงในการขอมติ 

(3)   ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวน 

หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  
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(4)   แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวน

หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

8.4 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา  1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนตามขอ 8.1.1(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการ

ดังตอไปนี้ ในชวงระยะเวลาที่บุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนที่รับไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวย

ลงทุน  แตทั้งนี้ไมเกิน 1 ปนับแตวันที่รับหนวยลงทุน 

(1)   รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือควรรู

ถึงเหตุดังกลาว 

(2)   ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใด ๆ  บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของบุคคลดังกลาวได

เฉพาะในสวนที่ไมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

(3)   จายเงินปนผลใหแกบุคคลดังกลาวตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลนั้น 

8.5 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวาผูที่เคยเปนเจาของหรือผูโอนสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพย  ผูให

เชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว  ถือหนวยลงทุนรวมกันเกิน  1 

ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามขอ 8.2 โดยอนุโลม 

8.6  การพิจารณาความเปนกลุมบุคคลเดียวกันตามขอ 8.1 ถึงขอ 8.5 ใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเขาทําสัญญารับ

จัดการกองทุนสวนบุคคล 

8.7 ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือตกลงกับ

บุคคลอื่น  อันเปนการปกปดหรือําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคล

เดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 

8.8 บริษัทจัดการจะดําเนินการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนเพื่ออนุมัติใหยกเงินปนผลสวนที่ผูถือหนวยลงทุนถือเกิน

กวาที่กําหนดตามขอ 8.1 ขอ 8.2 ขอ 8.3 ขอ 8.4 และขอ 8.5 ใหเปนของแผนดินภายในระยะเวลาตามที่

กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และประกาศอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ บริษัท

จัดการจะดําเนินการกับเงินปนผลสวนที่ไมอาจจายแกผูถือหนวยลงทุนตามขอ 8.1 ขอ 8.2 ขอ 8.3 ขอ 8.4 และ

ขอ 8.5 ใหเปนของแผนดินโดยถือวาผูถือหนวยลงทุนรับทราบและยินยอมใหดําเนินการแลว  
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9.   การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ปจจุบัน บริษัทจัดการไดดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และทํา

การยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพย เพื่อใหพิจารณารับหนวยลงทุนในปจจุบันของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

เรียบรอยแลว และสําหรับหนวยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 นี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นคําขอ

ตอตลาดหลักทรัพย เพื่อขอใหพิจารณารับหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ในครั้ง

นี้ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแตวันที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาว   

เมื่อนําหนวยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 นี้ ไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยเรียบรอยแลว ผูถือหนวยลงทุนจะสามารถทําการซื้อ / ขายหนวยลงทุนผานระบบ “การซื้อ / ขายหนวยลงทุน

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย” ได โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ

ทําการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบถึงกําหนดเวลาดังกลาวทางจดหมายโดยพลัน 

10. การโอนหนวยลงทุน 

กองทุนรวมไมมีขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน เวนแตที่เปนไปตามขอ 8 “หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน” 

และหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย 

10.1 วิธีการโอนหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน 

 ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุนจะตองแจงความประสงคการโอนหนวยลงทุนไปยังนายทะเบียน

หนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดใหครบถวนในแบบคําขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพยที่ลงนามโดย ผูโอน

และผูรับโอน พรอมทั้งแนบเอกสารการโอนหนวยลงทุนตามที่นายทะเบียนหนวยลงทุนจะกําหนด  การโอน

หนวยลงทุนใหมีผลบังคับและไดรับการรับรองเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนทําการบันทึกรายชื่อผูรับโอนใน

ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเรียบรอยแลว  ทั้งนี้  ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน (ถามี) ตามที่

นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด 

10.2 วิธีการโอนหนวยลงทุนในระบบไรใบหนวยลงทุน 

 ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุนในระบบไรใบหนวยลงทุนจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ระบุโดย 

นายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จํากัด ทั้งนี้ ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน (ถามี) ตามที่นายทะเบียนหนวย

ลงทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

กําหนด 
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11. การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น  

หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไม

สามารถชําระหนี้ได  บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุน

รวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ดังนี้ 

11.1  กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการตองไดรับความเห็นชอบจาก 

ผูถือหนวยลงทุนตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง

ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยผูดูแล

ผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาว

เปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น 

ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุ

รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการ

คาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้  

11.2 เม่ือไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสิน

สุทธิของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.และจะดําเนินการกับทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดังนี้ 

(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได  บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่ง

ทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได   

(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนาย

ทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน

สําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการอาจ

จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวก็ได  

ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม 

12. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 

หากบริษัทจัดการเห็นสมควร บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดใหมีคณะกรรมการลงทุนของกองทุน (Investment 

Committee) ได โดยองคประกอบ อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมมี

ดังตอไปนี้ 
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12.1 องคประกอบ 

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมประกอบดวยกรรมการจํานวน ไมเกิน 5 คน ดังตอไปนี้  

1. กรรมการที่เปนผูมีรายชื่อในทะเบียนผูมีคุณสมบัติเปนผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ในฐานะ

ตัวแทนของบริษัทจัดการ จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

2. กรรมการที่เปนผูถือหนวยลงทุนหรือตัวแทนของผูถือหนวยลงทุนจํานวนไมเกิน 2 คน ที่ไดรับการ

แตงตั้งโดยบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากผูที่ไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวย

ลงทุนรวมกัน ไมนอยกวารอยละ 25 ของหนวยลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ หากผูถือหนวยลงทุนเสนอรายชื่อ

ของกรรมการลงทุนเกินกวาจํานวนของกรรมการลงทุนที่กําหนด ใหบริษัทจัดการพิจารณาแตงตั้ง

กรรมการลงทุนรายที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

ทั้งนี้ กรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย

หลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด และกรรมการลงทุนมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมตามที่

กําหนดไวในโครงการ 

ทั้งนี้ จํานวนกรรมการที่เปนตัวแทนของบริษัทจัดการ จะมีจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการลงทุน

ทั้งหมด 

กรรมการลงทุนแตละทานในคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดย

กรรมการลงทุนที่ปฏิบัติหนาที่จนครบวาระแลวอาจไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการลงทุนไดอีก  

ทั้งนี้ ถาตําแหนงกรรมการใด ๆ เกิดวางลงไมวาดวยเหตุใด บริษัทจัดการมีสิทธิแตงตั้งกรรมการเขาดํารง

ตําแหนงแทนกรรมการที่วางลงไดตามเกณฑที่กําหนดไวขางตนโดยใหกรรมการลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นใหม

ดังกลาวมีวาระการดํารงตําแหนงเพียงเทากับระยะเวลาตามวาระที่เหลืออยูของกรรมการลงทุน ผูที่ตนไดรับ

การแตงตั้งใหเขามาดํารงตําแหนงแทนที่ 

12.2 รูปแบบการตัดสินใจ 

(1) การเรียกประชุม  

ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อ

พิจารณาและลงมติตามวิธีการที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะสงหนังสือเชิญประชุมซึ่ง

ระบุถึง วัน เวลา สถานที่ และวาระของการประชุม โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส ตามควรแกกรณีใหแกกรรมการทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนวันประชุม  

เวนแตกรณีฉุกเฉินไมจําเปนตองสงหนังสือเชิญประชุม ในกรณีที่ไมมีการสงหนังสือเชิญประชุม หาก
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กรรมการไดเขารวมในการประชุมแลว ใหถือวากรรมการดังกลาวสละสิทธิในการไดรับหนังสือเชิญ

ประชุม  

(2) กําหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน  

คณะกรรมการลงทุนจะจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือตามที่กําหนดโดยคณะกรรมการ

ลงทุน 

(3) วิธีการประชุม 

คณะกรรมการลงทุนอาจประชุมโดยจัดใหมีการประชุมหรือลงมติโดยไมตองจัดประชุมก็ได โดย

กรรมการคนหนึ่งคนใดอาจเสนอมติที่ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร เพื่อเวียนใหคณะกรรมการลงทุน

พิจารณาและลงนามในมติดังกลาวทั้งนี้จะแยกลงชื่อในแตละตนฉบับของมติ หรือลงชื่อรวมกันใน

ตนฉบับเดียวกันก็ได  

(4) องคประชุม  

ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนกรณีจัดใหมีการประชุม จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมเกินกวา

กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด และตองมีตัวแทนจากบริษัทจัดการทุกครั้งจึงจะครบเปนองคประชุม 

ทั้งนี้ ในการประชุมนั้นอาจเปนในลักษณะการนั่งประชุมรวมกัน หรือการประชุมทางโทรศัพท 

(Telephone Conference) ก็ได  

(5) มติของที่ประชุม 

กรณีจัดใหมีการประชุม  

ในการพิจารณาลงมติใด ๆ จะตองไดรับมติเสียงขางมากซึ่งคิดจากจํานวนกรรมการลงทุนที่เขา

ประชุม ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้

ขาด 

กรณีไมจัดใหมีการประชุม 

คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร โดยมติ

ดังกลาวจะตองมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือใหความเห็นชอบรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของ

กรรมการลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการสามารถจัดสงมติที่ไดลงนามแลวมายังบริษัทจัดการทาง

โทรสาร ซึ่งบริษัทจัดการจะถือเอาประโยชนจากสําเนามติที่ลงลายมือชื่อโดยกรรมการซึ่งสงทาง

โทรสารถึงบริษัทจัดการเปนการลงมติที่มีผลสมบูรณในทันที โดยกรรมการที่นําสงมติทางโทรสาร

ดังกลาวจะตองนําสงตนฉบับของมติใหบริษัทจัดการตอไปเพื่อบริษัทจัดการจะเก็บรักษาตนฉบับของ
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มติที่ไดรับมาไวเปนหลักฐานที่บริษัทจัดการ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการมีสิทธิออก

เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

อยางไรก็ดี ในการพิจารณาลงมติของคณะกรรมการลงทุนทุกครั้ง ใหกรรมการลงทุนซึ่งมีสวนไดเสีย

ในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

ทั้งนี้ หากมติเสียงขางมากดังกลาวหรือการดําเนินการตามมติดังกลาวอาจเปนการขัดตอกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนคําส่ังใด ๆ ตามที่หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนด 

และ/หรือ จรรยาบรรณ  กรรมการซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทจัดการมีสิทธิใชสิทธิยับยั้งพิเศษ (Veto 

Right)  

(6) ประธานที่ประชุม  

ใหบริษัทจัดการแตงตั้งกรรมการรายใดรายหนึ่งซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทจัดการทําหนาที่เปนประธาน

กรรมการ และเปนประธานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมมีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินการ

ประชุมใหเปนไปโดยเรียบรอย และถูกตองตามที่กําหนดไวในโครงการ  

(7) รายงานการประชุม  

บริษัทจัดการจะตองทํารายงานการประชุมกรรมการใหประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองและ

เก็บรักษาไวที่บริษัทจัดการ รวมทั้งจัดใหมีสําเนาเพื่อใหกรรมการตรวจสอบได ณ สํานักงานใหญของ

บริษัทจัดการในวันและเวลาทําการของบริษัทจัดการ  

12.3 อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 

คณะกรรมการลงทุนมีหนาที่ในการตัดสิน พิจารณา และ/หรือวินิจฉัยเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารกองทุน

รวม ดังนี้  

(1) พิจารณา  ตัดสินใจ  ลงทุน ซื้อ เชา  เชาชวง ใหเชา  ใหเชาชวง จําหนาย โอน หรือรับโอนซึ่ง

อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

(2) พิจารณาอนุมัติการบํารุงรักษาใหญ ทรัพยสินของกองทุนรวมและการเปลี่ยนแปลงหรือซอมแซม

ทรัพยสินของกองทุนรวม 

(3) พิจารณาอนุมัติการแกไขสัญญาเชาทรัพยสิน และการตออายุสัญญาเชาทรัพยสิน 

(4) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 
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(5) ดําเนินการอื่นใดตามมติของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ จะตองไมขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของทั้งที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นใน

ภายหนา  

(6) กรรมการลงทุนทุกทานจะตองเก็บรักษาขอมูลจากการประชุมเปนความลับ และไมนําไปเปดเผยให

บุคคลใด ๆ ทราบ และ/หรือใชเพื่อประโยชนอยางอื่นที่มิใชประโยชนของกองทุน เวนแตจะมีกฎหมาย

กําหนดโดยชัดแจงใหเปดเผย หรือขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่ไดถูกเปดเผยใหผูลงทุนทั่วไปทราบแลว 

(7) คณะกรรมการลงทุนจะตอง พิจารณา ตัดสินใจ ในเรื่องใด ๆ ดวยความโปรงใส สุจริต และตั้งอยูบน

พื้นฐานของการปฏิบัติตามโครงการและกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งที่มีอยูแลวและจะมีขึ้นในภาย

หนา 

สําหรับการพิจารณาดําเนินการดังกลาวขางตน หากที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนไมสามารถหาขอยุติ หรือไม

สามารถมีมติเห็นชอบ หรือมติดังกลาวไมสอดคลองกับแนวทางการดําเนินการของผูบริหารอสังหาริมทรัพย ให

คณะกรรมการลงทุนเสนอเรื่องดังกลาวตอผูถือหนวยลงทุนเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนพิจารณาลงมติ 

13.    ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน และสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของ
กองทุนรวม 

13.1  ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน  

ชื่อ  :  ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด  

ที่อยู  :  เลขที่ 968 ถนนพระราม 4  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท   (02) 614-5588 

หรือบุคคลอื่นที่มีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา

ดวยคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย   

13.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน   

(ก) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง มีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้ง

ผูดูแลผลประโยชน ใหคูสัญญาฝายที่จะเลิกสัญญาบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลาย

ลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน 

(ข) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามหนาที่หรือความ

รับผิดชอบตามที่ตกลงไว ผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแล
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ผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอย

กวา 30 วัน 

(ค) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไข

เปล่ียนแปลงสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนใหสอดคลองกับประกาศคําส่ัง ระเบียบและขอบังคับ

ดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแล

ผลประโยชน  และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ

บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลาย

ลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน 

(ง) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีมติโดยเสียงขางมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่ง

หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลง

ผูดูแลผลประโยชน 

(จ) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ  

ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหริมทรัพย  บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัท

จัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต และบริษัท

จัดการจะแจงการแกไข ดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน  3 วันทําการ

นับตั้งแตวันถัดจากวันที่แกไขเสร็จส้ิน  

 ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว บริษัท

จัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข เมื่อไดรับอนุญาตจาก สํานักงาน

คณะกรรมการ  ก.ล.ต. แลว  บริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนผูดูแล

ผลประโยชนเดิมโดยพลัน ทั้งนี้  เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเปน อยางอื่น  

(ฉ) หากผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุน หรือขอมูลอื่นใดที่เกี่ยวของกับการ

จัดการกองทุนไปเปดเผยโดยมิชอบ เพื่อกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิด

ประโยชนตอผูดูแลผลประโยชน บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนนี้ได 

โดยบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน โดยผูดูแลผลประโยชนจะตอง

รับผิดชอบตอคาใชจายและความเสียหายใหแกบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนรวม รวมถึงคาใชจายที่

เกิดจากการที่บริษัทจัดการตองติดตอกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชนดวย   
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(ช) เมื่อมีผูใดเสนอหรือย่ืนคํารองตอศาลหรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในสวนที่เกี่ยวกับผูดูแล

ผลประโยชนของกองทุน (ก) เพื่อเลิกกิจการหรือเพื่อการอื่นใดที่คลายคลึงกัน หรือ (ข) เพื่อฟนฟู

กิจการ ประนอมหนี้ หรือผอนผันการชําระหนี้ จัดการทรัพยสิน ชําระบัญชีเลิกกิจการ หรือรองขออื่น

ใดที่คลายคลึงกัน  ภายใตกฎหมายปจจุบัน หรือในอนาคต หรือตามขอบังคับตางๆ  บริษัทจัดการ

สามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนนี้ไดทันที 

(ซ) เมื่อหนวยงานหรือองคกรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูดูแลผลประโยชนวามี

ความผิด หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงและแจงใหบริษัทจัดการทราบหรือประกาศเปนการทั่วไป  

บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนนี้ไดทันที 

ในทุกกรณีการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนจะตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน

เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กําหนดใหกองทุนตองมีผูดูแล

ผลประโยชน ดังนั้นในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชน หมดหนาที่ลงตามขอ 13.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแล

ผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนนั้นตองทําหนาที่ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนตอไปอยางสมบูรณจนกวาจะ

จัดการโอนทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมหรือตามคําส่ัง

ของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเปน เพื่อใหการโอน

ทรัพยสิน และเอกสารทั้งหลายเปนไปโดยเรียบรอยใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมจนเสร็จส้ิน และภายใน

เวลาอันสมควรที่สามารถทํางานไดตอเนื่อง 

13.3  สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม  

ชื่อ  :  ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด  

ที่อยู  :  เลขที่ 968 ถนนพระราม 4  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท   (02) 614-5588 

หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชนรายใหม บริษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพยสินและเอกสาร

สําคัญของกองทุนไวที่สํานักงานของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมรายใหม 

อยางไรก็ตาม ในกรณีทรัพยสินที่ลงทุนเปนอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะทําการเก็บรักษาเอกสารสิทธิใน

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนลงทุนไดแก โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน และสัญญาซื้อขาย

อสังหาริมทรัพย สัญญาเชา หรือสัญญาโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หนังสือกรมธรรมประกันภัยไวที่

สํานักงานของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ยกเวนในการเก็บทรัพยสินที่โดยสภาพไมสามารถเก็บรักษา

ไวที่ผูดูแลผลประโยชนได 
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14. ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี 

ชื่อ    : นาย ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล และ/หรือ นายบุญมี งดงามวงศ   

  และ/หรือนางอุณากร พฤฒิธาดา   และ/หรือนายบุญเลิศ กมลชนกกุล 

ที่อยู  : บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร เลขที่ 179/74-80 

ถนนสาทรใต  แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท (02) 286-9999 โทรสาร (02) 286-5050 

15.  ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของนายทะเบียนหนวยลงทุน  

ชื่อ  :  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด  (มหาชน) 

ที่อยู  :   ฝายบริการธุรกิจหลักทรัพย 

เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 11  

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศัพท (02) 470 1976-83      โทรสาร  (02)  470 1998   

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจงให

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

16. ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

16.1 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

ชื่อ  :  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด  (มหาชน) 

ที่อยู  :  เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 18  

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศัพท  : (02) 470-1160      

โทรสาร   : (02) 470-2224 
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16.2 ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

 บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูรวมจัดจําหนายซึ่งเปนนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย

ประเภทการจัดจําหนายหลักทรัพย เพื่อทําหนาที่เปนผูจัดจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพิ่มเติมใน

ภายหลัง และจะแจงการแตงตั้งดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 การเพิ่มทุนครั้งที่ 1 

 -ไมมี- 

17. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะแตงตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต   .ใหความ

เห็นชอบเพื่อทําหนาที่ เปนผูสนับสนุนของกองทุนรวม และจะแจงการแตงตั้งผูสนับสนุนดังกลาวใหสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต .ทราบ 

การเพิ่มทุนครั้งที่ 1 

-ไมมี- 

18. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

18.1   ในการประเมินคาทรัพยสินที่ลงทุน 

 บริษัทจัดการไดทําการแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินซึ่งเปนบริษัทประเมินคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายชื่อ 

ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จํานวน 2 รายเพื่อทําการประเมินคาทรัพยสินที่

กองทุนรวมจะลงทุน ดังตอไปนี้ 

 การเพิ่มทุนครั้งที่ 1 

ชื่อ  :  บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 

ที่อยู  :  ชั้น 46 อาคารซีอารซีทาวเวอร ออลซีซั่นเพลส เลขที่ 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  

เขตปทุมวัน   กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท  :  (02) 654-1111 

โทรสาร   : (02) 685-3300-1 
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ชื่อ  :  บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด 

ที่อยู  :  ชั้น 20 เลขที่ 2005-6 อาคารเดอะ มิลเลนเนีย ทาวเวอร  

เลขที่ 62 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี  

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท  : (02) 652-6300 

โทรสาร : (02) 652-6399 

18.2   ในการประเมินมูลคาทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งตอไป 

 บริษัทจัดการจะทําการแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบ

บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน เพื่อทําหนาที่เปนผูประเมินคาหรือทําการสอบทานการประเมินคาทรัพยสินของ

กองทุนรวมโดยกองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกิดขึ้น 

19.    ที่ปรึกษาของกองทุนรวม  

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งบุคคลใดเปนที่ปรึกษา ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมจะ

เปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมของที่ปรึกษา ทั้งนี้  บุคคลดังกลาวจะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายหรือมี

สวนรวมในการบริหารอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

การเพิ่มทุนครั้งที่ 1 

ชื่อ  :  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด  (มหาชน) 

ที่อยู  :  เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 18  

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศัพท  : (02) 470-1160      

โทรสาร   : (02) 470-2224 

อนึ่ง เมื่อมีการแตงตั้งที่ปรึกษารายใหม บริษัทจัดการจะตองแจงการแตงตั้งใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ผูดูแลผลประโยชนทราบตอไป  

19.1 ที่ปรึกษาของกองทุนรวมซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการและคณะกรรมการลงทุน

เกี่ยวกับการซื้อ จําหนาย เชา เชาชวง ใหเชา ใหเชาชวง โอน รับโอน กรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเชาใน
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อสังหาริมทรัพย หรือการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว เพื่อประโยชนในการจัดการกองทุน

รวม 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแตงตั้ง เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกที่ปรึกษาของกองทุนรวม  โดยที่บุคคลดังกลาว 

จะตองมีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่

เกี่ยวของกําหนด   

 ทั้งนี้ ที่ปรึกษาตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจลงทุนหรือการบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 

19.2    ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม การ

ระดมเงินทุน การวางแผนทางการเงินเพื่อการลงทุน  

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแตงตั้ง เปล่ียนแปลง หรือ ยกเลิกที่ปรึกษาทางการเงิน โดยที่บุคคลดังกลาว

จะตองมีหนาที่คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยว

ขอกําหนด 

19.3    ที่ปรึกษาอื่นซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม หรือการ

จัดการกองทุนรวม เชน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม ที่ปรึกษาในการตรวจสอบทรัพยสินที่ปรึกษา

เฉพาะดาน เปนตน 

20.  ผูบริหารอสังหาริมทรัพย  

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายเพื่อทําหนาที่ในการบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมแทน

บริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะตองเปนผูที่มีความสามารถในการบริหารอสังหาริมทรัพยในสวนที่ไดรับ

มอบหมาย และมีบุคคลากรที่มีความรูและประสบการณในการบริหารอสังหาริมทรัพยมาแลวไมนอยกวา 3 ป  ซึ่งไมมี

ลักษณะตองหาม และมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดและที่อาจมีการกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ 

เม่ือมีการแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยรายใหม บริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยใหสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่แตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย และสงสําเนาสัญญาแตงตั้ง

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยใหผูดูแลผลประโยชนดวย 

เมื่อปรากฏวาผูบริหารอสังหาริมทรัพยขาดคุณสมบัติหรือไมสามารถปฏิบัติตามหนาที่ของผูบริหารอสังหาริมทรัพยตามที่

กําหนดในสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะดําเนินการถอดถอนผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาว 

และมีหนังสือแจงการถอดถอนผูบริหารอสังหาริมทรัพยนั้นตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่

ถอดถอน และ/หรือวันที่มีการเลิกสัญญาดังกลาว 

การเพิ่มทุนครั้งที่ 1 
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ทั้งนี้ ในวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนและดําเนินการทางทะเบียนในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินเรียบรอยแลว 

บริษัทจัดการจะแตงตั้งนิติบุคคลดังตอไปนี้เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย สําหรับอาคารโครงการเมเจอร และศูนยการคา

ไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

ชื่อ  :  บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู  :  เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท  : (02) 511-5427-36 

โทรสาร   : (02) 511-5272 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะมีวาระตามที่กําหนดในสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยซึ่งมีกําหนดเวลา15 ป 

และในกรณีที่คูสัญญาไมไดมีการตกลงเปนประการอื่น ใหสัญญานี้มีผลใชบังคับตอไปโดยอัตโนมัติอีกคราวละ 15 ป 

ทั้งนี้ เวนแตผูบริหารอสังหาริมทรัพยแจงใหกองทุนรวมทราบวาไมประสงคจะตอสัญญาลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไม

นอยกวา 180 วัน กอนวันครบกําหนด 15 ป 

ขอมูลเกี่ยวกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

บริษัท  เมเจอร  ซีนีเพล็กซ กรุป  จํากัด (มหาชน) เปนนิติบุคคลมหาชนประเภทบริษัทมหาชน  ทะเบียนเลขที่ 

0107545000047 ซึ่งเดิมจดทะเบียนในชื่อ บริษัท เมเจอร ซินีมา แอนด เอ็นเตอรเทนเมนทคอมเพล็กซ จํากัด เมื่อป 

2537 ตอมาไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท เมเจอร  ซีนีเพล็กซ 

กรุป จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2545 โดยปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 906,776,533.00 บาท และไดรับ

อนุญาตใหเปนบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยในป 2545 ทั้งนี้ บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) เปน

บริษัทที่มีประสบการณและความชํานาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการทางดานบันเทิงเปน

หลัก รวมทั้งในการบริหารจัดการอาคารไลฟสไตล เอ็นเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซ และไดรับรางวัล Best Newly Listed 

Company in 2002 for Thailand จาก Asiamoney Magazine ป 2545 และ Best Investor Relation จากตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ป 2546 

21.   การเสนอขายหนวยลงทุน 

การเพิ่มทุนครั้งที่ 1 

21.1  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหนวยลงทุน และวันเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน  

21.1.1  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหนวยลงทุน  
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 สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิม (Rights Offering) 

ภายหลังจากที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบในการเพิ่มทุนของกองทุนรวม 

และการแกไขเพิ่มเติมโครงการแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูล

สําคัญ หนังสือแจงการจัดสรรหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม และใบจองซื้อหนวยลงทุน 

ใหแกผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีรายช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนรายชื่อผูถือหนวยลงทุน

ของกองทุนรวม ณ วันปดสมุดทะเบียนซึ่งบริษัทจัดการจะไดกําหนดตอไป  

ทั้งนี้ผูถือหนวยลงทุนสามารถรับหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนาย

และรับประกันการจําหนาย  ภายในระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนตามที่กําหนดในหนังสือชี้

ชวน 

สําหรับบุคคลในวงจํากัด และผูลงทุนทั่วไป (Private Placement and Public Offering) 

บุคคลในวงจํากัด และผูลงทุนทั่วไปที่สนใจลงทุนในหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของ

กองทุนรวมสามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการ 

และใบจองซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ภายใน

ระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนตามที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน  

 

21.1.2  วันเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน  

สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิม (Rights Offering) 

ระหวางวันที่ 16 – 17 ธันวาคม และวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553   

สําหรับบุคคลในวงจํากัด และผูลงทุนทั่วไป (Private Placement and Public Offering) 

ระหวางวันที่ 21 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553   

โดยจองซื้อผาน: 

• บริษัทจัดการ :    ระหวางเวลา 8.30 น. – 15.30 น.ของทุกวันทําการ 

• ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย : 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหวาง เวลา 8.30น. หรือเวลาเปด

ทําการของแตละสาขา ถึง เวลา 15.30 น ทั้งนี้ ในวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2553 ผูถือหนวย

ลงทุนสามารถซื้อหนวยลงทุนไดเฉพาะสาขาที่เปดทําการ 
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21.2  วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน 

21.2.1  การกําหนดราคาเสนอขายหรือราคาจองซื้อหนวยลงทุน  

 ราคาเสนอขายหนวยลงทุน 10 บาท ตอหนวย 

21.2.2  วิธีการเสนอขายหรือจองซื้อหนวยลงทุน  

การเพิ่มเงินทุนเพื่อลงทุนในทรัพยสินเพิ่มเติมในครั้งนี้ จะมีการออกและเสนอขายหนวยลงทุนใหม 

จํานวน 100,000,000 หนวย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) เสนอขายหนวยลงทุนทั้งหมดใหกับผูถือหนวยลงทุนเดิม (Rights Offering) ที่มีรายชื่อ

ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนซึ่งบริษัทจัดการจะได

กําหนดตอไปในอัตราสวนการเสนอขาย 1 หนวยลงทุนเดิมตอ 0.4347 หนวยลงทุนใหม 

(โดยผูถือหนวยลงทุนเดิมอาจแสดงความจํานงที่จะซื้อหนวยลงทุนใหมตามสิทธิที่ไดรับ

จัดสรร หรือเกินกวาสิทธิที่ไดรับจัดสรร หรือนอยกวาสิทธิที่ไดรับจัดสรร หรือสละสิทธิไมจอง

ซื้อหนวยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ได) 

(2) เสนอขายหนวยลงทุนที่เหลือจาก (1) (ถามี) ใหกับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)  

(3) เสนอขายหนวยลงทุนที่เหลือจาก (1) และ (2) (ถามี) ใหแกประชาชนและผูลงทุนทั่วไป 

(Public Offering) 

วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน: 

สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิม (Rights Offering) 

(1) ผูถือหนวยลงทุนเดิมสามารถจองซื้อหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม ตามหนังสือแจงการ

จัดสรรหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม โดยผูถือหนวยลงทุนเดิมสามารถจองซื้อหนวยลงทุน

ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมตามสิทธิที่ไดรับการจัดสรรหรือเกินกวาสิทธิที่ไดรับจัดสรรหรือนอยกวา

สิทธิที่ไดรับการจัดสรร ไดที่บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามวันเวลาที่

ระบุไวในหนังสือชี้ชวน 

(2) ผูถือหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน ทั้งจํานวนที่จองซื้อตามสิทธิและจํานวนที่

จองซื้อเกินสิทธิใหแกบริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ณ วันที่จองซื้อ

หนวยลงทุน พรอมทั้งกรอกรายละเอียดตางๆในใบจองซื้อหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน 

พรอมกับย่ืนเอกสารประกอบ ตามที่บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
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กําหนดใหครบถวน ซึ่งผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน ตามเงื่อนไขและวิธีการที่

หนวยงานดังกลาวกําหนด 

เวนแตในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเดิมเปนผูลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือเจาของอสังหาริมทรัพย 

และไดจองซื้อหนวยลงทุนผาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) งานจัดจําหนายผลิตภัณฑธุรกิจ

ตลาดทุน สายงานธุรกิจตลาดทุน ผูถือหนวยลงทุนเดิมจะตองชําระคาจองซื้อหนวยลงทุน ตาม

เงื่อนไขและวีธีการที่หนวยงานดังกลาวกําหนด 

(3) บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนจะดําเนินการกับหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับการจัดสรร

จากการจองซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนไดระบุไวในใบจองซื้อหนวยลงทุนวิธีใดวิธี

หนึ่ง ดังนี้ 

 

(ก) ฝากไวที่บริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งจะนําหนวยลงทุน

ที่ไดรับการจัดสรรเขาฝากไวกับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเขา

บัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อนั้นๆ 

(ข) จัดเตรียมใบหนวยลงทุน ในชื่อผูถือหนวยลงทุนและจะจัดสงใหทางไปรษณียลงทะเบียน 

(ค) วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาํหนดไวตามรายละเอียดโครงการขอ 25 

สําหรับบุคคลในวงจํากัด  (Private Placement)  

(1) ผูจองซ้ือแตละรายที่เปนบุคคลในวงจํากัดเปนผูลงทุนประเภทสถาบัน หรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

รายอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด (ถามี) สามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการ

จําหนาย (ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) งานจัดจําหนายผลิตภัณฑธุรกิจตลาดทุน สายงาน

ธุรกิจตลาดทุน) ตามวันเวลา ที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวน โดยจะตองจองซื้อหนวยลงทุนเปนมูลคาขั้นต่ํา

ไมนอยกวา 5,000 หนวย และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หนวย พรอมทั้งกรอกรายละเอียดตางๆในใบ

จองซื้อหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมกับย่ืนเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการ

หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายกําหนดใหครบถวน ซึ่งผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจอง

ซื้อหนวยลงทุน ตามเงื่อนไขและวิธีการที่หนวยงานดังกลาวกําหนด 

(2) ผูจองซื้อที่มีถิ่นที่อยูในตางประเทศ จะตองเปนผูรับภาระในเรื่องของขอกําหนด กฎระเบียบ และภาษี

ตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหนวยลงทุน ตามเงื่อนไขและวิธีการที่หนวยงานดังกลาวกําหนด 

(3) บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนจะดําเนินการกับหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับการจัดสรร

จากการจองซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนไดระบุไวในใบจองซื้อหนวยลงทุนวิธีใดวิธี

หนึ่ง ดังนี้ 
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(ก) ฝากไวที่บริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งจะนําหนวย

ลงทุนที่ไดรับการจัดสรรเขาฝากไวกับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อ

เขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อนั้นๆ 

(ข) จัดเตรียมใบหนวยลงทุน ในชื่อผูถือหนวยลงทุนและจะจัดสงใหทางไปรษณียลงทะเบียน 

(ค) วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนดไวตามรายละเอียดโครงการขอ 25 

สําหรับผูลงทุนทั่วไป (Public Offering) 

(1) ผูจองซื้อแตละรายสามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ

จําหนาย ไดตามวันเวลา ที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวน โดยจะตองจองซื้อหนวยลงทุนเปนมูลคาขั้นต่ําไม

นอยกวา 5,000 หนวย และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หนวย 

(2) ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนจนเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ใหแกบริษัทจัดการ หรือ

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ณ วันที่จองซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งกรอกรายละเอียดตางๆ

ในใบจองซ้ือหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมกับยื่นเอกสารประกอบตามที่บริษัท

จัดการหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายกําหนดใหครบถวน  

เวนแตในกรณีที่ผูลงทุนทั่วไปเปนผูลงทุนประเภทสถาบัน และไดจองซื้อหนวยลงทุนผาน ธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) งานจัดจําหนายผลิตภัณฑธุรกิจตลาดทุน สายงานธุรกิจตลาดทุน ผูจอง

ซื้อจะตองชําระคาจองซื้อหนวยลงทุน ตามเงื่อนไขและวีธีการที่หนวยงานดังกลาวกําหนด 

(3) ผูจองซื้อที่มีถิ่นที่อยูในตางประเทศ จะตองเปนผูรับภาระในเรื่องของขอกําหนด กฎระเบียบ และภาษี

ตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเอง 

(4) บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนจะดําเนินการกับหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับการจัดสรร

จากการจองซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนไดระบุไวในใบจองซื้อหนวยลงทุนวิธีใดวิธี

หนึ่ง ดังนี้ 

 

(ก) ฝากไวที่บริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งจะนําหนวย

ลงทุนที่ไดรับการจัดสรรเขาฝากไวกับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

เพื่อเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อนั้นๆ 

(ข) จัดเตรียมใบหนวยลงทุน ในชื่อผูถือหนวยลงทุนและจะจัดสงใหทางไปรษณียลงทะเบียน 

(ค) วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนดไวตามรายละเอียดโครงการขอ 25 
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21.3  การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

ก. สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิม (Right Offering)  

ผูถือหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนตามจํานวนที่จองซ้ือ โดยวิธีการชําระเงินคาจองซื้อ

ใหชําระดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1.1) ชําระดวย เช็ค เช็คธนาคาร หรือดราฟท  ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชี

เดียวกัน คําส่ังหักบัญชี เงินสดหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกัน

การจําหนายยอมรับตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กําหนดในขอ (ง) ดานลาง โดยผูจองซ้ือ

ตองระบุชื่อ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูจองซื้อลงบนดานหลังของเช็ค เช็คธนาคาร หรื

อดราฟท เพื่อความสะดวกในการติดตอและเพื่อผลประโยชนของผูจองซื้อหนวยลงทุน 

(1.2) ชําระดวยเงินโอน หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

ยอมรับ  โดยผูจองซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่จองซ้ือและส่ังจายเพื่อบัญชีเงินฝากที่บริษัท

จัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเปดไวเพื่อการรับชําระเงินซื้อหนวย

ลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนตองสงใบจองซื้อหนวยลงทุน หนังสือแจงการจัดสรรหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขาย

เพิ่มเติม และหลักฐานใบโอนเงินมาถึงสถานที่ของบริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ

จําหนาย ภายในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 15.30 น. 

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนเดิมที่จองซื้อหลังเวลา 12.00 น. หรือเวลาปดรับเช็คของแตละสาขาของวันที่ 20 ธันวาคม 

พ.ศ. 2553 จะตองชําระคาจองซื้อหนวยลงทุนตามสิทธิที่ไดรับจัดสรรดวยเงินสด และเงินโอนบัญชีเทานั้น และ

จะไมรับจองซื้อทางไปรษณีย 

ข. สําหรับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนตามจํานวนที่จองซ้ือ โดยวิธีการชําระเงินคาจองซ้ือใหชําระ

ดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1.1) ชําระดวย เช็ค เช็คธนาคาร หรือดราฟท  ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชี

เดียวกัน คําส่ังหักบัญชี เงินสดหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกัน

การจําหนาย ยอมรับตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กําหนดในขอ (ง) ดานลาง โดยผูจองซื้อ

ตองระบุชื่อ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูจองซื้อลงบนดานหลังของเช็ค เช็คธนาคาร หรื

อดราฟท เพื่อความสะดวกในการติดตอและเพื่อผลประโยชนของผูจองซื้อหนวยลงทุน 
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(1.2) ชําระดวยเงินโอน หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

ยอมรับ  โดยผูจองซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่จองซ้ือและและสั่งจายเพื่อบัญชีเงินฝากที่

บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเปดไวเพื่อการรับชําระเงินซื้อ

หนวยลงทุน 

ผูจองซื้อตองสงใบจองซื้อหนวยลงทุน และหลักฐานใบโอนเงินมาถึงสถานที่ของบริษัทจัดการหรือผู

จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ภายในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 15.30 น. 

ทั้งนี้ ผูจองซื้อที่จองซื้อหลังเวลา 12.00 น. หรือเวลาปดรับเช็คของแตละสาขาของวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553  

จะตองชําระคาจองซื้อหนวยลงทุนตามสิทธิที่ไดรับจัดสรรดวยเงินสด และเงินโอนบัญชีเทานั้น และจะไมรับจอง

ซื้อทางไปรษณีย 

ค. สําหรับผูลงทุนทั่วไป (Public Offering) 

ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนตามจํานวนที่จองซ้ือ โดยวิธีการชําระเงินคาจองซ้ือใหชําระ

ดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1.1) ชําระดวย เช็ค เช็คธนาคาร หรือดราฟท  ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชี

เดียวกัน คําส่ังหักบัญชี เงินสดหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกัน

การจําหนายยอมรับตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กําหนดในขอ (ง) ดานลาง โดยผูจองซ้ือ

ตองระบุชื่อ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูจองซื้อลงบนดานหลังของเช็ค เช็คธนาคาร หรื

อดราฟท เพื่อความสะดวกในการติดตอและเพื่อผลประโยชนของผูจองซื้อหนวยลงทุน 

(1.2) ชําระดวยเงินโอน หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

ยอมรับ  โดยผูจองซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่จองซ้ือและและสั่งจายเพื่อบัญชีเงินฝากที่

บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเปดไวเพื่อการรับชําระเงินซื้อ

หนวยลงทุน 

ผูจองซื้อตองสงใบจองซื้อหนวยลงทุน  และหลักฐานใบโอนเงินมาถึงสถานที่ของบริษัทจัดการ หรือผู

จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ภายในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 15.30 น. 

ทั้งนี้ ผูจองซื้อที่จองซื้อหลังเวลา 12.00 น. หรือเวลาปดรับเช็คของแตละสาขาของวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

จะตองชําระคาจองซื้อหนวยลงทุนตามสิทธิที่ไดรับจัดสรรดวยเงินสด และเงินโอนบัญชีเทานั้น และจะไมรับจอง

ซื้อทางไปรษณีย 

ง. วิธีการชําระคาจองซื้อ 
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ผูถือหนวยเดิมและผูจองซื้อในกรณีดังกลาวขางตนสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ และ/

หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยจะตองชําระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่ส่ังซื้อ โดยวิธีการ

ชําระเงินคาจองซื้อดังตอไปนี้ 

1. สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิม (Right Offering) 

(1.1)     กรณีจองซื้อระหวางวันที่ 16 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 12.00 น. หรือเวลาปด

รับเช็คของแตละสาขา   

ชําระเปนเงินสด เช็ค เช็คธนาคาร หรือดราฟท  ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชี

เดียวกัน โดยผูจองซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่ส่ังซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจาย ดังนี้ 

ส่ังจายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่บริษัทจัดการเปดไวเพื่อการนี้โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักพหลโยธิน 

บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อกองทุนรวมเมเจอร” 

เลขที่บัญชี 099-1-37018-8  

 (1.2) กรณีจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. หรือเวลาปดรับเช็คของแตละสาขาของวันที่  20 ธันวาคม 

พ.ศ. 2553 

ชําระดวยเงินสด  เงินโอนบัญชี  หรือคําส่ังหักบัญชีธนาคารเทานั้น  และไมรับจองซื้อทาง

ไปรษณีย โดยมีรายละเอียดบัญชีดังตอไปนี้ 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักพหลโยธิน 

บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อกองทุนรวมเมเจอร” 

เลขที่บัญชี 099-1-37018-8 

เวนแตในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเดิมเปนผูลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือเจาของอสังหาริมทรัพย 

และไดจองซื้อหนวยลงทุนผาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) งานจัดจําหนายผลิตภัณฑธุรกิจ

ตลาดทุน สายงานธุรกิจตลาดทุน ผูถือหนวยลงทุนเดิมจะตองชําระคาจองซื้อหนวยลงทุน ตาม

เงื่อนไขและวีธีการที่หนวยงานดังกลาวกําหนด 

2. สําหรับบุคคลในวงจํากัดและผูลงทุนทั่วไป (Private Placement and Public Offering) 
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(1.1)     กรณีจองซื้อระหวางวันที่ 21 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 12.00 น. หรือเวลาปด

รับเช็คของแตละสาขา    

ชําระเปนเงินสด เช็ค เช็คธนาคาร หรือดราฟท  ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชี

เดียวกัน โดยผูจองซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่ส่ังซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจาย  ดังนี้ 

ส่ังจายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

เปดไวเพื่อการนี้โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักพหลโยธิน 

บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อกองทุนรวมเมเจอร” 

เลขที่บัญชี 099-1-37018-8 

(1.2) กรณีจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. หรือเวลาปดรับเช็คของแตละสาขาของวันที่  24 ธันวาคม 

พ.ศ. 2553 

ชําระดวยเงินสด  เงินโอนบัญชี  หรือคําส่ังหักบัญชีธนาคารเทานั้น  และไมรับจองซื้อทาง

ไปรษณีย โดยมีรายละเอียดบัญชีดังตอไปนี้ 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักพหลโยธิน 

บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อกองทุนรวมเมเจอร” 

เลขที่บัญชี 099-1-37018-8 

เวนแตในกรณีที่บุคคลในวงจํากัดและผูลงทุนทั่วไปเปนผูลงทุนประเภทสถาบัน และไดจองซื้อหนวย

ลงทุนผาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) งานจัดจําหนายผลิตภัณฑธุรกิจตลาดทุน สายงาน

ธุรกิจตลาดทุน ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อหนวยลงทุน ตามเงื่อนไขและวีธีการที่หนวยงาน

ดังกลาวกําหนด 

จ. เงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองซื้อ 

1. หลังจากที่บริษัทจัดการและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ไดรับการจองซื้อหนวยลงทุน 

พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูจองซื้อแลว บริษัทจัดการและผูจัดจําหนายและรับประกันการ

จําหนายจะออกสําเนาใบจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อไวเปนหลักฐาน  
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2. ในกรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค เช็คธนาคาร หรือดราฟท ซึ่งไม

สามารถเรียกเก็บเงินไดในวันที่จองซื้อ ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือวาผูจองซื้อหนวย

ลงทุนทําการจองซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินได 

3. ในกรณีที่วันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินไดนั้นเปนวัน และ/หรือ เวลาที่ลวงเลยจากชวงระยะเวลา

การเสนอขายไปแลว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหนวยลงทุนของผูจองซื้อราย

นั้น  

ในกรณีที่เช็ค เช็คธนาคาร หรือดราฟท ดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผูจองซื้อ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหนวยลงทุนของผูจองซื้อรายนั้น  

4. ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ผูจองซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระคาหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มคา

จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได  

5. ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ไดทําการจองซื้อหนวยลงทุน และไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวน

แลวจะเพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได เวนแตจะไดรับ

อนุมัติจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  

6. บริษัทจัดการและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะนําเงินที่ไดรับจากการจองซื้อหนวย

ลงทุนเก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากที่เปดไวเพื่อการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ซึ่งดอกผล (ถามี) 

ในชวงดังกลาวทั้งหมดจะนําเขาเปนผลประโยชนของกองทุน 

21.4 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการจองซื้อ

หนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) กรณีที่การจองซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวย

ลงทุนที่เสนอขายในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 นี้ 

(2) กรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุน ในจํานวนที่อาจเปนเหตุให

บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดดังกลาวถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวน

หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  เวนแตเปนบุคคลที่ไดรับยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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(3) กรณีที่เจาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ประสงคจะจองซื้อหนวย

ลงทุน ในจํานวนที่อาจเปนเหตุใหเจาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนหรือกลุมบุคคล

เดียวกันถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(4) กรณีเอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไดรับจากผูจอง

ซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริง หรือไมครบถวน 

(5) กรณีบริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเกิดขอสงสัยวาการซื้อหนวยลงทุน

ของผูจองซื้อหนวยลงทุนไมโปรงใส เชน อาจเปนการฟอกเงนิ เปนตน 

(6) ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเห็นวาอสังหาริมทรัพยที่กองทุน

จะลงทุน อาจมีมูลคารวมกันแลวไมถึงรอยละ 75 ของมูลคาเงินที่กองทุนระดมทุนได 

(7) บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อ

หนวยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เชนในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนาย

และรับประกันการจําหนาย เห็นวาเปนประโยชนตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่การจอง

ซื้อหนวยลงทุนอาจกอใหเกิดปญหาในการบริหารกองทุนหรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุน เปนตน  

ทั้งนี้ เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน  ผูถือหนวยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบ

ทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเปนหลัก 

(8) ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยูในตางประเทศ จะตองเปนผูรับภาระในเรื่องของขอกําหนด 

กฎระเบียบ และภาษีตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเอง 

(9) บริษัทจัดการและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะถือวา ผูจองซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ ผู

ถือหนวยลงทุน และ/หรือผูลงทุน ไดทําการศึกษา เขาใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตาม หรือผูกพันตาม

ขอตกลง ขอกําหนด สัญญา หรือเงื่อนไขตาง ๆ ที่กองทุนเขาผูกพันไวตามอํานาจที่มีตามกฎหมาย ทั้ง

ที่ไดระบุไวในโครงการจัดการกองทุน และ/หรือ หนังสือชี้ชวน และ/หรือ ตามประกาศ  คําส่ัง  ระเบียบ

ตาง ๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได

ประกาศกําหนด ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน และที่จะไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ในภายหนา 

21.5 การคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน 

 บริษัทจัดการจะคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน  ในกรณีตาง ๆ ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดดังตอไปนี้ 

21.5.1 กรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนหรือกองทุนรวมใชสิทธิปฏิเสธการจัดสรร

หนวยลงทุนไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 
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 บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสงเงินคาซื้อหนวยลงทุนคืนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนโดยการโอนเงิน

หรือชําระเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหแกผูจองซื้อภาย 14 วัน นับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขาย

หนวยลงทุนในครั้งนี้ 

 อนึ่ง สําหรับดอกเบี้ยและหรือผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจองซื้อหนวยลงทุน 

(ถามี) บริษัทจัดการจะนํารวมเขาเปนทรัพยสินของกองทุน 

 21.5.2 กรณีที่มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดไมเพียงพอที่จะลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพยหรือ สิทธิการ

เชาอสังหาริมทรัพย 

 เมื่อพนระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมแลว  หากปรากฏวามูลคาหนวยลงทุนที่

จําหนายไดไมเพียงพอที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวได  

บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันส้ินสุด

ระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนดังกลาว  และบริษัทจัดการจะพิจารณาคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน 

และผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุน (ถามี)  โดยการโอนเงิน

หรือชําระเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภายใน 14 วัน  นับแตวันส้ินสุดระยะเวลา

การเสนอขายหนวยลงทุน ตามสัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน  ทั้งนี้ การคืนเงินคาจองซื้อจะ

เปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 หากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลานั้นไดอันเนื่องจากความ

ผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง  บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไมต่ํากวารอยละ 7.5 ตอป นับ

แตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน 

21.6 เอกสารหลักฐานในการจองซื้อ 

ผูจองซื้อหนวยลงทุนตอง กรอกรายละเอียดและขอความตาง ๆ ในใบจองซื้อหนวยลงทุน พรอมแนบเอกสาร

หลักฐานประกอบ และแนบหนังสือแจงการจัดสรรหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม (ในกรณีผูถือหนวย

ลงทุนเดิม) สงใหบริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จนครบถวน  

1. กรณีบุคคลธรรมดา  

-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองความถูกตอง หรือ  

-  สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ พรอมลงนามรับรองความถูกตอง หรือ  

-  สําเนาหนังสือเดินทาง พรอมลงนามรับรองความถูกตอง (เฉพาะกรณีชาวตางประเทศ)  
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2. กรณีนิติบุคคล  

-  สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยที่มีอายุไมเกิน 1 เดือน ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนาม

รับรองความถูกตอง และ  

-  สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองความถูกตอง และ  

-  ขอบังคับของบริษัท ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองความถูกตอง และ  

-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล พรอมลงนามรับรองความ

ถูกตอง และ  

- หนังสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีที่มีการมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําการแทน พรอม

สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ อนึ่ง หากหนังสือมอบอํานาจ

กระทําการเปนฉบับสําเนา เอกสารฉบับสําเนาดังกลาวตองลงนามรับรองโดย ผูมอบอํานาจ

ดวย และ  

- บัตรตัวอยางลายมือชื่อของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม  

3. กรณีบุคคลตางดาว  

- เอกสารหลักฐานการแสดงสถานภาพการเปนตางดาว และ ถิ่นที่อยู และ/หรือเอกสารอื่นใด

ตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร  

หมายเหตุ  

- กรณีเปนเอกสารที่มาจากตางประเทศ จะตองมีการรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัท 

- ผูลงทุนทุกรายจะตองใหการรับรองวายินยอมที่จะผูกพันตามขอตกลงและขอกําหนดตางๆ ตามที่ได

ระบุไวในโครงการนี้ และ/หรือตามประกาศ คําส่ัง ระเบียบตางๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดประกาศกําหนด ทั้งที่ไดมีอยูในปจจุบันและที่จะไดแกไขเพิ่มเติมในภายหนา 

 
22.  การจัดสรรหนวยลงทุน    

22.1 วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้ ทั้งนี้ในกรณี

ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตาม

กฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ประกาศ กาํหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัท
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จัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น โดยใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุก

รายแลว  

 
การเพิ่มทุนครั้งที่ 1 

 บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ของกองทุนรวม ภายใต

หลักเกณฑและเงื่อนไขโดยสรุป ดังนี้ 

 

 

 

ทั้งนี้ วิธีการจัดสรรหนวยลงทุนดังกลาว มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิม (Rights Offering) 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนทั้งหมดเพื่อเสนอขายใหกับผูถือหนวยลงทุนเดิม (Rights 

Offering) ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

ก. ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับสิทธิในการจัดสรรตามสัดสวนเทากับ 1 หนวยลงทุนเดิม ตอ 

0.4347 หนวยลงทุนใหม  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

137



ข. ผูถือหนวยลงทุนเดิมอาจแสดงความจํานงที่จะซื้อหนวยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้

ตามสิทธิที่ไดรับจัดสรร หรือเกินกวาสิทธิที่ไดรับจัดสรร หรือ นอยกวาสิทธิที่ไดรับการจัดสรร 

หรือสละสิทธิไมจองซื้อหนวยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ก็ได  

ค. ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราสวนที่กําหนดทําใหผูถือหนวยลงทุนเดิมไดรับสิทธิจองซื้อ

หนวยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมเปนจํานวนที่มีเศษหนวยลงทุนที่ไมสามารถจัดสรรใหเปน

จํานวนเต็มหนวยได ใหปดเศษลงเปนจํานวนเต็มหนวยที่ใกลเคียงที่สุด  

ง. บริษัทจัดการจะนําหนวยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามวิธีการดังกลาวขางตนไปรวมกับ

หนวยลงทุนที่มิไดรับการจองซื้อเนื่องจากผูถือหนวยลงทุนเดิมสละสิทธิหรือไมจองซื้อ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือจองซื้อไมเต็มสิทธิ หรือเหตุอื่นใดก็ตามมาเสนอขายและ

จัดสรรตามลําดับดังตอไปนี้ 

1.  ในกรณีที่มีหนวยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรใหกับผูถือหนวยลงทุนเดิมตามสิทธิ 

(Rights Offering) มีจํานวนเพียงพอที่จะจัดสรรใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมที่

ประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนเกินสิทธิของตนไดครบทุกราย ใหจัดสรรหนวย

ลงทุนที่เหลือใหแกผูถือหนวยลงทุนที่แสดงความประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุน

เกินสิทธิดังกลาวแตละรายตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนรายดังกลาว

แสดงความจํานงไว หรือ 

2.  ในกรณีที่มีหนวยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรใหกับผูถือหนวยลงทุนเดิมตามสิทธิ 

(Rights Offering) มีจํานวนไมเพียงพอที่จะจัดสรรใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมที่

ประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนเกินสิทธิของตนไดครบทุกราย ใหจัดสรรหนวย

ลงทุนที่เหลือใหแกผูถือหนวยลงทุนที่แสดงความประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุน

เกินสิทธิดังกลาวแตละรายตามสัดสวนของจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุน

แตละรายแสดงความประสงคจะจองซื้อเกินสิทธิดังกลาว 

ทั้งนี้ หากมีหนวยลงทุนเหลือจากการเสนอขายตามขอ 1 หรือ 2 ขางตนใหบริษัทจัดการมี

อํานาจจัดสรรหนวยลงทุนคงเหลือดังกลาวเพื่อเสนอขายใหกับบุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement) หรือผูจองซื้อทั่วไป (Public Offering) ภายใตวิธีการตามที่เห็นสมควร 

จ. ใหผูถือหนวยลงทุนเดิมที่ประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนเพิ่มเติมเกินสิทธิ แสดงความจํานง

ในการจองซื้อเกินสิทธิพรอมกับชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนที่ประสงคจะจองซื้อทั้งหมด 

ทั้งจํานวนที่จองซื้อตามสิทธิและจํานวนที่จองซื้อเกินสิทธิ  
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สําหรับบุคคลในวงจํากัด  (Private Placement) และสําหรับผูลงทุนทั่วไป (Public Offering) 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนเพื่อเสนอขายสวนที่เหลือจากการเสนอขายใหกับผูถือหนวยลง

ทุนเดิม ใหกับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ที่เปนผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนโดย

เฉพาะเจาะจงซึ่งไมใชผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และไมใชบุคคลที่ถือเปนกลุมบุคคลเดียวกันกับเจาของ

อสังหาริมทรัพยตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพยที่เกี่ยวของ โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหนวย

ลงทุนเพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามปริมาณความตองการซื้อ

หนวยลงทุนของผูลงทุนดังกลาวตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่มีปริมาณความตองการซื้อหนวยลงทุนของบุคคลในวงจํา กัด (Private Placement) เปน

จํานวนมากจนบริษัทจัดการไมสามารถจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทุกรายตามจํานวนที่จองซื้อ

ได บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรใหแกผูจองซื้อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตาม

วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

หากบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาความตองการซื้อหนวยลงทุนของผูจองซื้อในสวนที่จัดสรรแกผู

ถือหนวยลงทุนเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) และสวนที่จัดสรรใหแกผูจองซื้อบุคคลในวงจํากัด 

(Private Placement) ไมเพียงพอสําหรับการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมตาม

วัตถุประสงคของการเพิ่มเงินทุนกองทุนรวมในครั้งนี้ บริษัทจัดการอาจดําเนินการเสนอขายหนวย

ลงทุนใหแกผูลงทุนทั่วไป (Public Offering) ตอไปโดยจะจัดใหมีระบบในการจัดสรรหนวยลงทุนที่

เหมาะสมและเปนธรรมตอผูจองซื้อหนวยลงทุนโดยตองกําหนดใหผูจองซ้ือหนวยลงทุนจํานวนนอย

ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนกอน ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

ก. การจัดสรรหนวยลงทุน โดยใชหลัก “Small Lot First”  โดยหากผูจองซื้อทําการจองซื้อ

มากกวา 1  ใบจองซื้อตอ บริษัทจัดการหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย บริษัท

จัดการสงวนสิทธิพิจารณานําใบจองซื้อดังกลาวมารวมกันและจัดใหเหลือเพียงใบจองซื้อ

ฉบับเดียวตอ บริษัทจัดการหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยใชหลักการ

จัดสรรใหแกผูจองซ้ือทุกรายตามจํานวนเงินจองซื้อตํ่าสุดกอน หลังจากนั้นจึงจะจัดสรรเพิ่ม

เปนทวีคูณของ 1,000 บาทใหแกผูจองซื้อทุกราย จนกวาจะครบตามจํานวนเงินทุนของการ

ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ที่เปดเสนอขายสําหรับผูลงทุนทั่วไป  

ข. หากในการจัดสรรเพิ่มทุก 1,000 บาท ไมสามารถจัดสรรใหแกผูจองซื้อทุกราย บริษัทจัดการ

จะจัดสรรใหแกผูจองซื้อ ตามหลักเกณฑสุมตัวอยาง (Random) โดยระบบคอมพิวเตอร 

เฉพาะจากผูจองซื้อที่ยังไมไดรับการจัดสรรเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ 
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ค. ในกรณีที่มีผูจองซื้อเปนจํานวนมาก จนบริษัทจัดการไมสามารถจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผู

จองซื้อทุกรายตามจํานวนเงินจองซื้อต่ําสุดได บริษัทจัดการจะจัดสรรใหแกผูจองซื้อ ตาม

หลักเกณฑสุมตัวอยาง (Random) โดยระบบคอมพิวเตอร 

อยางไรก็ดี การจัดสรรหนวยลงทุนดังกลาวขางตนจะไมทําใหผูถือหนวยลงทุนรายใด หรือกลุมบุคคลใดเปนผู

ถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขาย

แลวทั้งหมด และบริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อขอใหพิจารณา

รับหนวยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแตวันปดการเสนอขาย

หนวยลงทุน 

22.2 ขอจํากัดการจัดสรรหนวยลงทุน    

ขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใด   จะเปนไปตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้  ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด 

ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามการ ส่ัง

การ การเห็นชอบ และ/หรือการผอนผันของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดขางตน  

และเมื่อบริษัทจัดการไดดําเนินการดังกลาวแลวใหถือวาการดําเนินการนั้นไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย

ลงทุนทุกราย 

ภายใตบังคับความในวรรคแรก ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 วาดวยหลักเกณฑ 

เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และฉบับที่แกไขเพิ่มเติมไดกําหนดหลักเกณฑ

การจัดสรรหนวยลงทุนไวดังนี้ 

(1) ในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนตาม

หลักเกณฑดังตอไปนี้   

(1.1) จัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดไดไมเกินกวา 1 ใน 3 ของ

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้ 

(ก)   เปนการจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได

แลวทั้งหมดใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังตอไปนี้ 

1.   กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารอง

เล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป 
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2.   นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสีย

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

3.   บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานเมื่อมีเหตุจําเปนและ

สมควร 

(ข)   เปนการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซึ่งรับหนวยลงทุน

ไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดจําหนายหนวย

ลงทุนจะถือหนวยลงทุนที่รับไวในสวนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมดไมเกิน 1 ปนับแตวันที่บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนรับ

หนวยลงทุนดังกลาว 

(1.2)   จัดสรรหนวยลงทุนใหแกเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย

ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว รวมกันไดไมเกินกวา 1 

ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(2) ในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษทัจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนตางดาว 

ไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  หากเปนการเสนอขายหนวยลงทุน

ของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยในลักษณะดังตอไปนี้ 

(2.1)   มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 

(2.2)   มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด  ทั้งนี้ เมื่อคํานวณพื้นที่หองชุดที่ กองทุน

รวมจะลงทุนรวมกับพื้นที่หองชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผูลงทุนตางดาวในอาคารเดียวกันอยู

กอนแลวคิดเปนสัดสวนเกินรอยละ 49 ของพื้นที่หองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น 

. การเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม23

23.1  บริษัทจัดการอาจเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมไดเมื่อมีวัตถุประสงคเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือ

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม หรือเพื่อดําเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการ

ลงทุนใหอยูในสภาพที่ดีและมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน 

.2 ในการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม  บริษัทจัดการจะขอมติจากผูถือหนวยลงทุนดังนี้ 23

(1)   ขอมติในเรื่องวัตถุประสงคในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน จํานวนหนวยลงทุนและจํานวนเงินทุน จด

ทะเบียนที่จะเพิ่ม วิธีการกําหนดราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย และวิธีการเสนอขายหนวยลงทุน

โดยตองไดรับคะแนนเสียงตามหลักเกณฑดังนี้
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(1.1)   กรณีการขอมติโดยเรียกประชุมผูถือหนวยลงทุน ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 

ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

ทั้งนี้  องคประชุมตองมีผูถือหนวยลงทุนมาประชุมไมนอยกวา 25 ราย หรือไมนอยกวากึ่ง

หนึ่งของจํานวน ผูถือหนวยลงทุนทั้งหมด และจํานวนผูถือหนวยลงทุนที่มาประชุมดังกลาว

ตองมีหนวยลงทุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได

แลวทั้งหมด 

(1.2)   กรณีการขอมติโดยการสงหนังสือขอมติไปยังผูถือหนวยลงทุน ตองไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่ง

หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง 

 ทั้งนี้ การนับคะแนนเสียงของผูมีสิทธิออกเสียงตาม (1.1) และ (1.2)  บริษัทจัดการจะไมนับคะแนน

เสียงของผูมีสวนไดเสียดังตอไปนี้ 

(ก)   เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน

เพิ่มเติม กรณีเปนการเพิ่มเงินทุนเพื่อซื้อ เชา หรือไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม   

(ข)   เจาของอาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่กองทุนรวมเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยแก 

กองทุนรวม กรณีเปนการเพิ่มเงินทุนเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพยใหอยูในสภาพที่ดีและ

พรอมที่จะใชหาผลประโยชน 

(ค)   ผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุนในสวนที่เสนอขายใหกับ ผูลงทุน

เฉพาะเจาะจงกรณีเปนการเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มใหกับผูลงทุนเฉพาะเจาะจง 

(ง) ผูถือหนวยลงทุนที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับกองทุนรวมในเรื่องที่ขอมติ 

(จ)   บุคคลที่มีความสัมพันธในลักษณะการเปนกลุมบุคคลเดียวกันกับบุคคลตาม (ก) (ข) (ค) 

หรือ (ง) แลวแตกรณี 

ในกรณีที่เสนอขายหนวยลงทุนเปนการเฉพาะเจาะจงใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมบางราย  หากผูถือ

หนวยลงทุนมีมติคัดคานรวมกันเกินรอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

บริษัทจัดการจะไมดําเนินการใหมีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนในกรณีดังกลาว   

(2)  ขอมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนตามที่ไดรับมติจาก ผู

ถือหนวยลงทุนตาม (1) โดยตองไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได

แลวทั้งหมด 

23.3  เมื่อไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนตามขอ 23.2 แลว บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 
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23.3.1 ขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พรอมทั้งจัดสงรางโครงการที่จะแกไขเพิ่มเติม 

และรางหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา   

23.3.2 เมื่อไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามขอ 23.3.1 แลว บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) เสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติม โดยจะจัดสง แจกจาย หรือจัดใหมีหนังสือชี้ชวนที่มี

สาระสําคัญไมตางจากฉบับรางที่ผานการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ใหแกผูลงทุน 

(2) จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนเพิ่ม

เงินทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนภายใน 1 ปนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

23.4 ในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

เพิ่มเติม หากบริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในทรัพยสินดังกลาวได บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1)   หากบริษัทจัดการยังไมไดยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตอสํานักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  บริษัทจัดการจะแจงเรื่องขางตนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ภายใน 15 วันนับแตวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนดังกลาว และคืนเงินคาจองซื้อหนวย

ลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวย

ลงทุนภายใน 14 วันนับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมตามสัดสวนของเงินคา

จองซื้อหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลานั้นไดอัน

เนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง  บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไมต่ํากวารอยละ 

7.5 ตอป   นับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน  

(2)   หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแลว บริษัท

จัดการจะลดจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนแกผูถือหนวย

ลงทุนโดยการลดจํานวนหนวยลงทุนเฉพาะสวนที่มีการเสนอขายเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยคํานวณ

ตามสัดสวนของราคาที่เสนอขายและเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งจดทะเบียนลดเงินทุนของ

กองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนดใหแลวเสร็จโดยไมชักชา 
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เงื่อนไขเพิ่มเติม: 

• เนื่องจากประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไมอนุญาตใหกองทุนเพิ่มทุน กรณีขาดสภาพ

คลอง  ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนเกิดปญหาขาดสภาพคลอง  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการ

ขาย / จําหนาย / จาย /โอน ทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของกองทุน ตามที่เห็นสมควร โดยถือวา

ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

• สําหรับเงื่อนไขของ  “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน” ขางตน ในกรณีที่คณะกรรมการก.ล.ต. สํานักงาน

คณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง 

เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ

ที่จะดําเนินการใหเปนไปตามการสั่งการ การเห็นชอบ และ /หรือการผอนผันของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดขางตน  และเมื่อบริษัทจัดการไดดําเนินการดังกลาว

แลวใหถือวาการดําเนินการนั้นไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกราย  

. การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม   24

  ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคลองสวนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังตอไปนี้ หากบริษัทจัดการ

ประสงคจะจายสภาพคลองสวนเกินดังกลาวใหแกผู ถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการ

24.1

จะจายสภาพคลอง

สวนเกินดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม    

(1)   กองทุนรวมมีเงินลงทุนที่ไดรับจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย (ไม

รวมกําไร) 

(2)   มูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวลดลงจากการ

ประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน  

(3)   กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที่เปนรายการคาใชจายรอการตัดบัญชีซึ่งทยอยตัดจาย 

24.2 ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมกรณีที่มีสภาพคลองสวนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งตามขอ 24.1   

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียน โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) บริษัทจัดการจะพิจารณาจายเงินลดทุนของกองทุนรวมจากสภาพคลองสวนเกินจากรายการตาม ขอ 

24.1 ที่เกิดขึ้นในแตละรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคลองสวนเกินดังกลาวยกมา

จาก รอบระยะเวลาบัญชีปกอนหนานั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจายเงินลดทุนจาก

รายการดังกลาวที่ยกมาจากรอบระยะเวลาบญชีปกอนหนานั้นหรือไมก็ได ั
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(2) บริษัทจัดการจะจายเงินลดทุนในอัตราหนวยลงทุนละ 0.10 บาท  และทวีคูณของ 0.10  บาท โดย

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงินลดทุนในสวนที่เหลือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

ในกรณีที ่มีการจายเงินลดทุนตามขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินลดทุนดังกลาวใหแกผูถือ

หนวยลงทุนภายใน 90 วัน นับแตวันส้ินงวดปบัญชีหรืองวดการดําเนินการอื่นใดที่จะจายเงินลดทุน 

24.3 ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะลดมูลคาหนวยลงทุน และปฏิบัติดังนี้ 

(1)  ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการ

โอนหนวยลงทุน ทั้งนี้ เงินที่เฉล่ียคืนดังกลาวมิใหหักออกจากกําไรสะสมของกองทุนรวม    

(2) ยื่นคําขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการ

นับแตวันที่ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด 

(3)   จัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครั้งของกองทุนรวมไวในเว็บไซดของบริษัทจัดการ

และรายงานประจําปของกองทุนรวม  เพื่อใหผูลงทุนสามารถตรวจสอบได  โดยมีขอมูลตามที่

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

เงื่อนไขเพิ่มเติม :            

 สําหรับเงื่อนไขของ  “การลดเงินทุนจดทะเบียน” ขางตน ในกรณีที่คณะกรรมการก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 

และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/

หรือผอนผันเปนอยางอื่น  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามการสั่งการ การเห็นชอบ และ/หรือการ

ผอนผันของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดขางตน  และเมื่อบริษัทจัดการไดดําเนินการ

ดังกลาวแลวใหถือวาการดําเนินการนั้นไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกราย 

25.  การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

25.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน   :   ใบหลักทรัพย และระบบไรใบหลักทรัพย  (Scripless) 

25.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ  

1) โครงการจะใชระบบไรใบหลักทรัพย (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวย

ลงทุนทําการบันทึกชื่อผูจองซ้ือหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเรียบรอยแลว เปนผูถือ

หนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามรายละเอียดในใบจองซื้อหนวยลงทุน เม่ือผูจองซื้อหนวย

ลงทุนไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนครบถวนแลว 
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2) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทําการนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของผูจองซื้อหรือของบุคคลที่

ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการเพื่อผูจองซื้อ ที่มีอยูกับบริษัทสมาชิกของบริษัท ศูนยรับฝาก

หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ตามที่ผูจองซื้อแสดงความจํานงไวในใบจองซื้อหนวยลงทุน 

3) ในกรณีของการนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของผูจองซื้อผานนายหนาคาหลักทรัพย  

(Broker) หรือการนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของบุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทจัดการ

เพื่อผูจองซื้อนั้น นายหนาคาหลักทรัพยหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งดังกลาวจะเปน ผูออกหลักฐาน

ตางๆเพื่อแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนซึ่งจะเปนไปตามระบบงานของแตละแหง  

4) นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหลักทรัพยใหกับ ผูถือหนวยลงทุน

เฉพาะในกรณีที่ (ก) ผูจองซื้อหนวยลงทุนไดระบุในใบจองซื้อหนวยลงทุน โดยนายทะเบียนหนวย

ลงทุนและ/หรือบริษัทจัดการจะออกใบหลักทรัพยใหภายใน 30 วันนับแตวันที่จดทะเบียนเพิ่มทุน

กองทุนรวม (ข) ผูถือหนวยลงทุนที่อยูในระบบไรใบหลักทรัพยรองขอใหออกใบหลักทรัพย โดยผูรอง

ขอจะตองดําเนินการ ดังนี้ 

(4.1)  กรอกรายละเอียดในใบคําขอใหออกใบหลักทรัพย ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน 

หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

(4.2)  ยื่นใบคําขอใหออกใบหลักทรัพยพรอมชําระคาธรรมเนียมในการออกใบหลักทรัพยตอนาย

ทะเบียนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในขอ 27  "คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผู

จองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม"  

(4.3)  นายทะเบียนหนวยลงทุนโดยไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบ

หลักทรัพยใหกับผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกในใบคํา

ขอ สําหรับกรณีที่ผูถือหนวย  ลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในใบคําขอมากกวาจํานวน

หนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน นายทะเบียน

หนวยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหออกใบ

หลักทรัพย สําหรับหนวยลงทุนจํานวนเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน

หนวยลงทุนนั้น  

(4.4)  ใบหลักทรัพยที่ออกใหผูถือหนวยลงทุนจะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนดซึ่งจะระบุชื่อผูถือหนวยลงทุน โดยในใบหลักทรัพยจะตองมีลายมือช่ือกรรมการผูมี

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือจะตองมีลายมือช่ือกรรมการ

ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือใชเครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธี

อื่นใดตามที่กฎหมายหลักทรัพยจะอนุญาตใหทําได จึงจะถือวาใบหลักทรัพยถูกตองและมี

ผลสมบูรณตามกฎหมาย 
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26.  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ที่ปรึกษาของกองทุนรวม  และ
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย และบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

26.1  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

26.1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ  

1) สิทธิในการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค หลักเกณฑการ

ลงทุน และขอจํากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการที่ไดรับอนุมัติ ทั้งนี้ รวมถึงขอผูกพัน

ระหวาง ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการ และสัญญาตาง ๆ ที่ไดทําขึ้น  

2)  สงวนสิทธิที่จะไมอนุญาตใหมีการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การโอนหนวยลงทุนนั้นเปนการ

ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียนที่หนวยงานที่มีอํานาจตาม

กฎหมายได ประกาศ กําหนด และ/หรือกรณีที่เปนการขัดตอขอกําหนดที่ไดระบุไวใน

โครงการนี้  

3)  สิทธิในการลาออกจากการทําหนาที่เปนบริษัทจัดการกองทุนใหกับกองทุนรวม และ/หรือ

เลิกโครงการ ตามขอ 26.1.1 (5) และขอ 26.1.3  

4) สิทธิในการยับย้ังพิเศษ (veto right) สําหรับการดําเนินการหรือการตัดสินใจใด ๆ ของ

คณะกรรมการลงทุน หรือการลงมติใด ๆ ของผูถือหนวยลงทุน เพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการ

หรือแกไขวิธีการจัดการ ที่ขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ จรรยาบรรณ และ/หรือ

โครงการ หรือเปนเหตุใหบริษัทจัดการอาจเสียชื่อเสียงหรือไดรับความเสียหาย หรืออาจมี

ลักษณะที่อาจทําใหกองทุนรวมไดรับความเสียหาย หรือเปนการขัดตอผลประโยชนของ

กองทุนรวม หรือ ทําใหหรืออาจทําใหกองทุนรวมผิดสัญญาใด ๆ ที่กองทุนรวมมีกับ

บุคคลภายนอก 

5) สิทธิในการดําเนินการจัดการโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ใน

กรณีตาง ๆ ดังตอไปนี้  

-  สิทธิที่จะเลิกโครงการ ยุติโครงการ และ/หรือกองทุน เฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดการ

บอกกลาวการลาออกจากการเปนบริษัทจัดการกองทุนรวมใหแกกองทุนตาม

กําหนดและเงื่อนไขที่ไดตกลงไวจนครบถวน แตกองทุนไมสามารถจัดหาบริษัท

จัดการอื่นใดมารับหนาที่ไดภายในกําหนดเวลา 
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-  สิทธิในการดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการ และ/หรือตามที่

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใด

ที่มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ กําหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผอนผัน หรือส่ังการ  

-  สิทธิในการแกไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงโครงการ กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย 

ไดมีการเปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผอนผัน 

และ/หรือส่ังการเปนอยางอื่น 

- สิทธิที่จะดําเนินการขาย  จําหนาย  จาย โอน ทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของ

กองทุน ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่กองทุนเกิดปญหาขาดสภาพคลอง 

- สิทธิในการจัดการกองทุน เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนและรักษาไวซึ่ง

ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้จะตองไมขัดตอกฎหมายหลักทรัพย และ/

หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ 

6) สิทธิในการสั่งใหผูดูแลผลประโยชน และ/หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย  และ/หรือที่ปรึกษา

ของกองทุนรวม แกไขคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนและ/หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย  

และ/หรือที่ปรึกษา เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายประกาศกําหนด  

7)  สิทธิในการรับคาธรรมเนียมในการจัดการกองทุน และคาธรรมเนียม คาใชจาย และหรือเงิน

ตอบแทนอื่นใด ตามที่กําหนดไวในโครงการ  

8)  สิทธิอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ  

26.1.2 หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมี หนาที่ และความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริหารกองทุน

ใหเปนไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย รวมถึงหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้  

1) การบริหารกองทุน  

1.1) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและ ผูถือหนวยลงทุน 

ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125  และขอกําหนดอื่น ๆ ที่
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เกี่ยวของแหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 อยาง

เครงครัด  

1.2) จัดใหมีขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแตงตั้งผูดูแล

ผลประโยชน และหนังสือชี้ชวน โดยมีสาระสําคัญไมตางจากราง ขอผูกพัน ราง

สัญญา และรางหนังสือชี้ชวน ที่ผานการพิจารณาจากสํานักงาน 

1.3) จัดสง แจกจาย และจัดใหมีหนังสือช้ีชวนและรายละเอียดของโครงการตาม

หลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(ก) กอนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตอประชาชน ใหบริษัท

จัดการจัดสงหนังสือช้ีชวนใหสํานักงานไมนอยกวา 1 วันทําการกอนการ

เริ่มจัดสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวนใหแกประชาชน และใหจัดสง

เอกสารดังกลาวผานระบบรับและเผยแพรขอมูลหนังสือชี้ชวนและการ

รายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus 

(MRAP)) ของสํานักงานดวย และหากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว 

ใหบริษัทดําเนินการใหขอมูลที่จัดสงนั้นมีขอมูลที่เปนปจจุบันโดยไม

ชักชาและใหกระทําผานระบบงานขางตนดวย 

(ข)   ในการเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดใหมีการ

แจกจายขอมูลที่เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับหนวยลงทุน และกองทุนรวม

ใหแกผูลงทุนอยางเพียงพอสําหรับขอมูลที่เปนรายละเอียดโครงการ ให

บริษัทเตรียมไวเพื่อใหผูลงทุนตรวจดูหรือรองขอได ทั้งนี้ ขอมูลดังกลาว

ตองเปนปจจุบัน 

(ค)   เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนส้ินสุดลงแลว บริษัทจัดการจะ

จัดใหมีหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการไว ณ ที่ทําการทุกแหงของ

บริษัทจัดการ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจดูได และจัดสําเนาใหเมื่อผู

ถือหนวยลงทุนรองขอ ในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมเปน

หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หากมีการแกไขเพิ่มเติม

โครงการบริษัทจัดการจะดําเนินการแจงการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวให

ตลาดหลักทรัพยทราบภายใน 10 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันที่

ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานใหแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวันที่ได

มีมติใหแกไขเพิ่มเติมโครงการ แลวแตกรณี ทั้งนี้ จนกวาจะเลิกกองทุน

รวม 
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1.4) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคจะตั้งบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนเปน ผูทํา

หนาที่ในการจัดจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดจําหนายหนวย

ลงทุนดังกลาวตองไมมีความสัมพันธกับเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และ

ผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเปนกลุม

บุคคลเดียวกัน 

1.5)  นําเงินของกองทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการหา

ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยการซื้อ เชา จําหนาย โอนสิทธิการ

เชา ขาย ส่ังโอน และเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมปรับปรุงอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสิน

อื่นที่ลงทุนไว ตามนโยบาย วัตถุประสงค หลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการที่กําหนดไว

ในโครงการ โดยจะตองเปนไปตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ดวย  

1.6) ในกรณีที่ปรากฎขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกัน

ใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือจํานวนอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

ประกาศกําหนด  บริษัทจัดการจะดําเนินการให เปนไปตามที่ สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

1.7)  ดําเนินการเพิ่มหรือลดจํานวนเงินทุนของกองทุนตามวิธีการที่กําหนดไวใน

โครงการ และ/หรือดําเนินการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

1.8)  จัดสรรผลกําไรของกองทุนเพื่อจายเงินปนผลใหแก ผูถือหนวยลงทุนตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในโครงการ และเปนไปตามที่ สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

1.9) จัดใหมีการประเมินคาทรัพยสินตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

1.10) จัดใหมีการประกันภัยของกองทุนรวมตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.11) จัดใหมีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย ตามขอกําหนดและหลักเกณฑของ

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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1.12)  สงมอบเอกสารหลักฐานและขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนตองใชในการ

ประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคาตามที่บริษัทประเมินคาทรัพยสินรองขอ 

รวมถึงการอํานวยความสะดวกใหแกบุคคลดังตอไปนี้   

(1)   บริษัทประเมินคาทรัพยสินหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท

ประเมินคาทรัพยสินในการสํารวจอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมา

จากการลงทุนเพื่อการประเมินคา 

(2)   ผูดูแลผลประโยชนหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูดูแลผลประโยชน

ในการเขาตรวจสภาพอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุน

ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน 

1.13) จัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏกรณีผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวย

ลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมดรองขอใหมีการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน  

1.14) เปล่ียนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือ วิธีจัดการกองทุน ตามขอกําหนด 

เงื่อนไข หลักเกณฑ ที่ระบุไวในโครงการ  

1.15) กระทํานิติกรรมสัญญาใด ๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทํา

ไดภายในขอบเขตของกฎหมาย  

1.16)  ปฏิบัติการอื่น  ๆ  เพื่อใหบรรลุซึ่ งวัตถุประสงคของกองทุนและรักษาไวซึ่ ง

ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของ

บริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะตองไมขัดตอกฎหมายหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่

เกี่ยวของ 

1.17)  ดําเนินการเลิกกองทุน ตามที่กําหนดไวในโครงการ  

2)  การรับและจายเงินของกองทุน  

 จัดใหมีการรับจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามที่

กําหนดไวในโครงการ  

3)  การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทุน  

3.1)  จัดใหมีคณะกรรมการลงทุน (ถามี) 
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3.2)   แตงตั้งบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทํา

หนาที่ดังตอไปนี้    

(1)   ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อทําหนาที่ตัดสินใจลงทุนหรือ

จําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

(2)   ผูจัดการกองทุนเพื่อทําหนาที่ตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน

ตามขอ 6.2  เพื่อการบริหารสภาพคลองของกองทุนรวม 

ทั้ งนี้  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศรายชื่ อ ผูจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยของบริษัทไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ 

3.3) แตงตั้งผูบริหารสินทรัพยสภาพคลอง ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.4)  แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนกองทุน  ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยคุณสมบัติผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงตั้ง

ผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่

กําหนดไวในโครงการ ทั้งนี้ โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3.5)  แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุน รวมถึงการเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหนวยลงทุน

ของกองทุน และแตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจงการแตงตั้งดังกลาวใหสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

3.6)  แตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสิน ทั้งนี้บริษัทประเมินคาทรัพยสินดังกลาวนั้น

จะตองอยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

3.7)  แตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) ทั้งนี้ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาว

จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กําหนด 

3.8) แตงตั้งที่ปรึกษา (ถามี)  เพื่อทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของบริษัทจัดการ และ/หรือ

กองทุน  ทั้งนี้ ที่ปรึกษาดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
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3.9)  แตงตั้งผูสอบบัญชีของกองทุน ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติและ

ไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. เรื่อง

หลักเกณฑการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูสอบบัญชีของ

กองทุน และแตงตั้งผูสอบบัญชีอื่นที่ มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดแทน และแจงการแตงตั้งดังกลาวใหสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

3.10) แตงตั้งผูชําระบัญชีกองทุนเพื่อทําหนาที่รวบรวม แจกจายทรัพยสินใหแก ผูถือ

หนวยลงทุนและหนาที่อื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จส้ิน เมื่อยุติหรือ

เลิกกองทุน  

3.11)  แตงตั้งบุคคลอื่นใดเพื่อทําหนาที่ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน อาทิเชน ผูควบคุมงาน

กอสราง ผูเชี่ยวชาญตาง ๆ   ผูตรวจรับอาคาร ผูดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ 

ผูรับเหมากอสราง เปนตน  

4)  การดําเนินการอื่น ๆ  

4.1) ยื่นคําขอจดทะเบียนทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการ

เปนกองทุนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวัน

ถัดจากวันปดการเสนอขายหนวยลงทุน  

4.2) ยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพย เพื่อขอใหพิจารณารับหนวยลงทุนของ กองทุนรวม

เปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม 

4.3)  ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนตอสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่สํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกลาวสูญหายหรือถูกทําลาย  

4.4)  ดําเนินการแยกทรัพยสินของกองทุนรวมไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัท

จัดการและนําทรัพยสินของกองทุนรวมไปฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน และ/หรือ 

บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด   

4.5) จัดให มีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ สํานักงาน

คณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนของ ผูถือ

หนวยลงทุน  
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4.6) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตองและจัดทํารายงานการ

ลงทุนของกองทุนรวมใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

4.7) คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุน

รวม ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑเงื่อนไขและ

วิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หรือหลักเกณฑและวิธีการที่

สํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

4.8) แจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบในกรณีที่มีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคา

หนวยลงทุนตามขอ (4.7) อันมีผลกระทบตอทรัพยสินของกองทุนรวมอยางมี

นัยสําคัญ  

4.9) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวม ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการ

ที่มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน  รวมทั้งจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกส้ินป

การเงิน และสงรายงานดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือ

หนวยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแตวันส้ินป

การเงิน 

4.10) จัดสงสําเนารายงานการประเมินคา พรอมดวยสําเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ

ให ผูดูแลผลประโยชนโดยพลัน และใหสํานักงานภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับ

รายงานการประเมินคา  เวนแตกรณีรายงานการสอบทานการประเมินคาที่จัดใหมี

ขึ้นตามขอ 30.3  ใหสงรายงานดังกลาวใหเฉพาะผูดูแลผลประโยชน 

4.11)  จัดสง เอกสารดังตอไปนี้ใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลัน เมื่อมีการลงทุนหรือ

จําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา  

(1) เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย  และ

สัญญาซื้อ เชา รับโอนสิทธิการเชา  หรือใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย 

แลวแตกรณี 

(2)    สัญญาเปนหนังสือที่แสดงการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพย 
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ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยใหแกผูดูแล 

ผลประโยชน ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เขาครอบครองอสังหาริมทรัพย

ดังกลาวดวย  

4.12) จัดสงสําเนาสัญญาดังตอไปนี้ใหผูดูแลผลประโยชน   

(1) สัญญาแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินภายใน 5 วันทําการนับแตวัน

ทําสัญญาหรือนับแตวันแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน  ในกรณีที่มีการ

แตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินกอนการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน  

แลวแตกรณี 

(2)  สัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) และสัญญาแตงตั้งที่ปรึกษา 

(ถามี) ภายใน  5 วันทําการนับแตวันทําสัญญาดังกลาว 

4.13) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ ส่ังใหผูมีหนาที่ตาง ๆ ตามสัญญาแตงตั้ง อาทิเชน 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย ที่ปรึกษา ผูคุมงานกอสราง เปนตน จัดเตรียม จัดสง 

จัดทํารายงานตาง ๆ และ/หรือดําเนินการตาง ๆ ตามที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้ง 

และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการลงทุน และ/หรือผูถือหนวยลงทุน และ/หรือผูมี

อํานาจตามกฎหมายรองขอ  

4.14) จัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการซื้อ เชา จําหนาย หรือโอน

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่ซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิ

การเชา  รวมทั้งจัดใหมีขอมูลที่เปนสาระสําคัญดังกลาวไวในที่เปดเผย ณ บริษัท

จัดการ และสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชน ภายใน 15 วันนับแตวันที่ซื้อ 

เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชา โดยหนังสือสรุปขอมูลจะมีสาระสําคัญตาม

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 ในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทจัดการอาจจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญ

ตามวรรคกอน ใหตลาดหลักทรัพยแทนการดําเนินการตามวรรคกอน ภายในวัน

ทําการถัดจากวันที่ซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของ

กองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด 

4.15) ดําเนินการขาย จําหนาย จาย  หรือโอนทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของกองทุน 

ตามที่เห็นสมควร  
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4.16) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตาม กฎหมายหลักทรัพยกําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัท

จัดการ 

26.1.3 เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ  

กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการไดเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ และ/หรือ เมื่อไดรับการ

อนุมัติเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

1) เม่ือผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันเกิน

กึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหเปล่ียนบริษัทจัดการ  ผูถือหนวย

ลงทุนจะตองบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาไมนอย

กวา 90 วัน  เวนแตบริษัทจัดการตกลงยินยอมใหยนระยะเวลาการบอกกลาวลวงหนา

ดังกลาว โดยที่หากสาเหตุการเปลี่ยนบริษัทจัดการนั้น มิไดเกิดจากความผิดหรือการ

ประกอบหนาที่บกพรองอยางรายแรงอันเกิดจากบริษัทจัดการโดยตรงแลว กองทุนจะตอง

จายชดเชยคาธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ระบุไวในโครงการใหกับบริษัทจัดการ ตาม

จํานวนที่คํานวณไดจากระยะเวลาที่เหลืออยูกอนครบ 5  ป โดยใหใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ ที่

ไดคํานวณไวของเดือนลาสุดเปนฐานในการคํานวณ    

ตัวอยาง     หากผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเปล่ียนบริษัทจัดการ เม่ือกองทุนบริหารไปแลวเปน 

เวลาดังนี้  

• 1  ปบริบูรณ บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการ

จัดการรวมทั้งส้ิน 4 ป     

• 2   ปบริบูรณ บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการ

จัดการรวมทั้งส้ิน 3 ป     

• 3  ปบริบูรณ บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการ

จัดการรวมทั้งส้ิน 2 ป     

• 4  ปบริบูรณ บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการ

จัดการรวมทั้งส้ิน 1 ป  

• 5  ปบริบูรณ กองทุนไมตองจายคาชดเชยเปนคาธรรมเนียมการจัดการ ใหแก

บริษัทจัดการ 
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2) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขนโยบายในการจัดการตามที่กําหนดไวในโครงการตามมติ

ที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนหรือมีการแกไขพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  

อันจะมีผลใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการใหสอดคลองกับประกาศ คําส่ัง ระเบียบ 

และขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่ม

ภาระหนาที่แกบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการไมประสงคจะรับหนาที่ตอไป บริษัทจัดการ

ขอสงวนสิทธิในการไมรับหนาที่ในการจัดการกองทุนตอไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะตองแจง

ตอผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลายลักษณอักษรวาไมประสงคที่จะรับหนาที่ตอไป ทั้งนี้ 

บริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลายลักษณอักษรวาไมประสงคที่

จะรับหนาที่ตอไปเปนระยะเวลาไมนอยกวา 90 วันกอนวันที่ใหมีผลเปนการสิ้นสุดการ

ปฏิบัติหนาที่ของบริษัทจัดการ โดยที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการจัดหาบริษัท

จัดการรายใหมที่มีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายหลักทรัพย และไดรับความเห็นชอบ

จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  เพื่อทําหนาที่จัดการกองทุนตามที่ระบุไวในโครงการ

แทนบริษัทจัดการภายใน 180 วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากบริษัทจัดการ  

3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหาร

จัดการกองทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผล

ใหบริษัทจัดการไมประสงคที่จะปฎิบัติหนาที่ตอไป  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม

รับหนาที่ในการจัดการกองทุนตอไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือหนวยลงทุน

ลวงหนาเปลายลักษณอักษรวาไมประสงคที่จะรับหนาที่ตอไป (ลาออก) เปนระยะเวลาไม

นอยกวา 90 วันกอนวันที่ใหมีผลเปนการสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่ของบริษัทจัดการ โดยที่

ประชุมผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรายใหมที่มีคุณสมบัติ

ครบถวนตามกฏหมายหลักทรัพย และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อทําหนาที่จัดการกองทุนตามที่ระบุไวในโครงการ

แทนบริษัทจัดการภายในระยะเวลาไมเกิน 180  วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากบริษัทจัดการ   

4) ในกรณีที่บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทจัดการ

กองทุนรวม ซึ่งมีผลใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่บริษัทจัดการไดตอไป 

 ทั้งนี้ หากเหตุดังกลาวเกิดกอนที่บริษัทจัดการจะบริหารกองทุนมาครบระยะเวลา 5 ปนับ

จากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม  กองทุนไมตองจายชดเชยคาธรรมเนียม

การจัดการใหกับบริษัทจัดการ  
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 อยางไรก็ดี บริษัทจัดการจะยังคงไดรับคาธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ระบุไวใน

โครงการจนถึงวันสุดทายของการปฏิบัติหนาที่บริษัทจัดการ 

ในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการหากเปนกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ก็ใหดําเนินการขอความเห็นชอบดังกลาวกอน โดยบริษัทจัดการจะ

ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งบริษัทจัดการรายใหม  อยางไรก็ดี หากเปนกรณีที่บริษัท

จัดการไดทําการบอกกลาวการลาออกจากการเปนบริษัทจัดการตามขอ 2) หรือ ขอ 3) ขางตนนี้จน

ครบถวน แต กองทุน และ/หรือผูถือหนวยลงทุน ไมสามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมอื่นใดมา

รับหนาที่ไดภายใน 180 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการไดทําการบอกกลาว บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะ  

เลิกโครงการโดยถือวาการดําเนินการดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว 

26.2 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน  

 ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 

(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้ง

ผูดูแลผลประโยชนที่ทําขึ้นกับบริษัทจัดการ 

(2) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของแหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และขอกําหนดของโครงการจัดการ

กองทุนรวมที่ไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันที่ทําไวกับผูถือหนวยลงทุนโดยเครงครัด หากบริษัท

จัดการมิไดปฏิบัติตามใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที 

 ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการ จนกอใหเกิดความ เสียหายแกกองทุนรวม หรือไมปฏิบัติ ตาม

หนาที่ตามมาตรา 125 และขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียดและสงให

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตั้งแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูหรือมีเหตุอันควรที่จะ

รูถึงเหตุการณดังกลาว 

(3) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียก คาสินไหม

ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําส่ัง

จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

(4) ดําเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพยของกองทุนใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 

(ก) ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยจากบริษัทจัดการ 
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(ข) ทุกหนึ่งปนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนตรวจตราครั้งกอนแลวเสร็จ ทั้งนี้ คาใชจายที่เกิด

จากการตรวจสอบทรัพยสินจะถือเปนคาใชจายของกองทุน 

(5) บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพยที่ผูดูแลผลประโยชนไดตรวจตราใหถูกตองและครบถวนตามความเปน

จริงใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันที่เร่ิมดําเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยนั้น 

(6) แจงใหบริษัทจัดการทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนพบวาอสังหาริมทรัพย

ของกองทุนรวมชํารุดบกพรองอยางเปนนัยสําคัญ 

(7) แจงใหบริษัทจัดการจัดใหมีการประเมินคาใหมโดยพลัน เมื่อผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุการณ

หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบตอมูลคาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยางมี

นัยสําคัญ 

(8) ตรวจสอบการซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนใหเปนไปตาม

โครงการและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(9) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไวรวมทั้งจัดทําบัญชีแสดงการ 

รับจายทรัพยสินของกองทุน 

(10) รับรองวาการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ที่บริษัทจัดการได

คํานวณไวแลวตามที่กําหนดไวในหัวขอ “วิธีคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และประกาศมูลคา

ทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน โดยผูดูแลผลประโยชน

สามารถใชขอมูลที่ไดรับจากบริษัทจัดการ ซึ่งอาจเปนขอมูลจากรายงาน ที่บริษัทจัดการจัดทําและ

ไดรับรองรายงานดังกลาวเอง หรือที่บริษัทจัดการไดรับจากผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่บริษัทจัดการ

วาจางและผูบริหารอสังหาริมทรัพยไดลงนามรับรองความถูกตองของรายงานดังกลาว มาใช

ประกอบการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิได 

(11) ใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานของกองทุน 

(12) มีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กําหนดในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน 

(13) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให

เปนหนาที่ของผูดูแลผลประโยชน 

26.3 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาของกองทุนรวม  

26.3.1 ที่ปรึกษามีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้  
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1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่ที่ปรึกษาจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการให

คําปรึกษาที่ไดตกลงกัน 

2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือการจัดหา

ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย เพื่อประโยชนในการจัดการกองทุนรวม 

3. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการใหคําปรึกษาที่ไดตกลงกัน 

26.3.2 ที่ปรึกษาทางการเงินมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่ที่ปรึกษาทางการเงินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการ

ใหคําปรึกษาทางการเงินที่ไดตกลงกัน 

2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม การระดมเงินทุน การวางแผน

ทางการเงินเพื่อการลงทุน รวมถึงการเพิ่มทุน (หากไดรับเลือกเปนที่ปรึกษาทางการเงิน) 

3. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการใหคําปรึกษาทางการเงินที่ไดตกลงกัน 

26.3.3 ที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวมมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่ที่ปรึกษาอื่นจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการที่ไดตก

ลงกัน 

2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเพื่อประโยชนในการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 

3. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการที่ไดตกลงกัน 

ทั้งนี้  บุคคลดังกลาวจะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายหรือมีสวนรวมในการบริหาร

อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

26.4 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

(1) สิทธิของผูบริหารอสังหาริมทรัพย  

 ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจากกองทุน

รวมตามสัญญาการจางที่ทําขึ้นระหวางกองทุนรวมกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

(2) หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารอสังหาริมทรัพย  
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  ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการ ดังตอไปนี้ 

(ก) ไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวมตามสัญญาการ

จางที่ทําขึ้นระหวางกองทุนรวมกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

(ข) ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ในแตละวันใหอยูในสภาพที่ดีและ

พรอม ที่จะหาผลประโยชนตลอดเวลา 

(ค) จัดเก็บรายรับและจัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพย และทรัพยสินอื่นที่เกี่ยวของ 

(ง) ปฏิบัติตามสัญญาหรือ หนาที่อื่นที่ระบุตามสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

(จ) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

26.5    สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่เปนผูประเมินคาทรัพยสินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการที่ได

ตกลงกัน 

2. ประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่

กองทุนรวมจะลงทุน หรือไดลงทุนไวแลว 

3. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการที่ไดตกลงกัน 

27.  คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม  

27.1 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน 

(1) คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน  

-  ในการเสนอขายครั้งแรก :  ไมมี 

-  ในการเพิ่มทุน :   ไมมี 

(2) คาธรรมเนียมในการโอนเงิน :  

 ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด (ถามี)  

(3) คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน :  
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 ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด   โดยปจจุบันยกเวนไมเรียกเก็บ  เมื่อมีการเรียกเก็บ

จะแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ  

(4) คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  

 ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด  โดยปจจุบันยกเวนไมเรียกเก็บ  เมื่อมีการเรียกเก็บ

จะแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ  

(5)  อื่น ๆ ระบุ  

(5.1)  คาธรรมเนียมในการจดแจงการจํานําหนวยลงทุนกับนายทะเบียนหนวยลงทุนตามอัตราที่

บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด  

(5.2)  คาใชจายอื่น ๆที่ ผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุน

ดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที่จายจริง  

คาธรรมเนียมดังกลาวในขอ 27.1 เปนอัตราที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานอง

เดียวกัน 

27.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

(1) คาธรรมเนียมการจัดการรายป : 

 ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00  ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

(2) คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป : 

 ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

 คาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งขางตน จะไมรวมถึงคาที่ปรึกษากฎหมายของผูดูแลผลประโยชน และ

คาใชจายอื่น ๆ  ในอัตราไมเกิน 300,000 บาทตอป  ทั้งนี้ ผูดูแลผลประโยชนสามารถเบิกคาใชจาย

อื่น ๆ ในการไปตรวจสอบทรัพยสินจากกองทุนได เชน คาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก และ

คาธรรมเนียมตาง ๆ เปนตน  ในอัตราไมเกิน 30,000 บาทตอครั้ง 

(3) คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป : 

 ในอัตราไมเกินรอยละ 0.10 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

(4) คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
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 ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจากกองทุน

รวม โดยเรียกเก็บจากกองทุนรวมเปนรายเดือนตามสัญญาการจางที่ทําขึ้นระหวางกองทุนรวมกับ

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยสรุปไดดังนี้ 

(1) คาธรรมเนียมการเก็บคาเชาในนามของกองทุนรวมไดรับในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของ

รายไดคาเชาสุทธิของกองทุนรวม 

 รายไดคาเชาสุทธิ  หมายถึง  รายไดทั้งหมดกอนหักคาใชจายใด ๆ ที่กองทุนรวมไดรับตาม

สัญญาเชาพื้นที่และสัญญาใหสิทธิการใชพื้นที่ รวมถึงรายไดที่ไดรับจากพื้นที่สงเสริมการ

ขาย (Promotion Area) และรานคารถเข็น หรือซุมจําหนายสินคา (Kiosk) และรายไดหรือ

ผลประโยชนตอบแทนอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการของกองทุนรวม หักดวย

อัตราสวนลดคาเชา ไมรวมถึงเงินชดเชย เงินทดรองจาย เชน สวนเฉล่ียภาษีโรงเรือนและ

ที่ดิน เปนตน 

(2) คาคอมมิชช่ัน (Commission Fee) จากการจัดหาผูเชาและการบริหารจัดการผูเชาทุก

ประเภทของกองทุนรวม เมื่อมีการทําสัญญาเชากับผูเชารายใหม หรือมีการตอสัญญามี

รายละเอียดดังนี้ 

 คาคอมมิชช่ัน คํานวณจากอัตราคาเชารายเดือนของผูเชารายนั้น ๆ 

1. ในกรณีผูเชารายเดิมตอสัญญา   0.5 เดือน 

2. ในกรณีทําสัญญากับผูเชารายใหม มี 3 อัตราขึ้นอยูกับอายสัุญญาเชา 

-  ผูเชาที่มีระยะเวลาการเชาไมเกิน 1 ป 0.5 เดือน 

-  ผูเชาที่มีระยะเวลาการเชามากกวา 1 ป  แตไมเกิน 3 ป      1 เดือน 

-  ผูเชาที่มีระยะเวลาการเชาเกินกวา 3 ป 1.5 เดือน 

(3) คาธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพยในอัตราไมเกินรอยละ 0.30 ของมูล คาทรัพยสิน

สุทธิของกองทุนรวม ซึ่งคํานวณ ณ วันทําการสุดทายของเดือนกอนหนา 

(4) คาธรรมเนียมพิเศษเพื่อสรางแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) ในอัตราไมเกินรอยละ 

2.35 ของรายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย 

 รายได สุทธิจากอสังหาริมทรัพย   หมายถึง  รายไดทั้งหมดที่กองทุนรวมได รับจาก

อสังหาริมทรัพยหักดวยตนทุนและคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดหาผลประโยชน
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จากอสังหาริมทรัพย โดยคาใชจายดังกลาวไมรวมถึงคาตอบแทนผูบริหารอสังหาริมทรัพย

ในขอ (1) และ (2) ขางตนดวย ทั้งนี้ ไมรวมคาตอบแทนและคาใชจายของกองทุนรวม เชน 

คาตอบแทนผูจัดการกองทุน คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และ

คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชีของกองทุนรวม 

คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานอง

เดียวกัน 

(5) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุนรวม  

(5.1) คาธรรมเนียมที่ปรึกษารายป 

ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน    

(5.2) คาธรรมเนียมที่ป รึกษาเพิ่ม เติม  กรณีที่ มีการซื้ อ  ขาย  โอน  หรือ เป ล่ียนมือของ

อสังหาริมทรัพยในแตละครั้ง   

ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาการซื้อ ขาย โอน หรือเปล่ียนมือของอสังหาริมทรัพย

ใน แตละครั้ง 

(5.3) คาที่ปรึกษาอื่นของกองทุน เชน คาที่ปรึกษาเฉพาะดาน คาที่ปรึกษากฎหมาย  คา

ทนายความคาที่ปรึกษาผูคุมงานกอสราง คาจางวิศวกรคุมงานกอสราง และ/หรือประเมิน

คุณภาพงานเปนตน 

ตามที่จายจริง 

(6) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน  

ก) กรณีเสนอขายครั้งแรก:  

 ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ของจํานวนเงินที่ระดมทุนได 

ข) กรณีที่มีการเพิ่มทุน:   

 ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของจํานวนเงินที่ระดมทุนไดในแตละครั้ง 

ค) กรณีอื่น ๆ:   

 ตามที่จายจริง แตทั้งนี้จะไมเกิน 5,000,000 บาทตอป 
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(7) คาธรรมเนียมในการจัดจําหนายหนวยลงทุน :  

 ในการเสนอขายครั้งแรกและครั้งตอไปไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาที่รับประกันการจัดจําหนาย 

(8) คาเบี้ยประกันภัย 

 ตามที่จายจริง 

(9) คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน  

 ไมเกิน 10,000  บาท ตอครั้งตอคน 

(10) คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย :  

 ในการเสนอขายครั้งแรก :    ไมเกิน 10,000,000 บาท    

 ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :    

-   เมื่อกองทุนมีการเพิ่มทุนในแตละครั้ง  :  ไมเกิน 10,000,000 บาท ตอครั้ง   

-   คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย ของกองทุน และ/หรือ

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนลงทุน เชน คาใชจายในการประชาสัมพันธเพื่อใหนักลงทุนทั่วไป

ทราบขอมูลเกี่ยวกับกองทุน เงินบริจาค เปนตน : ไมเกินรอยละ 1,000,000  บาท ตอปบัญชี 

(11) อื่น ๆ : 

(11.1) คาธรรมเนียมผูสนับสนุน 

 - ไมมี - 

(11.2) คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน 

(11.2.1) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของในการจัดตั้งกองทุน เชน คาธรรมเนียม

ในการจัดตั้งกองทุน และจดทะเบียนกองทรัพยสินของกองทุนกับสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คาธรรมเนียมการจดทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุน

รวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียน คาที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน

รวม การเตรียมและจัดทําเอกสารสัญญา คาแปลเอกสาร และคาประเมินมูลคา

ทรัพยสิน  เปนตน 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

165



(11.2.2) คาธรรมเนียมรายปและคาใชจายในการดํารงสถานะเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย 

(11.2.3) คาธรรมเนียมและคาใชจายในการสอบบัญชี 

(11.2.4) คานายหนาในการซื้อ จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาในอัตราไมเกินรอยละ 

3.00 ของมูลคาซื้อขาย 

(11.2.5) คาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพื่อการจัดหา ไดมา จําหนาย จาย โอนสินทรัพย 

ทรัพยสินหลักทรัพยของกองทุน เชน คาใชจายในการจําหนายหรือโอนสิทธิ 

คาธรรมเนียมการโอน เปนตน 

(11.2.6) คาธรรมเนียมในการวิเคราะหและศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมใน

การซื้อ  เชา  หรือจําหนายอสังหาริมทรัพย  โอนหรือรับโอนสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพย 

(11.2.7) ภาษีหรือคาธรรมเนียมและอากรแสตมปใด ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย 

หรืออสังหาริมทรัพย ตามที่จายจริง เชน คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งจะ

รวมอยูในตนทุนของคาซื้อขายหลักทรัพยเม่ือมีการซ้ือหลักทรัพย และจะถูกหัก

จากคาขายหลักทรัพยเม่ือมีการขายหลักทรัพย คาใชจายที่เกี่ยวของกับการซื้อ

หรือขายอสังหาริมทรัพย คาใชจายในการโอนหลักทรัพย หรืออสังหาริมทรัพย 

เปนตน  

(11.2.8) คาธรรมเนียม และ/หรือคาใชจายในการประเมินคาและ/หรือสอบทานการ

ประเมินคาทรัพยสิน 

(11.2.9) คาธรรมเนียม และ/หรือคาใชจายในการประเมินระบบวิศวกรรม คาธรรมเนียม

ผูสอบวิชาชีพทางบัญชีตอการตรวจสอบประมาณการงบกําไรขาดทุน 

คาใชจายจัดทํารายงาน หรือบทวิจัย 

(11.2.10) คาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจัดการอสังหาริมทรัพย เชน คาใชจายทาง

การตลาด  รวมถึงคาโฆษณาประชาสัมพันธ  การสงเสริมการขาย  คา

สาธารณูปโภค คาธรรมเนียมธนาคาร คาน้ํามัน เปนตน 

(11.2.11) คาใชจายในการบริหาร ซอมแซม ดูแล บํารุงรักษา และ/หรือกอสรางเพิ่มเติม

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอสังหาริมทรัพยและหรือทรัพยสินที่เกี่ยวของที่กองทุน

ลงทุนไวหรือมีไว 
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(11.2.12) คาใชจายในการประกันภัย ดูแล และ/หรือเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน เชน 

คาใชจายในการประกันวินาศภัย เปนตน 

(11.2.13)  คาใชจายเกี่ยวกับภาษี คาธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวของตามอัตราที่กฎหมาย

กําหนดและคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับหนวยราชการ เชน ภาษีโรงเรือน 

ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย เปนตน 

(11.2.14) คาใชจายในการกอสรางเพิ่มเติมเพื่อใหโครงการแลวเสร็จ (ในกรณีที่เปน

อสังหาริมทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง) 

(11.2.15) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินการตามกฎหมาย

เพื่อการรับชําระหนี้ใด ๆ หรือคาใชจายดานกฎหมายในการดําเนินคดีในศาล 

เพื่อรักษาสิทธิของผูถือหนวยโดยผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการ 

(11.2.16) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน เชน คาธรรมเนียมธนาคาร คา

อากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร เปนตน 

(11.2.17) คาจัดทํา จัดพิมพ ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบหนวยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน 

ใบกํากับภาษี และแบบฟอรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกองทุน และคาใชจายในการ

จัดเตรียมและจัดสงเอกสารดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน 

(11.2.18) คาจัดทําและจัดพิมพหนังสือชี้ชวนหนวยลงทุน รายงานผูถือหนวยลงทุน 

รายงานประจําป ตลอดจน คาแปลและจัดสงเอกสารดังกลาว 

(11.2.19) คาใชจายในการจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงหนังสือบอกกลาว ประกาศและ

รายงานตาง ๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพรายวัน เชน ประกาศมูลคา

ทรัพยสินสุทธิ ประกาศการแกไขเพิ่มเติมโครงการ ประกาศการปดสมุดทะเบียน

เพื่อจายเงินปนผล เปนตน และ/หรือ ขาวสารถึงผูถือหนวยลงทุน 

(11.2.20) คาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการลงทุน และ/หรือจัดประชุม ผูถือหนวย

ลงทุน เชน คาโทรศัพท คาจัดสงจดหมายเชิญประชุม และ/หรือเอกสารการ

ประชุม รายงานการประชุม เปนตน    

(11.2.21) คาใชจายหรือคาธรรมเนียม ในการจายเงินปนผล เพิ่มทุน และ/หรือลดทุน เชน 

คาธรรมเนียมธนาคาร คาอากรแสตมป คาบริการที่นายทะเบียนเรียกเก็บ คา

ไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร เปนตน 
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(11.2.22) คาใชจายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมโครงการ  และ/หรือที่

เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ เชน การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน การ

ลงโฆษณาหนังสือพิมพ เปนตน 

(11.2.23) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุน  

(11.2.24)  คาใชจายทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานและการบริหารทรัพยสินของ

กองทุนและบริษัทจัดการ เชน คาใชจายในการดําเนินคดี (ถามี) คาใชจายใน

การยดึทรัพยสิน คาใชจายในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองให

บริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่หรือเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท

จัดการเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม หรือเมื่อไดรับคําส่ังจาก

สํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. คาใชจายดานกฎหมายในการดําเนินคดีทาง

ศาล คาธรรมเนียมศาล คาสินไหมทดแทนความเสียหายแกบุคคลภายนอก คา

จดจํานอง คาปลดจํานอง คาใชจาย ในดานนิติกรรม  คาใชจายในการแกไข

สัญญา เปนตน 

(11.2.25) คาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายในการเลิกกองทุนหรือเปล่ียนแปลงบริษัท

จัดการ 

(11.2.26) คาธรรมเนียม และ/หรือคาใชจายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานของ

กองทุน 

อัตราคาธรรมเนียมขอ 27.2 เปนอัตราตามที่จายจริง ที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่น

ใดทาํนองเดียวกัน  

คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุน หากเปนคาใชจายที่มีภาระตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มภาษีธุรกิจ

เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน และกองทุนรวมมีหนาที่ตามกฎหมาย จะถือเปนภาระของกองทุน  

บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมขอ 27.2 (1) (2) (3) ทุกเดือน โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ณ 

วันสุดทายของเดือนเปนฐานในการคํานวณ และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจายจากบัญชีของกองทุน

เปนรายเดือน  หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

บริษัทจัดการอาจตัดจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ในขอ 27.2 (4) – (11) ในงวดเดียว หรือเฉลี่ยตัด

จายเปนคาใชจายของกองทุนรวมเปนรายเดือนเดือนละเทา ๆ กัน หรือตามระยะเวลาที่เห็นสมควร   
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ทั้งนี้การตัดจายคาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายตาง ๆ ของกองทุน จะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนด

โดยสภาวิชาชีพบัญชี 

27.3 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  

27.3.1  การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายภายใตอัตราที่ระบุไวในโครงการ 

 ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม/ลด/ยกเวนคาธรรมเนียมภายใตอัตราที่ระบุไวใน ขอ 27 

“คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม” นี้โดยไม

ถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ   อยางไรก็ดีในการเรียกเก็บ เพิ่ม หรือ ลด หรือยกเวน

คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนนี้ บริษัทจัดการจะทําการติดประกาศไว ณ ที่เปดเผยของบริษัทจัดการ  

27.3.2  การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม/ลดคาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจาย ตามขอ 27.1 และ ขอ 27.2 

โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  

(1) กรณีเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย ไมเกินรอยละ 25 ของอัตราคาธรรมเนียมหรือ

คาใชจายภายในระยะเวลา 1 ป    

บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน ตาม

วิธีการดังตอไปนี้  กอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มดังกลาว 

(1.1)   ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับ  เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และ 

(1.2)    ติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ  และสถานที่ติดตอทุกแหงของ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชเปนสถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุน 

(2)  กรณีเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเกินกวารอยละ 25 ของคาธรรมเนียมหรือ

คาใชจายภายในระยะเวลา 1 ป  

บริษัทจัดการจะกระทําเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนดวยมติเกินกึ่งหนึ่งของ

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด      

(3)  กรณีที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย  
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บริษัทจัดการจะติดประกาศคาธรรมเนียม หรือคาใชจายอัตราใหม ณ สํานักงานของบริษัท

จัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ใชเปนสถานที่ใน

การซื้อขายหนวยลงทุน   

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามขอ (1) ขอ (2) และขอ (3) ขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง

คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย 

    วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคา
หนวยลงทุน 

28.

28.1 บริษัทจัดการจะคํานวณและเปดเผยมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของ กองทุน

รวม ณ วันสุดทายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมใหแลวเสร็จภายใน 45 วันนับแตวันสุดทายของเดือน

มิถุนายนและเดือนธันวาคม แลวแตกรณี ทั้งนี้ มูลคาที่คํานวณไดดังกลาวตองมีผูดูแลผลประโยชนรับรองวา

การคํานวณมูลคาดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการประเมินคาทรัพยสินไปพรอมกับการเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่งโดย

มีรายละเอียดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

28.2 การคํานวณและประกาศมูลคาตามขอ 28.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้ 

(1)   คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษ

ทศนิยมตามหลักสากล 

(2)   คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมหาตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลัก

สากล และประกาศมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมส่ีตําแหนงโดยตัดทศนิยมตําแหนงที่หาทิ้ง 

ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการคํานวณตามวรรคหนึ่ง  บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนนั้น รวมเขาเปน

ทรัพยสินของกองทุนรวม 

28.3   การเปดเผยขอมูลตามขอ 28.1  บริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับและ ปด

ประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชน พรอม

ทั้งเปดเผยชื่อ ประเภทและที่ตั้งอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนดวย 

28.4   ในกรณีที่มีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่คํานวณตามขอ 28.1 อันมี 

ผลกระทบตอมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอยางมีนัยสําคัญ  บริษัทจัดการจะเปดเผย

เหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไปพรอมกับการเปดเผยขอมูลตามขอ 28.3  และหากเหตุการณหรือ
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การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่มีการเปดเผยตามขอ 28.3 บริษัทจัดการจะเปดเผยเรื่อง

ดังกลาวโดยพลัน 

28.5 ในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคํานวณตามวิธีการดังตอไปนี้ 

(1)   อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  บริษัทจัดการจะใชราคาที่ไดจากรายงานการ

ประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการประเมินคาครั้งลาสุด แลวแตกรณี เวนแตการคํานวณมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมครั้งแรก  บริษัทจัดการจะใชราคาที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ

การเชาอสังหาริมทรัพย แลวแตกรณี 

(2)   ทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะกําหนดมูลคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

เงื่อนไขเพิ่มเติม: 

สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินมูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวย

ลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไวในขอ 28 ขางตน เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 

ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น 

29. การจัดทํารายงานใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทุน  

29.1 รายงานของกองทุนรวม 

 บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําป และสงรายงานดังกลาว

ใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 

เดือนนับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําป โดยรายงานดังกลาวตองมีรายการตามที่ สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

29.2   รายงานการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 

 บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือ

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 

วันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น รวมทั้งจัดใหมีขอมูลที่

เปนสาระสําคัญดังกลาวไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสํานักงานใหญของผูดูแล

ผลประโยชนภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น 
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เพื่อใหผูลงทุนสามารถตรวจดูได โดยหนังสือสรุปขอมูลตองมีสาระสําคัญตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 เมื่อหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

แลว บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยแทนการจัดสงใหผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 

29.3 รายงานความคืบหนาของการกอสรางอสังหาริมทรัพยที่ยังสรางไมเสร็จ 

 กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานความ

คืบหนาของการกอสรางทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแตวันที่ลงทุนจนกวาการกอสรางดังกลาวจะแลวเสร็จ 

และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบระยะเวลา 6 เดือนดังกลาว  ทั้งนี้  

บริษัทจัดการจะเปดเผยความคืบหนาผานทางเว็บไซต (web site) ของบริษัทจัดการดวย   

. การประเมินคาทรัพยสินและการสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน     30

จะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 2 รายเพื่อประเมินคาทรัพยสินในกรณีดังตอไปนี้   30.1 บริษัทจัดการ

(1)   กอนที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย   

(2)   กอนที่จะจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

30.2 บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 1  รายเพื่อประเมินคาทรัพยสินในกรณีดังตอไปนี้ 

(1)   ทุก 2 ปนับแตวันที่มีการประเมินคาเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

(2)   ผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นอันมีผลกระทบตอมูลคา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอยางมีนัยสําคัญ  ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการ

กองทุนรวมไดรับการแจงจากผูดูแลผลประโยชน 

30.3 บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 1 รายเพื่อทําการสอบทานการประเมินคาทุก  1 ป 

นับแตวันที่มีการประเมินคาครั้งลาสุดไปแลว 

30.4  ในการแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินเพื่อทําการประเมินคาหรือทําการสอบทานการประเมินคา  บริษัท

จัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินรายใดรายหนึ่งใหทําการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ

เชาอสังหาริมทรัพยเดียวกันติดตอกันเกิน 2 ครั้งไมได 
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30.5 บริษัทจัดการจะสงสําเนารายงานการประเมินคาทรัพยสินและรายงานการสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน

พรอมดวยสําเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลันและใหสํานักงานภายใน 15 วันนับ

แตวันที่ไดรับรายงานดังกลาว 

31. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม 

วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี วันที่ 31 เดือนธันวาคม 

32.  สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

32.1 สิทธิในการรับเงินปนผล  

 ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรผลกําไรในรูปของเงินปนผลจากกองทุนรวมตามหลักเกณฑ และ

วิธีการที่ระบุไวในโครงการนี้  

32.2  สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ 

 ผูถือหนวยลงทุนแตละรายมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการ

จัดการ โดยเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กําหนดไวในโครงการนี้ โดยบริษัทจัดการจะทําการแกไข

เพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม เมื่อไดรับมติตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในโครงการนี้ 

 ทั้งนี้ การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการจะเปนไปตามหัวขอ “การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ

กองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ” 

32.3 สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ 

 ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในโครงการ

นี้  

 บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูชําระบัญชีแจกจายเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนกองทุนรวมเฉพาะเมื่อเลิก

โครงการเทานั้น  

32.4 สิทธิในการโอนหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนได แตทั้งนี้จะตองเปนไปตามและไมขัดตอเงื่อนไข และหลักเกณฑที่

ระบุไวในโครงการนี้ 

32.5 สิทธิประโยชนอื่น ๆ 
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32.5.1 สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน  

 ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนสามารถนําหนวยลงทุนไปจํานําไดตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด  

32.5.2 สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของกองทุน 

 ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนรวมตามที่กําหนดไวในโครงการ โดย

เปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กําหนดไวในโครงการนี้  และการนับมติดังกลาวจะเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในโครงการนี้    

32.5.3 สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุน 

 ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวใน

โครงการ 

32.5.4 การลงมติของผูถือหนวยลงทุนซึ่งมีสวนไดเสีย 

 หากกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของซึ่งใชบังคับกับกองทุนรวมกําหนดใหผู

ถือหนวยลงทุน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหนวยลงทุนซึ่งมีสวนไดเสียในการพิจารณาอนุมัติ 

เห็นชอบ หรือลงมติใหบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนรวมดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง  ไมมีสิทธิออก

เสียงในการพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบ หรือลงมติดังกลาว  บริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนรวมจะ

ดําเนินการตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของดังกลาวกําหนด 

33.  การแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ  

33.1  การแกไขเพิ่มเติมโครงการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือคําส่ัง  

 ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนรวมนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว

ในโครงการและหนังสือชี้ชวน  

 อยางไรก็ตาม  ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดที่มี

อํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน คําผอนผัน หรือ 

เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง ที ่ใชอยู ในปจจุบัน เชน 

ระยะเวลาการเสนอขายและสัดสวนการเสนอขาย จํานวนผูถือหนวยลงทุน และมูลคาโครงการขั้นต่ําในการเสนอ

ขาย  การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาเพิ่มเติม ทรัพยสินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนได  การทําธุรก

รรมกับบุคคลที่เกี่ยวของ การเปดเผยขอมูล การคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคา

หนวยลงทุน การลดเงินทุน การจัดทํารายงานการเลิกกองทุนรวม เปนตน และ บริษัทจัดการมีหนาที ่ตอง
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ดําเนินการใหเปนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่งที ่เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมดังกลาว  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการเพื่อให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ังที่เปล่ียนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมดังกลาวตามที่ไดรับ

ความเห็นชอบหรือการส่ังการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดขางตน และเมื่อ

บริษัทจัดการไดดําเนินการดังกลาวแลว ใหถือวาการดําเนินการนั้นไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน 

33.2 การแกไขเพิ่มเติมโครงการกรณีอื่น ๆ โดยทั่วไป  

 หากมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการกองทุนเพื่อกอใหเกิดประโยชน

ตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อาทิเชน การแกไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การลงทุนของกองทุน เปนตน โดยหากมิไดกระทําโดยมติเสียงขางมากของ ผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวน

หนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุน ก็

จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ในกรณีที่มติดังกลาวของผูถือหนวยลงทุนเกี่ยวของกับสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบตามขอ 26 “สิทธิ หนาที่ 

และความรับผิดชอบของ  บริษัทจัดการ  ผูดูแลผลประโยชน  ที่ปรึกษาของกองทุนรวม และผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย” หรือเกี่ยวของกับคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ 27 “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียก

เก็บจากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม” ของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียน

หนวยลงทุน ผูสนับสนุน ที่ปรึกษา หรือผูอื่นที่ใหบริการแกกองทุน มติดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจาก

บริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชนนายทะเบียนหนวยลงทุน ผูสนับสนุน ที่ปรึกษา หรือผูอื่นที่ใหบริการแกกองทุน

(แลวแตกรณี) ในการดําเนินการตามมตินั้น ๆ ทั้งนี้ การดําเนินการตามมติความเห็นชอบของผูถือหนวยลงทุน

จะตองไมขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือจรรยาบรรณ  และ/หรือโครงการ หรือขัดตอประโยชน

ของกองทุนรวม 

 ในกรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจัดการกองทุนไดกระทําโดยมีมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน

ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ 

บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่มีมติใหแกไข  

 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนไปยังผูถือหนวยลงทุน ทุกราย

และตลาดหลักทรัพย (ภายใน 10 วันทําการ) และจะประกาศทางหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับภายใน 

15 วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ไดมีมติแกไข แลวแตกรณี 

 การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ ใหสามารถกระทําไดเมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากจาก ผูถือ

หนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม หรือตองไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงาน อนึ่ง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการยับยั้งพิเศษ (Veto Right) สําหรับการลงมติใด ๆ 

ของผูถือหนวยลงทุนเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ ที่ขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
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และ/หรือจรรยาบรรณ หรือไดรับความเสียหาย หรือขัดตอประโยชนของ กองทุนรวม หรือมีผลกระทบตอสิทธิ

หนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกซึ่งเปนคูสัญญาของกองทุน 

 การนับมติในการแกไขเพิ่มเติมโครงการตามขอนี้ อยูภายใตบังคับขอจํากัดสิทธิของผูถือหนวยลงทุนตามที่

กําหนดไวใน ขอ 8  “หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน” 

   34. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณดังนี้ 

34.1     เมื่อกองทุนรวมมีผูถือหนวยลงทุนนอยกวา 35 ราย ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่ทราบเหตุดังกลาว

34.2 เมื่อจํานวนเงินทุนจดทะเบียนต่ํากวา 500 ลานบาท เมื่อคํานวณจากมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุนโดยเลิก

กองทุนรวมในวันทําการถัดไป เวนแตเปนกองทุนรวมที่ลงทุนเฉพาะในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  

34.3 เมื่อบริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ระบุไวในโครงการได 

เวนแตในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิ

การเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม แตไมสามารถลงทุนเพิ่มเติมนั้นไดโดยบริษัทจัดการไดดําเนินการตามขอ 

23.4 แลว 

34.4     เม่ือไดรับมติโดยเสียงขางมากจากผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ

กองทุนรวม  

34.5     เมื่อครบอายุโครงการ (ถามี) 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

- มติโดยเสียงขางมากจากผูถือหนวยลงทุน คือ มติของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยการนับมติจะอยูภายใตบังคับขอจํากัดสิทธิของผูถือหนวย

ลงทุนตามที่กําหนดไวในขอ  8 “หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน” 

- เมื่อเกิดกรณีตาง ๆ จนเปนเหตุใหผูจัดการกองทุนเห็นสมควรใหมีการเลิกกองทุนรวม เชน กองทุนขาดสภาพ

คลองและไมสามารถเพิ่มเงินทุนไดตามจํานวนที่ตองการ กองทุนไมสามารถดํารงสัดสวนการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด บริษัทจัดการ

ลาออกและไมสามารถหาบริษัทจัดการอื่นมารับหนาที่แทนไดในระยะเวลาตามที่ระบุในขอ 26.1.3เปนตน 

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาใหเลิกกองทุนรวมได โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว เมื่อ

บริษัทจัดการเห็นวาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนลงทุน มีมูลคารวมกันแลวไมถึงรอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสิน
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สุทธิของกองทุนรวมภายในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปใด ๆ หรือมูลคาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะ

ลงทุนอาจไมเปนไปตามที่คาดหมาย  เชน  การเจรจาในการซื้ออสังหาริมทรัพยบางรายการที่กองทุนสนใจ

ลงทุน ไมประสบความสําเร็จ  หรืออาจเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันไมคาดหมายกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุน

คาดวาจะลงทุน  จนเปนเหตุใหกองทุนไมสามารถลงทุน หรือไมประสงคจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาว 

เปนตน 

-  ในกรณีที่บริษัทจัดการไดรับคําส่ังใหเลิกกองทุน จากหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเชน สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคําส่ังศาล เปนตน และ/หรือในกรณีที่หากปรากฏเหตุการณตาม ขอ 26.1.1 “สิทธิ

ของบริษัทจัดการ” หรือขอ 26.1.3 “เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ” 

35. การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินและหรือทรัพยสินอื่นคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม     

เมื่อเลิกกองทุนรวมแลว บริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระ บัญชี

เพื่อทําหนาที่จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี้สินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจายเงินหรือทรัพยสิน

คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเฉลี่ยตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนแตละรายถืออยูตามสมุดทะเบียนผูถือหนวย

ลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จส้ิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เมื่อชําระบัญชีเสร็จส้ินแลว ผูชําระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมตอ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏวามีทรัพยสินคงคางอยู ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการชําระบัญชี  ผูชําระบัญชีจะจําหนายทรัพยสินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากธนาคาร  หรือตั๋ว

สัญญาใชเงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุน  ทั้งนี้  ผูชําระบัญชีอาจมอบหมายใหบริษัทจัดการเปน

ผูดําเนินการได    

อนึ่ง  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรซึ่งทําใหไมสามารถจําหนายทรัพยสินของกองทุนรวมได ผูชําระบัญชี บริษัท

จัดการ  และผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมจะรวมกันพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินดังกลาวตามที่เห็นสมควร  

โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่กองทุนรวมจะไดรับเปนสําคัญ   ซึ่งในกรณีนี้ผูชําระบัญชี บริษัทจัดการ  และผูดูแล

ผลประโยชนอาจดําเนินการใหมีการเฉลี่ยทรัพยสินคืนใหกับผูถือหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน 

และ/หรือการโอนกรรมสิทธิ ์ในทรัพยสินของกองทุนรวมใหแกผู ถือหนวยลงทุนแทนเงินนั ้น   ทั้งนี ้ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการชําระบัญชีที่ไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ 
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36.   การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

  ไมมี

37. การดํารงความเพียงพอของเงินทุน   

 ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ

เกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  บริษัทจัดการจะ

เปล่ียนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรอืขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุน

ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดํารงความ

เพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวย

ลงทุนเปนสําคัญ และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบ

คาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิก

กองทุนรวมตอไป 

38. การประชุมผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการกองทุนจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุน  หากปรากฏกรณีผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุน

รวมกันไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดรองขอใหมีการจัดประชุม ผูถือหนวย

ลงทุน 

นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะตองดําเนินการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนหรือมีหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติในการ

ดาํเนินการตางๆ  ทั้งนี้ ตามที่ไดระบุไวในโครงการนี้ 

อยางไรก็ดี ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต   .สํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต   .และ /หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตาม

กฎหมาย ไดแกไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม กฎเกณฑในเรื่องการประชุมผูถือหนวยลงทุนเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ก .ล .ต   .สํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต   .และ /หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจ

ตามกฎหมาย ประกาศกําหนด 

39.  อื่น ๆ 

39.1 การรับผลประโยชนตอบแทน 

 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนรวมจากบุคคลที่เปนผูใหบริการอันเนื่องมาจากการใช

บริการของบุคคลดังกลาวในการจัดการกองทุนรวมได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
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(1)    ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับบทบาท

โดยตรงของความเปนกองทุนรวมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจําเปน

เพื่อใหกองทุนรวมไดรับประโยชนจากบุคคลดงักลาว (Churning) 

 ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ บริษัท

จัดการตองกระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนรวม

นั้นดวย ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชนดังกลาวไวในรายงานรอบปบัญชี 

39.2 ตลาดรองการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

 ในเบื้องตนนี้บริษัทจัดการจะดําเนินการนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีตลาดรองอื่นที่สามารถรองรับการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพิ่มเติม

นอกเหนือจากการซื้อขายผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการนําหนวย

ลงทุนของกองทุนรวมเขาจดทะเบียนในตลาดรองดังกลาวโดยการดําเนินการนําหนวยลงทุนไปจดทะเบียนและ

การซื้อขายหนวยลงทุนผานตลาดรองดังกลาวใหเปนไปตาม กฎหมายหลักทรัพย และ/หรือกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ ขอกําหนดที่เกี่ยวของ ของตลาดรองนั้น ๆ ดังกลาว 

39.3 เงื่อนไขเพิ่มเติมกรณีการเรียกประชุมผูถือหนวยลงทุน  

 บริษัทจัดการจะตองดําเนินการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนหรือมีหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติ ในการ

ดําเนินการตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

(1) การแตงตั้งหรือถอดถอนผูจัดการกองทุนรวม หรือ การแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการลงทุนตอง

จัดประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติ ซึ่งตองไดรับมติเสียงขางมากของจํานวนหนวยลงทุนของผูถือ

หนวยลงทุนที่มาประชุม หรือมีหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติ ซึ่งตองไดรับมติเสียงขางมาก

ของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม  โดยการ

นับมติจะอยูภายใตบังคับขอจํากัดสิทธิของผูถือหนวยลงทุนตามที่กําหนดไวในขอ 8 “หลักเกณฑและ

ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน” 

(2) การพิจารณาและอนุมัติ เงื่อนไขและรายละเอียด ในการแตงตั้งหรือถอดถอนผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

ตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยตองไดรับมติเห็นชอบจากผูถือ

หนวยลงทุนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม โดย

การนับมติจะอยูภายใตบังคับขอจํากัดสิทธิของผูถือหนวยลงทุนตามที่กําหนดไวในขอ 8 “หลักเกณฑ

และขอจํากัดการถือหนวยลงทุน” 
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(3) การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่ บริษัทจัดการจะเห็นสมควร 

ในการประชุมผูถือหนวยลงทุนจะตองมีผูถือหนวยลงทุนหรือตัวแทนของผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุน

รวมกันแลวคิดเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน

รวมเขารวมประชุม จึงจะครบเปนองคประชุม 

อยางไรก็ดี ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต   .สํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต   .และ /หรือหนวยงานอื่นใดที่มี

อํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม กฎเกณฑในเรื่องการประชุมผูถือหนวยลงทุนเปนอยางอื่น 

บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ก .ล .ต   .สํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต   .และ /หรือ

หนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ประกาศกําหนด 
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คําเตือน/ขอแนะนํา 
 

• กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการกองทุนรวม ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
กสิกรไทย จํากัด จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
เมเจอรซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเมเจอรซีนี
เพล็กซ ไลฟสไตล ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
กสิกรไทย จํากัด 

• บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อบรษิัทจัดการกองทุนรวมเชนเดียวกันกบั
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน 

• ในกรณีที่ผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม ผูลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมหรือผูจัดจําหนายหนวยลงทุน 

 

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 
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ภาคผนวก 
 

เอกสารแนบทาย 1 
ภาพรวมภาวะตลาดการคาปลีก 
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ภาพรวมภาวะตลาดการคาปลีก (Retail Market) 
 

ในไตรมาส 2 ของป 2553 อุปทานพื้นที่รวมของธุรกิจคาปลีกในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นเปน 5,413,310 ตร.ม. หรือคิดเปนการ

เพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยมี คารฟูร สาขาสายไหม เปนศุนยการคาขนาดใหญเพียงแหงเดียวที่เริ่มเปดดําเนิน

กิจการในไตรมาส 2 โดยมีพื้นที่การขายทั้งหมด 2,000 ตร.ม. ทั้งนี้ พื้นที่สวนใหญของธุรกิจคาปลีกจะอยูในรูปแบบของศูนยการคา 

(Shopping mall) โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 54.1 ของพื้นที่คาปลีกทั้งหมด 

 

อัตราการเชาพื้นที่ของธุรกิจคาปลีกในกรุงเทพมหานครในไตรมาสนี้นั้น ลดลงมาอยูที่ 90.4% หรือคิดเปนอัตราลดลง 3% เมื่อ

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมา อยางไรก็ดี อัตราดังกลาวยังเปนอัตราที่เพิ่มขึ้น 1.3% เม่ือเทียบกับปที่ผานมาทั้งป โดยใน

ไตรมาส 2 ของป 2553 มีอัตราการเชาพื้นที่ทั้งหมด 4,891,204 ตร.ม. ในขณะที่ธุรกิจคาปลีกในเขตพื้นที่รอบนอกของ

กรุงเทพมหานครมีอัตราการเชาพื้นที่เพิ่มเติม (Take-up) สูงที่สุดเมื่อเทียบปตอป ซึ่งเทากับ 2,167,711 ตร.ม. หรือเพิ่มขึ้น 1.3% 

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมา โดยคิดเปนการเพิ่มขึ้น 9.7% เมื่อเทียบกับปที่ผานมาทั้งป  

 

สําหรับในสวนของผูบริโภค มูลคาการใชจายผานบัตรเครดิตในไตรมาส 2 ของป 2553 มียอดลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับป 2552 

 

ในภาพรวม สภาวะตลาดการคาปลีกในกรุงเทพมหานครนั้นมีเสถียรภาพมากขึ้นภายหลังจากการยุติการชุมนุมทางการเมืองใน

เดือนพฤษภาคม ซึ่งการชุมนุมดังกลาวมีผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว และทําใหหางสรรพสินคาหลายแหงในเขต

ศูนยกลางการคาของกรุงเทพมหานครตองปดตัวลง และสืบเนื่องจากการผอนคลายความตึงเครียดทางการเมืองดังกลาวทําให

ดัชนีเความเชื่อม่ันของผูบริโภค (Consumer Confidence Index) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 75.5 ในเดือนพฤษภาคม เปน 77.1 ใน

เดือนมิถุนายน และณ ส้ินเดือน พฤษภาคม 2553 ดัชนีคาปลีกไดปรับตัวดีขึ้นมาอยูที่ 155.04 ปรับตัวขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับไตร

มาสเดียวกันของปที่ผานมา และเพิ่มขึ้น 7.58% เมื่อเทียบกับปที่ผานมาทั้งป ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการฟนตัวของสภาวะตลาดและฟน

ความเชื่อม่ันของผูบริโภค 

 

เหตุการณในเดือน เมษายน และพฤษภาคมที่ผานมาสงผลกระทบที่สําคัญตอตัวเลขสภาวะตลาดคาปลีกในไตรมาส 2 โดย

ศูนยการคาสยามพารากอน ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ศูนยการคาเอราวัณ และศูนยการคาเกสรพลาซา ไดปดทําการชั่วคราวใน

เดือน เมษายน และพฤษภาคม ในขณะที่ หางสรรพสินคา เซน ไดถูกเพลิงไหมจากเหตูการณชุมนุมดังกลาวและกอใหเกิดความ

เสียหายตอเนื่องตอสวนอื่นๆของศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด โดยเจาของพื้นที่เชาบางรายไดเสนอการใหเชาพื้นที่โดยไมเก็บคาใชจาย

แกผูเชาระหวางเหตการณชุมนุมดังกลาว อยางไรก็ดี ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ซึ่งถูกเพลิงไหมในเดือน พฤษภาคมจากเหตุการ

ชุมนุมทางการเมืองที่แยกราชประสงคนั้น มีกําหนดที่จะเปดใหบริการพื้นที่เชาในสวนแรกภายในเดือนกันยายน ในขณะที่โซนเอเท

รียมซึ่งไดรับความเสียหายจากเพลิงไหมดวยนั้นมีกําหนดที่จะเปดใหบริการภายในเดือน พฤศจิกายน 2553 และหางสรรพสินคา

เซน ซึ่งเปนสวนที่ถูกทําลายจากเปลวเพลิงนั้นจะเปดใหบริการเปนสวนสุดทายภายในเดือน สิงหาคม 2554 
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ในชวงระยะเวลาที่ผานมา ศูนยการคาในเขตกรุงเทพมหานครนั้นไดมีการพัฒนารูปแบบจากเดิมที่เปนลักษณะศูนยการคาขนาด

ใหญ (one-stop mega shopping complex) สูศูนยการคาในลักษณะคอมมูนิตี้มอลล และศูนยการคาไลฟสไตล

เอ็นเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซ ขนาดกลางมากขึ้นเพื่อตอบสนองลักษณะการใชชีวิตของผูบริโภค อยางไรก็ดี ผูประกอบการหลาย

รายยังคงมีแผนที่จะสรางโครงการที่มีลักษณะการใชงานหลากหลาย (Mixed-use) อยู ซึ่งโครงการในลักษณะนี้ หากไมมีผูเชาหลัก 

(Anchor Tenant) ที่มีชื่อเสียง ก็จะประสบกับความยากลําบากในการดึงดูดผูเชารายอื่นๆ ในขณะเดียวกันผูพัฒนา

อสังหาริมทรัพยหลายรายที่มีแผนในการสรางศูนยการคาชุมชน (Community Center) ที่มีซุปเปอรมารเก็ตเปนผูเชาหลัก ก็ประสบ

กับปญหาในการหาผูเชาหลักดังกลาวเนื่องจากผูประกอบการซุปเปอรมารเก็ตสวนใหญมักจะเปนผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยเองดวย 

จึงสงผลใหผูประกอบการซุปเปอรมารเก็ตเหลานั้นเลือกที่จะเปดบริการในโครงการที่ตนเองเปนผูพัฒนา แทนที่จะไปเชาสถานที่

จากบุคคลอื่นเพื่อเปดใหบริการ 

 

สําหรับการพัฒนาโครงการพื้นที่คาปลีกในอนาคตนั้นมีอยู 3 โครงการที่นาจับตามอง คือ โครงการ Terminal 21 ซึ่งตั้งอยูบนถนน

สุขุมวิทบริเวณแยกอโศก โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 9 และโครงการ เมกะบางนา ซึ่งจะมีการเปดดําเนินการของ IKEA เปน

แหงแรกในประเทศไทย 

 

คํานิยามของพื้นที่คาปลีก 

พื้นที่ใจกลางเมือง 

(Downtown) 

เปนบริเวณที่โดดเดนที่สุดในการดําเนินธุรกิจ และการทําคาปลีกซ่ึงรวมถึง พื้นที่สีลม สาทร 

พระราม 1 ปทุมวัน ราชดําริ และชวงตนของถนนสุขุมวิท (ถึงซอยสุขุมวิท 24) ซ่ึงพื้นที่ทั้งหมด

ดังกลาวสามารถเขาถึงไดโดยรถไฟฟา BTS  

พื้นที่ในเมือง 

(Midtown) 

เปนบริเวณที่โดดเดนรองลงมา ซ่ึงลอมรอบโดยถนนวงแหวนชั้นใน พื้นที่ดังกลาวครอบคลุม

พื้นที่ที่เปนที่อยูอาศัยหลัก และพื้นที่ธุรกิจ กลุมผูซ้ือเปาหมายคือกลุมผูมีรายไดกลางถึงสูง ซ่ึง

ครอบคลุมยานลาดพราว ถนนสุขุมวิทชวงปลาย (ต้ังแตซอย 24 ถึงซอย 63) รามคําแหง บาง

กะป จตุจักร พหลโยธิน รัชดาภิเษก ถนนพระราม 9 อนุสาวรียชัยสมรภูมิ ปนเกลา เลียบแมน้ํา 

ถนนพระราม 3 วงเวียนใหญ และวังบูรพา 

พื้นที่รอบนอก 

(Suburban) 

เปนบริเวณรอบนอกของกรุงเทพมหานครซึ่งสามารถมุงเขาสูศูนยกลางของเมืองไดและเปน

ประตูสู 5 จังหวัดใกลเคียงโดยรอบ รวมถึงจังหวัดอื่นๆ บริเวณนี้รวมถึง หลักสี่ ดอนเมือง ราม

อินทรา สุขาภิบาล 1 -3 ศรีนครินทร บางนา-ตราด สําโรง เทพารักษ ถนนพระราม 2 บางแค 

บางบัวทอง บางใหญ รัตนาธิเบศน และแจงวัฒนะ 

 

การแบงประเภทของอสังหาริมทรพัย 

Grade A หมายถึงพื้นทีท่ี่มีผูใชบริการและมีอัตราการการเชาพื้นที่อยูในระดับสูง โดยมีรูปแบบของอาคาร 

และรานคาปลีก รวมถึงการบริหารอาคารที่ดี  

Grade B หมายถึงพื้นทีท่ี่มีผูใชบริการและมีอัตราการการเชาพื้นที่อยูในระดับที่นอยกวาประเภท

อสังหาริมทรัพย Grade A 
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ประเภทของรานคาปลีก 

ศูนยการคา 

(Shopping Mall) 

ศูนยการคาประกอบดวยผูเชารายยอยเขามาเชาพื้นที่ โดยรายไดสวนใหญมาจากคาเชา ซ่ึง

อาจเปนอัตราคงที่ หรือคิดเปนรอยละของยอดขายของผูเชา ในปจจุบันศูนยการคาขนาดที่เล็ก

ลงเปนที่นิยมของผูใชบริการในบริเวณพื้นที่ในเมืองและพืน้ที่รอบนอกเปนอยางมาก โดย

ศูนยการคาลักษณะดังกลาวถูกขนานนามใหมวา เปนศูนยการคาขนาดยอม หรือคอมมูนิต้ี

มอลล  

หางสรรพสินคา (Department 
Store) 

หางสรรพสินคาสามารถเปนไดทั้งผูประกอบการคาปลีกและผูใหเชาพื้นที่ซ่ึงผูเชาจะจายคาเชา

โดยเปนสวนแบงของรายได ผูบริหารหางสรรพสินคาไดรับรายไดสวนใหญจากสวนแบงรายได

จากผูประกอบการคาปลีกแตละราย โดยหางสรรพสินคานั้นมีสินคาใหเลือกหลากหลาย และ

ถูกจัดแบงเปนแตละแผนกตามประเภทของสินคา 

ศูนยการคาขนาดใหญ 
(Superstore) 

หรือหางสรรพสินคาขนาดใหญ (Hypermarket) ซ่ึงหางสรรพสินคาเหลานี้จะเปนผูประกอบการ

คาปลีกและมีรายไดสวนใหญจากการขายสินคา โดยมีพื้นที่คาปลีกบางสวนใหเชาแกผูเชาราย

ยอยเพื่อประกอบกิจการคาสินคาและบริการพื้นฐานเชน รานอาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผา 

ธนาคาร เปนตน 

 
อุปทานของพื้นที่คาปลีก 
อุปทานของพื้นที่คาปลีกในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นเปน 5,413,310 ตร.ม. หรือเพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดย

อุปทานของพื้นที่ในไตรมาสที่ 2 ของป 2553 นี้ เพิ่มขึ้นเพียง 2,000 ตร.ม. โดยพื้นที่ดังกลาวเปนอุปทานที่อยูในพื้นที่รอบนอกของ

กรุงเทพมหานคร ขณะที่สัดสวนของพื้นที่คาปลีกที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ในเมืองอยูที่ 38.1% ขณะที่พื้นที่รอบนอกมีสัดสวน 41.6% 

สวนพื้นที่คาปลีกที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ใจกลางเมืองมีสัดสวน 20.3% ของพื้นที่คาปลีกทั้งหมด 

 

สําหรับรูปแบบของการคาปลีกนั้นมีรูปแบบที่เปนศูนยการคา(Shopping Mall) มากกวาครึ่งหนึ่งของพื้นที่คาปลีกทั้งหมด (54.1%) 

รูปแบบของหางสรรพสินคา (Department Store) มีสัดสวน 23.5% และรูปแบบของศูนยการคาขนาดใหญ (Superstore) มี

สัดสวนเทากับ 22.4% 

 

พื้นที่การขายที่ตั้งอยูบริเวณพื้นที่รอบนอกนั้นมีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุด โดยมีพื้นที่คาปลีกอยูที่ 2,250,280 ตร.ม เทียบ

อัตราสวนการเพิ่มขึ้น 0.1% เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปที่แลว และเพิ่มขึ้น 7.2% เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ซึ่งการเพิ่มขึ้น

ดังกลาวเกิดจากการเปดดําเนินการของ คารฟูร สาขา สายไหม ในไตรมาส 2 

 
อุปทานใหมของพ้ืนที่คาปลีก 
ในชวงตนเดือนพฤษภาคม 2553 หางคารฟูร สาขาสายไหม เปนพื้นที่คาปลีกเพียงแหงเดียงที่เปดดําเนินการใหมในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีพื้นที่ใหบริการทั้งหมด 2,000 ตร.ม. สาขาดังกลาวนี้ตั้งอยูในเขตพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ 

ชวงไตรมาส 2 ของป 2553 ในเขตพื้นที่ใจกลางเมืองและพื้นที่ในเมือง ไมมีพื้นที่คาปลีกอื่นใดเปดเพิ่มเติม 
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อุปทานในอนาคตของพื้นที่คาปลีก 
พื้นที่คาปลีกรวมทั้งหมด 563,658 ตร.ม. มีกําหนดที่จะเปดดําเนินการในอีก 3 ปขางหนาโดยขอมูลดังกลาวนับเฉพาะโครงการที่มี

การประกาศเปดตัวแลว พื้นที่ดังกลาวจะทําใหมีพื้นที่คาปลีกรวมของกรุงเทพมหานครเปนจํานวนทั้งหมดเทากับ 5,976,968 ตร.ม. 

และในจํานวนนี้ พื้นที่คาปลีกจํานวน 66,748 ตร.ม. มีกําหนดที่จะเปดดําเนินการภายในป 2553 นี้ ซึ่งจะทําใหพื้นที่คาปลีกทั้งหมด

มีจํานวนรวมเทากับ 5,480,058 ตร.ม. ณ ส้ินป 

 โครงการตางๆ ที่มีกําหนดเปดดําเนินการตั้งแต ไตรมาส 3 ของป 2553 เปนตนไป สามารถสรุปไดดังนี้ 

ตารางที่ 1 โครงการพัฒนาพืน้ที่ขายปลีกในอนาคต 
โครงการ สถานที่ บริเวณ ประเภทธุรกิจ พ้ืนที่  

(ตร.ม.) 
ชวงเวลาท่ีคาด
วาเสร็จส้ิน 

สถานะ 

Q3 2010       

Park Lane เอกมัย ใจกลางเมือง ศูนยการคาขนาดยอม 9,000 Q3 2010 เปดตัวอยางไมเปนทางการ 

/ ระหวางการตกแตง 

Monopoly Park พระราม 3 ใจกลางเมือง ศูนยการคาขนาดยอม 6,734 Q3 2010 เปดตัวอยางไมเปนทางการ 

/ ระหวางการตกแตง 

Noble Remix สุขุมวิท 36 ใจกลางเมือง ศูนยการคา 9,000 Q3 2010 ระหวางการตกแตง 

The Portico หลังสวน ในเมือง ศูนยการคาขนาดยอม 3,119 Q3 2010 กําลังกอสราง 

The City Viva สาทร ในเมือง ศูนยการคา 8,499 Q3 2010 กําลังกอสราง 

Q4 2010       

The Circle ราชพฤกษ รอบนอก ศูนยการคาขนาดยอม 7,694 Q4 2010 กําลังกอสราง 

The Lighthouse เจริญนคร รอบนอก ศูนยการคา 3,200 Q4 2010 กําลังกอสราง 

Sathorn Square สาทร ในเมือง ศูนยการคา 1,882 Q4 2010 กําลังกอสราง 

Pure Place รามคําแหง 110 รอบนอก ศูนยการคาขนาดยอม 9,000 Q4 2010 กําลังกอสราง 

Seenspace ทองหลอ ซ.13 ใจกลางเมือง ศูนยการคาขนาดยอม 2,500 Q4 2010 กําลังกอสราง 

The Opus ทองหลอ ซ.10 ใจกลางเมือง ศูนยการคา 1,500 Q4 2010 กําลังปรับปรุง 

MA Arena ลําลูกกา คลอง 2 รอบนอก ศูนยการคาขนาดยอม 2,500 Q4 2010 กําลังกอสราง 

Millennium Mall สุขุมวิท ใจกลางเมือง ศูนยการคาขนาดยอม 2,120 2010 กําลังวางแผน 

ยอดรวมของ 2010F     66,748   

       
ตั้งแต 2011 เปนตนไป       

Platinum Fashion Mall* ประตูนํ้า ในเมือง ศูนยการคา 10,000 Q1 2011 กําลังกอสราง 

INT (intersect) พระราม 3 ใจกลางเมือง ศูนยการคาขนาดยอม 6,000 Q1 2011 เตรียมการกอสราง 

The Nine พระราม 9 ใจกลางเมือง ศูนยการคาขนาดยอม 11,000 Q2 2011 กําลังกอสราง 

Le Luk Condominium สุขุมวิท 71 รอบนอก ศูนยการคา 4,520 Q2 2011 กําลังวางแผน 

Mega Bangna บางนา รอบนอก ศูนยการคา 188,290 Q2 2011 กําลังกอสราง 

Terminal 21 สุขุมวิท 19 ในเมือง ศูนยการคา 40,000 Q3 2011 กําลังกอสราง 

Shibuya 19 ประตูนํ้า ในเมือง ศูนยรวมสินคาขายสง 10,800 Q3 2011 กําลังกอสราง 

Central Plaza Rama IX พระราม 9 ใจกลางเมือง ศูนยการคา/

หางสรรพสินคา 

83,300 Q4 2011 กําลังกอสราง 
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โครงการ สถานที่ บริเวณ ประเภทธุรกิจ พ้ืนที่  ชวงเวลาท่ีคาด สถานะ 
(ตร.ม.) วาเสร็จส้ิน 

Gateway เอกมัย ใจกลางเมือง ศูนยการคา 33,000 2011 กําลังกอสราง 

Sampheng Trade 

Center 

เยาวราช ใจกลางเมือง ศูนยรวมสินคาขายสง 80,000 2011 กําลังวางแผน 

Sunday Mall จตุจักร ใจกลางเมือง ศูนยการคา 20,000 2011 กําลังวางแผน 

MahaNakhon สาทร ในเมือง ศูนยการคา 10,000 2012 กําลังกอสราง 

Central Suanlum สวนลุมพินี ในเมือง ศูนยรวมศูนยการคา N/A N/A รอการจัดสงท่ีดิน 

CPN (สถานฑูตสหราช

อาณาจักร) 

เพลินจิต ในเมือง N/A N/A N/A กําลังวางแผน 

Lot L Redevelopment สยามสแควร ในเมือง ศูนยการคา N/A N/A กําลังกอสราง 

Pure Place ราชพฤกษ รอบนอก ศูนยการคาขนาดยอม N/A N/A กําลังวางแผน 

Origami Little Tokyo ทองหลอ ซ.10 ใจกลางเมือง ศูนยรวมศูนยการคา N/A N/A Site Acquired 

ยอดรวมตั้งแต 2011F 
เปนตนไป 

   496,910   

รวมทั้งส้ิน    5,636,658   

หมายเหตุ * เปนการขยายเพิ่มเติมโครงการเดิม 

ท่ีมา : CBRE Research 

 
ศูนยการคาปลีกที่อยูระหวางการปรับปรุงสภาพ (Renovation) 

ตาราง 2 การปรับปรุงสภาพครั้งใหญ (Major Renovation) ของศูนยการคาปลีก 
ช่ือโครงการ ช่ือโครงการ

ใหม 
สถานที่ตั้ง บริเวณ ประเภทธุรกิจ พ้ืนที่หลัง

ปรับปรุง 
(ตร.ม.) 

ชวงเวลาท่ีคาดวาจะ
ปรับปรุงแลวเสร็จ 

Central World Plaza - ราชดําริ ใจกลางเมือง ศูนยรวมสินคาพื้นบาน - Q3 และ Q4 2010 

Central World (Zen) - ราชดําริ ใจกลางเมือง หางสรรพสินคา - Q3 2010 

Zen Tower - ราชดําริ ใจกลางเมือง ศูนยการคา - Q3 2010 

Center One - อนุเสาวรียชัยสมรภูมิ ในเมือง ศูนยการคา - N/A 

Bog C - ราชดําริ ใจกลางเมือง รานสรรพสินคา - Q4 2011 

Future Park - บางแค ในเมือง หางสรรพสินคา - Q1 2011 

Mercury Tower - ชิดลม ในเมือง ศูนยการคา 3,000 N/A 

New World Shopping 

Centre 

Hobby Lobby รัตนาธิเบศร รอบนอก ศูนยการคา 50,000 Q4 2010 

Seri Center Paradise Park ศรีนครินทร รอบนอก หางสรรพสินคา 90,000 Q3 2010 

รวม     143,000  

ท่ีมา : CBRE Research 

โรบินสัน เปนโครงการหลักของกลุมบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน), Central World ซึ่งเกิดไฟไหมในเดือนพฤษภาคมที่

ผานมาในชวงที่มีการประทวงทางการเมืองรอบบริเวณสี่แยกราชประสงค ในสวนแรกจะมีการเปดใชพื้นที่ประมาณ 80% ของพื้นที่
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ภายในชวงปลายเดือนกันยายน และในสวนที่สอง ‘Atrium Zone’ ซึ่งไดรับความเสียหายหนักจากไฟไหม คาดวาจะเปดดําเนินการ

ไดในเดือน พฤศจิกายน 2553 สําหรับในสวนที่สาม ซึ่งไดแกหางสรรพสินคา Zen ที่ไดรับความเสียหายจากไฟไหมเชนกัน คาดวา

จะเปดดําเนินการไดในเดือน สิงหาคม 2554   

New World Sopping Centre ซึ่งไดรับความเสียหายจากเหตุไฟไหมเม่ือสองสามปกอน จะเปดใหบริการใหมภายใตชื่อ “Hobby 

Lobby” ซึ่งพัฒนาโครงการโดย บริษัท Indigo Asset Management  โดยบริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาอาคาร 5 ชั้นแหงนี้เพื่อให

เปนแหลงจําหนายสินคาที่มีเอกลักษณเฉพาะและแตกตาง  โครงการนี้มีพื้นที่ใหเชาประมาณ 50,000 ตารางเมตร และไดรับการ

พัฒนาโดยมีวัตถุประสงคที่จะใหเปนแหลงสันทนาการทางดานศิลปะและหัตถกรรม รวมถึงมีพื้นที่สําหรับรานคาเพื่อสัตวเล้ียง  

โดยมีการแบงโซนหลักของศูนยการคาแหงนี้ ดังนี้ 

- Pet City (9,000 ตารางเมตร) 

- รานหนังสือจุฬา (4,500 ตารางเมตร) 

- Fashion Town (4,500 ตารางเมตร) 

- Thai Old Town (ศูนยการแพทยแผนไทย  ศูนยพระเครื่อง ศูนยขนมไทย รวมพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร) 

บริษัท สยามพิวัฒน จํากัด และบริษัท มาบุญครอง จํากัด (มหาชน) ไดเพิ่มงบประมาณการลงทุนอีกประมาณ 25% รวมเปนเงิน 

2.5 พันลานบาท เพื่อที่จะปรับปรุงโครงการ เสรีเซ็นเตอร โดยจะเปลี่ยนชื่อเปน Paradise Park เมื่อแลวเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทยัง

เพิ่มงบประมาณอีก 500 ลานบาท เพื่อลงทุนในระบบรักษาความปลอดภัยและระบบปฏิบัติการ ซึ่งในขณะนี้ Paradise Park ได

เปดดําเนินการแลวอยางเปนทางการในเดือน สิงหาคม ที่ผานมา ทั้งนี้ โครงการฯ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 90,000 ตารางเมตร 

ครอบคลุมถึง 700 รานคาซึ่งไดมีการเชาแลวทั้งหมดจากผูเชาและผูประกอบการทั้งในและตางประเทศ  โดยมีผูเชาหลักรายหนึ่ง

ไดแก Villa Market ที่ครอบคลุมพื้นที่ถึง 3,600 ตารางเมตร จากพื้นที่ใหเชาทั้งหมด  สวนผูเชาหลักรายอื่นไดแก Seri Market, 

Fashion Avenue, The Loft, Sports World, HomePro, Digital World, True Fitness, Money Park, Dining Paradise, Major 

Cineplex และ Wellness Centre 

 

บริษัท ซีคอน ดิเวลลอปเมนทจํากัด ผูพัฒนาโครงการ ซีคอนสแควร  ซึ่งตั้งอยูบนถนนศรีนคริทรไดประกาศที่จะลงทุนประมาณ 

2.5 พันลานบาท ในการที่จะลงทุนและปรับปรุงในโครงการ Future Park บางแค โดยในโครงการนี้จะมีการปรังปรุงพื้นที่และผูเชา

ใหเหมือนกับโครงการซีคอนสแควร   โครงการ Future Park บางแค ซึ่งไดเปดใหบริการมาแลว16 ป จะทําการปดเพื่อปรับปรุงใน

เดือน สิงหาคม และจะเปดใหบริการอีกครั้งในชวงตนป 2554  อีกทั้งบริษัทฯ จะยังสํารองเงินลงทุนอีกประมาณ 180 ลานบาท เพื่อ

ปรับปรุงบริเวณดานหนาของโครงการซีคอนสแควร อีกดวย 

 
อุปสงคของพ้ืนที่คาปลีก 
ขอมูลตางๆไดถูกรวบรวมจากการสํารวจศูนยการคา และศูนยการคาปลีกในพื้นที่ที่อางถึง เพื่อตรวจดูปริมาณการเชาพื้นที่ ทั้งนี้ ใน

พื้นที่ที่เปนหางสรรพสินคา (Department Store) และศูนยการคาขนาดใหญ (Super Store)  การเชาพื้นที่จะครอบคลุมทั้งหมดอยู

แลวเนื่องจากเจาของโครงการโดยปกติแลวจะเปนเสมือนผูเชารายยอย 
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ตาราง 3 อุปทานและอุปสงครวม โดยแบงตามพื้นที่และประเภทของอสังหาริมทรัพย 
  พ้ืนที่ท้ังหมด พ้ืนที่ท่ีมีการเชา พ้ืนที่วาง อัตราสวนพื้นที่

วาง 
อัตราสวนพื้นที่ท่ี

มีการเชา 

ศูนยการคา (Shopping Mall)      

ในเมือง Grade A 512,729 328,832 183,897 35.90% 64.10% 

 Grade B 305,220 271,919 33,301 10.90% 89.10% 

รวม  817,949 600,751 217,198 26.60% 73.40% 

ใจกลางเมือง Grade A 582,281 508,553 73,728 12.70% 87.30% 

 Grade B 569,455 489,158 80,297 14.10% 85.90% 

รวม  1,151,736 997,711 154,025 13.40% 86.60% 

รอบเมือง Grade A 518,072 550,609 30,463 5.20% 94.80% 

 Grade B 375,767 328,281 74,486 12.60% 87.40% 

รวม  956,839 878,890 77,949 8.10% 91.90% 

รวมทั้งส้ิน  2,926,524 2,477,352 449,172 0.153 0.847 

หางสรรพสินคา (Department Store)      

ในเมือง Grade A 195,900 171,637 24,263 12.40% 87.60% 

 Grade B 43,286 42,571 715 1.70% 98.30% 

รวม  239,186 214,208 24,978 10.40% 89.60% 

ใจกลางเมือง Grade A 301,597 300,860 737 0.20% 99.80% 

 Grade B 194,083 173,225 20,858 10.70% 89.30% 

รวม  495,680 474,085 21,595 4.40% 95.60% 

รอบเมือง Grade A 274,673 274,673 0 0.00% 100.00% 

 Grade B 259,436 259,440 3,996 1.50% 98.50% 

รวม  538,109 534,113 3,996 0.70% 99.30% 

ศูนยการคาขนาดใหญ (Superstore)      

ในเมือง หางสรรพสินคา 18,200 17,902 298 1.60% 98.40% 

 รานสรรพสินคาขนาดใหญ 24,300 12,000 12,300 50.60% 49.40% 

รวม  42,500 29,902 12,598 29.60% 70.40% 

ใจกลางเมือง หางสรรพสินคา 84,773 78,442 6,331 7.50% 92.50% 

 รานสรรพสินคาขนาดใหญ 331,206 328,394 2,812 0.80% 99.20% 

รวม  415,979 406,836 9,143 2.20% 97.80% 

รอบเมือง หางสรรพสินคา 84,285 84,068 217 0.30% 99.70% 

 รานสรรพสินคาขนาดใหญ 671,047 670,640 407 0.10% 99.90% 

รวม  755,332 754,708 624 0.10% 99.90% 

รวมทั้งส้ิน  1,213,811 1,191,446 22,365 1.80% 98.20% 

ท้ังหมด  5,413,310 4,891,204 522,106 9.60% 90.40% 

ท่ีมา : CBRE Research 

อัตราการเชา (Occupancy) 
โดยทั่วไปปริมาณการใชพื้นที่เพื่อการคาสําหรับธุรกิจคาปลีกในไตรมาสที่ 2 ของป 2553 ลดลงเหลือประมาณ4,891,204 ตาราง

เมตร (ลดลง 3.2% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่แลว แตเพิ่มขึ้น 2.75% เม่ือเปรียบเทียบกับปที่ผานมา) เปนที่นาสังเกตุวาการ
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ลดลงของพื้นที่การใชงานโดยเฉพาะบริเวณใจกลางเมืองนั้นเกิดจากการปดเพื่อซอมแซมของศูนยการคาบางแหงจากเหตุการณ

ประทวงและจราจลในเดือน พฤกษภาคม ที่ผานมา  ถึงแมวาผูเชาหลักทั้งหลายจะยังคงกลับมาใชพื้นที่ตอหลังจากซอมแซมเสร็จ

แลว แตเพื่อความถูกตองของการวิเคราะหการใชงานของพื้นที่ ทาง CBRE Research จึงจะยังรวมพื้นที่จาก Central World, Big 

C ราชดําริ และ Center One เสมือนวามีพื้นที่พรอมใชงานตามปกติแตจะลดการใชงานลงเปนศูนย  อยางไรก็ตาม คาดการณวา

ปริมาณการใชพื้นที่จะกลับมาสูระดับปกติในไตรมาสถัดไป โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่ใชงานประมาณ 80% ของพื้นที่ใชงานในสวนแรก

ของ Central World มีกําหนดเปดทําการในชวงปลายเดือน กันยายน นี้ 

ปริมาณการใชพื้นที่ (take-up) ในเขตรอบนอกของกรุงเทพมหานคร ไดมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปที่แลว

โดยมีปริมาณการใชพื้นที่ถึง 2,167,711 ตารางเมตร (เพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่แลว และเพิ่มขึ้น 9.7% เมื่อ

เปรียบเทียบกับปที่ผานมา)  ปริมาณการใชพื้นที่คาปลีกในเขตพื้นที่ในเมืองก็เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่แลว และ

เพิ่มขึ้น 6.7% เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา โดยเพิ่มไปอยูที่ 1,878,632 ตารางเมตร  ในขณะที่การใชพื้นที่ในเขตใจกลางเมือง 

ลดลงจาก 1,037,049 ตารางเมตร  ในไตรมาสที่แลวไปอยูที่ 844,861 ตารางเมตร  (ลดลง 18.5% เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่

แลว แตเพิ่มขึ้น 17.5% เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา) 

เม่ือพิจารณาตามประเภทของพื้นที่  ศูนยการคา (Shopping Mall) ยังคงเปนประเภทหลักที่มีการใชพื้นที่สําหรับการคาปลีกสูงสุด 

คือมีพื้นที่ใชงานอยูประมาณ 2,477,352 ตารางเมตร (เพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา แตลดลง 6.5% เมื่อ

เปรียบเทียบกับไตรมาสที่แลว) ในขณะที่หางสรรพสินคา (Department Store) มีการใชพื้นที่เพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเปรียบเทียบกับไตร

มาสที่แลว และเพิ่มขึ้น 4.6% เม่ือเปรียบเทียบกับปที่ผานมา โดยมีพื้นที่รวม 1,222,406 ตารางเมตร  สวนการใชพื้นที่คาปลีกใน

รูปแบบศูนยการคาขนาดใหญ (Super Store) มีการลดลงเล็กนอยไปอยูที่ 1,191,446  ตารางเมตร (ลดลง 0.9% เม่ือเปรียบเทียบ

กับไตรมาสที่แลว แตเพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา)  
 
 
 

ตาราง 4 อัตราการเชาพ้ืนที่โดยแบงตามพื้นที่และประเภทอสังหาริมทรัพย 

        2010 % การเปลี่ยนแปลง 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Q1 Q2 Q-o-Q Y-o-Y 

พ้ืนที่ในเมือง            

Grade A 97.50% 95.30% 88.40% 97.60% 97.20% 95.60% 94.90% 95.50% 70.60% -24.90% -23.90% 

Grade B 92.30% 91.30% 90.80% 96.50% 93.70% 92.30% 90.50% 91.20% 90.20% -1.00% -50.00% 

ศูนยการคาขนาดใหญ 100% 100% 99.50% 99.60% 99.30% 99.70% 99.30% 99.30% 70.40% -28.90% -28.90% 

รวมทั้งส้ิน 94.90% 93.40% 89.30% 97.20% 96% 94.70% 93.70% 94.30% 76.80% -17.50% -0.10% 

พ้ืนที่ใจกลางเมือง            

Grade A 98.80% 98.70% 99.40% 98.20% 99.40% 97.60% 91.50% 92.90% 91.60% -1.30% 1.70% 

Grade B 88.80% 92.50% 91.80% 87.70% 85.10% 77.70% 83.10% 84.50% 86.80% 2.30% 4.60% 

ศูนยการคาขนาดใหญ 100% 100% 99.00% 99.10% 96.60% 94.90% 95.90% 98.10% 97.80% -0.30% -0.40% 

รวมทั้งส้ิน 94.90% 96.30% 96.70% 94.30% 93.20% 89.30% 89.30% 90.80% 91.00% 0.20% 2.30% 
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ท่ีมา : CBRE Research 

        2010 % การเปลี่ยนแปลง 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Q1 Q2 Q-o-Q Y-o-Y 

พ้ืนที่รอบนอก            

Grade A 98.20% 98.60% 97.50% 99.40% 92.30% 94.00% 96.40% 96.70% 96.40% -30.00% 0.40% 

Grade B 87.60% 87.50% 88.40% 95.90% 93.80% 89.80% 87.40% 87.60% 91.90% 4.30% 3.20% 

ศูนยการคาขนาดใหญ 96.50% 99.60% 99.90% 99.90% 100.00% 99.80% 99.80% 99.90% 99.90% 0.00% 0.10% 

รวมทั้งส้ิน 94.90% 95.10% 94.70% 98.40% 95% 94.70% 94.90% 95.20% 96.30% 1.10% 0.80% 

สรุปผลรวมท้ังหมด            

รวม Grade A ท้ังหมด 98.30% 98.20% 96.30% 98.60% 96.40% 95.70% 94.20% 95.00% 87.20% -7.80% 0.80% 

รวม Grade B ท้ังหมด 89.10% 90.50% 90.30% 92.50% 89.90% 84.90% 86.10% 87.00% 89.30% 2.30% 3.00% 

รวมศูนยการคาขนาด

ใหญ 

97.80% 99.80% 99.60% 99.60% 98.60% 98.00% 98.40% 99.20% 98.20% -1.00% -0.10% 

รวมทั้งส้ิน 94.90% 95.30% 94.30% 96.50% 94.60% 92.60% 92.50% 93.40% 90.40% -3.00% 1.30% 

 

ในไตรมาสที่ 2 ของป 2553 อัตราการเชาพื้นที่รวมเพื่อการคาปลีกในเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ลดลงมาอยูที่ 90.4% (ลดลง 

3%เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่แลว แตเพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา) 

 

การลดลงของอัตราการเชาพื้นที่รวมดังกลาว โดยเฉพาะในบริเวณใจกลางเมืองนั้น เกิดจากการปดเพื่อซอมแซมของศูนยการคา

บางแหงจากเหตุการณประทวงและจราจลในเดือน พฤกษภาคม ที่ผานมา  โดยที่ CBRE Research ยังรวมพื้นที่ดังกลาวนี้ เสมือน

วามีพื้นที่พรอมใชงานตามปกติแตจะลดการใชงานลงเปนศูนย โดยเชื่อวาผูเชาหลักทั้งหลายจะยังคงกลับมาใชพื้นที่ตอหลังจาก

การซอมแซมแลวเสร็จ และคาดการณวาปริมาณการใชพื้นที่จะกลับมาสูระดับปกติในไตรมาสถัดไป โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่ใชงาน

ประมาณ 80% ของพื้นที่ใชงานในสวนแรกของ Central World เปดดําเนินการในปลายเดือนกันยายนนี้ นอกจากนี้ยังคงมี

สัญญาณบงชี้อยางตอเนื่องถึงการปรับตัวที่ดีขึ้นของธุรกิจคาปลีกโดยรวม 

 

พื้นที่ในเขตชานเมือง มีการเพิ่มขึ้นของอัตราการเชาพื้นที่อยูที่ 96.3% (เพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่แลว และ

เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา) สําหรับบริเวณพื้นที่ในเมือง อัตราการเชาพื้นที่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.2% จากไตรมาสที่

แลวมาอยูที่ 91% ในขณะที่บริเวณพื้นที่ใจกลางเมือง อัตราการเชาพื้นที่ลดลงประมาณ 17.5% จากไตรมาสที่แลว และลดลง

ประมาณ 0.1% เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา โดยมีอัตราการเชาพื้นที่ ที่ 76.8% 

 
อัตราคาเชา (Rents) 
ในไตรมาสที่ 2 ของป 2553  อัตราคาเชายังคงอยูในระดับเดิมเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่แลว  โดยมีสัญญาณบงชี้วาผูบริหาร

หรือเจาของโครงการจะมีการปรับคาเชาเพิ่มขึ้นขึ้น แตทวาไดมีการชะลอการปรับอัตราคาเชาดังกลาวลงในชวงเดือน เมษายน และ 

พฤษภาคม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในศูนยการคาที่มีการปดในชวงที่มีการประทวง ผูบริหารหรือเจาของโครงการไดงดการเก็บคาเชา

ในชวงเวลาดังกลาว 
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ตาราง 5 อัตราคาเชาพื้นที่แบงตามพื้นที ่
พื้นที ่ ช้ันลาง ช้ันบน 

 (บาท/ตร.ม./เดือน) (บาท/ตร.ม./เดือน) 

พื้นที่ใจกลางเมือง   

      รานคา 1,200-2,500 700-1,000 

      ศูนยการคา 1,800-3,200 1,500-2,600 

      ศูนยการคาขนาดใหญ 1,000-1,500 800-1,200 

พื้นที่ในเมือง 1,500-2,600 1,000-2,100 

พื้นที่นอกเมือง 1,200-1,600 800-1,100 

ที่มา : CBRE Research 

 

ในเขตพื้นที่ใจกลางเมือง พื้นที่สําหรับการเชาสามารถพบไดในศูนยการคาปลีก ตึกแถวสําหรับการคาทั่วไปตามแนวถนนสําคัญๆ 

โดยทําเลของศูนยการคาและตึกเหลานี้สวนใหญจะอยูตามแนวรถไฟฟา MRT และ BTS จึงทําใหในบางแหงสามารถเรียกคาเชาได

ในราคาที่สูง ถึงแมสภาพตึกหรืออาคารอาจจะไมดีนัก 

 
 
ตาราง 6 อัตราคาเชาพื้นที่ในเขตใจกลางกรุงเทพมหานคร 

 คาเชารายเดือน 

 ช้ันลาง ช้ันบน 

ศูนยการคา Grade A  1,800-3,200 1,500-2,600 

รานคา   

     ถนนสีลม 1,200-2,500 400-700 

     สยามสแควร 2,500 1,000-1,500 (ช้ัน2) 

  500-800 (ช้ัน3) 

ที่มา : CBRE Research 
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